
فتن��ه ۸۸ از مقاط��ع مه��م تاريخ 
جمهورى اسامى است كه سبب 
شد بن مايه ارزشي انقاب اسامى 
بار ديگر به صحنه آمده و حماسه ۹ 
دى را خلق كند. در شرايط امروزي 
كه نظ��ام ما ب��ا انواع تهدي��دات و 
مشكات مواجه است، قطعاً حماسه 
بزرگ ۹ دي مي تواند الگوي مناسبي 
در بخش هاي مختلف كشور براي 
عبور از مشكات و خنثي كردن توطئه هاي دشمناني باشد كه 
براي چالش آفريني در مسير پيشرفت ايران اسامي هر روز نقشه 

كشيده و اقدام به طراحي عمليات مي كنند.| صفحه 2

گفت وگو با تهيه كننده فيلم »ماه گرفتگي« 

   س�ر فيلم »ماه گرفتگي« حمايت كمي داشتيم. 
كساني كه انتظار داشتيم به ما كمك كنند چوب اي 
چرخ ما مي گذاشتند. خيلي تاش كردند به كار ضربه 
بزنند، حتي در نشس�ت خبري فيلم در جش�نواره 

فجر، اينترنت قطع شد، گفتند كار ما بوده! 

    نزديك به ۶۰ درصد امريکايی های شركت كننده 
در ي�ك نظرس�نجی معتقدن�د دونال�د ترام�پ 
رئيس جمهور كشورش�ان بايد اس�تيضاح و از كاخ 
سفيد اخراج شود يا به صورت رسمی مورد سانسور 

قرار گيرد

كنترل ارتش سوريه بر شهر شمالي

 گفت و گوي منتشر نشده 
با زنده ياد آيت اه هاشمي شاهرودي 

حمايت 60درصدي  
امريکايی     ها  

از اقدام علیه ترامپ

 رؤياي تركيه 
در منبج تعبير نشد

»مینو« داستان 
 قهرمانان گمنام 

جنگ است

من شاهد دوره طايي 
حوزه نجف بودم

 سازنده فیلم درباره فتنه 
بايد كفش آهنین به  پا كند
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 گفت وگوي »جوان« با كارگردان سريالي كه 
اين شب ها  از شبکه اول سيما پخش مي شود

در نشست شنبه هاي انقاب عنوان شد
انقاب اسامي نقشه سياسي جهان را تغيير داد

دانشگاه عالي دفاع ملي    سياسي
ميزب�ان  روز گذش�ته، 
نشست شنبه هاي انقاب بود؛ نشس�تي با عنوان »4۰ 
سال توطئه، 4۰ سال مقاومت«. در اين نشست سامي 
جانشين فرمانده كل سپاه، وحيدي رئيس دانشگاه عالي 
دفاع مل�ي، جليلي عض�و ش�وراي عالي امنيت ملي، 
حسينيان رئيس مركز اسناد انقاب اسامي، رهبر رئيس 
س�ابق دانش�گاه آزاد و زرش�ناس عضو هيئت علمي 
پژوهش�گاه فرهنگ به تبيي�ن توطئه هاي دش�من و 
همچنين مقاومت هاي 4۰ ساله انقاب اسامي پرداختند. 
به گزارش فارس، س��ردار حسين س��امي، جانشين 
فرمانده كل سپاه در اين نشست اظهار داشت: انقاب 
اس��امي ايران توانست نقشه سياس��ي جهان را تغيير 
دهد و سقوط رژيم طاغوت چيزي بسيار قوي تر از يك 
زلزله در موازنه ژئوپلتيك جهان بود كه نقش��ه قدرت 
در جهان را دچار تحول كرد. س��امي افزود: با انقاب 
اسامي مفهوم جديدي از جهان اسام در دنيا رايج شد 
و براي اولين بار اسام با حقيقت سياسي خود تشكيل 
حكومت م��ي داد. وي تصريح ك��رد: پيام هاي انقاب 
وس��يع و بخش بزرگي از جهان را تحت تأثير خود قرار 
داد كه چشم انداز بسيار خطرناكي از پديده هاي جديد 
را در برابر قدرت هاي استكباري ترسيم كرد. جانشين 
فرمانده سپاه ادامه داد: انقاب اسامي ميدان و صحنه 
تفكر جهاني پيرامون ق��درت را تغيير داد و جغرافياي 
ناپيوسته جهان اسام و مستضعفان جهان را پيوسته 
كرد كه اين موضوع ميداني براي ش��كل گيري تمدن 
جديد بود. سامي گفت: نظام اسامي مدل عينيت يافته 
تفكر سياسي اسام براي تغيير مناسبات جهاني بود كه 
مي تواند جهان استكبار را با مشكات زيادي مواجه كند. 
وي خاطرنش��ان كرد: معمواً اولين واكنش ها توسط 
قدرت هاي بزرگ به هر تحول سياسي غيردلخواه، جنگ 
است. در مقابل انقاب اسامي هم اولين توطئه ها بُعد 
امنيتي و نظامي قوي به خود گرف��ت و به توطئه هاي 
تجزيه طلبانه و س��پس به يك جنگ جهاني تحميلي 
هشت ساله روي آوردند. وي اظهار داشت: امام با تشكيل 
سپاه و بسيج سطح قاعده نيروهاي نظام را از نيروهاي 
مسلح به جامعه گسترش داد و زماني كه اين اتفاق افتاد 
ديگر امكان از تعادل خارج كردن نظام وجود نداشت. 
جانش��ين فرمانده سپاه گفت: ما هميش��ه با دشمنان 
بزرگ روبه رو بوده ايم و دش��من بزرگ براي ملتي كه 

رهبر و جامعه بزرگ دارد يك موهبت است. 
جانشين فرمانده س��پاه اظهار داش��ت: وقتي در سال 
١۹۸١ اسرائيل به جنوب لبنان حمله كرد، هسته هاي 
اوليه حزب اه لبنان ش��كل گرفت و ما مجبور ش��ديم 
در آنجا هم حضور پيدا كنيم. اي��ن اولين تجربه ما در 
بسط نظريه مقاومت در جغرافياي جديد بود. سامي 
اضافه كرد: قدرت هاي مادي هرچه هم بزرگ باش��ند، 
محدود هس��تند مانند ارتش امريكا كه متشكل از ١۸ 
لش��كر و چند هواپيما و ديگر تجهيزات است، درحالي 
كه قدرت مادي آسيب پذير است، قدرت الهي محدود و 
آسيب پذير نيست. وي گفت: با اينكه در محاصره علمي 
و اقتصادي و فني بوديم اما امروز از نظر فناوري دفاعي 
با يك منبع و چشمه جوشان داخلي در لبه هاي فناوري 

دفاعي مدرن دنيا قرار داريم. س��ردار س��امي گفت: 
عقب نشيني دشمن از منطقه، جلوه اي از ظهور قدرت 

مقاومت جهان اسام است. 
   انقاب اسامي از هر زماني قوي تر است

 سردار احمد وحيدي، رئيس دانش��گاه عالي دفاع ملي 
نيز در اين نشست طي سخناني گفت: انقاب اسامي 
در آستانه جهش قرار دارد و اباغ الگوي ايراني اسامي 
پيش��رفت از س��وي رهبر انقاب نيز بر همين اس��اس 
اس��ت. وحيدي افزود: در 40 سال گذش��ته توطئه ها و 
دشمني هاي پيچيده اي عليه ما وجود داشته كه هركدام 
از آنها براي نابودي يك كشور و منطقه كافي است. وي با 
بيان اينكه جمهوري اسامي 40 سال مقاومت و همراه 
آن پيشرفت نيز كرده است، گفت: فروپاشي و شكست 
هيمنه امريكا از روز پيروزي انقاب اس��امي و تسخير 
انه جاسوسي امريكا اتفاق افتاد.  رئيس دانشگاه عالي 
دفاع ملي در ادامه تصريح كرد: بحث FATF موضوع 
فني يا مبارزه با پولشويي نيست. در حالي ايران را جزو 
كش��ورهاي با ريس��ك بااي مقابله اي قرار داده اند كه 
خودشان اعام كرده اند مسير اصلي تأمين مالي داعش 
از تركيه است. س��ردار وحيدي خاطرنشان كرد: شايد 
بتوان گفت دو س��وم كنوانس��يون هاي مختلف كه در 
جهان به وجود آمد، پس از انقاب بوده كه براي به كنترل 
درآوردن كشورها با پش��توانه جهاني است. وي گفت: 
افق پيش روي ما تا ٥0 سال آينده مشخص شده است. 
انقاب اس��امي از تمام توطئه ها سربلند بيرون آمده و 
امروز قوي تر از هر زمان ديگري و با اقتدار ايستاده است. 
   فتن�ه براي جلوگي�ري از الگو ش�دن انقاب 

طراحي شد
دشمن نمي خواهد انقاب اسامي، تبديل به يك الگو 
شود، براي همين همه توان خود را به كار گرفته است و 
يك روز اساميت نظام و روز ديگر با طراحي فتنه ۸۸، 
جمهوريت نظام را هدف مي گيرد.« اين مطلب را سعيد 
جليلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش 
علمي تخصصي »40 سال توطئه، 40 سال مقاومت« 
عنوان كرد و گفت: در برابر انقاب اس��امي همه انواع 
توطئه ها به كار گرفته شد و خود دشمنان بارها گفتند 
كه هر كاري عليه جمهوري اس��امي مي توانس��تيم 
انجام داديم و اينطور نبود كه مضايقه كرده باشند، اما 
در عين حال خودش��ان اعتراف مي كنند كه به نتيجه 
نرسيديم. وي افزود: دشمن به اين نتيجه رسيده است 
كه انقاب اس��امي با ديگر انقاب ها متفاوت است كه 
توانايي حفظ خود را دارد و به عاوه قادر به تكثير خود 
هم هس��ت. جليلي گفت: چه مي شود كه شش قدرت 
بزرگ دنيا مي آيند و ب��ا ما مي نش��ينند كه گفت وگو 
كنند ما چرا چند هزار س��انتريفيوژ داري��م؟ خود آنها 
كه چندين برابر سانتريفيوژ دارند، پس موضوع اصلي 
تعداد سانتريفيوژهاي ما نيست. وي ادامه داد: در همين 
منطقه و در بيداري اسامي حركت هايي شكل گرفت، 
اما دشمن جلوي آنها را گرفت، اما چرا نتوانستند جلوي 
جمهوري اس��امي را بگيرند؟ وي خاطرنش��ان كرد: 
دشمن انتظار ش��ش ماهه و دو س��اله براي سرنگوني 
انقاب اسامي داشته است. اان 40 سال گذشته است. 
آن چيزي كه رمز موفقيت انقاب اسامي در مقاومت 

و تكثير بود، نرم افزار انقاب اس��امي است كه دشمن 
فهميده است از درك آن عاجز است. جليلي گفت: اگر 
كس��ي در داخل آمد چارچوب هاي محاسباتي انقاب 
اسامي را به چالش بكش��د، همان كاري را كرده است 
كه دشمن مي خواهد. وي ادامه داد: دشمن نمي خواهد 
انقاب اسامي، تبديل به يك مدل شود، براي همين 
همه توان خود را به كار گرفته است و يك روز اساميت 
نظام را هدف مي گيرد و يك روز ب��ا طراحي فتنه ۸۸، 
جمهوريت نظ��ام را. عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام گفت: اگر مي خواهيم موفقيت انقاب اس��امي 
تداوم يابد، ازمه آن شناخت نرم افزار انقاب اسامي 

و تبيين آن است. 
   فرانس�ه در مب�ارزه ب�ا جمه�وري اس�امي 

از همه خبيث تر است
رئيس مركز اس��ناد انقاب اس��امي هم با اش��اره به 
پشتيباني هاي نظامي فرانسه از دولت صدام در جنگ 
با ايران گفت: فرانس��وي ها در مبارزه با دين، اس��ام و 

جمهوري اسامي از همه قدرت ها خبيث تر هستند. 
حجت ااسام روح اه حسينيان گفت: ابتداي پيروزي 
انقاب ۳0 گروه در جهت تجزيه ايران فعاليت مي كردند 
و جالب اين بود كه بعضي از آنها هم از سوي امريكا، هم 
از سوي شوروي و هم از سوي برخي كشورهاي مسلمان 
حمايت مي ش��دند. وي اظهار داش��ت: با اينكه انقاب 
اسامي در دوران جنگ س��رد رخ داد، اما دو ابرقدرت 
بر س��ر جلوگيري از پيروزي انقاب اس��امي وحدت 
داش��تند. امريكايي ها چون ايران را ژان��دارم بي مزد و 
مواجب خود در منطقه و نگهبان تنگه هرمز -كه محل 
صادرات نفت خليج فارس بود- مي دانستند، با انقاب 
اسامي مخالف بودند. حسينيان با اشاره به اينكه مقر 
گروهك هاي تروريستي مانند »ااحوازيه« در اروپا قرار 
دارد، گفت: جمهوري اسامي، شجره ريشه داري است 
كه طوفان ه��ا، آن را تكان داد اما از ج��ا درنياورد، بلكه 
جمهوري اس��امي گروه هاي تجزيه طلب را يا وادار به 

تسليم كرد يا فراري داد. 
   انديش�کده هاي امري�کا  نگ�ران گس�ترش 

نفوذ ايران 
رئيس پيشين دانشگاه آزاد اسامي هم گفت: با وجود 
همه دشمني ها، اين روزها حتي مؤسسات راهبردي و 
انديشكده هاي امريكا نيز دائماً از گسترش نفوذ ايران در 
منطقه و جهان صحبت مي كنند.  »فرهاد رهبر« با بيان 
اينكه استكبار جهاني با خروج از ايران به موجب پيروزي 
انقاب منافع بسيار زيادي را از دست داد، گفت: وجود 
ذخاير استراتژيك در منطقه غرب آسيا، از جمله دايل 
طمع دشمنان به ايران اس��ت. وي افزود: امريكايي ها 
در 40 س��ال اخير تاش جدي داش��تند كه موقعيت 
استراتژيك منطقه غرب آسيا و جمهوري اسامي ايران 
را كم كنند و براي اين هدف چندين طرح از جمله طرح 
تراسيكا را كه يك طرح انتقال ذخاير انرژي بود، انجام 
دادند اما هيچ گاه موفق نشدند. رهبر ادامه داد: با وجود 
همه دشمني ها، اين روزها حتي مؤسسات راهبردي و 
انديشكده هاي امريكا نيز دائماً از گسترش نفوذ ايران در 

منطقه و جهان صحبت مي كنند. 
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درس هاى هميشگي 9 دى 

در نشست شنبه هاي انقاب عنوان شد

سالروز حماسه ۹ دي
روز بصيرت و ميثاق با وايت گرامي باد

انقاب اسامي نقشه 
سیاسي جهان را تغییر داد

  سردار سامي: امروز از نظر فناوري دفاعي با يك منبع و 
چشمه جوشان داخلي در لبه هاي فناوري دفاعي مدرن دنيا 

قرار داريم |  همين صفحه
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سر مقاله

 هيئت امناي دانشگاه آزاد: مسببان واژگونى اتوبوس 
منتظر مجازات شديد باشند

 درخواست دانشجويان  براي برکناري
 مديران مقصر در حادثه دانشگاه علوم و تحقيقات

 رونمايي از بازي منافقانه  
خاتمي و رفقا در  88

 با انتشار سخنان رهبر انقاب در سال 88 فصل جديدي به فصول تبيين نقش محمد خاتمي و رفقايش
در فتنه 88 اضافه شده است

  روز گذشته سخنانى از رهبرانقاب منتشر شد كه 
فصل جديدى به فصول تبيين نقش محمد خاتمى در 
فتنه ۸۸ اضافه خواهد كرد؛ نقشى كه از يك سو كوشيد 
پايگاه اجتماعى خود را كه به لحاظ كيفى دامنه اى از 
اصاح طلب تا ضدانقاب را پوشش مى داد، حفظ كند و 

از سوى ديگر تاش كرد نقش اول اردوكشى هاى خيابانى 
جنبش سبز نباشد تا بتواند ارتباط كجدار و مريز خود را 
با نظام حفظ كند كه البته به دليل مشى صادقانه نظام، 
نتوانست. با انتشار سخنان رهبرى كه البته مربوط به 
تابستان ۸۸ است و براى اول بار منتشر مى شود، محمد 

خاتمى يك بار ديگر در برابر اين مطالبه عمومى قرار 
خواهد گرفت تا موضع خودش را در مورد دو موضوع 
مبنايى فتنه ۸۸ روشن كند؛ اول »ادعاى تقلب« و دومى 
كه بالطبع تأييد اولى خواهد بود، »درخواست ابطال 

انتخابات« . |  صفحه 2

  روزگذشته صدها نفر از دانش�جويان با حضور در صحن دانش�گاه علوم و تحقيقات به عملکرد مسئوان  اين 
دانشگاه اعتراض كردند| صفحه 3

حسن رشوند

كارشناس سياسي

وان
  ج



88498443سرويس  سياسي

يک ش��نبه 9 دي 1397 | 22 ربيع الثان��ي 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5553

درس هاى هميشگي 9 دى   
فتنه ۸۸ از مقاطع مهم تاریخ جمهورى اسامى است كه سبب شد بن مایه 
ارزشي انقاب اسامى بار دیگر به صحنه آمده و حماسه ۹ دى را خلق كند. 
در شرایط امروزي كه نظام ما با انواع تهدیدات و مشكاتي مواجه است، 
قطعاً حماسه بزرگ ۹ دي مي تواند الگوي مناسبي در بخش هاي مختلف 
كشور براي عبور از مشكات و خنثي كردن توطئه هاي دشمناني باشد كه 
براي چالش آفریني در مسير پيشرفت ایران اسامي هر روز نقشه كشيده 
و اقدام به طراحي عمليات مي كنند. از این رو، مي توان گفت ؛ حماس��ه 
۹ دي حداقل در پنج حوزه مهم و حس��اس، نگاه جامعه را به خود جلب 
كرد تا براي هميشه این حوزه ها مورد توجه باشند و در صورت مشاهده 
هرگونه تعرض یا خدشه اي به آنها، از این پس مردم با حساسيت بيشتري 
آنها را دنبال كنند. با همين نگاه است كه بار دیگر پس از ۹ دي ۸۸، مردم 
با مشاهده اغتشاشات خياباني دي ماه ۹6 به صحنه آمدند و چشم فتنه 
دیگري را كور كردند. اما این حوزه هاي مهم راهبردي كه تجربه ماندگار 

حضور مردم در ۹ دي ۸۸ بود، عبارتند از: 
۱- صيانت از اقتدار نظام: یكى از مهم ترین اهداف دشمن عليه جمهورى 
اسامى در ش��رایط كنونى، تخریب اقتدار نظام در جامعه است. اقتدار 
به معناى قدرت مشروع است، یعنى اعمال قدرت یك نظام سياسى كه 
از سوى شهروندان آن پذیرفته مى ش��ود، هرچند خاف اراده بخشى از 
شهروندان باشد. در شرایط كنونى رس��انه هاى فارسى زبان امریكایى و 
اپوزیسيون مورد حمایت آنان، س��عى مى كنند جمهورى اسامى را در 
نزد ملت ایران آن هم در آستانه 40 س��الگي انقاب اسامي، ناكارآمد و 
رو به بحران معرفى كنند تا مردم در مقابل تصميمات و اراده حاكميت 
ایستادگى كرده و عليه آن دست به اقدامات خياباني بزنند. حماسه ۹ دى 
این درس را مى دهد كه باید با قاطعيت و تاش جهادى در مقابل هرگونه 
تخریب حاكميت سياسى و وجهه نظام ایستادگى كرد و البته در چگونگى 
ایس��تادگى برخاف آنچه برخي دولت هاي مدعي دموكراسي در غرب 
همچون نظام حاكم بر فرانسه نسبت به شهروندانش انجام مي دهد باید 
تاش كرد. اقدامات از جنس اقدامات رسانه اى، حل مشكات اقتصادى 
مردم، برخورد قاطع با مفسدین اقتصادى، برخورد قاطع با عناصر نفوذى 
و... را شامل مى شود، اما موضوع اصلى این اس��ت كه هرگونه انفعال در 
مقابل تخریب اقتدار نظام، پيامدهاى خطرناكى را در سرنوش��ت ملت 
یكپارچه ایران دارد، باید توجه داشت كه مردم ایران اساساً زمينه پذیرش 
اقتدار نظام را دارند . بنابراین در گام اول هيچ گونه حركتى با هدف تغيير 
نظام سياسى از سوى مردم ایران آغاز نخواهد شد و این حركت ها حتى با 
وجود نضج گرفتن از سوى دشمن خارجى، نمى تواند به سادگى در جامعه 
ایران پا بگيرد، ازاین رو دفاع مقتدرانه از حاكميت سياسى و حتى برخورد 
قاطع با معترضان اقتصادى كه متأثر از رسانه هاى بيگانه خواسته هاى 
سياسى را فریاد مى كنند، موضوعى است كه اهميت راهبردى در حفظ 
سرنوشت همه ایرانيان، چه انقابى و چه غيرانقابى، دارد. گزاره اصلى 
در دفاع از حاكميت، ترویج وحدت دولت-ملت و حفظ انسجام سياسى 

جامعه است. 
۲- ضرورت حفظ امنيت كشور: حماس��ه ۹ دى به ما مى گوید كه مردم 
ایران حساس��يت ویژه اى براى بحث امنيت ملى دارند، به ویژه در قياس 
امنيت جمهورى اسامى ایران بابى ثباتى و ناپایدارى امنيتى در كشورهاى 
منطقه و این موضوع در شرایط كنونى كه دشمن تاش زیادى مى كند 
تا پایه هاى امنيت جمهورى اسامى، همچون توان موشكى ایران را زیر 
سؤال ببرد، از اهميت بس��يار زیادى برخوردار اس��ت، بنابراین افزایش 
ضریب امنيت كشور و مهم تر از آن، آگاه سازى مردم از این سرمایه و امتياز 
كم نظير در غرب آسيا، سبب افزایش اعتماد آنان به نظام و از بين رفتن 

شكاف حاكميت -دولت مى-شود. 
۳- مردم پایه بودن انقاب اسامى : حماسه ۹ دى و خنثى كردن فتنه ۸۸ 
با حضور گسترده مردم رقم خورد و مرورى بر بيانات مقام معظم رهبرى 
در این باره همواره تأكيد ایش��ان بر نقش مردم را نشان مى دهد. یكى از 
درس هاى بزرگ این حماسه در این اس��ت كه اساساً حاكميت دینى با 
حضور مردم ممكن مى گردد. مفهوم »حضور مردمى« یكى از مفاهيم  
اساسى در اندیشه سياسى مقام معظم رهبرى است و ایشان در بسيارى 
از بياناتش��ان، حضور مردم در حوزه هاى مختلف نظام سياسى را عامل 
موفقيت كش��ور مى دانند. این حضور هم به صورت جمعى معنا مى یابد 
و حماسه هایى نظير ۹ دى را خلق مى كند و هم به معناى مردمى سازى 
حيطه هاى مختلف نظام، ازجمله حوزه اقتصاد و فرهنگ است و این مهم 
جزو  مبانى فكرى مقام معظم رهبرى محسوب مى شود، نكته مهم اینكه 
حضور حماس��ى مردم و حضور نهادمند آنان در ساختار سياسى كشور 
رابطه اى متقابل با هم دارند، یعنى اگر خواهان حضور حماسى آنان در 
صحنه هاى دفاع از انقاب و جمهورى اس��امى هستيم، باید ساختار و 
نهادهاى نظام نيز رویكرد مردمى داشته و مردم احساس كنند كه ساختار 
نظام، و قواى سه گانه، خواسته هاى آنان را پيگيرى مى كنند. در شرایط 
كنونى كه مردم با مشكات اقتصادى مواجه هستند، راه دفاع از حماسه 

۹ دى، حل مشكات اقتصادى مردم است. 
4- توجه به جنگ رسانه اى دشمن : فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دى از یك منظر 
صحنه رویارویى جنگ روانى دشمن با اعتقادات سياسى و دینى مردم 
ایران بود. هرچند در توسعه و گسترش این فتنه، رسانه هاى فارسى زبان 
خارجى نقش زیادى ایفا كردند و  بى بى سى فارسى عماً خبرنگاران خود 
را وارد اغتشاش��ات خيابانى كرده بود، اما دیدیم كه این جنگ گسترده 
روانى در مقاب��ل باور و اعتقاد دینى - سياس��ى جامعه ای��ران در ۹ دي 
رنگ باخت. در شرایط كنونى نيز جنگ روانى دشمن بيش از هر زمانى 
گسترش یافته است، مقابله با این جنگ روانى تنها با افزایش اعتقادات 
دینى - سياسى ممكن است. طبيعي است كه جنگ رسانه اى دشمن با 
همه گستردگى در مقابل افراد صاحب بصيرت و معنویت رنگ مى بازد 
و از این جهت كه سرمایه هاى امریكا، صهيونيسم و اعراب وابسته را هدر 
مى دهد، براى آنان و فرد تاجرى همچون ترامپ ضرر بزرگى خواهد بود. 
از این رو، دعوت جامعه به مطالعه آنچه در فتنه ۸۸ گذش��ت، دورى از 
قضاوت هاى عجوانه و رعایت اخاق دینى، بصيرت مردم را در وقایعي 
همچون فتنه ۸۸ افزایش داده و آنها از گرفتار آمدن در حوادث مشابه و در 

مقاطع دیگر باز مي دارد. 
۵- فصل الخطاب بودن سخنان مقام معظم رهبري: یكى دیگر از درس هاى 
حماسه ۹ دى كه برگرفته از تجربه هاى 40 ساله انقاب اسامي است و 
براي امروز و فرداى صحنه هاي انقاب اسامى به كار خواهد آمد، توجه به 
رهنمود ها و هشدارهاي رهبرى و فصل الخطاب بودن سخنان ایشان در 
همه زمينه ها به ویژه در هنگامه فتنه هاست. كاركرد مهم جایگاه رهبرى 
در چنين مواقعى آن است كه ضمن توجه و ارجاع دادن همگان به قانون و 
مقررات كشور، مى توانند آرامش سياسى و انسجام ملى را در سطح كشور 
تثبيت نمایند. در این رابطه اكنون كه كش��ور با جنگ اقتصادى دشمن 
مواجه است، یكى از مهم ترین راهكارهاى اساسى براى غلبه بر حل مسائل 
داخلى، اهتمام به اجراى رهنمودهاى رهبر معظم انقاب است. بى اعتمادى 
به دشمن، حل مشكات اقتصادى از طریق ساز و كارهاى اقتصاد مقاومتى 
و بهره گيرى از ظرفيت هاى داخلى مسيرى است كه رهبر معظم انقاب 

اسامى براى مرتفع ساختن مشكات كنونى كشور ارائه كرده اند. 

حسن رشوند

 با انتشار سخنان رهبر انقاب در سال 88 فصل جديدي به فصول تبيين نقش محمد خاتمي و رفقايش
در فتنه 88 اضافه شده است

رونمايي از بازي منافقانه خاتمي و رفقا در  88

روز گذش�ته س�خناني از رهبر انقاب منتش�ر 
ش�د كه فصل جديدي ب�ه فص�ول تبيين نقش 
محمد خاتم�ي در فتنه 88 اضاف�ه خواهد كرد؛ 
نقشي كه از يک س�و كوش�يد پايگاه اجتماعي 
خود را كه به لحاظ كيفي دامنه اي از اصاح طلب 
تا ضدانقاب را پوش�ش مي داد، حف�ظ كند و از 
س�وي ديگر تاش كرد نقش اول اردوكشي هاي 
خياباني جنبش س�بز نباش�د تا بتوان�د ارتباط 
كج�دار و مريز خ�ود را با نظ�ام حف�ظ كند كه 
البته به دليل مش�ي صادقانه نظام، نتوانس�ت. 
با انتشار سخنان رهبري كه البته مربوط به تابستان ۸۸ 
است و براي اولين بار منتشر مي شود، محمد خاتمي 
یك بار دیگر در برابر این مطالبه عمومي قرار خواهد 
گرفت تا موضع خودش را در مورد دو موضوع مبنایي 
فتنه ۸۸ روش��ن كند؛ اول »ادعاي تقل��ب« و دومي 
كه بالطبع تأیيد اولي خواهد بود، »درخواست ابطال 
انتخابات« . این روال غيرشفاف براي كسي كه ليدر یك 
جریان سياسي محسوب مي شود، روالي كه در پنهان 
یك موضع گرفته شود و در آشكار نوع دیگر رفتار شود، 

خدشه بر صداقت سياسي و نمود نوعي نفاق است. 
    انكار ادعاي موس�وي از س�وي هاش�مي و 

خاتمي
انتشار یك فيلم كوتاه دو دقيقه اي با زیرنویس آغازین 
»تهران؛ دفتر رهبر انقاب اسامي / ۳0 تير ۸۸« روز 
گذشته برگ دیگري از وقایع پشت پرده آشوب هاي 
پس از انتخابات ریاس��ت جمهوري سال ۸۸ را عيان 
كرد؛ پش��ت پرده اي كه بر رویك��رد نفاق آلود محمد 
خاتمي صحه مي گذارد. اول ببينيم كه در این فيلم دو 
دقيقه  و ۲4 ثانيه اي چه مي بينيم و مي شنویم. تصویر 
رهبري است در جمع پنج، شش نفره اي از روحانيون 
قم كه البته جز چهره آقا تصاویر سایرین تار شده است. 
فيلم سخنان ایشان پخش مي شود: »آقاي موسوي 
اعام كرد كه در این انتخابات تقلب ش��ده اس��ت و 
این منشأ همه حرف هاي بعدي ش��د. « تصاویري از 
اغتشاشات ۸۸ پخش مي ش��ود و بعد ادامه سخنان 
رهبري: »تقلب شده و من از حق شما دفاع مي كنم. 
مردم بيایيد. منم ميام. دعوت م��ردم به نافرماني، به 

شورش. به استناد اینكه انتخابات تقلب شده. سؤال 
این است: ش��ما از كجا فهميدید در انتخابات تقلب 
شده؟ چه دليلي اقامه شد؟ این شد منشأ حرف هاي 
بعدي. « تصاویري از حمله آشوبگران سبز به ماشين 
نيروي انتظامي را مي بينيم و بعد: »سعي كردند ایشان 
را در صحن��ه نگه دارن��د. من در جری��ان مذاكرات و 
گفت وگوهاي متعددي كه با ایشان شده قرار دارم. خود 
من هم خيلي سعي كردم با سوابقي كه با آقاي موسوي 
دارم، چون بين ما و آقاي موسوي یك ارتباط عاطفي 
وجود دارد، به رغم اختاف��ات، یك ارتباط عاطفي و 

وحدت سليقه در بعضي از مسائل خاص وجود دارد.
  من از این فرصت اس��تفاده كردم و همان روز شنبه 
عصر ) ۲۳ خ��رداد ۱۳۸۸ ( كه ایش��ان ظهر اطاعيه 
داده بود  یك نفر را پيش ایش��ان فرستادم. گفتم یك 
تنبه به ایشان بدهيم تا ایشون عقب بنشيند. ایشان 
)نماینده رهبرى( رفت و برگشت و حرف هایي زد، كه 
من را خيلي متعجب كرد. ایشان)موسوى( گفته بود 
نه! باید انتخابات ابطال شود! ما امروز جلسه داشتيم با 
فان كس و فان كس و فان كس و همه در آن جلسه 
اتفاق نظر داشتند كه باید انتخابات ابطال شود. من واقعاً 
متحير شدم. از آن چهار نفر كه در آن جلسه بودند، دو 
نفرشان كه آقاي خاتمي و آقاي هاشمي هستند، منكر 
شدند. دو  نفر دیگر باقي ماندند كه یك نفر خود آقاي 

موسوي بود. «
ميرحسين موس��وي گفته در جلسه چهار نفره همه 
خواستار ابطال انتخابات بوده اند، اما بعد از آن خاتمي 
و هاش��مي به عنوان دو نفر از آن چهار نفر این ادعاي 
موسوي را منكر شده اند. یعني خواستار ابطال انتخابات 
نيس��تند. این برگ دیگري از رفتار نفاق آلود محمد 
خاتمي اس��ت. آیا او به دهها هوادار خ��ود كه در كف 
خيابان خواستار ابطال انتخابات ۸۸ بودند، گفت كه 

من چنين درخواستي ندارم؟!
   بازي منافقانه خاتمي در فتنه 88

محمد خاتمي پيش از این هم در جلسات خصوصي 
اذعان به عدم تقلب در انتخابات كرده بود. از جمله 
در س��ال ۹0 او در بني��اد ب��اران خود دی��داري با 
نمایندگان رسانه ها داشت كه به اصرار برخي فعاان 

رسانه اي از هر دو طيف اصاح طلب و اصولگرا برگزار 
ش��د. نقل هاي آن دیدار از فعاان رس��انه اي است. 
از جمله آنكه »س��يد محمد خاتمي در این جلسه 
عنوان كرده است كه یك هفته قبل از اعام نتایج 
ریاست جمهوري به ميرحسين موسوي اعام كرده 
بودم كه پيروز نخواهد شد... درباره سال ۸۸ معتقد 
بود تقلبي صورت نگرفته اس��ت. « آیا خاتمي واقعاً 
در فضاي علني هم مطابق همين ادعا كه مي گوید 
مي دانستم موسوي پيروز نخواهد بود، عمل كرد؟ 
مع اأسف باید گفت خير؛ او صبح روز ۲۲ خرداد كه 
براي دادن رأي خود در انتخابات شركت كرده بود، 
گفته بود كه »همه شواهد امر حاكي است موسوي 
انتخابات را برده است. اما من پيشگو نيستم«، یعني 
موضعي كامًا متناقض با آنچه در جلسه با فعاان 
رسانه اي مدعي شده كه به موسوي یك هفته قبل 

از انتخابات گفته است. 
از س��ویي برخاف آنچه به نمایندگان رهبري گفته 
و ادعاي موس��وي را در مورد آنك��ه خاتمي با ابطال 
انتخابات موافق اس��ت، رد كرده، در دیدار با مرحوم 
هاش��مي گفته كه خواس��تار ابطال انتخابات است. 
عليرضا زاكاني پس از دیداري كه با مرحوم هاشمي 
رفسنجاني داش��ته، نقل مي كند كه محمد خاتمي 
فرداي انتخابات با هاشمي رفسنجاني تماس گرفته 
و گفته كه به همراه ميرحس��ين موس��وي و حسن 
خميني مي خواهند او را ببينند و آنچنان كه زاكاني 
از هاشمي نقل كرده، »خواسته این سه تن در دیدار 
ظهر ۲۳ خرداد ۸۸، ابطال انتخاب��ات بود و راه هاي 
قانوني را نيز قبول نداشتند. « در واقع محمد خاتمي 
در دیدار با هاشمي یك موضع داشته و در صحبت با 
نمایندگان رهبري یك موضع دیگر. یكجا خواستار 
ابطال انتخابات اس��ت و جاي دیگر آن را منكر شده 
است. آیا مي شود این هر دو موضع متناقض صادقانه 

باشد؟!
روایت دیگري از جلسه فعاان رسانه اي با او را مرور 
كنيم: »محمد خاتمي مي گفت اگر مي دانس��تم با 
گفتن این حرف كه تقلب نشده معترضان به سوي 
نظام بازمى گردند، این كار را مي كردم اما س��مت و 

سوي آنها به طرف خارج از كش��ور است و با چنين 
توجيهاتي از بيان اصل ماج��را طفره مي رفت. حتي 
زماني كه خبرنگاران عنوان كردند كه ميرحس��ين 
قبل از اعام نتایج، خود را پيروز رقابت معرفي كرده 
است، با حالتي متعجب عنوان كرد مگر ميرحسين 
چنين حرفي هم زده اس��ت؟ این در حالي است كه 
فردي ب��ا چنين جایگاه��ي به طور حت��م از اخبار و 
جزئيات انتخابات و اعام مواضع ميرحسين اطاع 

داشته است. «
خاتمي در دیدارها و بيانيه هاي بعدي بارها بر تشكيل 
هيئت بي طرف براي رسيدگي به موضوع تأكيد كرد 
و سپس آن را در قالب طرح رفراندوم و با به رسميت 
نشناختن نهاد قانوني »ش��وراي نگهبان« پيشنهاد 
كرد. او اغتشاشاتي را كه كف خيابان در جریان بود، 
»واكنش هاي طبيعي و پراحس��اس مردم« دانست 
و در ادامه هم مطالبات موس��وي را روشن دانست و 
نوشت كه این مطالبات »خواست همه ماست. « این 
موضع گيرى علني در تأیيد همه مطالبات موسوي 
را در كنار موضع گيرى پنهان��ي اش در انكار ادعاي 
موس��وي چگونه باید تحليل كرد ك��ه نفاق محمد 

خاتمي از آن بيرون نزند؟!
    چرا عذرخواهي نمي كنند؟!

یكي از فع��اان رس��انه اي حاضر در آن نشس��ت با 
خاتمي، در توئيتي نوشت كه »چهار پنج سال پيش با 
تعدادي از روزنامه نگاران اصولگرا رفتيم پيش خاتمي. 
صراحتاً گفت كه معتقد است تقلب نشده. اما تأكيد 

كرد حاضر نيست عمومي بگه!«
س��خناني كه روز گذش��ته از رهبري منتش��ر شد، 
اولين ب��اري نبود كه ذهن ه��ا را به تف��اوت موضع 
علني و خصوصي خاتمي مي ب��رد. پيش از این و در 
تابس��تان ۹۲ رهبري در دیدار دانشجویان فرموده 
بودند كه »در انتخابات سال ۸۸، آن كساني كه فكر 
مى كردند در انتخابات تقلب شده، چرا براي مواجهه  
با تقلب، اردوكشي خياباني كردند؟ چرا این را جواب 
نمى دهند؟ صد بار ما س��ؤال كردی��م؛ نه در مجامع 
عمومي، نخير، به ش��كلي كه قابل جواب دادن بوده 
اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهي نمى كنند؟ در 
جلسات خصوصي مي گویند ما اعتراف مي كنيم كه 
تقلب اتفاق نيفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نيفتاده 
بود، چرا كشور را دچار این ضایعات كردید؟ چرا براي 

كشور هزینه درست كردید؟«
محمد خاتمي مي خواهد همان دورویي و نفاق را كه 
با توده هاى حامي خود دارد، با نظام هم پيش ببرد. اما 
نه مي تواند نظام را فریب دهد، نه نظام مشي منافقانه 
دارد كه مش��ي منافقانه او را تأیيد كند. همين است 
كه به رغم آنكه در همان جلس��ه با فعاان رسانه اي 
»محمد خاتمي اصرار داشت چنين القا كند كه بين 
خودش و مق��ام معظم رهبري ی��ك رابطه عاطفي 
برقرار است. چنين بيان مي كرد كه مطمئن هستم 
آقا من را دوست دارد، ولي قبولم ندارد. « اما ۹ سال 
اس��ت اجازه دیدار با رهبر انقاب را نيافته اس��ت و 
در دیدارهاي مس��ئوان در بيت رهبري هم دعوت 
نمي ش��ود.  نه آنكه بش��ود قضاوتي در م��ورد عاقه 
شخصي داشت، اما مهم آن است كه سرنوشت یك 
ملت و یك كش��ور را با عاقه هاي شخصي، حتي بر 
فرض صحت، نمي شود سنجيد. فتنه ۸۸ یك دعواي 
شخصي نبود كه با عاقه شخصي حل شود. اگر هم 
عاقه اي وجود دارد، خاتمي باید به این عذرخواهي 
كه رهبر انقاب تلویحاً از او خواست، عمل كند. وگرنه 
با رفتار كجدار و مریز نمي شود ادعاي جمهوریت و 
اساميت و تبعيت از وایت فقيه داشت، گرچه بشود  

كسانى را هم فریب داد. 

دعوت شوراي هماهنگي 
براي برگزاري باشكوه سالروز 9 دي

ش�وراي هماهنگ�ي تبليغ�ات اس�امي ب�ا ص�دور اطاعي�ه اي 
از م�ردم دع�وت ك�رد ك�ه به ط�ور گس�ترده در مراس�م 
بزرگداش�ت س�الروز حماس�ه مردم�ي ۹ دي ش�ركت كنن�د. 
به گزارش ف��ارس، در این اطاعيه آمده اس��ت: ی��وم اه ماندگار نهم 
دي ماه روز بصي��رت و ميثاق امت با وای��ت، روز نمایش معجزه الهي 
تجلي وحدت ملت ایران حول محور وایت و نماد وایتمداري، دیانت، 
بصيرت، دشمن شناس��ي، تكليف گرایي و عمِل به هنگام مردم فهيم، 
متدین و زمان شناس ایران اسامي است. روزي كه با تجلي دست قدرت 
الهي و خلق حماسه اي بي بدیل با حضور خودجوش امت عاشورایي در 
عظيم ترین راهپيمایي تاریخ، رذیانه ترین فتنه امریكایي صهيونيستي 
در هم پيچيد و بار دیگر قابليت و كارآمدي نظام دیني مبتني بر زعامت 
وایت فقيه در عبور عزت آفرین و مقتدرانه از بحران ها را نشان داد و ثابت 
كرد كه اگر همه قدرت هاي مالي و سياسي جهان در مقابل نظام اسامي 
بایستند این نظام قادر است سلحش��ورانه در مقابل آنها قد علم كند و 
با كمترین هزینه، اهداف خود را پيش ببرد، بنابراین زنده نگه داشتن 
و بزرگداش��ت این یوم اه به معني واقعي كلمه و تبيين دستاوردهاي 
گرانسنگ حركت در سایه دین، بصيرت افزایي و روشنگري، وظيفه اي 
همگاني اس��ت. در همين رابطه آحاد مردم متدین و وایتمدار ایران 
اسامي را به شركت پرشور در تجمع باشكوه و حماسي ساعت ۱0 صبح 
روز یك شنبه كه همزمان در سراسر ميهن اسامي برگزار خواهد شد 

دعوت مي نماید. 
بزرگداش��ت یوم اه ماندگار نه��م دي ماه در ته��ران، همزمان با دیگر 
شهرستان ها، ساعت ۱0صبح روز یك ش��نبه در ميدان امام حسين با 
سخنراني سردار سرتيپ پاسدار س��امي، جانشين فرمانده كل سپاه 

پاسداران انقاب اسامي برگزار خواهد شد. 

حسيني در نشست خبري ۹دي: 
تفكر براندازي

 هنوز در برخي دستگاه ها حضور دارد
عض�و هيئت رئيس�ه جمنا گف�ت: برخ�ي از اف�راد و جريانات در 
پ�ي اي�ن هس�تند ك�ه ۹ دي ب�ه فراموش�ي س�پرده ش�ود. 
سيدمحّمد حسيني، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسامي، صبح دیروز 
در نشست خبري كه به مناسبت یوم اه ۹دي در خبرگزاري آنا برگزار 
ش��د، گفت: برخي از افراد و جریان��ات در پي این هس��تند كه ۹ دي 
به فراموشي س��پرده ش��ود. اخيراً یك مجموعه ورزشي به اسم ۹دي 
ساخته شده است و قبل از افتتاح، گفته اند تابلوي ۹دي را بردارید تا 
افتتاح شود. وي با بيان اینكه متأس��فانه برخي از كساني كه در فتنه 
نقش داشتند، هنوز مسئوليت دارند، تصریح كرد: ما باید گوشزد كنيم 
كه این نشانه رأفت نظام است كه آنها به س��مت رسيده اند. برخي از 
این افراد در مجلس هس��تند و برخي دیگر در شوراها و مدیریت هاي 
دولتي هستند و همان برنامه هاي س��ال ۸۸ را دنبال مي كنند. عضو 
شوراي مركزي جمنا، روحيه بيگانه ستيزي در بين مردم ایران را یكي 
از عوامل مهم خنثي كننده فتنه ۸۸ دانس��ت و گفت: موضوع روحيه 
بيگانه ستيزي در ایران هميشه مطرح بوده است و مردم ایران تجربه 
خوبي از این موضوع و از ورود كشورهاي غربي یا شرقي به ایران ندارند 
و خاطره خوشي هم از وابس��تگي دولت هاي زمان طاغوت یا پيش از 
آن در ذهن ندارند. حسيني ادامه داد: همين روحيه استكبارستيزي 
و بيگانه ستيزي مردم باعث شد تا فتنه ۸۸ خنثي شود و دشمن نتواند 

پروژه هاي خود را پيش ببرد. 
در كنار روحيه بيگانه ستيزي ضروري است به نقش محوري و كليدي 
رهبر معظم انقاب اسامي ایران اشاره كرد زیرا ایشان با نقش مهمي 
كه در دفع فتنه ۸۸ ایفا كردند، تمام پروژه هاي دش��من خنثي ش��د. 
وي، عامل س��وم ناكام ماندن دشمن را قدرت بس��يج كنندگي مردم 
دانست و گفت: حضور هميش��گي مردم براي نظام یك امتياز است و 
یكي از ویژگي هاي نظام ما نس��بت به سایر نظام هاي جهان این است 
كه حاكميت در ایران از قدرت بسيج كنندگي باایي برخوردار است، 
چيزي كه در سایر كشورها وجود ندارد و این موضوع در دفع فتنه ۸۸ 
تأثيرگذار بوده است. وي افزود: حماس��ه ۹ دي نشان دهنده بصيرت 
مردم بود و دليل اینكه رهبري مدام تأكيد مي كنند باید این روز زنده 
نگه داشته شده و به فراموشي سپرده نشود به این دليل است كه مردم 
ماهيت فتنه گران و براندازان نظام را بشناس��ند. حس��يني ادامه داد: 
افرادي كه در فتنه ۸۸ به دنبال تضعيف نظام و تضعيف جایگاه رهبري 
بودند، امروز ه��م همين پروژه را دنبال مي كنن��د. مثًا اصاح طلبان 
تندرو در فعاليت هاي دانش��گاهي خود عليه نظام تبليغ مي كنند و یا 
اینكه در ميان مردم با تبليغاتي كه انجام مي دهند، مي خواهند تمامي 
مشكات اقتصادي و مشكات موجود كش��ور و همچنين ضعف ها و 
كاستي هایي كه دولت در مدیریت كان كشور دارد را بر گردن رهبري 
انداخته و آن را متوج��ه رهبري كنند. پس امروز ه��م فتنه گران این 

پروژه را دنبال مي كنند. 
حسيني با اشاره به اینكه در بدنه دس��تگاه هاي دولتي، افراد انقابي 
را در اس��تان ها كنار گذاش��ته اند، تصریح ك��رد: عناص��ر نفوذي در 
دستگاه هاي كش��ور حضور دارند؛ بنابراین اگر ۹ دي بار دیگر مطرح 
مي شود، مي خواهيم بگویيم این افراد با تفكر براندازي هنوز در برخي 
دس��تگاه هاي كش��ور حضور دارند. وي بابيان اینكه هرچند فتنه ۸۸ 
سال هاس��ت تمام ش��ده اما عده اي هنوز كارهایي انجام مي دهند تا 
نظام را تضعيف كنند، یادآور شد: برخي مي خواهند با كم كاري مردم 
را دلسرد كنند. فراهم كردن زمينه فساد و بي رغبت كردن مردم، زیاد 
كردن فاصله مردم ب��ا حاكميت و بدنام كردن گذش��تگان و تضعيف 
كردن خدمات آنان ازجمله كارهایي است كه براي دلسرد كردن مردم 

صورت مي گيرد. 

سخنگوي شوراي نگهبان: 
نهم دي

 پاسداري  از جمهوريت و اساميت نظام بود
روز  دي  نه�م  گف�ت:  نگهب�ان  ش�وراي  س�خنگوي 
بصي�رت نامگ�ذاري ش�ده و روزي اس�ت ك�ه م�ردم ب�ا 
كردن�د.  دف�اع  نظ�ام  جمهوري�ت  از  صحن�ه  در  حض�ور 
به گزارش فارس عباس��علي كدخدایي، س��خنگوي ش��وراي نگهبان 
در حاشيه مراسم بزرگداشت آیت اه هاشمي ش��اهرودي و در جمع 
خبرنگاران پيرامون حماسه ۹ دي اظهار داشت: نهم دي روز بصيرت 
نامگذاري شده و روزي است كه مردم با حضور در صحنه از جمهوریت 
نظام دفاع كردند. وي افزود: مردم با حضورشان فتنه اي را كه ایجاد شده 
بود خنثي كرده و هم از رأى خود و هم از جمهوریت پاسداري كردند. 
همچنين پاسخ محكمي به دش��منان خارجي دادند كه هرجایي كه 
تهدیدي براي نظام وجود داشته باشد، مردم پاي دفاع از منافع ملي و 
پاي دفاع از جمهوریت و اساميت نظام ایستاده اند. سخنگوي شوراي 
نگهبان در پاسخ به این سؤال كه وظيفه مسئوان در قبال مردم چيست 
تصریح كرد: پاس��داري صحيح از حقوق مردم كه حق الناس اس��ت؛ 
و اهتمام جدي به حل مش��كات مخصوصاً اقتصادي داش��ته باشند. 
كدخدایي درخصوص مواضع اخير فائزه هاش��مي در مورد صاحيت 
پدرش در انتخابات سال ۹۲ تصریح كرد: در ش��وراي نگهبان واژه اي 
به اس��م رد صاحيت وجود ندارد و اگر فردي ادعایي مي كند به قانون 

مراجعه كند. 

      ايسنا: غامرضا مصباحي مقدم: موحدي كرماني به عنوان نایب رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، جلسات مجمع را تا انتصاب رئيس جدید 

از سوي مقام معظم رهبري، اداره خواهد كرد. 
      فارس: با حكم حجت ااسام حاجي صادقي، نماینده ولي فقيه در سپاه 
پاسداران انقاب اسامي، حجت ااسام غامرضا شفيع زاده، به عنوان 

»مسئول جدید بسيج اساتيد، طاب و روحانيون كشور« منصوب شد. 

      گزارش 2

      خبر

   ادامه از صفحه يک
وي با بيان اینكه با وجود آنكه انقاب اس��امي، 
دس��ت مس��تكبران را از كش��ور كوتاه ك��رد اما 
توطئه هاي آنها عليه ملت ما هيچ گاه تمام نشده 
است، گفت: حمایت همه جانبه هشت ساله از صدام 
در جنگ تحميلي، اعمال تحریم هاي سنگين مالي 
و تجاري، كمك هاي مالي به دشمنان ملت ایران 
براي اج��راي عمليات هاي تروریس��تي، از جمله 
توطئه ه��اي امریكا در 40 س��ال اخير عليه ملت 

ایران بوده است.  
  ورود به  اقتصاد نئوليبرالي از سال ۶8  

عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ هم به پروژه 
مدرنيزه س��ازي دولت پ��س از جنگ اش��اره كرد 
و گفت: انقاب اس��امي ساخت سياس��ي پروژه 

ش��به مدرنيته را تغيير داد، اما ساخت اقتصادي و 
فرهنگي آن باقي ماند و از س��ال 6۸ حاكم كردن 
اقتصاد نوليبرالي در دستور دولت وقت قرار گرفت. 
شهریار زرشناس گفت: انقاب اسامي رستاخيز 
جامعه ایراني اس��امي در تونل وحش��ت پروژه 
شبه مدرنيزاسيون است. وي خاطرنشان كرد: به 
همين جهت مردم ایران، روحانيت را براي رهبري 
انقاب خود انتخاب كردند، چون دورترین فاصله 
را از مدرنيته داشت. زرشناس تصریح كرد: انقاب 
اسامي ساخت سياسي پروژه ش��به مدرنيته را 
تغيير داد، اما ساخت اقتصادي و فرهنگي آن باقي 
ماند و از س��ال 6۸ حاكم كردن اقتصاد نوليبرالي 
در دس��تور قرار گرفت، تاش براي تداوم ساخت 
فرهنگي هم در هشدارهاي رهبر انقاب با عناویني 

چون »تهاجم فرهنگي« و »شبيخون فرهنگي« 
منعكس مي شود. 

حس��ن عباس��ي، رئيس اندیش��كده یقين دیگر 
س��خنران این نشس��ت ب��ود. وي گف��ت: امروز 
اصلي ترین مع��ارض تفكر ليبرال تفكر اس��امي 
است و انقاب اس��امي یك ظرفيت عليه كليت 
اومانيسم محسوب مي شود. وي ادامه داد: تعامات 
فرهنگي رایج با جنگ نرم متفاوت اس��ت، چون 
تبادات فرهنگي ارزش هاي خاص خود را دارد، 

اما جنگ نرم از نوع تهاجم فرهنگي است. 
عباس��ي گفت: دش��من پيش از آنكه جمهوري 
اسامي به جمهوري ایماني تبدیل شود، به عناصر 

ایمان حمله كرده است، از جمله حمله به انبيا. 
وي افزود: قوي ترین عنصر ایمان، ایمان به مائكه 

اس��ت كه عليه آن هم فيلم و س��ریال ساخته اند. 
بيش��ترین س��ریال هایي ك��ه در خوابگاه ه��اي 
دانشجویي تماشا مي شود، سریال لوسيفر است. 
عباسي با اشاره به اینكه ناتوي فرهنگي حمله به 
متعلقات ایمان را در دستور قرار داده است، تصریح 
كرد: وزارت علوم ما فكر مي كند اگر سرش را مثل 
كبك زیر برف كند، مي تواند از واقعيت فرار كند. 
امروز دیگر پلوراليزم نيس��ت ك��ه بافت فرهنگي 
جریان روشنفكري را تشكيل مي دهد، بلكه پروژه 
ایرانشهري مدرن سيدجواد طباطبایي است كه 
۲0 سال اس��ت مطرح مي كند. رئيس اندیشكده 
یقين گفت: طباطبایي صراحتا سال ها پيش گفت 
اسام ُمرد و سال گذشته در جشنواره فارابي جایزه 

خود را از دست رئيس جمهور گرفت. 

يك�ي از دلخوش�ي هاي آقاي�ان اي�ن اس�ت ك�ه م�ا بي�ن 
اروپ�ا و امري�كا اختاف ايج�اد كرده اي�م، در حال�ي كه هدف 
م�ا از مذاك�رات، اختاف افكن�ي بي�ن كش�ورها نب�ود. 
احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسامي 
در گفت وگو با مهر با اش��اره به طواني شدن زمان اجراي سازوكار 
ویژه مالي اروپا اظهار داش��ت: ایران هزینه هاي برجام را داده است 
اما امریكایي ها هيچ هزینه اي براي برجام نداده اند. وي خاطرنشان 
كرد: ما در زمان مذاكرات تأكيد كردیم كه باید از طرف هاي مذاكره 
تضمين هاي عيني و عملي گرفته و مش��خص ش��ود ك��ه در ازاي 

امتيازاتي كه مي دهيم، آنان چه امتيازي به ما مي دهند. 

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسامي با بيان اینكه متأسفانه 
هزینه هاي عملي از طرف هاي مذاكره اتخاذ نشد، تصریح كرد: در 
زمان مذاكرات برجام، حتي این مس��ئله مطرح شده بود كه اگر ما 
مقداري از اورانيوم خود را اكسيد كنيم، آنان هم بخشي از تحریم ها 
را بردارند و تصميماتي در این باره اتخاذ كنن��د اما این تضمين ها 
اتخاذ نشد. اميرآبادي فراهاني با تأكيد بر اینكه ما همه اقدامات ازم 
در راستاي برجام را انجام دادیم اما طرف هاي مقابل اقدامات خود را 
انجام ندادند، گفت: اقتصاد اروپایي ها بسيار وابسته به امریكاست و 
اكثر سرمایه گذاران و هيئت هاى  مدیره  شركت هاي بزرگ اروپایي و 

در نتيجه تصميم گيرندگان اصلي اقتصاد اروپا، امریكایي هستند. .

 عضو هيئ��ت رئيس��ه مجلس ش��وراي اس��امي گف��ت: یكي از 
دلخوش��ي هاي آقایان این اس��ت كه ما بين اروپا و امریكا اختاف 
ایجاد كرده ایم، در حالي كه هدف ما از مذاكرات، اختاف افكنى بين 
كشورها نيست و نتيجه و فایده اي براي ملت ایران ندارد، بلكه هدف 
ما از مذاكرات آن بود كه با برجام مش��كات اقتصادي كشور حل و 
تحریم ها رفع شود. اميرآبادي فراهاني با تأكيد بر اینكه در شرایط 
فعلي باید در برابر امریكا ایستادگي كنيم، افزود: اروپایي ها هم باید 
تكليف را روشن كنند و تضمين عملي دهند كه بااخره مي خواهند 
براي ادامه برج��ام چه اقدامات��ي انجام دهند اما آنان وقت كش��ى 

مي كنند و نباید اجازه این كار را به آنان دهيم.

در نشست شنبه هاي انقاب عنوان شد
انقاب اسامي نقشه سياسي جهان را تغيير داد

عضو هيئت رئيسه مجلس خطاب به ظريف:  
هدف ما از برجام رفع تحريم  بود نه ايجاد اختاف بين اروپا و امريكا

   طرح: عباس گودرزي

 كبري آسوپار
   گزارش



نس�خه هاي فارس�ي تلگرام باز هم در وقت 
اضافه به سر مي برند. پايان آذر آخرين باري 
بود كه به هاتگرام و طاگرام فرصت داده شد تا 
مستقل شوند. اين اولين فرصت نبود و از همان 
ابتدا هم معلوم بود آخرين فرصت هم نيست. 
حاا دي ماه هم به نيمه اش نزديك مي ش�ود، 
اما هن�وز معلوم نيس�ت نس�خه هاي ايراني 
تلگرام قرار است بمانند يا بروند و آيا اطاعات 
مردمي كه از اين نس�خه ها استفاده مي كنند 
در امنيت قرار دارد يا خير؟ آخرين اظهارنظر 
درباره اين ماجرا مصاحبه روزگذشته معاون 
فرهنگ�ي قوه قضائيه اس�ت ك�ه تأكيد كرد: 
تم�ام كارهايي ك�ه در فضاي مج�ازي مانند 
تلگرام ص�ورت مي گيرد، مجرمانه نيس�ت. 
يعن�ي در درون آن مجموع�ه، ه�م كارهاي 
خوب و هم كارهاي مجرمانه انجام مي ش�ود. 
البته همين فضا زمينه اي براي پنهان ش�دن 
مج�رم و انج�ام عم�ل مجرمانه را ب�ه وجود 
مي آورد و اگر چنين اتفاقي بيفتد، مشاركت 
در جرم محسوب مي شود و مس�ئوان آن و 
تسهيل كنندگان، مش�اركت در جرم دارند. 
دس��تور قضايي فيلترينگ ش��بكه پيام رس��ان 
تلگرام در ۱۰ارديبهش��ت از س��وي دادستاني 
تهران صادر ش��د. آنطور كه در دس��تور قضايي 
آمده بود، اين فيلترينگ بايد به گونه اي باش��د 
كه محتواي پيام رس��ان تلگرام ب��ه هيچ نحوي 
در كش��ور قابل دسترس نباش��د، اما پس از اين 
مسدودسازي ش��اهد بوديم نسخه هاي فارسي 
تلگرام به راحتي فعاليت مي كنند. در واكنش به 
فعاليت اين دو فيلترشكن گفته شد، طاگرام و 
هاتگرام تا چند هفته پس از فيلترينگ تلگرام و تا 
خردادماه فعاليت كنند و بعد از آن به پيام رسان 
۱۰۰درصد داخلي تبديل و ارتباط شان با تلگرام 
قطع ش��ود. اين تصميم به اين دليل اتخاذ شد 
ك��ه پيام رس��ان هاي داخلي به ح��د مطلوبي از 
توانايي برس��ند و هم مقدمات مهاجرت خود به 
پيام رس��ان هاي داخلي را فراهم كنند. اما پايان 
خرداد به پاي��ان آذرماه تبديل ش��د و همچنان 
مس��ئوان فضاي مجازي و ق��وه قضائيه از بيان 
موضعي رسمي در اين باره خودداري مي كنند. 

 چراغ سبز به طاگرام و هاتگرام
در شرايطي كه در ايام پس از فليتر رسمي تلگرام 
درباره فيلترشدن يا نش��دن هاتگرام و طاگرام 
حرف هاي ض��د و نقيضي از س��وي مس��ئوان 
فضاي مجازي و وزارت ارتباطات گفته مي ش��د، 
بعد از تعيي��ن ضرب ااجل ه��اي مختلف براي 
استقال اين دو پيام رسان سرانجام 25شهريورماه 
ابوالحسن فيروزآبادي، رئيس مركز ملي فضاي 
مجازي با حضور در برنامه »۱۰:۱۰ دقيقه« باشگاه 

خبرنگاران جوان براي اولين بار اذعان داشت كه 
ادامه فعاليت هاتگرام و تلگرام طايي با هماهنگي 
شوراي عالي فضاي مجازي و قوه قضائيه و حتي با 
مسئوليت مقام قضايي صورت گرفته است! اين در 
حالي است كه اظهارات مسئوان در برابر رسانه ها 
برداشت متفاوتي را ايجاد مي كرد.  فيروزآبادي در 
برنامه »۱۰:۱۰دقيقه« باشگاه خبرنگاران جوان 
علت ادامه فعاليت هاتگرام و تلگرام طايي بعد از 
۱5ش��هريور را تحريم ها و عدم توانايي آنها براي 

تبديل به پيام رسان داخلي دانست. وي اعام كرد: 
آخرين مهلتي كه به هاتگرام و تلگرام طايي داده 
شد، آخر آذرماه است و تأكيد كرد،  ما سال را به 
پايان نخواهيم رساند، مگر اينكه اين دو نرم افزار يا 
به پيام رسان بومي تبديل يا مسدود  شوند. با پايان 
آذر و حاا با عبور بيش از يك هفته از مهلت نهايي 
هاتگرام و طاگرام هيچ مسئولي درباره اين ماجرا 
اظهارنظر نكرده است و شايد اين سكوت را بتوان 
به رضايت مس��ئوان براي ادامه همين وضعيت 

تعبير كرد. 
 فضاي مجازي را نمي توان تعطيل كرد

تنها اظهارنظر غيرمستقيم درباره تلگرام مصاحبه 
معاون فرهنگي قوه قضائيه با خبرگزاري جمهوري 
اسامي ايران است. حجت ااسام هادي صادقي 
بدون اشاره به ماجراي اس��تقال يا عدم استقال 
هاتگرام وطاگرام گفته اس��ت: فضاي مجازي را 
نمي توان تعطيل كرد چون نياز مردم است، ولي بايد 
بهره برداري مثبت از آن صورت گيرد و دولت بايد 
از توليدات داخلي حمايت كند.  وي درباره شرايط 
تلگرام و چرايي نگراني ها درباره آن اينگونه توضيح 
داده است: در تلگرام وضعيت رسيدگي به گونه اي 
است كه مدير آن اجازه رسيدگي نمي دهد. يعني 
اگر دادستاني بخواهد به پليس فتا دستور دهد تا 
جرمي را پيگيري كند و سرنخ هايي را بيابد، مدير 
تلگرام اجازه نمي دهد و او دقيقاً شريك جرم است 
و در اين ميان مردم قرباني مي ش��وند، اين وظيفه 
دولت است كه اين بس��تر را جمع كند و نگذارد از 
مردم دزدي شود يا به آنان اهانتي صورت گيرد.  بنا 
به تأكيد معاون فرهنگي قوه قضائيه دولت وظيفه 
دارد جلوي سوء استفاده ها و ضربه زدن ها را بگيرد و 
هر زماني كه پرونده در دستگاه قضايي مطرح شود، 
در آنجا نيز مجازات ازم انجام  شود به شرط اينكه 
بتوانند مجرم را پيدا كنند كه اين مس��ائل وظيفه 
دادس��تاني اس��ت و كارها را انجام دهد، اما آنها به 
تنهايي نمي توانند با اين حجم از جرائم مقابله كنند. 
چون اصل بستر، مناسب نيست و در ابتدا بايد زمينه 
مناسب و س��الم ايجاد و جايگزين ش��ود.  صادقي 
پيش��گيري از وقوع جرم را از طريق ارتقاي سواد 
رسانه اي و سواد مجازي بهترين راهكار مواجهه با 

فضاي مجازي عنوان كرده است. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5553

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

| الثان��ي 1440  ربي��ع   22  |  يک ش��نبه 9 دي 1397 

ادامه فعاليت طاگرام و هاتگرام در روزه سكوت مسئوان!
معاون فرهنگي قوه قضائيه: تمام كارهايي كه در فضاي مجازي مانند تلگرام صورت مي گيرد، مجرمانه نيست

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

  يك كاربر با انتشار اين عكس توئيت كرد: سارا خادم الشريعه، 
بانوي اول ش��طرنج ايران نايب قهرمان جهان ش��د او عاوه بر درجه 
»استاد بزرگ شطرنج« در سن ۱۸سالگي »اس��تاد بين المللي« شد. 
تصور كنيد اگر مي خواس��ت خ��ودش رو طبق »كنوانس��يون حقوق 
كودك« تعريف و تنظيم كنه، ۱۸سالگي تازه پايان عروسك  بازيش بود 

و شروع فعاليت جديش... 

 پريچهره توئيت كرد: چرا توقع داري��د امثال اين دختره علينژاد 
موقع درخشيدن دختر ايراني پيداش��ون بشه؟ اينا مثل مگسند كه از 
خون و نجاست ارتزاق مي كنند، وقتي نونش��ون از خشم و نارضايتي 
مردم در مياد، طبيعيه در جهت خشمگين كردن مردم فعاليت كنند و 

خبرهاي خوش رو سانسور كنند... 

 فرشته رفيعي توئيت كرد: قبًا هم عرض كردم نمايندگاني كه با 
رأي محلي به پارلمان كشور راه پيدا مي كنند، عمدتاً درگير مطالبات 
محلي هستند و دغدغه مسائل ملي، بخش بسيار كوچكي از وقت، انرژي 

و تمركزشان را به خود معطوف مي كند. 

 نويد كمالي توئيت كرد: در اروپا و بسياري از كشورهاي صنعتي 
يكي از راهكارهاي مبارزه با فس��اد اقتصادي تشويق مردم به گزارش 
تخلفات پنهان است! حتي در برخي از كشورها درصدي از مبلغ تخلف 
كشف شده را به گزارش دهنده اهدا مي كنند! اگر نيت مبارزه جدي با 

فساد اقتصادي بايد اين ساز و كار را ايجاد كنيم... 

  يك كاربر با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: اين جاي دست و 
انگشتر مدير مدرسه اي در قزوين روي صورت اين پسر مظلوم است. فكر 

كنيد يكي از بستگان شماست، چه رفتاري با اين مدير داشتيد؟

 محمدامين ميرزايي توئيت كرد: روزگذشته ناوگان حمل ونقل 
جديد دانشگاه آزاد اس��امي واحد علوم تحقيقات با 5۰ اتوبوس آغاز 
به كار كرد. هزينه اينكه دانش��گاه آزاد متوجه بش��ه بايد ب��ه  ناوگان 
حمل و نقلشو بهبود ببخشه، جان ۱۰نفر بود! لطفاً ساير دانشگاه ها اين 

هزينه رو قبل از گرفتن جان دانشجويان پرداخت كنن.

 محمدحس�ين گل كاني با انتش�ار اين عك�س توئيت كرد: 
آنقدري  حمايت از روزه نجات براي عموي فيتيله واضح بود و انقدري 
منطق انقابي را با ادبيات انساني  كه خودش بلد بود چفت و جور كرده 
بود كه خجالت كشيدم از قضاوتم راجع به او. علي فروتن گفت: حرف 
اول يمن را بردار؛ آن وقت كودكان يمن مي شود همان كودكان من. چه 

فرقي مي كند كجا باشد؟

  منتظر با انتشار اين عكس توئيت زد: روزه نجات. 

 پوريا آس�تركي توئيت زد: كارگ��ران مهاجر در اس��رائيل حق 
ندارند رابطه ايجاد كنند يا بچه دار ش��وند. »آنها براي كار و خدمت به 
اسرائيل اينجا هستند و پول مي گيرند، براي داشتن زندگي نيامده اند« 
- ايحه هاي ضديت آپارتايد اس��رائيل با بش��ريت عجيب، پيچيده و 

وحشتناك است. 

 منيژه با انتشار اين عكس توئيت زد: آقا يعني يه خير در كره زمين 
پيدا نميشه، يه دونه از اين دستگاها بخره واسه بخش كودكان ما؟ نياز 
داريم امروز با چنان بدبختي اي از كوثر رگ پيدا كردم! پنج بار سوزن زدم 
بهش. انگار به جيگر خودم ميزدم. وسطاش بغلش كرده بودم و دلداريش 

ميدادم. اونا كه شيمي درماني مي شن رگاشون خراب ميشه زود.

نيره ساري

رتبه نخست ايران در علم آبا و اجدادي 
در فضاي سرگرمي هاي سياسي، اينبار كسب رتبه نخست »فيزيك و 
نجوم« و نيز »شيمي و مهندسي شيمي« خاورميانه براي ايران نشان 
داد با همه  محدوديت  هاي موجود جوانان ما مي توانند موفق به تكرار 
پيشرفت ها شوند. ايران در حالي با تعداد ۷ هزار و ۹2۹ مقاله در زمينه 
»فيزيك و نجوم« با اختاف نسبت به رقبا در رتبه نخست قرار گرفته 
كه نجوم علم آبا و اج��دادي و نيز دانش پيامبران اس��ت. از دل نجوم 
دانشمندان مسلماني چون خيام نيشابوري و ابوريحان بيروني به جهان 
معرفي شده اند. شايد اولين قدم براي حمايت و صرف »ما مي توانيم« 
براي مسئوان اين باشد كه در اين راه پر پيچ خم و طواني در راستاي 
حمايت از دانش��مندان و پژوهش��گران اين عرصه قدم��ي بردارند و 
سرنوشت عاقه مندان اين علم را به سرنوشت نخبگان و دانشجويان 

»علم فضايي« مبدل نسازند. 
امروزه »علم نجوم« يكي از ش��گفت ترين و در عين حال سخت ترين 
علوم دنيا محسوب مي شود. علمي كه از ديرباز مورد توجه دانشمندان 
مس��لمان نيز بوده و گفته مي ش��ود: »دانش پيامبران« نيز محسوب 
مي شده است. اين علم براي ايرانيان جايگاه ويژه  اي دارد و خبر كسب 
رتبه نخست آن در ميان كشورهاي منطقه مي تواند برايمان افتخاري 

بزرگ ديگري محسوب شود. 
علم نجوم در ايران مانند بيش��تر كش��ورهاي پرپيشينه، تاريخچه اي 
كهن دارد. نخستين نش��انه هاي پيش��رفت نجوم و ستاره شناسي را 
مي  توان به اندازه گيري زمان و راه اندازي تقويم  ها و ساعت هاي دقيق 
توسط دانشمندان ايران باستان دانس��ت. موفقيت هاي ايران در علم 
نجوم حتي با تغييرات فرهنگي نيز ادامه يافت و ايران پس از اسام نيز 
دانشمنداني مشهور مانند ابوالوفا محمد بوزجاني، ابوريحان بيروني، 
خيام نيشابوري، ناصر خسرو قبادياني و بسياري ديگر از دانشمندان 

مسلمان ايراني را به علم نجوم جهان معرفي كرده است. 
نظام رتبه بن��دي س��ايمگو )Scimago( در جديدتري��ن رتبه بندي 
خود براساس مقاات علمي منتشر ش��ده در سال 2۰۱۷، در منطقه 
خاورميانه كشور ايران را در رتبه نخست در حوزه »فيزيك و نجوم« و 
رتبه ۱۳ در جهان اعام كرده است. بررسي هاي منتشر شده در مجله 
SCImago Journal & Country Rank نش��ان مي ده��د، ايران با 

تعداد ۷ هزار و ۹2۹ مقاله در زمينه »فيزيك و نجوم« با اختاف نسبت 
به رقبا در رتبه نخس��ت قرار دارد. پس از ايران، تركيه با ۴هزار و ۸۸۷ 
مقاله در مقام دوم قرار دارد و پس از آنها عربستان سعودي جايگاه سوم 
را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنين رژيم صهيونيس��تي، مصر، 
عراق، امارات، قطر، لبنان و اردن جايگاه هاي بع��دي تا رتبه ۱۰ را از 

آن خود كرده اند. 
همين جا ازم است بگوييم، علم نجوم به عنوان سرآغاز علوم فضايي 
است. همان نقطه پيشرفتي كه با كم لطفي مسئوان چندسالي است 
سرعتي كم به خود گرفته و نيازمند تزريق بودجه و توجه است. نبايد 
فراموش كرد ايران از نظر رتبه علمي فض��ا در منطقه نيز جايگاه اول 
را داشت و توانست سرعت مناسب و قابل توجهي در اين راستا داشته 
باش��د، اما بعد از گذشت چند س��ال بايد پاي درد و دل دانشجويان و 
نخبگان حوزه فضايي نشس��ت كه اميد آنها براي پيش��رفت و ارسال 
ماهواره به فضا به صفر رس��يده است. چه خوب اس��ت كه سرنوشت 
عاقه مندان اين علم به سرنوشت نخبگان و دانشجويان »علم فضايي« 

مبدل نشود. 
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    سرپرست سازمان پژوهش 
و برنامه ري��زي آموزش��ي از   اخبار کوتاه

بازگشت درس هايي مانند »تصميم كبري« به كتب درسي 
خبر داد و گفت: بازنگري روي دروس صورت مي گيرد. 

  مديرعامل اتحاديه تاكسيراني شهري كشور از توزيع 
۹۰هزار حلقه استيك به رانندگان تاكسي در سراسر 
كش��ور با نرخ مصوب دولتي كه بين ۳۰ تا 5۰درصد از 
نرخ بازار پايين تر است، توسط اين اتحاديه با همكاري 
س��ازمان هاي تاكس��يراني و مديريت هاي حمل و نقل 

شهرداري ها خبر داد. 

  مدي��ركل طرح ه��اي اقتص��ادي كميته ام��داد از 
راه اندازي صندوق ضمانت تسهيات اشتغال براي وام 
اش��تغال مددجويان خبر داد، گفت: تاكنون ۷۰۰هزار 
خانواده از طري��ق وام طرح هاي اش��تغال خودكفا و از 

چرخه حمايت خارج شدند. 
  سخنگوي س��ازمان ثبت احوال كش��ور اعام كرد: 
متقاضياني كه درخواس��ت كارت  ملي ش��ان مربوط به 
قبل از سال ۹6 اس��ت و براي دريافت كارت خود اقدام 
نكرده اند، بدانند كارت ملي هاي قديمي شان فاقد اعتبار 

خواهد بود و شماره سريال آنها باطل مي شود. 

  مع��اون تحقيقات وزي��ر بهداش��ت مهم ترين علل 
نارسايي كبد و مرگ زودرس را ناشي از بيماري هپاتيت 
دانست و گفت: در حال حاضر يك ميليون و 5۰۰ هزار 
نفر در ايران ناقل »هپاتيت ب��ي« و ۳۰۰ هزار نفر ناقل 

»هپاتيت سي« هستند. 
  رئيس انجمن مراقبت هاي ويژه با اشاره به اينكه د ر 
حا ل حاضر ۷ هزار و ۸۰۰ تخ��ت مراقبت هاي ويژه د ر 
كش��ور دا ريم، گفت: كمبود 5۰درصدي د ر ا ين زمينه 
وجود د ارد و ما سعي مي كنيم بهترين خدمات ر ا به مردم 

به  رغم مشكات و تحريم ها ارائه دهيم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

روزگذشته صدها نفر 
عليرضا سزاوار
ب�ا   گزارش 2 از دانش�جويان 

صح�ن  در  حض�ور 
دانشگاه علوم و تحقيقات به عملكرد مسئوان 
ارشد اين دانشگاه اعتراض كردند. دانشجويان 
كه در پي حادث�ه دلخراش واژگون�ي اتوبوس، 
خواستار استعفاي مس�ببان اين فاجعه شدند. 
مسئول كميته رس�يدگي به س�انحه واژگوني 
اتوب�وس م�رگ در دانش�گاه آزاد در جم�ع 
دانش�جويان معترض حاضر ش�د، ام�ا به دليل 
ناتواني در پاسخگويي به سؤاات دانشجويان، از 
س�وي آنه�ا ب�ا بي اعتناي�ي مواج�ه ش�د و 
مان�د.  نيمه تم�ام  صحبت هاي�ش 

تجمع اعتراض��ي دانش��جويان دانش��گاه علوم و 
تحقيق��ات ديروز در مي��دان اصلي اين دانش��گاه 

برگزار شد. 
معترضان، عزل برخي مديران اين دانشگاه را »صرفاً 
فرار به جلو مسئوان دانشگاه و سلب مسئوليت« 
توصيف كرده اند، حال آنكه به گفته اين دانشجويان 
»سال هاست همه از خطرناك بودن اين جاده مطلع 

بودند، اما هيچ اقدامي نشده است.«
دانش��جويان معت��رض، »اس��تعفاي مقام ه��اي 
دس��ت اندركار و سرپرس��ت علوم و تحقيقات« را 
»حداقل هزينه اي« دانستند كه به گفته آنها، اين 

افراد بايد پرداخت كنند. 
دانش��جويان در جري��ان تجمع خ��ود، بيانيه اي 
۹بن��دي را قرائت كردن��د كه در بند نخس��ت آن 
خواستار»اس��تعفا و عذرخواهي سرپرست واحد 

علوم و تحقيقات و رئيس دانشگاه آزاد« شدند. 
از ديگر موارد تصريح  ش��ده در بيانيه دانشجويان 

معترض عبارتند از: 
- عذرخواهي در تريبون رسمي توسط سرپرست 

واحد و رئيس دانشگاه

- ساخت يادبود براي عزيزان از دست رفته
- استقرار هميشگي اورژانس در محل دانشگاه

- نوسازي ناوگان اتوبوسراني و استخدام راننده هاي 
باصاحيت

- ساخت حفاظ براي جلوگيري از ريزش كوه و نصب 
گاردريل در طول مسير

- رايگان شدن يا حداقل كم شدن هزينه آژانس ها 
- نظارت بهداشتي مداوم بر بوفه ها 

- تعويق امتحانات به دليل مناس��ب نبودن اوضاع 
روحي دانشجويان

  پليس: اتوبوس ترمز بريده بود
رئيس پلي��س راهنماي��ي و رانندگي ته��ران روز 
جمعه، دلي��ل حادثه مرگب��ار واژگون��ي اتوبوس 
حامل دانشجويان را »بريدن ترمز اتوبوس« اعام 
كرد.  به گفته سردار مهماندار، اين اتوبوس از سال 
۱۳۹۱جزو خودروهاي فرس��وده قرار داشته و در 
زمان حادثه، راننده پس از باخبرشدن از كارنكردن 
ترمز، حدود ۷۰۰متر كنترل وسيله نقليه را در دست 
داشته، اما شيب تند مسير سبب شده تا اتوبوس با 

تأسيسات بتوني برخورد كند. 
  مصوبه هيئت امنا

در جلس��ه فوق العاده ديروز هيأت امنای دانشگاه 
آزاد اسامی مقرر شد با متخلفان و خاطيان حادثه 
دلخراش واژگونی اتوبوس برخورد قاطعانه و بدون 
مسامحه ای انجام گيرد. به گزارش  خبرگزاری ها در 
اين جلسه مقرر شد بازرس ويژه هيئت امنا با استقال 
كامل به بررسی دقيق و موشكافانه ابعاد اين حادثه 
بپردازد و ضمن ارائه گزارش فوری به هيئت امنا، با 
متخلفان و خاطيان اين حادث��ه دلخراش برخورد 
قاطعانه و بدون مسامحه ای داشته باشد. همچنين 
طبق دس��تور اعضای هيئت امنا، دست اندركاران 
واحد علوم وتحقيقات، از رياست تا مسئوان اجرايی 
بايد برای روشن ش��دن ابعاد اين حادثه همكاری 

كاملی با بازرس ويژه داشته باشند.

 درخواست دانشجويان  براي برکناري
 مديران مقصر در حادثه دانشگاه علوم و تحقيقات
روزگذشته چند صد نفر از دانشجويان در دانشگاه علوم و تحقيقات 
تجمع كردند و خواستار بركناري مديران ارشد اين مركز علمي شدند



 

اج�اره حس�اب    گزارش 2
بانكي با مب�الغ�ي 
از شهروندان از ش�گردهاي جديد متخلفان به 
منظور پولشويي، فرار مالياتي و انجام فعاليت هاي 
مجرمانه به ش�مار مي رود ك�ه اجاره دهندگان 
حس�اب  را با اتهام پولش�ويي روب�ه رو مي كند. 
بع��د از گ��زارش »ج��وان« درباره حس��اب هاي 
اجاره اي باره��ا بانك مركزي در اين باره هش��دار 
داده است، اما پايگاه خبري اين نهاد پولي در خبري 
از اجاره حساب هاي بانكي با مبلغ ماهانه 5 ميليون 
تومان خبر داده اس��ت. به گ��زارش »ايِبنا«، اجاره 
حس��اب و كارت بانكي كه تاكنون در سايت هاي 
قمار و ش��رط بندي م��ورد توجه كاهب��رداران و 
گردانندگان اين س��ايت ها كه عمدت��اً در خارج از 
كشور به منظور انجام فعاليت مجرمانه و پولشويي 
قرار داش��ت، اين بار با افزايش رصد تراكنش هاي 
بانكي با ارقام باا و اعمال سقف خريد و جا به جايي 
پول در دستگاه هاي پذيرنده از جمله دستگاه هاي 

كارتخوان، دس��تگاه هاي خودپ��رداز و درگاه هاي 
بانكي، اجاره حساب بانكي توسط كاهبرداران و 
فعاان فضاي سياه تجارت به منظور انجام پولشويي 
و فرار از ماليات يك راهكار به منظ��ور ادامه روند 

فعاليت هاي مجرمانه به شمار مي رود. 
 سودجويان با اجاره حساب يا كارت بانكي، صاحب 
حساب را به عنوان فردي كه حساب يا كارت را به 
فردي صرفاً اجاره داده از طريق سيستم هاي آناين 
كشف تقلب و مبارزه با پولشويي بانك ها و پيگيري 
و ارجاع گزارشات به بانك مركزي شناسايي و به 
دادستاني براي تعيين تكليف و اعمال حكم فضايي 
معرفي مي شود، اين در حالي است كه كاهبردار 
با اجاره حس��اب ديگري به فعاليت هاي مجرمانه 
ادامه مي دهد؛ بر همين اس��اس ضروري اس��ت تا 

شهروندان پيش��نهادهايي را در زمينه اجاره يا در 
اختيار گذاشتن حس��اب بانكي به هيچ وجه مورد 
توجه قرار ندهند؛ چراكه پيشنهاد دهندگان افراد 
متخلفي هستند كه از حساب ها براي فعاليت هاي 
مجرمانه استفاده مي كنند. س��ايت هاي آگهي و 
كانال هاي فضاي مجازي ميزبان تعداد بسيار زيادي 
آگهي در زمينه اجاره حساب بانكي هستند كه بر 
اساس اعام پليس فتا، عمده افراد فريب خورده و 
همكاري كننده با اين سوءاس��تفاده گران، افرادي 
در جامعه هس��تند كه اطاعات كمت��ر و توانايي 
مالي پاييني دارند و پيش��نهاد مبالغي بااتر از ۲ 
تا 5 ميليون تومان براي اجاره هر حس��اب بانكي 
به ص��ورت ماهانه ب��راي اين افراد وسوس��ه انگيز 
است، در حالي كه نمي دانند در ادامه چه مشكاتي 

گريبانگير آنها خواهد ش��د، زيرا مسئوليت اجاره 
حساب بانكي برعهده صاحب آن است. 

يكي از فعاان اجاره حس��اب بانك��ي در فضاي 
مجازي به »ايِبن��ا« گفت: كاري كه ش��ما بايد 
انجام دهيد، اين اس��ت كه در يك يا چند بانك 
حس��اب باز كنيد و حس��اب و كارت اعتباري را 
تحويل پيك ارسالي ما قرار دهيد و شركت ما نيز 
به صورت هفتگي و ماهانه هزينه اجاره حساب 
بانكي را با شما تسويه مي كند؛ براي هر حساب 
به صورت اجاره هفتگي مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و 
به صورت اجاره ماهانه ۲ ميليون تومان دريافت 
خواهيد كرد كه در زمان مقرر به شماره حساب 

اعامي شما واريز مي شود. 
بسياري از حساب ها و  كارت هاي بانكي اجاره شده 
بانك ها با تشخيص مشكوك بودن تراكنش هاي 
حساب نسبت به گزارشگري و اعام حساب براي 
پيگيري هاي بيش��تر و تعيين تكليف در زمينه 

قضايي اعام مي كنند.

شهروندان مراقب اتهام پولشويي باشند
ميليون تومان اجاره حساب بانكي ماهانه ۵  

در جديدتري�ن ش�گردي ك�ه قاچاقچي�ان 
س�وخت براي قاچ�اق بنزي�ن مورد اس�تفاده 
ق�رار داده ان�د،  اس�تفاده از بطري ه�اي خالي 
نوش�ابه و آب معدن�ي در احج�ام زياد اس�ت. 
به گزارش »تس��نيم«، طبق آنچه اخيراً پايگاه 
اطاع رس��اني دول��ت منتش��ر ك��رده، روزانه 
11/5ميلي��ون ليتر س��وخت از كش��ور قاچاق 
مي شود كه س��هم گازوئيل از اين ميزان قاچاق 
85درصد اس��ت. در جديدترين ش��گردي كه 
قاچاقچيان س��وخت براي قاچ��اق بنزين مورد 
استفاده قرار داده اند، استفاده از بطري هاي خالي 
نوشابه و آب معدني در احجام زياد است كه انتقال 

آن به آن سوي مرزها با شگردهاي متفاوتي بسته 
به شرايط مكاني و زماني صورت مي گيرد. در واقع 
قاچاقچيان س��وخت با متنوع سازي روش هاي 
انتقال سوخت به آن سوي مرزها، از طريق انتقال 
با شيش��ه هاي خالي نوش��ابه، انتقال با دبه ها و 
گالن هاي 1۰ تا 1۰۰ ليتري، انتقال به وس��يله 
قايق هاي كوچك و شناورهاي مختلف، حفر تونل 
و تعبيه خط لوله و... به دنبال سود بردن از ليتر به 
ليتر اختاف قيمت سوخت در ايران و كشورهاي 
همسايه هستند و هر جا انتقال سوخت با حجم 
باا براي قاچاقچيان مقدور نب��وده، به انتقال با 

احجام كوچك روي آورده اند.

قاچاق بنزين با بطري نوشابه!

موجسواريخودروسازبرمشكاتقطعهساز
خودروس��ازان بر اين اعتقادند كه زيان ده بودن تراز مالي ش��ان ارتباط 
مستقيم با تعيين قيمت دستوري خودرو دارد، از اين رو چند ماهي است 

كه خواستار آزادسازي قيمت مي باشند.
اگر نگاهي به آغاز اين جريان بيندازيم، ماحظه خواهيم كرد كه اين هياهوها 
در ابتدا بيش از آنكه از طرف خودروسازان مطرح شود، از سوي قطعه سازان 
عنوان شده است.  قطعه سازان بر اين عقيده هستند كه بعد از نوسانات ارزي 
در كشور خودروسازان بايد قطعه را بيش از قيمت هاي قبلي و متناسب با 
نرخ ارز از آنان خريداري كنند؛ مطالبه اي كه كاماً منطقي، منصفانه و مبتني 
بر واقعيت است، اما اين مطالبه فرصت را براي خودروسازان فراهم كرده تا 
موضوع آزادسازي قيمت خودرو را مطرح كنند. موج سواري خودروسازان 
بر مطالبه منطقي قطعه س��ازان باعث ش��ده تا در فضاي عمومي كش��ور 
آگاهانه يا ناآگاهانه منطقي كردن قيمت قطعه مشروط به آزادسازي قيمت 
خودرو عنوان شود. موضوعي كه قطعه سازان را شريك مطالبه غيرمنطقي 
خودروسازان كرده است. ش��ايد بزرگ ترين اشتباه راهبردي قطعه سازان 
همين نكته اس��ت، مطالبه منطقي خود را مش��روط به تأمين خواس��ت 

خودروسازان مبني بر آزادسازي قيمت عنوان كرده اند. 
ساختار مديريتي و س��هم قطعه س��ازان در قيمت تمام شده خودرو به 
گونه اي اس��ت كه نمي توان منطقي كردن قيمت قطعه را مش��روط به 
آزادسازي قيمت خودرو دانست؛ چراكه عاوه بر قيمت قطعه، متغيرهاي 
ديگري از جمله هزينه هاي عمومي، اداري و... در قيمت خودرو دخيل 
هستند. مشكات قطعه سازان با مشكات خودروسازان هرچند كه به 

يكديگر مرتبط است،  ولي راه حل هاي مجزايي دارد. 
خودروسازي كشور با مش��كات س��اختاري متعددي از جمله انتصابات 
غيرفني و حتي اس��تفاده از بدنه مناس��ب حس��اس، هزينه بااي سربار، 
بهره وري پايين، فساد، رانت، عدم پاس��خگويي، وجود دهها شركت تابعه 
و زيرمجموعه و... روبه رو است. وجود اين مشكات ساختاري هزينه تمام 
شده خودرو را افزايش مي دهد بدون آنكه نهادهاي تصميم گير و نظارتي 
تمايلي به اصاح آن داشته باشند، بنابراين بايد متذكر شد كه قيمت قطعات 
تنها بخشي از قيمت خودرو اس��ت و زيان ده بودن خودروسازي كشور نيز 
نتيجه ساختار معيوب اس��ت. تا زماني كه اصاحات س��اختاري صورت 
نگيرد، نمي توان انتظار افزايش كيفيت و رقابتي شدن قيمت را داشت. اين 
بزرگ ترين كام غير راست در صنعت خودروسازي است كه زيان ده شدن 
خودروسازي را به قيمت دستوري ربط مي دهد؛چراكه عملكرد خودروسازان 
در خودروهايي كه مشمول قيمت دستوري نمي شود نيز زيان ده بوده و بايد 

سؤال كرد كه اين خودروها چگونه به فروش رفته اند ؟ 
براساس واقعيت هاي كنوني اقتصاد، قيمت قطعه بايد مورد ارزيابي جدي 
قرار گيرد، ولي مش��روط كردن اين موضوع به آزادسازي قيمت خودرو، 
مبناي علمي و كارشناس��ي ندارد و انحراف اذهان عمومي از مشكات 
اساسي خودروسازي كشور اس��ت. به نظر مي رسد مطالبه قطعه سازان 
در افزايش منطقي قيمت، بيش��تر بهانه اي براي افزايش قيمت خودرو 
به منظور پوشش سوءمديريت و اثرات ساختار معيوب در خودروسازي 
است. عاوه بر اين بايد به مناسبات بين قطعه سازان و خودرو سازان نيز 
نظري افكند، زيرا ممكن است بخشي از افزايش قيمت هزينه تمام شده 
بتوان با سالم س��ازي روابط بين قطعه س��ازان و خودرو سازان و يا حذف 

واسطه هاي زياد ميان خودرو سازان و قطعه سازان پوشش داد. 

نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس:
اختیاريارانههارابهاستاندارانمحولنكنید

25 ميليون نفر يارانه نمي گيرند 
ناي�ب رئي�س كميس�يون اقتص�ادي مجل�س معتق�د اس�ت 
ك�ه اختي�ار يارانه ه�اي نق�دي نباي�د ب�ه اس�تانداران مح�ول 
ش�ود؛ چراك�ه فس�اد سيس�تمي در كش�ور ايج�اد مي ش�ود. 
معصومه آقاپور عليشاهي در گفت وگو با خانه ملت گفت: اختيار يارانه هاي 
نقدي نبايد به استان ها و استانداران داده شود و موضوع حذف دهك هاي 
بااي درآمدي بايد متمركز در تهران انجام شود. نايب رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس با بيان اينكه پروژه ها بايد به ترتيب اولويت رتبه بندي و 
يارانه دهك هاي بااي درآمدي كه حذف شده به اين پروژه ها اختصاص 
يابد، افزود: محول كردن حذف يارانه ها به اس��تان ها فساد سيستمي در 
كش��ور ايجاد مي كند. نماينده مردم شبستر در مجلس با بيان اينكه سه 
دهك بااي درآمدي بايد در مركز از ليس��ت يارانه بگيران حذف شوند، 
اظهار داشت: اگر موضوع حذف يارانه ها به اس��تان ها واگذار شود، زمان 
زيادي را از مسئوان ستادي استان ها مي گيرد كه با توجه به محول كردن 
اين موضوع به فرماندار، بخشدار و دهيار فساد سيستمي در كشور ايجاد 
مي شود. وي افزود: در ش��رايط كنوني حدود يك سوم جمعيت كنوني 
كشور يعني حدود ۲5 ميليون تا 3۰ ميليون نفر يارانه دريافت نمي كنند و 
از دريافت يارانه هاي نقدي حذف شده اند. نايب رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس با بيان اينكه 11 ميليون خانوار ايراني زير خط فقر هستند، تصريح 
كرد: ميزان پرداخت يارانه نقدي بايد به 5۰ درصد جمعيت كاهش يابد تا 

بتوان از اين طريق به دهك هاي پايين درآمدي كمك كرد.
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معامات ديروز بازار ارز با حركت دار در نيمه 
كانال 10 هزار توماني آغاز ش�د و فعاان بازار 
بر اين باور هس�تند كه اخبار و عائم نش�ان 
از بازگش�ت دار به كانال 9 هزار تومان دارد. 
به گزارش »جوان« روز گذش��ته دار بار ديگر به 
كانال 1۰ هزار تومان بازگشت و به 1۰ هزار 6۰۰ 
تومان رسيد. همچنين هر گرم طا 18 عيار گرم 

18 عيار 3۲6 هزار تومان خريد و فروش شد. 
 روزهاي مياني هفته گذشته، نرخ دار تا مرز ورود 
به كانال 1۲ هزار تومان هم باا رفت و در بازار آزاد 
نرخ از سوي برخي داان، اندكي بااي 1۲ هزار 
تومان هم معامله شد، اما با دخالت مؤثر بازارساز، 
روز پنج شنبه مجدد يك كانال پايين آمد و هفته 

جديد باز هم به كانال 1۰ هزار توماني بازگشت. 
   نرخ دار در روزهاي آتي 

در كانال 9هزار توماني
عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس 
نيز در گفت وگو با خانه ملت پيش بيني كرد كه 

در روزهاي آتي نرخ ارز ت��ا ۹ هزار تومان كاهش 
يابد، البته تأكيد مي كند كه ش��رايط اقتصادي 
جامعه ظرفيت دارد كه نرخ ارز تا س��قف ۷ هزار 

تومان كاهش يابد. 
سيدتقي كبيري با اشاره به نوس��انات نرخ ارز در 
روزهاي اخير گفت: بر اس��اس تجربه هر سال در 
ژانويه، نوس��ان هايي در ب��ازار ارز رخ مي دهد كه 
محدود و موقتي اس��ت. وي افزود: ن��رخ ارز بايد 
حداقل زير ۹ هزار تومان باشد، اما عده اي سوداگر و 
سودجو سعي كردند در فضاي رواني ژانويه تكاني به 
اين بازار بدهند و نرخ ارز را باا ببرند. مهار نوسانات 
ارز در روزهاي اخي��ر پيام خوبي به جامعه منتقل 
كرد كه اگر بانك مركزي و دولت اراده داشته باشند 
و به بازار ورود كنند مي توانند بازار ارز را مديريت و 

از افزايش نرخ دار جلوگيري كنند. 
   ادامه روند كاهشي نرخ ارز

وي با بيان اينكه در ادامه كه موقعيت هايي همانند 
ايام عيد رخ مي دهد،  دولت مي توان��د بازار ارز را 

مديريت كند، به يك ثبات رساند و كاهش منطقي 
داشته باشد، افزود: پيش بيني ها اين است كه در 
روزهاي آتي شاهد كاهش نرخ ارز تا ۹ هزار تومان 
خواهيم بود، البته شرايط اقتصادي جامعه ظرفيت 
دارد كه نرخ ارز تا سقف ۷ هزار تومان كاهش يابد. 
علي اكبر كريم��ي،  عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس، نيز تسويه حساب شركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي و سفرهاي ژانويه را عامل نوسانات نرخ 
ارز در روزهاي اخير عنوان كرد و گفت: بر اساس 
رويه طبيعي كه در سنوات گذشته وجود داشته در 
پايان سال ميادي به دو دليل تقاضاي اضافي به 
بازار ارز وارد مي شود كه دليل نخست بحث تسويه 
حساب هاي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي بوده 
كه در پايان س��ال ميادي با طرف هاي خارجي 

خود انجام مي دهند. 
 عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي، 
با بيان اينكه دليل ديگر براي افزايش تقاضا موضوع 
خريد ارز براي مسافرت هايي بوده كه پايان سال 

انجام مي ش��ود، افزود: برخي در ماه هاي ابتدايي 
سال ميادي به سفر رفته و برخي براي مسافرت 
عيد ارز خريد مي كنند كه اي��ن عامل نيز ميزان 

تقاضاي ارز را افزايش مي دهد. 
وي با اشاره به اينكه هميش��ه در ايام ژانويه بازار 
ارز شاهد افزايش تقاضا اس��ت، ادامه داد: با توجه 
به مشكاتي كه در سال جاري در بازار ارز وجود 
داشت و آثار سوء ناشي از فضاي رواني در بازار و 
جو رواني كه در اين بازار ايجاد شده بود، مسئوان 
بانك مركزي و دولت بايد توجه كنند كه هرگونه 
شوك به بازار ارز مي تواند زحمات و دستاوردهاي 
دولت طي چند ماه اخير را براي تثبيت نرخ ارز و 
ثبات در اين بازار از بين ببرد. وي اظهار داش��ت: 
دولت بايد شوك هاي ارزي موجود در بازار را كه 
در مقاطع زماني مختلف ايجاد شده مديريت كند 

تا شاهد تداوم و ثبات نرخ ارز در بازار باشيم. 
  كاهش تقاضا با كاهش ارزش ذاتي دار 

 در همين حال برخي از كارشناسان بر اين باورند 
كه رش��د بدهي هاي امري��كا و احتمال كاهش 
ارزش ذاتي دار نيز مي تواند در كاهش تقاضاي 
اين پول خارج��ي مؤثر باش��د. داده هاي جديد 
وزارت خزانه داري امريكا نشان مي دهد كه بدهي 
امريكايي ها در يك سال گذشته 1/3۷ تريليون 

دار افزايش يافته است. 
بدهي ملي امريكا در ۲۰ دس��امبر ۲۰18 به ۲1 
تريليون و 863 ميليارد و 635 ميليون و 1۷6هزار 
و ۷۲۴ دار رس��يد، در حالي كه در ۲5 دسامبر 
۲۰1۷ براب��ر ب��ا ۲۰ تريلي��ون و ۴۹۲ ميليارد و 
8۷۴ ميليون و ۴۹۲ هزار و ۲8۲ دار بوده است. 
طبق محاس��بات اوليه به ازاي هر فرد امريكايي، 
بدهي كريسمس تا كريسمس او ۴1۷8/1۰ دار 
افزايش يافته است. كه اين به معناي آن است كه 
هر خانواده امريكايي به طور متوسط 1۰۷۴3/8۲ 
دار بدهي دارد. به عاوه از پايان سال مالي قبلي 
تا ۲۰ دسامبر، دولت فدرال 3۴۰ ميليارد دار به 
بدهي خزانه اين كش��ور افزود. اين به معناي آن 
اس��ت كه بدهي امريكا روزانه 3/8 ميليارد دار 
افزايش يافته يا به تعبيري، ۴۴۰۰۰ دار در ثانيه 
بيشتر شده است. بنابراين پيش بيني مي شود با 
توجه به كاهش وابستگي تجارت هاي خارجي به 
اين ارز، ارزش ذاتي اين پول بين المللي در قياس 

با ساير ارزهاي خارجي كاهش يابد.

اخبار جديد براي بازگشت دار به كانال 9 هزار تومان 

عقبنشینیداانداربهكانال۱۰هزارتومان
مهران ابراهیمیان
  گزارش   یک

امتیازبدهیمتحريمنشويم!
ب��اور كردني نيس��ت، هنوز ه��م ع��ده اي معتقدند ب��ا به كارگيري 
ش��ركت هاي خارج��ي در صنعت نفت ي��ا اقتصاد كش��ور و اعطاي 
امتيازات ويژه ب��ه آن، مي توان مانع تدوين و اعمال تحريم ها ش��د. 

استدالشان اما چيست؟ 
اين اس��ت كه با پيوند زدن منافع اقتصادي ش��ركت هاي خارجي به 
سرمايه گذاري در ايران، اين ش��ركت ها از قدرت و نفوذ سياسي خود 
در بين دولتمردان خود و امريكا، فشار سهمگيني به آنها وارد خواهند 

كرد و تحريم ها شكست مي خورد. 
اين نگاه صفر و يك متأثر از عدم شناخت فضاي بين المللي، سياست 
خارجي و روند تحوات جهاني اس��ت كه متأس��فانه به سطحي ترين 
شكل ممكن توسط برخي كارشناس��ان و مديران اسبق كشور مطرح 
مي شود و در مقابل پاسخ ها و نقدهايي كه ارائه مي شود، سكوت پيشه 
مي كنند و اندكي بعد، مجدداً به تكرار اظهارات خود روي مي آورند. در 

اين ميان توجه به چند نكته ضروري است:
1 - اي��ن افراد كه س��عي دارن��د منويات سياس��ي خ��ود را در جامه 
»كارش��ناس« به خورد اذهان بدهن��د، به دوره تحريم ه��اي داماتو 
مي پردازند كه چگونه با سهيم كردن ش��ركت هاي خارجي در حوزه 
س��رمايه گذاري، تحريم هاي آن دوره را تا حدودي به عقب راند؛ اين 
قياس در شرايطي مطرح مي شود كه كيفيت و عمق تحريم هاي داماتو 
و تحريم هاي پي��ش از آن، در مقابل تحريم ه��اي دوره پيش و فعلي 

شوخي بيش نيست. 
در تحري��م  داماتو دامنه تحريم بس��يار محدود بود درس��ت برخاف 
تحريم هاي گذشته و فعلي كه هم عمق تحريم بيشتر شده و هم وسعت 

آن افزايش يافته است. 
۲ – پس از برجام، شركت هاي بس��ياري در ايران فعال شدند، توتال، 
ايرباس، مرسك، رنو، زيمنس، پژو، بوئينگ، هيونداي و بسياري ديگر 
از برندهاي معروف جهاني قراردادهايي را با ايران امضا كردند، اما هر 
يك از اين شركت ها، به محض شنيده ش��دن صداي تحريم ايران را 
ترك كردند. اگر اين شركت ها صاحب قدرت سياسي باشند كه حتماً 
نيز هستند، چرا براي قراردادهاي خود كه عمدتاً قرارداد تجاري بود 
تا سرمايه گذاري، نتوانس��تند دولت امريكا را براي عدم تحريم ايران 

قانع كنند؟ 
دقت كنيد اغل��ب اين قراردادها به قدري ش��يرين و ج��ذاب بود كه 
شركت هاي خارجي را از بحران نجات مي داد،  ولي اين حاوت، وقتي 

با تحريم مواجه مي شود به كلي از ريشه مي سوزد. 
چه شد كه اين شركت ها نتوانستند امريكا را براي عدم تحريم ايران 

قانع كنند؟!
3 – دولت ها و به ويژه امريكا، بارها نش��ان داده اند براي نيل به اهداف 
سياس��ي خود اعداد و ارق��ام اقتصادي را كن��ار مي گذارن��د؛ اصرار 
همپيمانان و شركت هاي امريكايي نيز براي اعمال نشدن تحريم ها نيز 
به شكست مي انجامد، كافي است به موضوع روسيه نگاهي بيندازيم؛ 
در دوره اي كه بحران كريمه ب��ه وجود آمد، ش��ركت هاي امريكايي 
قراردادهاي جذابي در نفت روسيه امضا كرده  بودند كه شركت اگزون 

موبيل به مديريت تيلرسون در رأس آن قرار داشت. 
وقتي دولت اوباما روسيه را تحريم كرد، تيلرسون با پوتين ديدار و به 
سياست هاي تحريمي اوباما حمله كرد. تيلرسون دست به ابي بزرگي 
زد تا نفت از دايره تحريم ها جدا شود،  ولي اوباما موافقت نكرد و اگزون 

موبيل هم از روسيه خارج شد. 
وقتي ترامپ به رياس��ت جمهوري رسيد، تيلرس��ون از اگزون موبيل 
به وزارت امور خارجه رفت و سياس��ت تندتر و ش��ديدتري نسبت به 
دولت اوباما اعمال كرد، به طوري كه شركت اگزون موبيل به عملكرد 

تيلرسون انتقادات بسياري وارد كرد. 
ش��ايد همگان فكر مي كردند وقتي تيلرسون سكان سياست خارجي 
امريكا را در دست مي گيرد، فضاي تحريمي پيشين شكسته مي شود 
ولي نه تنها اينطور نشد، بلكه شرايط باهدايت تيلرسون بدتر نيز شد. 
اين يك مثال ساده به خوبي نشان مي دهد سياست چه دست برتري 

بر مناسبات اقتصادي دارد. 
۴ – گفته مي شود روسيه با درگير كردن شركت هاي بزرگ مهندسي 
و نفتي در احداث خط لوله گازي نورد استريم ۲، تحريم هاي امريكا را 
شكست داده اس��ت كه چنين ادعايي هم نشئت گرفته از عدم اطاع 
كافي از فضاي سياسي – اقتصادي ميان روسيه و آلمان است. برلين 
سال هاست كه خود را به گاز مسكو وابسته كرده است و همكاري هاي 

نزديكي ميان دو كشور وجود دارد. 
به عنوان نمون��ه گرهارد ش��رودر صدر اعظم س��ابق آلم��ان پس از 
بازنشستگي سياسي به عضويت هيئت مديره شركت هاي گازپروم و 
روسنفت درآمد كه نشان مي دهد نوع روابط دو كشور، عميق تر از آن 

است كه تحريم هاي امريكا مورد پذيرش آلمان باشد. 
در واقع اين دو كش��ور با وجود اختاف نظراتي اساس��ي در سياست 
خارجي، در حوزه اقتصادي و تأمين نيازهاي انرژي آلمان تعريف واحد 
و مشخصي دارند و اين موضوع، اساساً ارتباطي به تحريم پذيري ندارد 
و آلمان خود يكي از كشورهايي است كه به تحريم هاي اتحاديه اروپا 
عليه روسيه رأي مثبت داده و از آن دفاع مي كند، اما به همان ميزان، 
از واردات گاز از روسيه پايبند است و تحريم هاي امريكا عليه خط لوله 

نورد استريم ۲ را محكوم مي كند. 
با اين وجود بيش��تر بانك هاي آلماني از روس��يه خارج ش��ده اند كه 
همين موضوع نگراني هاي بسياري در ميان دولتمردان آلماني ايجاد 

كرده است. 
اين ن��كات و البته م��وارد ديگر به خوبي نش��ان مي ده��د، انعقاد هر 
قراردادي براي بهره گيري از ش��ركت هاي غربي ب��ه مثابه يك عامل 
پيش��گيرانه براي عدم اعمال تحريم، صرفاً يك پيش بيني اس��ت كه 

محكوم به شكست است. 
فضاي سياس��ت خارجي عرصه بده بس��تان هاي اقتصادي به شكلي 
كه امروز تعريف مي ش��ود، نيست و كساني كه س��عي در ساده سازي 
موضوعات جهت استتار عملكرد منفي خود را دارند، تحوات جهاني 

را نبايد با مسائل و بده بستان هاي كودكانه و خام تقليل دهند.

وحید  حاجی  پور

رضا   دهشيری  |   جوان
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سالروز حماسه ۹ دي كه پيام دار تجلي بصيرت و تجديد ميثاق ملت 
با وايت است، بهترين مجال براي بازخواني مفهوم بصيرت و چيستي 

آن به نظر مي رسد. 
با تحليل محتوايي سخنان رهبر انقاب در بازه زماني ۹ ساله از سال ۸۸ 
تا ۹۷،  مي توان سه محور عمده در ارتباط با بصيرت را كه با بيشترين 

تأكيد ايشان همراه بوده است، شناسايي كرد:
۱- دشمن شناسي: يكي از مهم ترين زواياي بصيرت در كام رهبري 

»دشمن شناسي« است كه در چهار محور قابل دسته بندي است: 
الف( تفكيك دوست از دشمن: رهبر انقاب فقدان شناخت نسبت به 
دوست و دشمن، دوست انگاري دش��من و دشمن پنداري دوستان را 
»عاملي مهلك« برمي شمارند. گستره ش��ناخت از دشمنان بيروني و 

آيادي داخلي و مختصات فكري آنان گام بعدي است. 
ب(توطئه شناس��ي: توطئه و فريب از اهرم هميش��گي دشمنان 
انقاب در تحقق اهداف خويش بوده است كه گاه زمينه آن را خود 
خلق كرده و گاه از بسترهاي جامعه مقصد در اين مسير بهره برده 
است. نمونه بارز آن، وقايع فتنه ۸۸ و س��پس حادثه سازي از آن 
بود؛ چيزي كه اصحاب فتنه يك اعتراض مدني صرف مي خواندند! 
پرهي��ز از بازي در پازل دش��من، از ديگر الزام��ات بصيرت حول 

دشمن شناسي است. 
د( تكليف شناس��ي: قطب نماي بصيرت پس از ش��ناخت دوس��تان، 
دشمنان و توطئه ها و مخاطرات، تكليف در مقابل هر يك را نيز بر صفحه 
خود پديدار ساخته و فرد يا جامعه را به سوي آن رهنمون مي سازد و در 
بزنگاه ازم پاسخ قاطعي براي اين پرسش دارد كه حال بايد چه كرد؟ 
رهبري حركت مردم در ۹ دي در تقابل با فتنه را تجلي تام اين تكليف 
شناسي دانسته و توجه بدان را عاملي شگرف در»مصون سازي انقاب« 

از اشرار برمي شمارند. 
۲- زمان آگاهي: توجه خاص به نقش آگاهي در حل صحيح مسائل با 
توجه به مقتضيات جامعه و جهان، از ديگر مواردي اس��ت كه در كام 

رهبر انقاب در ارتباط با بصيرت، بر سه محور از آن سخن رفته است:
الف( زمان و زمانه شناسي: دگرديسي شگردهاي دشمنان و نيز زايش 
گفتمان هاي جديد در عصر حاضر، بصيرت و دقتي را ايجاب مي نمايد 
كه چگونگي مواجهه با اين مس��ائل را با كمترين خسارت و به بهترين 
شكل ممكن تعريف نمايد، اين قابليت در انديشه رهبري همان زمان 

شناسي است. 
ب( لحظه شناسي: حركت در لحظه، بزنگاه در رويارويي با مخاطرات 
و اجتناب از تأخير و ترديد به وي��ژه در ميان خواص، از مصاديق لحظه 
شناس��ي در كام رهبري اس��ت. ۵۰ مورد اس��تفاده از دو واژه لحظه 
شناسي و حماسه ۹ دي در كنار هم، از تاثير اين عنصر مهم و تقويت آن 

در بصيرت افزايي حكايت دارد. 
ج( نياز س��نجي: ش��ناخت نيازهاي افراد و جامعه در س��طوح 
مختلف و راهكارياب��ي در چارچوب گفتمان انق��اب، بُعد ديگر 

زمان- آگاهي است. 
۴- تنظيم رفتار: مرزبندي و تش��خيص نوع و شدت رفتاري در مقابل 
جريانات و مسائل مختلف را بايد يكي ديگر از الزامات بصيرت در سخنان 

رهبري دانست كه در ابعاد مختلف بدان اشاره شده است:
الف( تفكر، تعقل و تعمق پيرامون حوادث، بي ش��ك گام  نخس��ت در 
فعال سازي مؤلفه هايي هستند كه پيشتر از آن صحبت شد. همجواري 
مكرر دو واژه تفكر و بصيرت در مجموعه س��خنراني ها، نشان از نقش 
تفكر در بلوغ بصيرتي دارد. همچنين عمق بخش��ي به تفكر كه عامل 
تقويت هرچه بيشتر بصيرت فردي دانس��ته شده و اجماِع آن بصيرت 
جمعي در بزنگاه ها را موجب شده اس��ت و نبود آن علت اصلي زوايه و 

انحراف بسياري افراد از نهضت درصدر انقاب عنوان شده است. 
ب(تحليل سياسي: تفكر و تعمق اگر منجر به تحليل سياسي و شناخت 
گزاره هاي موجود نگردد قادر به تنظيم رفتار و بصيرت افزايي نخواهد 
بود. از اين رو رهبري ب��ر اين امر تأكيد مي كنند ك��ه: »نبود بصيرت، 
شم سياس��ي و قدرت تحليل سياس��ي در تاريخ چه بزرگاني را زمين 

زده است.«
ج( تبيين: روشنگري و بيان چرايي ها را نيز بايد داراي اهميت و كارايي 
ويژه در مقوله بصيرت برشمرد تا بدانجا كه رهبر انقاب تحت عنوان 
جهاد از آن ياد مي كنند؛ جهادي كه ثمره آن شاخص سازي و تعيين 
آدرس هاي درست است تا چونان قطب نمايي پيش روي انديشه، كام 

و رفتار سايرين قرار گيرد.

انتخابات سال 88 از 
امیرعباس رسولی
   گزارش  یک

وجوه و ابعاد بسياري 
ي�ك انتخ�اب��ات 
منحصربه فرد است، چه از بعد پيدايش حوادث 
انتخاباتي پ�س از آن و چ�ه از بعد مش�اركت و 
فعاليت هاي گروه هاي مختل�ف اجتماعي اعم از 
سياستمداران، سلبريتي ها و مردم عوام جامعه 
در سازماندهي آشوب و استمرار آن تا 9 دي كه 
غائل�ه آن س�ال رس�مًا ب�ه پاي�ان رس�يد.
 درب��اره نقش اح��زاب، گروه ها و ش��خصيت هاي 
سياس��ي در به وجود آمدن حوادث س��ال ۸۸ طي 
اين ۹ سال بارها برداش��ت و تحليل هاي مختلفي 
به چاپ رس��يده اس��ت؛ اينكه »كميته صيانت از 
آرا« نزديك به يك سال قبل از انتخابات سال ۸۸ 
و در تريبون نماز جمعه توسط هاشمي رفسنجاني 
پيشنهاد داده مي ش��ود و تكرار چنين خواسته  اي 
توسط شخصيت هاي منسوب به اين جريان تا روز 
برگزاري انتخابات يا نامه بي سام و والسام هاشمي 
رفسنجاني چه ميزان در شكل گيري آن غائله مؤثر 

بود بارها بحث هاي متفاوتي شكل گرفته است. 
در باب نقش پدرخوانده هاي جريان تجديدنظرطلب 
يا تش��كل هاي سياس��ي نظير »مجمع روحانيون 
مبارز« يا »جامعه مدرسين و محققين حوزه علميه 
قم« در شهرآش��وب آن س��ال مباحث گسترده اي 
ش��كل گرفته اس��ت اما از رويه سياسي- فرهنگي 
جريان غر ب زده داخلي در عرصه انتخابات آن سال 
كه هزينه هاي آن تاكنون استمرار داشته كمتر گفته 

شده و ابعاد آن همچنان ناشناخته مانده است. 
  پاي سلبريتي ها به انتخابات باز مي شود

عمده ترين تفاوت انتخابات سال ۸۸ تا قبل از روز 
برگزاري انتخابات، نقش پذيري گروهي از فعاان 
عرصه فرهنگ و هنر موسوم به »سلبريتي ها« بود. 
تا قبل از انتخابات سال ۸۸، در هيچ دوره اي فعاان 
عرصه سينما و تلويزيون به شكل سازماندهي شده 
و همگون در رقابت هاي انتخاباتي ش��ركت نكرده 
و از يك نام��زد انتخاباتي به ص��ورت علني و البته 

متعصبانه اعام حمايت نكرده بودند. 
س��لبريتي هاي جامعه ت��ا پي��ش از انتخابات آن 
س��ال معمواً به صورت موردي )و نه سازماندهي 
ش��ده( از يك نامزد ي��ا جناح خ��اص در انتخابات 
حمايت مي كردند و سابقه نداشت كه ميتينگ هاي 
انتخابات��ي صرفاً ب��ا حضور جمع قاب��ل توجهي از 
فعاان فرهنگ��ي برگزار ش��ود و در آن چهره هاي 
شناخته ش��ده فرهنگي كه تا پيش از آن در حوزه 
تخصصي خود اعام موضع مي كردند، در رقابت هاي 
انتخاباتي يك طرف ماج��را قرار بگيرند و در قامت 

يك حامي متعصب انتخاباتي ظاهر شوند. 
ارائه نقش به فعاان عرصه فرهنگ و هنر در انتخابات 
سال ۸۸ اگر چه همانند بسياري از اتفاقات آن سال 
كامًا مهندسي شده و در اتاق فكر تئوريسين هاي 
جناح اصاح طلب منجر به نتيجه ش��د اما بسياري 
از ابعاد و پيامدهاي آن تا انتخابات رياست جمهوري 
سال گذشته)۹6( پنهان مانده و طي يك سال اخير 
بخش هاي مهمي از جامعه پذيرفته است كه نقش 
پذيري س��لبريتي ها در عرصه ه��اي غير تخصصي 
هزينه زا بوده و اقشار مهمي از جامعه را دچار اشتباه 

در عرصه انتخاب نامزدهاي توانمند كرده است. 
    نقش دادن هاي اجباري
به سلبريتي ها در سال 88

چند هفته مانده به انتخابات رياست جمهوري سال 

۸۸، سالن روزنامه اطاعات مملو بود از هنرمنداني 
كه قرار بود براي نخستين بار نقشي متفاوت بازي 
كنند و به عن��وان حاميان انتخاباتي ميرحس��ين 

موسوي به ايفاي نقش بپردازند. 
نگارنده در آسانس��ور منتهي به سالن اجتماعات 
روزنامه اطاعات چهره هايي مانند حس��ام الدين 
آش��نا، س��اعد باقري و عبدالحس��ين مختاباد را 
ماقات كردم ك��ه خود را براي بيان احساس��ات 
درباره دولت ميرحسين موسوي آماده مي كردند 
و به تب��ادل نظر مي پرداختند. بازتاب رس��انه اي 
مناس��ب آن همايش در س��طح جامعه باعث شد 
تيم رسانه اي ميرحس��ين موسوي و حتي مهدي 
كروبي به فكر برگ��زاري همايش هاي مش��ابه با 
حضور افراد مشهور در عرصه فرهنگ و هنر روي 
آورده و چندين همايش كه محور آن سلبريتي ها 
بودند، در كل كشور برگزار كنند، حتي در برخي از 
سفرهاي انتخاباتي آن سال نامزد مطلوب جريان 
اصاح طلب را برخي از همين سلبريتي ها مشايعت 

و همراهي مي كردند. 
در ميتينگ انتخاباتي كه در سالن ۱۲ هزار نفري 
چند روز مانده به روز برگ��زاري انتخابات ۸۸ نيز 
برگزار ش��د، نگارنده ب��ه عنوان يك��ي از حاضران 
در هماي��ش، مش��اهدات عيني خ��ود از اتهامات 
و توهين ه��اي فعاان س��ينما و تلويزي��ون عليه 
رئيس جمهور قانوني كشور و نهادهاي حاكميتي را 
به رشته تحرير درآوردم، توهين هايي كه حاضران 

در س��الن نه تنها براي آن كف و س��وت مي زدند 
بلكه رقص و پايكوبي هم نشان مي دادند! در سالن 
همايش هاي برج مياد كه برخي از سلبريتي ها نيز 
در آن حضور داشتند اتفاقات مشابه افتاد يا در سالن 
ورزشي مجموعه حجاب تهران نيز برخي از فعاان 
فرهنگي- هنري در متن اتفاقات قرار داش��تند تا 
احساس��ي گري خود در انتخاب نامزد انتخاباتي را 

به جامعه منتقل كنند. 
فعاليت گسترده سلبريتي ها در فيس بوك و توئيتر 
در اعام حمايت از ميرحس��ين موسوي و مهدي 
كروب��ي نيز به م��وازات گفت وگ��و و گزارش هايي 
كه روزنامه ه��اي زنجيره اي از قول اي��ن افراد كار 
مي كردند استمرار داشت و شبكه هاي فارسي زبان 
بيگانه نيز در گزارش هاي متفاوتي به جامعه ايران 
اينگونه القا مي كردند كه سلبريتي ها مطلقاً عاقه اي 
به نامزد متبوع جناح انقابي ندارند و از نامزدهاي 

متبوع جريان غرب زده حمايت مي كنند. 
گزارش های ش��بكه هاي فارس��ي زبان وابسته به 
مراكز جاسوس��ي امريكا و انگليس از فعاليت هاي 
انتخاباتي سلبريتي ها به ش��كل روزانه و لحظه به 
لحظه بود تا جايي كه كمت��ر خبر و اعام موضعي 
از سوي س��لبريتي ها مورد سانس��ور اين رسانه ها 

قرار مي گرفت. 
بسياري از س��لبريتي ها از ش��نبه بعد از انتخابات 
در قامت يك آش��وبگر خياباني به مي��دان آمدند و 
با موضع گيري هاي مجازي و رس��انه اي به ش��بهه 

افكني در جهت دامن زدن به آشوب هاي خياباني 
پرداختند و بارها نظام را مته��م به تقلب در عرصه 

انتخابات كردند. 
جال��ب اين اس��ت ك��ه برخ��ي از اي��ن اف��راد از 
ساختارش��كني و رفت��ار ضدديني آش��وبگران در 
عاش��وراي ۸۸ نيز همانند س��ران شهرآشوب ۸۸ 
حمايت كردند و بعد از حماس��ه ۹ دي تاكنون نيز 

رويكرد ضدحاكميتي خود را حفظ كرده اند. 
نقش پذي��ري فع��اان عرص��ه فرهن��گ و هنر در 
انتخابات بعد از سال ۸۸ نيز تكرار شد و البته گستره 
بيشتري نيز به خود گرفت، كمااينكه اين جماعت 
عاوه بر نقش پذيري فعال و محوري در دو انتخابات 
سال ۹۲ و ۹6، در انتخابات مجلس شوراي اسامي 
و شوراي نگهبان و شوراي اسامي شهر و روستا نيز 
خود را موظف و مكلف به مديري��ت افكار عمومي 
جامعه براي رأي سازي به نفع يك جريان غرب زده 

داخلي دانسته اند. 
  پرورش قشري هنجارشكن 

در دل شهرآشوب سال 88
نقش پذي��ري جماعت س��لبريتي در س��ال ۸۸ و 
ميدانداري بس��ياري از آنها در غائله همان س��ال 
كه با ۹ دي موقتاً پايان پذيرفت منجر به آن ش��ده 
اس��ت كه بس��ياري از آنها به فراخور مناسبت هاي 
مذهبي و انقابي و حت��ي رخدادهاي منطقه اي و 
بين المللي ايدئولوژي و سياست هاي اصيل انقاب 
را به سخره گرفته و عليه باورهاي مذهبي و فرهنگي 

مردم فعاليت كنند، كمااينك��ه فعاليت هاي امروز 
اين جماعت رش��د يافته در غائله سال ۸۸، تنها به 
حوزه سياس��ي اختصاص پيدا نمي كند بلكه آنها با 
اتخاذ مواضع ساختارش��كنانه عليه سبك زندگي 
ايراني- اس��امي نيز فعال بوده و ب��دون كمترين 
مانعي رويه و رويكردهاي يك اپوزيس��يون داخلي 

را به خود گرفته اند. 
اتفاقات سال ۸۸ به همان ميزان كه حاوي دستاورد 
براي جامعه ايراني بود به هم��ان ميزان گروهي از 
س��لبريتي هاي جامعه را در طبقه الي��ت قرار داد 
تا بتوانند اهداف دس��ت نيافتن��ي پدرخوانده ها و 
تئوريس��ين هاي جناح غرب زده را ب��رآورده كنند 
و به عنوان يك قش��ر »هنجارش��كن و رأي ساز« 
در آوردگاه هاي انتخاباتي عمل كنند؛ قش��ري كه 
سبك زندگي بعضاً بي قيد و قيود آنها، مي تواند آراي 
خانواده ها، دانش��جويان، نوجوانان و حتي نخبگان 
و قشر خاكس��تري جامعه را به خود جلب كند و با 
توجه به ش��هرت و ميزان محبوبيتي كه در جامعه 
دارند، برخورد قضايي و قانوني با آنها بسيار دشوار 

و هزينه زاست. 
چنانچه توجه كنيم امروز بعد از گذش��ت ۹ سال از 
شهرآشوب سال ۸۸، بسياري از سلبريتي ها خود را 
متخصص در امور غير مرتبط ب��ا حوزه كاري خود 
اعم از پزشكي و سياس��ي و بين المللي دانسته و در 
هر شرايطي به جاي پيگيري منافع عمومي و ملي 
يا تاش براي تحكيم خانواده ايراني و تعميق مباني 
اسامي ايراني در جامعه، تاش مي كنند حاكميت 
سياس��ي كش��ور را به ناتواني و ناكارآمدي متهم و 
اعتماد مردمي نسبت به نظام را به بهانه حمايت از 

يك فرد يا يك جناح تضعيف كنند. 
   افول نقش پذيري سلبريتي های وطني

جناح موسوم به غرب زده هاي داخلي، براي پيروزي 
در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ و پس از آن 
در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، بار ديگر 
نقش هاي مهمي را به فعاان عرصه فرهنگ و هنر 
داده و با تكيه بر محبوبيت چهره هاي اين قش��ر از 
جامعه توانستند به موفقيت هاي انتخاباتي دست 

پيدا كنند. 
جريان سياس��ي مورد اش��اره حت��ي در انتخابات 
سال گذش��ته رياس��ت جمهوري نيز فضاي بسيار 
گسترده تري را براي اقدامات انتخاباتي- تبليغاتي 
قشر به اصطاح سلبريتي در نظر گرفتند كه بسيار 
فراخ تر از انتخابات گذشته بود اما نتايج اين تصميم 
نه تنها به تشديد مواضع ضدحاكميتي و بعضاً ضد 
ايراني اين افراد انجاميده بلك��ه همين افراد تغيير 
كاربري داده و به وسيله اي جهت تخريب دولت و 

مجلس و شوراي شهر تبديل شده اند. 
مهم تر اينك��ه ناكارآمدي، ناتوان��ي دولت اعتدال، 
مجلس دهم و شوراي شهر تهران منجر به آن شده 
كه جامعه به يك بلوغ سياسي- انتخاباتي مطلوب 
دست يابد، بدين معنا كه جامعه يكي از دايل مهم 
و اساسي تش��كيل دولت و مجلس و شوراي شهر 
ناكارآمد و همچنين افزايش مش��كات اقتصادي 
و معيش��تي جامعه )كه حاصل »ع��دم كاركرد« 
مناس��ب دولت و مجلس و س��اير اركان است( را 
حمايت هاي احساسي و چشم بسته قشر سلبريتي 
مي دانند و ش��كل گيري همين طرز تفكر در اقشار 
مختلف جامعه كه در حال تكثير مي باشد مي تواند 
پاياني بر فعاليت هاي غير تخصصي و شبه انتخاباتي 

سلبريتي ها باشد.

اميرآبادي:   
 هدف ما از برجام رفع تحريم  بود

نه اختاف افكني بين اروپا و امريكا  
عضو هيئت رئيس�ه مجلس ش�وراي 
اسام�ي گفت: يكي از دلخوش�ي ه�اي 
آقاي�ان اين اس�ت كه م�ا بي�ن اروپا و 
ام�ريكا اختاف ايج�اد ك�رده ايم، در 
ح�ال�ي كه ه�دف م�ا از م�ذاك�رات، 
اخت�اف افكن�ي بين كش�وره�ا نبود. 
احمد اميرآبادي فراهاني در گفت وگو با 
مهر با تأكيد بر اينكه ما همه اقدامات ازم را در راس��تاي برجام انجام 
داديم اما طرف هاي مقابل اقدامات خود را انجام ندادند، گفت: اقتصاد 
اروپايي ها بسيار وابسته به امريكاست و اكثر سرمايه گذاران و هيئت 
مديره هاي شركت هاي بزرگ اروپايي و در نتيجه تصميم گيرندگان 

اصلي اقتصاد اروپا، امريكايي ها هستند. 
وي افزود: از سوي ديگر اقتصاد اروپا آزاد است و در نتيجه آن طور كه 
بايد و ش��ايد دولت هاي اروپايی تصميم گيرنده اقتصادي نيس��تند و 
توجهي به خواسته هاي دولتمردان خود نمي كنند و منافع اقتصادي 
خود را در نظر دارن��د، بنابراين ب��ه اقدامات اروپا ب��راي ادامه برجام 
خوشبين نيستم. عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اسامي گفت: 
يكي از دلخوشي هاي آقايان اين است كه ما بين اروپا و امريكا اختاف 
ايجاد كرده ايم، در حالي كه هدف ما از مذاكرات، اختاف افكني بين 
كشورها نيست و نتيجه و فايده اي براي ملت ايران ندارد، بلكه هدف 
ما از مذاكرات آن بود كه با برجام مش��كات اقتصادي كش��ور حل و 

تحريم ها رفع شود. 
اميرآبادي فراهاني با تأكيد بر اينكه در شرايط فعلي بايد در برابر امريكا 
ايس��تادگي كنيم، افزود: اروپايي ها هم بايد تكليف را روش��ن كنند و 
تضمين عملي دهند كه بااخ��ره مي خواهند ب��راي ادامه برجام چه 
اقداماتي انجام دهند اما آنان وقت كشي مي كنند و نبايد اجازه اين كار 

را به آنان دهيم. 
وي در واكنش به نظري��ه اي مبني بر اينكه س��ازوكار مالي اروپا نفت 
در برابر غذا و داروس��ت، گفت: برخي از كش��ورهاي اروپايي از طريق 
مذاكراتي كه با امريكايي ها داش��تند، چنين مجوزهاي��ي را از امريكا 
گرفتند كه فق��ط دارو و بعضاً برخ��ي از اقام خوراك��ي را بتوانند در 
مبادات بانكي خود ثبت كنن��د و امريكايي ها هم چنين اجازه هايي 
را به آنان داده اند اما بحث ما با اروپايي ها در مذاكرات برجام صرفا اين 
مسئله نبوده است و حتي در نهايت برجام، بحث صادرات اسلحه را هم 

داشته ايم كه مشخصاً در برجام آمده است.

افول نقش پذيری سلبريتی های وطنی 9 سال بعد از 9 دی شكل گرفته است

خواص جامانده از صف مردم

احمد توكل�ي رئي�س هيئت مدي�ره ديده بان ش�فافيت 
و عدال�ت ب�ا ارس�ال نام�ه اي ب�ه رئي�س و اعض�اي 
هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ش�وراي اس�امي خواس�تار 
مج�ازات نماين�ده م�ردم س�راوان ب�ه دلي�ل اهان�ت و 
هتاك�ي ب�ه كارمن�د گم�رك حي�ن انج�ام وظيفه ش�د. 
به گزارش الف، دكتر احمد توكلي رئيس هيئت مديره ديده بان 
ش��فافيت و عدالت و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در 
نامه  خود به رئيس و اعضاي هيئت رئيس��ه مجلس ش��وراي 

اسامي نوشته است:
بسم اه الرحمن الرحيم

برادران ارجمند، رئيس محترم مجلس و ساير اعضاي محترم 
هيئت رئيسه
سام عليكم

طبق ماده ۲3 قانون آيين نامه داخلي مجلس، »رئيس مجلس 
و ساير اعضاي هيئت رئيسه در مورد انجام وظايف محوله در اين 
آيين نامه در برابر مجلس مسئوليت مشترك دارند« و بند ۱۱ 
ماده ۲۲ يكي از وظايف هيئت رئيسه را » حفظ شأن و منزلت و 
اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان« مقرر 
مي كند. همچنين در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان 
مصوب ۱3۹۱، ذيل مبح��ث پنجم قان��ون آيين نامه داخلي 
مجلس، به  عنوان جزئي از آيين نامه آمده است، اجراي صحيح 

قانون نظارت نيز بر عهده شماست. 
بي ش��ك ماجراي رفتار زش��ت و مجرمانه آقاي محمد باسط 
درازهي، نماينده مردم محترم سراوان با كارمندان و شهروندان 
در تاريخ ۲6 آذرماه و مهم تر از آن، رفتارهاي بعدي وي آسيب 
جدي به شأن و منزلت و اقتدار مجلس وارد كرده است و محتاج 
رسيدگي عادانه و قاطعانه است كه در حيطه وظايف شما قرار 
دارد. غرض از تصديع يادآوري و مطالبه انجام اين تكليف است 

»َفَذكْر اِْن نََفَعِت الِذكَري«.
در پي پخش فيلم اهانت زش��ت نماينده س��راوان به كارمند 
گمرك و شهروندي ديگر، »ديده بان شفافيت و عدالت« پس از 

بررسي حادثه به نتايج زير رسيد:
خاصه تحليلي جريان

۱- اين نماينده، امتيازطلبانه و طلبكارانه رفتار كرده اس��ت و 
نه تنها به كارمند گمرك و شهروند ديگري اهانت كرده بلكه به 

مردم نيز توهين روا داشته اس��ت ولي برخورد كارمند گمرك 
متضمن اهانت نبوده و صرفاً به نحو عملي امتيازطلبي نماينده 
را رد كرده است. واكنش شهروندي كه نماينده را پس از فحاشي 
به بيرون هدايت مي كند، واكنش غيرتمندانه فردي است كه 
برخورد زشت نماينده را در ش��أن مجلس نمي داند و به زبان 

عاميانه آن را تقبيح مي كند. 
نماينده بعداً مدعي مي ش��ود كه فيلم ب��ا تباني تهيه و تقطيع 
شده است. هيئت رئيسه ساعاتي از جلسه روز بعد را غيررسمي 
مي كند تا موضوع بحث شود. اين نماينده و معدودي ديگر سعي 
مي كنند مجلس را بر وزير، رئيس و كارمند گمرك بشورانند. 
نماينده در يك پيام ويدئويي مدعي مي شود به دليل بلوچ بودن 
و سني بودن با وي چنين برخوردي شده است و بدين ترتيب به 
تفرقه افكني قومي و مذهبي دست مي زند. از قضا كارمند گمرك 
از برادران اهل سنت شمال كشور است. دكتر دژپسند برابر فشار 
تعدادي از نمايندگان براي عزل رئي��س گمرك و كارمندش 
مقاومت مي كند و چندين نماينده شامل نماينده سراوان او را 
تهديد به اس��تيضاح مي كنند ولي وزير زير بار نمي رود. دو سه 
روزي كه مي گذرد هر نماينده اي كه اظهارنظر مي كند نماينده 
سراوان را محكوم يا ااقل مامت مي كند يا ااقل او را هم مامت 

مي كنند و كار را خاف شأن نمايندگي مي شمرد. 
برخي از اعضاي هيئت نظارت ب��ر رفتار نمايندگان جانبدارانه 
حرف مي زنند و هيئت از رسيدگي طفره مي رود. درباره قصد 
مراجعه به گمرك، ادعاي نماينده اين اس��ت كه براي حوايج 
حوزه انتخابيه رفتم ولي از آنجا كه به گزارش تكذيب نش��ده 
رسانه ها، وي با خودروي گران قيمت لكسوس كه راننده و مالك 
آن دال واردات خودروي خارجي اس��ت به گمرك رفته بود، 
اتهاماتي در رسانه هاي داخلي و خارجي مطرح كه البته ارزيابي 

صحت آن محتاج كار امنيتي است. 
دراين باره به چند نكته مهم بايد توجه كرد:

الف( رفتار اين نماينده از سر پرتوقعي و طلبكاري بوده و فحاشي 
با اداي كلمات زش��ت و ركيك مصداق بارز »رفتار خاف شأن 
نمايندگي« اس��ت كه اين رفتار در بند »ب« م��اده )۲( قانون 
نظارت بر رفتار نمايندگان، تخلف و مستحق مجازات شناخته 
شده است. خاف ش��أن بودن در تبصره )۱( ماده )۲( رفتاري 
تعيين شده است كه نوعاً نمايندگان آن را خاف شأن بدانند. 

بي ش��ك اين تعريف بر رفتار غيراخاقي اي��ن نماينده صدق 
مي كند چراكه اكثريت قاطع نمايندگان به درجات مختلف آن 
را تقبيح كرده اند. رفتار نماينده مذكور مصداق جرم توهين نيز 
هست كه اگر كارمند گمرك شكايت كند، كار اين نماينده سخت 
مي شود، چون جرم توهين شاكي خصوصي مي خواهد رسيدگي 

به اين وجه رفتار موكول به شكايت كارمند مزبور است. 
ب( مهم تر از اين حادثه، طرز برخورد نماينده با آن است كه براي 
پوشاندن زشتي كارش متوسل به دروغ شده و فيلم را دست ساز 

خوانده درحالي كه از حيث فني اين ادعا بي اساس است. 
ج( اين نماينده با رفتارش به آبروي مجلس نيز آس��يب جدي 
وارد كرده است و از جهات مختلف سوگند خويش در روز اول 
مجلس را شكسته است. قس��متي از متن اصل شصت و هفتم 

قانون اساسي كه نمايندگان آن را مي خوانند، چنين است:
»من در برابر ق��رآن مجيد، به خداي قادر متعال س��وگند ياد 
مي كنم... وديعه اي را ك��ه ملت به ما س��پرده به عنوان اميني 
عادل پاس��داري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را 

رعايت نمايم.«
رفتار و موضع گيري هاي اين نماينده نه با تقوا سازگار است و نه 

با امانتداري و نه با عدالت. 
د( درستي يا نادرستي اين مطلب كه نماينده مزبور جهت تمديد 
ضمانتنامه عدم پرداخت حقوق و عوارض وارداتي فرد خاصي، به 
گمرك رفته بود، چنان كه گفته شد محتاج تحقيقات اطاعاتي 
و قضايي اس��ت. يادآوري مي كنم كه قب��ول ضمانتنامه، براي 
ترخيص مواد اوليه توليدي است نه تجارت كااي ساخته شده. 
تعميم غيرقانوني از توليد به تج��ارت، تاكنون هزاران ميليارد 

تومان از درآمد گمرك را از وصول دور ساخته است. متأسفانه 
برخي نمايندگان، برخاف اكثريت پاكدس��ت مجلس، براي 
استفاده تجار وساطت مي كنند و با فشار و سوءاستفاده از قدرِت 

امانتي مردم، به دالي و كسب ثروت كثيف مي پردازند. 
ه( جرمي كه از همه تخلفات و جرائم ديگر بسيار مهم تر است 
گره زدن دروغين ماجرا به مس��ائل قومي و مذهبي اس��ت كه 
اقدامي ضد امنيتي، زمينه ساز اختافات مغاير با وحدت ملي و 
باعث تشويش اذهان عمومي است، در كذب بودن ادعا همين 
بس كه كارمند وظيفه ش��ناس گمرك از برادران اهل س��نت 
ش��مال اس��ت. دس��تگاه هاي نظارتي و قوه قضائيه دراين باره 

مسئوليت دارند. 
و( فارغ از اتفاقي كه در گمرك رخ داد، درباره يكي از مقاات اين 
نماينده شائبه قوي سرقت علمي مطرح است كه در اين مقام از 

ذكر و توضيح آن صرف نظر مي كنيم. 
جناب آقاي دكتر اريجاني، اعضاي محترم هيئت رئيسه!

هيئت عالي نظارت نمي تواند بر اين  همه آس��يبي كه نماينده 
مزبور به آبروي مجلس زده است و كارش به نقض امنيت ملي 
نيز كشيده، چشم ببندد و موظف است با بررسي دقيق، مجازات 
وي را تعيين و به طور شفاف اجرا و اعام كند و براي امور كيفري 

به مقام قضايي معرفي نمايد. 
حتماً توجه داريد كه بي اعتم��ادي به مجلس منجر به كاهش 
اعتبار قانون مي ش��ود و مردم س��ااري و دين، ه��ر دو ضربه 
مي خورند. اصاحات را از خودتان آغاز كنيد و اگر مي خواهيد 
اعتماد مردم به مجلس پيش  از اين آس��يب نبين��د، نماينده 

سراوان را مجازات كنيد. 
در پايان جا دارد مراتب تشكر »ديده بان شفافيت و عدالت« را 
از كارمند وظيفه شناس گمرك و شهروندي كه با زبان عملي به 

نهي از منكر پرداختند ابراز كنم. 
همچنين از جن��اب آقاي دكتر دژپس��ند، وزي��ر محترم امور 
اقتصادي و دارايي تقدي��ر كنم كه در اج��راي وظيفه ديني و 
قانوني خويش براي رعايت حق مردم جه��ت امر به  معروف و 
نهي از منكر نسبت به مسئوان و مقامات كشور، مذكور در ماده 
۸ قانون مترقي حمايت از آمران به مع��روف و ناهيان از منكر، 
ايستادگي كرد و بر اساس ماده ۹ همين قانون، از تعرض به مدير 

و كارمند خويش بازداشت و از آنان حمايت كرد.

احمد توكلي رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت: 
نماينده ناشايست سراوان را مجازات كنيد
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زينب   عامری



   فرزين ماندگار
 رمان »مستوري« تازه ترين اثر صادق کرميار است که اخيراً  
انتشارات کتاب جمکران منتشر کرده است. کرميار پيش از 
اين رمان ناميرا درباره واقعه عاشورا را نوشته بود که از سوي 
انتشارات نيستان چاپ و با اس��تقبال خوبي از سوي مردم و 
اهالي فرهنگ روبه رو شد اما»مستوري« با موضوع زندگي 

شهيد زين الدين به نگارش درآمده است. 
صادق کرميار پيش از اين با کتاب ناميرا نام خود را بر سرزبان ها 
انداخته بود. در اين کتاب واقعه کربا را در قالب داس��تاني 
روايت کرد تا فضاي شهر کوفه پيش از حادثه عاشورا را نشان 
دهد و شک و ترديد مردم در حمايت از امام حسين)ع( و علل 
آن را روشن سازد. رهبر معظم انقاب از آن کتاب به نيکي ياد 
کردند و خواندن آن را توصيه نمودند.  »ناميرا«، کتاب شايسته 
تقدير دوره بيست و هشتم کتاب سال جمهوري اسامي ايران 

شناخته  و چندين بار تجديدچاپ شده است. 
   رد پاي شهيد زين الدين در »مستوري« 

کرميار پس از اين موفقيت حاا با داس��تان ت��ازه اي به نام 
مستوري بار ديگر بخت خود را در عرصه کتاب مي آزمايد و 
خوانندگان اين اثر درباره آن نظر خواهند داد. داستان تازه ترين 
رمان خالق »ناميرا« با نام »مستوري« با نامزدي سيامک و 
سپيده آغاز مي شود. سيامک فرزند دکتر خسروي در شرکت 
توليد مواد غذايي طيور فعاليت مي کند و سپيده دانشجوست؛ 
ماجرايي که باعث مي شود سيامک از شرکت استعفا دهد و 
همزمان نسبت به اينکه دکتر خسروي پدر اوست، دچار شک 
و ترديد شود.  در اين شرايط ترجيح مي دهد زندگي سپيده را 
به سرنوشت خود گره نزند و تاش مي کند نامزدي و ازدواج با 
سپيده را به  هم بزند، اّما سپيده که عاشق سيامک است، وقتي 

متوجه موضوع مي شود، با سيامک همراهي مي کند تا به راز 
زندگي او پي ببرد.  در همين مرحله شواهدي به دست مي آيد 
که پاي مهدي زين الدين را به داستان باز مي کند و سيامک و 
سپيده به تصور اينکه ممکن است با پيدا کردن زين الدين، پدر 
سيامک را نيز پيدا کنند، راهي قم مي شوند و به کتابفروشي 
پدر زين الدين مي رون��د و وارد خانواده مي ش��وند. خانواده 
زين الدين به پرس��ش هاي آنها جواب مي دهند و با زندگي 
مهدي و برادرش بيشتر آش��نا مي شويم و کم کم با دوستان 
دوران دبيرس��تان آنان آشنا مي ش��ويم تا اينکه سيامک در 

تحقيقاتش به سؤاات جديدي برمي خورد. 
   تجربه داستان نويسي اجتماعي

همزمان با انتشار کتاب مستوري خبرگزاري مهر به اين نکته 
اشاره مي کند که رمان »مستوري« اثر صادق کرميار را نيز بايد 
در زمره آثاري دانست که تاب مستوري در برابر مخاطبش 
را از دس��ت داده و براي او از آن چيزي گفته ک��ه اين روزها 
در جامعه ايران درباره آن حرف ه��اي زيادي مي توان گفت 
و ش��نيد. بن مايه و پيرنگ »مستوري« فساد سيستماتيک 
اقتصادي در جامعه ايران معاصر است. ماجراي يک رزمنده 
س��ابق که حاا مبدل به رئيس يک کارتل اقتصادي کان و 
البته فاسد شده اس��ت و در منجابي که براي خود ساخته 
دست و پا مي زند و پسرش که در ميانه قصه درباره رابطه پدر 
و پسري با وي دچار شک مي شود و دختر جواني که همسر 

اوست و البته راوي داستان. کرميار نويسنده اي شناخته شده 
در ژانر رمان تاريخي اس��ت. »ناميرا«، »درد« و »دشت هاي 
سوزان« شاخص ترين آثار او در اين ژانر هستند که همگي با 
استقبال مخاطبان و منتقدان روبه رو شده است. با اين همه در 
اتفاقي تازه که او با رمان »مستوري« رقم زده است نشان داده 
است که مي تواند خود را از قالب نويسنده اي تاريخي و حتي 
جنگي نويس به يک داستان نويس اجتماعي نيز ارتقا دهد.  

اتفاق جالبي که در »مستوري« رخ مي دهد احاطه نويسنده 
به جزئيات فساد سيستماتيک اقتصادي است که در رمان با 
پيرنگ آن  جلو مي رود. او روابط ميان افراد در اين سيس��تم 
و فعاليت آنها و نيز نوع تنظيم روابط ميان آنها را به روشني 
ترسيم مي کند و از اين منظر حتي مي توان گفت که فصلي 
تازه و بکر از روابط سيستماتيک فساد اقتصادي  در جامعه 
ايران امروز را به تصوير مي کشد.  تاش فوق العاده و موفقيت 

کرميار در شخصيت پردازي و ساخت چهره هاي متفاوت در 
اين سيس��تم، خلق ديالوگ هاي متناسب با شخصيت ها و 
رفتارهايي که انتظار مي رفت تا از آنها سر بزند در اين رمان 
ستودني است. رمان دو فراز تاريخي را نيز چاشني خود کرده 
است که بخشي به رابطه شهيد مهدي زين الدين با قهرمان 
داستان و خانواده او و بخشي ديگر به ماجراهايي از مبارزات 
سياسي در سال هاي قبل از انقاب اسامي باز مي گردد. در 
اين بخش به ويژه زماني که کرميار تصميم به شکل دادن به 
حوادث و روابطي در سال هاي پيش از پيروزي انقاب اسامي 
گرفته است، اتفاقي تازه و نو در رمان شکل نگرفته است. روابط، 
آدم ها و اتفاقات پيرامون کليشه هاي هميشگي داستان نويسي 
موسوم به انقاب اسامي اس��ت و از اين منظر داستاني تازه 

براي مخاطب شکل نمي گيرد. 
   »مستوري«، رک و بدون رودربايستي 

»مس��توري« با اين همه رماني قابل قبول است. رماني که 
متعلق به زمانه خودش است و بدون تعارف داستاني درباره 
همين روزگار و زمانه را روايت مي کند؛ داستاني که مخاطبش 
انتظار آن را دارد و در مواجهه با آن روايتي سفارش��ي را نيز 
مش��اهده نمي کند. کرميار تند و رک و بدون رودربايستي 
مي نويسد، اهل مماشات با جرياني نيست و قهرمانان داستانش 
نيز همگي تکليفي روشن با خود و داستان دارند و داستان نيز 
با تعليق مناسب و کافي توانس��ته راه خود را در ذهن و روان 

مخاطب باز کند.  با اين همه اين سؤال باقي است که چنين 
آثاري با تغيير دغدغه مخاطبان آن تا چه اندازه مي تواند در 
قفسه کتابخوانان ايران باقي بماند. آيا با گذر زمان و تحوات 
تازه در جامعه ايران و حتي تغيي��ر دغدغه هاي اجتماعي و 
سياس��ي مردم، چنين آثاري کماکان جايي در ذهن و قلب 
مخاطبان خواهند داشت و از آنها ياد خواهد شد؟ براي پاسخ 
به اين سؤال بايد بار ديگر به رمان رجوع کرد. رمان کرميار با 
وجود خوشخواني اش به نظر نمي رسد که توانسته باشد راهي 
به درون زندگي و زمانه شخصيت ها و اتفاقاتي که راوي آن 
است پيدا کرده باش��د. اين رمان با وجود خوشخواني خود 
رماني اس��ت تک ايه اي. »مس��توري« با وجود چابکي در 
روايت قصد ندارد به ريشه هاي داستاني که بيان مي کند و 
بن مايه هاي فکري و فلسفي شکل گرفتن چنين اتفاقاتي سر 
بزند و اجرم چنين داستاني تا زماني سکه خواهد داشت که 
آنچه مي گويد نقل محافل مخاطبانش باشد و در نتيجه وقتي 
التهابات فروکش کند و چيزي جز ايه هاي رويي قصه براي 
توجه مخاطب اهميت پيدا کند، »مستوري« تني نحيف 
براي عرضه کردن و در ذهن ماندن دارد و اين شايد مهم ترين 
نقد به خلق آثار داس��تاني با چنين مضاميني باشد؛ آثاري 
که در سال هاي اخير با شمارگان و عناوين متعدد پيرامون 
انقاب اسامي و دفاع مقدس نوشته شده است اما چيزي جز 
روايت و قصه پردازي در پس خود براي بيان شدن ندارند.  با 
اين وجود تاش و گام برداشتن کرميار در اين عرصه ستودني 
است و نشان مي دهد که توان باا و البته زمين و عرصه تمرين 
باايي براي خلق آثاري با چنين موضوعاتي پيش روي جامعه 
ادبي ايران گشوده است که سري سودايي و نترس براي طي 

طريق در آن نياز دارد. 

جنگ چه سهمي از داستان شما را دربرمي گيرد 
و قرار است دقيقًا چه نقشي را ايفا كند؟ صرفًا 
قرار است به بهانه جنگ داستاني تعريف شود 
يا قرار است از دل اين داستان به معنا و تجربه 

تازه اي از جنگ برسيم؟
واقعيت اين است که جنگ نقش اول قصه ما نيست. نقش 
اول قصه ما انسان و مردم هستند. جنگ بخش مهمي از 
قصه است اما همه قصه نيست، براي همين نمي تواند نقش 
اول قصه ما باشد. قصه انساني است که وقتي در بستر جنگ 
قرار مي گيرد وجوه ديگري از انسان بودن را آشکار مي کند. 
اين اتفاق در گذشته هم افتاده است. حاا چه انقاب و چه 
جنگ هر دو وجوه ديگري از انس��ان را براي خود آدم ها و 
کساني که در آن موقعيت قرار گرفتند و باور نمي کردند اين 
وجوه در خودشان وجود داشته باشد، آشکار مي کند. در 

فيلم ما هم همين اتفاق افتاد. 
كدام گراي�ش در فيلمنامه س�ريال »مينو« 
پررنگ تر بوده اس�ت. حماس�ه، شخصيت يا 

موقعيت؟
به نظر من ش��خصيت از هر چيزي مهم تر است. حماسه 
وقتي شکل مي گيرد که شخصيت در موقعيت خود قرار 
مي گيرد و مي تواند عملي را انجام دهد که حماسه را خلق 
کند. ش��خصيت بارزترين وجه قصه ماست. شخصيت ها 
در موقعيت هاي مختلف قرار مي گيرند و حماس��ه شکل 

مي گيرد و اين سير درست است. 
در » مينو «  از آثار سينمايي هم الهام گرفته ايد؟ 
ما پي�ش از اين » خ�اک س�رخ« حاتمي كيا را 
داشتيم كه تقريباً پيرامون همين سوژه ساخته 

شده بود. 
به صورت مستقيم نه! اما جز اين نيست، هر اثر هنري که 
ساخته مي شود، وامدار تمام آثار قبل خودش است. من 
هم وامدار تمام اين آثار ساخته شده قبل از خودم هستم. 
مينو با خاک س��رخ خيلي تفاوت دارد اما در مورد مقطع 
زماني مي توان گفت ممکن است به خاک سرخ شباهت 
داشته باشد. داستاني که در آن دوران مي گذرد و ناگهان 
جنگ همه چيز را تغيير مي دهد ام��ا فکر مي کنم وقتي 
دقيق نگاه کني��م، مي بينيم که خيلي متفاوت اس��ت و 

نسبتي با خاک سرخ ندارد. 
به نظر مي رسد به مقاومت مردم خرمشهر در 

فيلم به شكل حاشيه اي اشاره شده است. 
آنچه شما تا کنون ديده ايد مربوط به دوره اي است که به آغاز 
جنگ خيلي مانده است و مقاومت هنوز شروع نشده است، 
جنگ خيلي از قصه ما نيست، بيشتر قصه به دوران قبل از 
جنگ برمي گردد چون هنوز قصه به آنجا نرسيده نمي توانم 
درباره نقش مقاومت مردم توضيح بدهم اما اگر نقشي هم 
وجود داشته باشد بايد بگويم که وقتي آدم ها در موقعيت 
مقاومت ق��رار مي گيرند، اتفاقاتي مي افتد و در ش��رايطي 
قرار مي گيرند که نمي توانيد عشق و عاقه به شهر، خانه و 

خاکشان را از آنها بگيريد. آنجا خواهم گفت که چه اتفاقي 
مي افتد. اينکه موضوع مقاومت مردم چقدر از قصه سريال ما 
را تشکيل مي دهد در ادامه خواهيد ديد. در حقيقت بيشتر از 
اينکه ما به مستندات و مقاومت مردم خرمشهر وفادار باشيم 
به قصه و فيلمنامه وفاداريم. من در اين زمينه خيلي تحقيق 
کردم و چند مستند جنگي ساختم.»در محاصره« را ساختم 
که خيلي هم پرمخاطب بود. در تحقيقات جنگ بوده ام و 
اين فضا را خوب ميشناسم، ولي وقتي قرار شد قصه را خلق 
کنيم، متعهد به مستند و واقعيت نخواهيم بود ما چيزي که 

جهان قصه به ما مي گويد آن را خلق مي کنيم. 
يعني در قسمت هاي بعدي ما شاهد به تصوير 
كشيدن مقاومت مردم خرمشهر خواهيم بود؟

اين سريال در مورد س��ه روز از ماجراي مقاومت 35 روزه 
اس��ت. نمي خواهم قصه را لو بدهم اما نشان مي دهد که 
مقاومت چگونه ش��کل مي گيرد. امروز خيلي ها يادشان 
رفته است که مردم چرا و چگونه مقاومت کردند. مطمئن 
هس��تم چنانچه در آينده باز کش��ور ما مورد تهاجم قرار 
گيرد همين مردم مثل دوران دفاع مقدس، مقابل متجاوز 
مقاومت خواهند کرد. اين آن وجهي است که ما در سريال 
مينو نشان مي دهيم. اگرچه شايد برخي اين را نپسندند و 

ما را متهم به خشونت و طرفدار جنگ  کنند. 
معمواً كارگردانان فيلم هاي جنگي از موانع و 
مشكات ساختن اين ژانر شكايت دارند. شما 
هم در ساخت اين سريال با موانع و مشكات 

خاصي مواجه بوديد؟
من از آن دست آدم هايي نيس��تم که بخواهم غر بزنم و از 
سختي ها و مشکاتي که در مس��ير ساخت وجود داشت 
گله و ناله کنم. ب��ه نظر من يک بعد ج��ذاب و جالب کار، 
دست و پنجه نرم کردن با اين مشکات است. من اعتقاد 
دارم که با همه کمبود ها آدم بايد واقع بين باشد. وقتي به 
رغم وجود سختي ها، کار خوبي ساخته شود، لذت بيشتري 
دارد و خوشايندتر مي ش��ود. اينطور نيست که نتوان کار 
خوبي س��اخت. نبايد کمبود امکانات و مشکات را بهانه 
کرد. مي شود کار کرد. هر چه امکانات کمتر باشد بيشتر 
مي توانيم خاقيت داشته باشيم. بنابراين بزرگ ترين مانع 

براي شکل گيري يک اثر مثل مينو خود سازندگان هستند. 
وقتي خود سازنده آنقدر که بايد خوب کار نکند و نتيجه 
خوب حاصل نشود، سعي مي کند مشکات را بزرگنمايي 

کند و آنها را دستاويز قرار دهد. 
اشاره كرديد كه براي ساخت مينو كار تحقيقاتي 
انج�ام داده ايد. در س�اخت س�ريال چقدر به 

كارهاي تحقيقاتي خود وفادار بوده ايد؟
پژوهش ما پيرامون »مينو« حدود يک سال زمان برد. روي 
طرح هاي مختلف کار کرديم تا بتوانيم سريالي بسازيم که 
قصه اش جذاب باش��د و بتواند مخاطب را جذب کند اما 
ماجرا اين است که وقتي شما ش��روع به گفتن يا نوشتن 
قصه مي کنيد، نمي توانيد هميش��ه ب��ه ميزان صددرصد 
به مستندات وفادار باش��يد، مستند گونگي در درون شما 
ته نشين مي شود. در درون شما اطاعات است ولي جهان 
قصه اقتضائاتي دارد که گاهي با مس��تند مطابق نيست. 
اينجا بايد انتخاب کنيد که به مس��تند بايد وفادار باشيد 
يا اولويت را ب��ه قصه بدهيد. من با فيلم ها و س��ريال هاي 
جنگي که شبيه مستند اس��ت مخالفم. در فيلم مينو کار 
تحقيقاتي انجام شده اما فراموش نکنيد وقتي کار پژوهشي 
زياد انجام شده باشد معني آن اين نيست که فيلم نعل به 
نعل بر اساس مستندات است. ما ترجيح داديم براي اينکه 
مخاطب را داشته باشيم جهان قصه اي خلق کنيم که به 
اقتضاي آن جهان يکسري مستندات را کنار گذاشته ايم. 

»مينو« داستان مردم يک شهر است که مورد حمله دشمن 
قرار مي گيرند. قصه، قصه مردم است. قصه شخص خاصي 
نيست. شخص محور نيست. اينطور نيست که فان آدمي 
را که دوست داريم قهرمان باشد، حتي اگر چنين قهرماني 
هم وجود داشته باشد که دارد، محور فيلم قرار داده باشيم. 
اين قصه، قصه آدم هايي است که در اين سال ها نامي از آنها 
برده نشده است، بنابراين »رضا شکري« قهرمان داستان 
ما، مي تواند آدمي مثل همه آدم هاي ديگر گوشه خيابان 
باشد که وقتي ديد شهرش در حال سقوط است و در حال از 
بين رفتن است، دست به اقداماتي مي زند، يکسري اتفاقات 
براي او مي افتد و هيچ کس نمي داند او کي بوده و چه کرده 
است. حاا ش��ما نامش را بگذاريد»قهرمان گمنام«، بلي 

مي توانيد. ما قهرمانان گمنام در جنگ کم نداشتيم. هيچ 
منافاتي هم با قهرمانان بزرگ و ش��ناخته شده ما ندارد. 
س��رداران و قهرمانان بزرگ جنگ بر گردن ما حق دارند، 
اما اين فيلم درباره کساني  اس��ت که تا کنون نامي از آنها 
به ميان نيامده اس��ت.»رضا« قهرمان داستان ما مي تواند 

نام هر کسي باشد. 
ويژگي »مينو« چيست؟

ويژگي خاص کار ما خلق کاراکترهاي جذاب است. بازي 
بازيگر هاي ما بسيار خوب است و کاراکترهايي که ما خلق 
کرديم بس��يار جذاب هس��تند. اين ويژگي بارز سريال » 

مينو« است. 
مي توانيد بيشتر توضيح بدهيد؟

 بازخوردي که از مخاطب داش��تيم اين ب��ود که مخاطب 
نگران کاراکترهاست. درباره کاراکترها حساس مي شود. از 
اعمال و رفتار و شرايط کاراکتر و خطراتي که متوجه اوست، 
دچار اضطراب مي شود. اين نشان دهنده آن است که مردم 
شخصيت داستان ما را دوست دارند. البته شخصيت هاي 
مثبت و منف��ي در کنار هم براي مخاطب جذاب اس��ت و 
اين خوب است يعني اينکه درام خوب شکل گرفته است. 
من ترجيح مي دهم با مخاطب مستقيم در تماس باشم و 
مخاطب کاراکترها را دوست داشته باشد که بازخوردها هم 

نشان دهنده اين نکته است. 
پس خ�ود را آم�اده اينگون�ه بازخوردها هم 

كرده ايد؟!
بله، واقعيت اين است که خيلي ها مي ترسند و ابا دارند که به 
جهان نشان دهند که اگر دشمن پايش را به خاک ما بگذارد، 
چه بر سرشان خواهد آمد. دوست دارند که مردم فراموشي 
بگيرند. دشمن هميشه است اما بايد بداند اگر پايش را بر 

خاک ما بگذارد چه اتفاقاتي خواهد افتاد. 
كدام بُعد جنگ مورد نظر شما بود كه داستان بر 

مبناي آن نوشته شد؟
مهم ترين وجه قصه ما اين است که وقتي انسان در موقعيتي 
قرار مي گيرد که قرار است خيلي چيزها را از او بگيرند، با 
آرمان هاي خود چطور کنار مي آيد. چطور دين و کش��ور 
برايش مهم مي شود. چطور خانواده اش برايش اهميت پيدا 
مي کند که شايد قبل از اين اصاً به آنها فکر هم نکرده باشد 
چون وقتي ارزش ها و عاقه مندي هاي آدمي مورد هجمه 
قرار مي گيرد، ديگر يک آدم معمولي و بي تفاوت نخواهد 
بود. بلکه مي تواند از او يک قهرمان بسازد. اين زماني است 

که مرد از نامرد مشخص مي شود. 
س�ؤال آخر اينكه عل�ت تغيير نام س�ريال از 

آشوب به مينو چه بود؟
مينو يعني بهشت. آن دوران مثل بهشت مي ماند، بهشتي 
که مورد هج��وم و تهديد قرار مي گي��رد. در عين حال به 
کاراکتر فيلم و جزيره مينو هم اشاره مي کند. البته دليل 
ديگر تغيير نام همنامي با سريال ديگري است که چند وقت 

بعد ساخته شد. اسم آن سريال هم آشوب بود. 
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جنگ نقش اول قصه ما نيست. نقش اول 
قصه ما انس�ان و مردم هستند. جنگ 
بخش مهمي از قصه است اما همه قصه 
نيست، براي همين نمي تواند نقش اول 
قصه ما باش�د. قصه انس�اني است كه 
وقتي در بستر جنگ قرار مي گيرد وجوه 
ديگري از انسان بودن را آشكار مي كند

خيلي ها مي ترس�ند و ابا دارن�د كه به 
جهان نشان دهند كه اگر دشمن پايش را 
به خاک ما بگذارد، چه بر سرشان خواهد 
آمد. دوس�ت دارند كه مردم فراموشي 
بگيرند. دشمن هميشه وجود دارد اما 
بايد بداند اگر پايش را بر خاک ما بگذارد 

چه اتفاقاتي خواهد افتاد

»مينو« داستان قهرمانان 
گمنام جنگ است

 گفت وگوي »جوان« با كارگردان سريالي كه 
اين شب ها  از شبكه اول سيما پخش مي شود

داستان نويسي اجتماعي پس از تجربه تاريخ و جنگ
نگاهي به رمان »مستوري« تازه ترين رمان صادق كرميار

   زينب امجديان 
مجموعه۲۷ قسمتي »مينو« كه اين شب ها از شبكه اول سيما 
در حال پخش است، روايتگر مقاومت مردم خرمشهر در آغاز 
جنگ تحميلي است. قصه عاشقانه اي است بين يک جاسوس 
عراقي و يک پرستار كه فضاي ملتهب جنگ، آن را دستخوش 
فراز و فرودهاي بس�يار مي كند. امير پوروزيري كارگردان 
س�ريال در اين گفت وگو تأكيد مي كند كه بيش از آنكه به 
موضوع جنگ نظر داشته باشد به انسان هايي نظر دارد كه 
درگير موقعيت جنگ مي شوند و در اين خصوص هم روي 
مردم عادي كه قهرمانان گمنام جنگ هستند، تمركز دارد. 
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   زينب محمودي عالمي
وقتي با همسران ش�هداي امنيت همکام 
مي شوم، يک جمله در ذهنم نقش مي بندد 
که »امنيت اتفاق نيست.« براي هر لحظه اي 
که در آرامش زندگي مي کنيم، چه نوگاني 
که داغ يتيمي نچشيده اند و چه همسران و 
مادراني که عزيزشان را از دست نداده اند. در 
واقع خانواده شهدا چه شهداي دفاع مقدس، 
چه مدافع حرم و چه شهداي امنيت و اقتدار، 
همگي در جهاد همسرانشان سهيم هستند 
و صبر اين عزيزان، رزم مردانش�ان را کامل 
مي کند. بعد از ديداري که اخيراً مقام معظم 
رهبري با خانواده تعدادي از شهداي امنيت 
داشتند، بر آن شديم تا به معرفي تعدادي از 
اين شهدا بپردازيم. اين بار به سراغ خانواده 
شهيد پاسدار محمدامين خواجه از کارکنان 
تيپ110 نيرو مخصوص سپاه سلمان فارسي 
سيستان و بلوچستان رفتيم که 17 آبان ماه 
1397 حين مأموريت در نوار مرزي ميرجاوه 
توسط اش�رار مظلومانه به ش�هادت رسيد. 
گفت وگوي ما با اميد خواجه برادر و افسانه 
خواجه همس�ر ش�هيد امنيت محمدامين 
خواج�ه  اس�ت ک�ه از نظرت�ان مي گ�ذرد. 

         
از تصاوير شهيد خواجه اينطور برمي آيد 
که س�ن و س�ال زيادي نداش�ت؟ چند 

سالشان بود؟
محمد امین پس��رعمویم بود. متولد سال 1364 
بود و من هم متولد سال 72 هستم. اهل زاهدان 
هستیم و از کودکي همس��ایه دیوار به دیوار هم 
بودیم. هم ب��ازي بودیم و با هم بزر گ ش��دیم. 
محمدامین اس��فند س��ال 1386 عضو س��پاه 
پاسداران شد و همان سال به خواستگاري ام آمد. 
سا ل 86 عقد کردیم و سال 88 زندگي مشترکمان 

را که کمتر از 10 سال طول کشید، شروع شد. 
پس موقعي که ازدواج کرديد ايش�ان 
پاسدار بودند و به سختي هاي شغلشان 

آگاه بوديد. 
بله، اتفاقاً روزي که به خواستگاري ام آمد، به من 
توضیح داد که موقعیت شغلي ام اینطور است و در 
کارم ش��هادت و جانبازي امکان دارد چون پدرم 
نظامي اس��ت و در خانواده نظامي بزرگ شدم از 

شرایط شغلي اش آگاهي داشتم و قبول کردم. 
س�ال هايي که زير يک س�قف زندگي 
کرديد، خصوصيات اخاقي همسرتان 

چطور بود؟
خیل��ي مهربان بود. به مس��تمندان رس��یدگي 
مي کرد. دغدغه اش کمک به دیگران بود. مي گفت 
درصدي از حقوقش را به فقرا و نیازمندان بدهیم. 
حتي به م��ن مي گفت موقعي که نیس��تم از آن 
درصدي که از حقوقش مش��خص کرده، به فقرا 
کمک کنم. اخاقش خیلي خوب بود. در کارش 
مصمم بود. اعتقاد داشت وقتي کاري به او محول 
ش��د باید تمام تاش��ش را انجام بدهد تا به نحو 

احسن انجام شود. 
بنا به شرايط شغلي شان زياد به مأموريت 

مي رفتند؟
راستش من نمي دانستم همسرم کجا مأموریت 
مي رود. بعد از شهادتش فهمیدم کجاها مي رفت. 
چیزي از خطرات کارش نمي گفت اما مي دانستم 
که در آرزوي شهادت است. اان که فکر مي کنم 

مي گویم آن موقع اینقدر حرف از شهادت مي زد 
که آخر هم به آرزویش رس��ید. همس��رم راننده 
ش��هید امنیت روح اه عالي بود. بعد از شهادت 
شهید عالي خیلي ناراحت بود و مي گفت  اي کاش 
من هم ش��هید مي ش��دم. خوش به حال شهید 
عالي که این افتخار نصیبش شد. همسرم آرزوي 
شهادت داشت و مي گفت اگر شهید شدم گریه 
نکن شهادت نصیب هر کسي نمي شود. اان که 

فکر میکنم مي گویم واقعاً ایق شهادت بود. به 
من مي گفت: خانم! به خاطر دینمان در 
هشت سال جنگ تحمیلي این همه شهید 
دادیم. اان وقتش اس��ت به نوبه خودم 

براي امنیت این کشور کاري بکنم. دو، 
سه بار براي اعزام به سوریه و دفاع 

از حرم حضرت زینب)س( اقدام 
کرد ول��ي موفق 

نش��د ب��رود. 
خیلي دوست 

داشت مدافع حرم 
شود. 

چند فرزند داريد؟
دو دختر دارم. فرزند اولم هش��ت 

س��اله و دختر کوچکم شش ساله است. 
من براي بچه ها در خصوص شغل پدرشان 

توضیح مي دادم که پدرش��ان براي پاسداري 
از مرز مي رود تا ما امنیت داشته باشیم و به خاطر 
وجود امثال پدرشان است که مردم ما امنیت دارند. 

نحوه شهادتشان چطور بود؟
همسرم در منطقه لولک دان میرجاوه که منطقه 
صفر مرزي اس��ت حین مأموریت به خودرویي 
مشکوک مي ش��ود. دستور ایس��ت مي دهد که 
اشرار سرعت اتومبیل را زیاد مي کنند و همسرم 
را زیر مي گیرند. همرزمانش س��عي مي کنند او 
را به بیمارس��تان برس��انند که در راه به شهادت 

مي رسد. 
بچه ها با دلتنگي ه�اي نبود پدر چگونه 

کنار مي آيند؟
مدت زیادي از ش��هادت همس��رم نگذش��ته و 
دلتنگي هایشان زیاد است. بچه ها عکس پدرشان 
را نگاه مي کنند و گری��ه مي کنند. مي گویند: بابا 
ما را گذاش��تي رفتي پیش خدا. دختر کوچکم 
مي گوید: بابا بي معرفتي کرد رفت پیش خدا و ما 
را نبرد. با عکس هایش حرف مي زند. دختر بزرگم 
خیلي وابسته به پدرش بود. مدام مي گوید: هر جا 
مي روم بابا را مي بینم. بابا شهید شد رفت پیش 
خدا چرا ما را نبرد. از این حرف ها خیلي مي زنند 
و من سعي مي کنم آرامش��ان کنم. من چند بار 
خواب همس��رم را دیدم. در خواب به من گفت: 
من زنده ام. اتفاقاً دغدغه اش دخترانش هستند. 
مي گفت: خانم مواظب بچه ها ب��اش. من جایم 
خوب است. از وقتي که محمدامین شهید شد، 
خدا به من آرامش خاصي داد. مي دانم همس��رم 
نیست ولي آرامش خاصي در دلم هست. همسرم 
حواسش به ما هست. گاهي اوقات حس مي کنم 
به من راهکار و مشورت مي دهد. درست است در 
زندگي وجود خارجي ندارد، اما احساس مي کنم 

روحش کنارمان است. 
ب�ا ش�هادت رزمندگان�ي مثل همس�ر 
شماس�ت که بيش�تر پي ب�ه ارزش کار 
مدافعان حرم مي بريم؛ کس�اني که شر 
دشمنان را از مرزهايمان دور مي کنند. 

نظر شما چيست؟
خطاب س��خنانم به کس��اني است 
که به مدافعان ح��رم و در کل به همه رزمندگان 
کش��ورمان طعنه مي زنن��د. به آنه��ا مي گویم 
میلیاردها تومان پول به یک قطره اش��ک دختر 
شهید نمي ارزد. خون هاي زیادي ریخته شد تا این 
کشور سرافراز بماند. اگر مدافعان حرم در آن سوي 
مرزها مقابل دشمن نایستند دشمن به مرزهاي 
ما هجوم مي آورد و آن وقت دیگر در مرزها امنیت 
برقرار نمي ش��ود و امکان نفوذ دشمن به داخل 
کشورمان زیاد مي شود. من همیشه جمله همسرم 

را مي گویم که مي گفت پاس��داري از این مرز و 
بوم وظیفه همه ماس��ت. باید به نوبه خودمان از 
سرزمینمان دفاع کنیم. امیدوارم همه مدافعان 
حرم و مدافعان وطن س��امت باشند تا از دین و 
سرزمین هاي اسامي پاس��داري کنند. دشمن 
بداند با ریختن خون شهدا چیزي عوض نمي شود. 
دشمن فکر نکند با شهادت چند تن از رزمندگان 
نقطه ضعف دست ما داد. جوانمردان سرزمینمان 
تا آخرین قطره خونشان براي پاسداري از دین و 

میهنشان خواهند ایستاد. 
   برادر شهيد

شهيد برادر کوچک تر بود يا شما؟
محمدامین یک سال از من کوچک تر بود. ما اصالتاً 
اهل شهر زابل سیستان هس��تیم اما چون پدرم 
نظامي بود، در مینودشت گنبد کاووس زندگي 
مي کردیم و محمدامین آنجا به دنیا آمد. سه فرزند 
پسر بودیم. پدرم بازنشسته نیروي انتظامي است و 

من هم در نیروي انتظامي خدمت مي کنم. 
چطور شد برادرتان پاسدار شدند؟

شهید به حضور در بس��یج خیلي عاقه داشت و 
علتي که عضو سپاه شد، همین بود. وقتي پاسدار 
شد بیشتر در مناطق مرزي خدمت مي کرد. جزو 
نیروهاي ویژه عملیاتي و نیروي مخصوص سپاه 
بود. بیش��تر خدمتش در مرز بود. محمدامین از 
سال 1386 استخدام سپاه ش��د و در تیپ 110 
نیروي مخصوص سپاه سلمان فارسي سیستان 
خدمت مي کرد. بیش��تر مأموریتش در مناطق 
مرزي کوری��ن، ار و میرجاوه بود. چند س��الي 
هم در کنار ش��هید امنیت روح اه عالي از مرزها 
پاس��داري مي کرد. جایي که او خدمت مي کرد 
هر لحظه امکان شهادتش مي رفت. اتفاقاً در روز 
ش��هادتش هم در منطقه لولک دان میرجاوه در 
حال مأموریت بود که وجود خودرویي مشکوک را 
اعام مي کنند. منطقه لولک دان همان نقطه اي 
اس��ت که اخیراً 14 نیروي مرزبان ما را گروهک 
تروریستي در زاهدان ربایش کردند. خاصه وقتي 

به خودرویي مش��کوک دستور ایست مي دهند، 
اش��رار س��رعت خودرو را زیاد مي کنند و برادرم 
را به شهادت مي رس��انند. 17 آبان 97 همزمان 
با س��الروز ش��هادت امام رضا)ع( محمدامین به 

شهادت رسید. 
ش�هدا در ط�ول زندگي دنيايي ش�ان 
خصوصياتي داشتند که سعادت شهادت 
نصيبشان شد. کمي از خصوصيات برادر 

شهيدتان بگوييد.
محمدامین از کودکي پسري خنده رو و شوخ طبع 
بود. دوست داش��ت با همه رفت وآمد کند. اهل 
صله رحم بود. اگر کسي بیمار مي شد به عیادتش 
مي رفت. خیلي کم مي دیدیم با کسي درگیر شود. 
اگر بحثي با کسي مي کرد از آن شخص دلجویي 
مي کرد. چ��ون من مأموریتم ش��هر دیگري بود 
چند سالي از برادرم دور بودم. خیلي در کنار هم 
نبودیم. محمد امین وقتي به مأموریت مي رفت 
مادرم خیلي نگران مي شد. مي گفت پسرم مراقب 
خودت باش. محمدامین مي گفت مگر خون من 
رنگین تر از خون بقیه است! اخیراً که 14 نیروي 
مرزبان توسط اش��رار ربوده شدند، مادرم بیشتر 
نگران شد و مي گفت مراقب خودت باش اتفاقي 
برایت نیفتد. مي گفت: فقط من زن و بچه دارم. 
شهدا زن و بچه نداشتند! عاقه داشت در مناطق 
خطرناک خدمت کند. مي گفتیم از آن منطقه که 
خدمت مي کني کمي عقب تر بیا ااقل جایي باش 
که امنیتش بیشتر باشد، مي گفت: هر جا که باشم 

اگر قسمتم باشد شهید مي شوم. 
به کارش خیلي عاقه داشت و مي گفت: رهبرمعظم 
انقاب امر بفرمایند ما گوش به فرمان آقا هستیم. 
همیش��ه فقط گوش به فرمان ولي فقیه بود حتي 
صفحه اول موبایلش عکس حضرت آقا بود. اعتقاد 
داش��ت ما مأموریم زیر پرچم جمهوري اسامي 

ایران تا آخرین قطره خونمان خدمت کنیم. 
چه عاملي باعث ش�د ک�ه محمدامين 

اينگونه طالب شهادت باشد؟
پدرمان یک ف��رد نظامي و زحمتکش��ي بود. با 
روزي حال بزرگ ش��دیم. از کودک��ي در نماز 
جمعه و کاس قرآن شرکت مي کردیم. تربیت 
مادرم و نظارت پدرم باعث شد از ابتدا راه درست 
را در زندگ��ي انتخاب کنیم و وقت��ي به انتخاب 
شغل رسیدیم، خدمت به اسام و وطن براي ما 

اولویت داشت. 
احتمال مي داديد برادرتان به ش�هادت 

برسد؟
تقریباً دو هفته قبل از شهادتش به خانمم گفته 
بود ان ش��اءاه من شهید بشوم و ش��ما پاکم را 
یادگاري نگهدارید. به دایي ام گفته بود من شهید 
مي شوم و تمام در و دیوار ش��هر عکس هاي مرا 
مي زنند. دقیقاً دو هفته بعد در و دیوار شهر پر شد 

از عکس هاي او. 
سيستان و بلوچستان چند شهيد مدافع 

حرم و امنيت دارد؟
سیستان و بلوچستان هشت شهید مدافع حرم 
دارد و ش��هداي زیادي هم ب��راي امنیت مرزها 
داده است. در این استان ش��یعه و سني در کنار 
هم با وحدت براي امنیت مرزهایمان مجاهدت 
مي کنند. محمدامی��ن در کنار برادران س��ني 
مرزباني مي کرد و اعتقاد داش��ت همه باید با هم 
اتحاد داشته باشیم و کساني را که از خارج دنبال 

تفرقه این ملت هستند، ناکام بگذاریم. 

گفت وگو با همسر و برادر شهيد محمدامين خواجه  
که 17 آبان امسال شهيد راه امنيت شد

 شهادت
در نقطه صفر مرزي

مدت زيادي از شهادت همسرم نگذشته 
و دلتنگي هايش�ان زياد است. بچه ها 
عکس پدرشان را نگاه مي کنند و گريه 
مي کنند. مي گويند: بابا ما را گذاشتي 
رفتي پيش خدا. دختر کوچکم مي گويد: 
بابا بي معرفتي کرد رفت پيش خدا و ما 
را نبرد. با عکس هاي�ش حرف مي زند

ميلياردها توم�ان پول به ي�ک قطره 
اشک دختر شهيد نمي ارزد. خون هاي 
زيادي ريخته شد تا اين کشور سرافراز 
بماند. اگر مدافعان حرم در آن س�وي 
مرزها مقابل دشمن نايستند دشمن به 
مرزهاي ما هجوم م�ي آورد و آن وقت 
ديگر در مرزها امنيت برقرار نمي شود

گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيد مفقودااثر محمد مهديلو

 هنوز منتظرم در باز شود
 و محمد از راه برسد

   شلوِغ محله
در خانواده مان س��ه خواهر و دو ب��رادر بودیم. 
محمد ته تغاري بود. س��ال 1338 به دنیا آمد. 
فاصله زیادي نس��بت به هم داشتیم. به همین 
خاطر هم برای��ش خواهر بودم و ه��م به نوعي 
برایش مادري مي کردم. محمد بچه پر ش��ور و 
شري بود. زیاد پیش مي آمد که شیشه همسایه ها 
را مي شکس��ت و بنده خدا پدرم خس��ارتش را 
پرداخت مي کرد. یا با بچه هاي دیگر دعوا مي کرد 
و آتش مي سوزاند! فکر مي کردیم او بزرگ شود 
چه اعجوبه اي از کار در مي آید اما وقتي بزرگ تر 
شد، کامًا اخاقش عوض شد. آرام و سر به زیر 
شد و دیگر کاري به کار کسي نداشت. آنقدر که او 
به پدر و مادرمان احترام مي گذاشت، هیچ کدام 
از ما نمي گذاشتیم. حتي وقتي برادر بزرگ ترمان 

هنگام گفت وگو با والدینم��ان صدایش را بلند 
مي کرد، محمد به او تذکر مي داد که احترامشان 

را داشته باشد. 
   داماد 18 ساله

برادرم خیلي زود درس و مدرس��ه را رها کرد و 
براي خودش شغلي دس��ت و پا کرد. چون زود 
مرد ش��ده بود، مادرم هم دست به کار شد و در 
18 سالگي برادرم را داماد کردیم. شغل محمد 
نقاش��ي س��اختمان بود. با پول کارگري براي 
خودش خانه اي در اطراف اسامش��هر خرید و 
بعد به کرج نقل مکان کرد. خدا به او و همسرش 
س��ه فرزند داد؛ دو دختر و یک پسر. محمد در 
بیست و چند سالگي یک مرد به تمام معنا شده 

بود اما وقتي جنگ شروع شد، تصمیم گرفت به 
جبهه برود. گفتیم تو اان پدر سه فرزند هستي، 
بهتر است بااي سر بچه هایت باشي، در پاسخ 
گفت: اان وقت این نیس��ت که فق��ط به فکر 
خانواده مان باشیم. خیلي از رزمنده ها زن و بچه 
دارند و من تنها این شرایط را ندارم. باید بروم و 

عاقبت هم رفت. 
   از زاهدان تا خرمشهر

برادرم قصد خدمت به انقاب را داشت، بنابراین 
هر کجا که احساس نیاز مي شد مي رفت. اول به 
زاهدان اعزام شد. اوایل جنگ اشرار از وضعیت 
جنگي س��وء اس��تفاده مي کردند و در استان 
سیستان و بلوچستان فتنه مي کردند. محمد در 
اولین اعزام هایش به آنجا رفت. بعد از مدتي به 
جبهه جنوب و خرمشهر رفت. سر هم بیشتر از 

دو سال در مناطق عملیاتي خدمت کرد. خیلي 
به خانواده وابستگي داشت، اما خب وجدانش 
اجازه نمي داد که در شهر و پیش خانواده بماند. 
اان که فکرش را مي کنم مي بینم چه دل بزرگي 
داشت که زن و سه تا بچه قد و نیم قدش را رها 

کرد و به جبهه رفت. 
    32سال چشم انتظاري

سال 65 بود که برادرم در مرز شلمچه مفقود شد. 
از همان زمان که 32 سال مي گذرد، چشم انتظارم 
تا او بیاید. پدر و مادرمان که مرحوم شدند، ولي من 
هنوز منتظرم داداش محمد در را باز کند و به خانه 
بیاید. غم انتظار محمد، والدینمان را خیلي زود 
از بین برد. من ماندم و غم برادري که از کودکي 
برایش م��ادري کردم. یادم اس��ت وقتي محمد 
به مدرس��ه مي رفت، خودم کیف و کتاب هایش 
را جمع و ج��ور  و بدرقه اش مي کردم. همیش��ه 
مي گفتم الهي دکتر بشوي و او هم مي خندید. یک 
بار کیفش را پر از نقل و نبات کردم. توي مدرسه 
وقتي محمد کیفش را درمي آورد، نقل ها بیرون 
مي ریزند و همکاسي هایش مي خندند. آن روز به 
من گفت اینقدر لوسم نکن. بچه ها بهم مي خندند 
ولي من دلم راضي نمي شد و هر بار بیشتر به او 
توجه مي کردم. اان که بیش از 30 سال از رفتن 
محمد گذشته، مي گویند او شهید شده است اما 
من همچنان منتظرم که داداش محمد بیاید و 

ان شاءاه به این زودي ها بازمي گردد!

   فريده موسوي
اواخر س�ال 82 بود که اعام ش�د ديگر هيچ اس�ير مفقودااثري نداريم و از اين پس 
هر کدام از رزمندگان دف�اع مقدس که تعيين تکليف نش�ده اند، جزو آمار ش�هدا به 
حس�اب مي آيند. با اين وجود پيش مي آيد ک�ه وقتي به گفت وگو با خانواده ش�هداي 
مفقود مي پردازيم، همچنان اميد به بازگش�ت عزيزش�ان دارند و انتظار را س�رلوحه 
زندگي ش�ان قرار مي دهند. وقتي قرار ش�د با ط�ران مهديلو، خواهر ش�هيد محمد 
مهديل�و گفت وگو کنيم، نمي خواس�ت از ب�رادرش به عنوان يک ش�هيد ي�اد کند. او 
که اکن�ون نزديک به 70 س�ال دارد، همچن�ان آرزومند اس�ت روزي ب�رادرش از راه 
برسد و او را از چش�م انتظاري برهاند. روايت هاي اين خواهر ش�هيد را پيش رو داريد. 
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س�ال 65 ب�ود ک�ه ب�رادرم در مرز 
شلمچه مفقود ش�د. از همان زمان 
که 32 سال مي گذرد، چشم انتظارم 
تا او بيايد. پدر و مادرمان که مرحوم 
شدند، ولي من هنوز منتظرم داداش 
محمد در را باز کن�د و به خانه بيايد



88498471سبك زندگي
1440| روزنامه جوان |  شماره 85553 ربیع الثان��ی   22  |  1397 دی   9  یك ش��نبه 

   محمد مهر 
در یکی از فیلم های س�ینمایی که چند سال پیش 
مي دیدم شخصیت اول فیلم مردی بود که دستش 
از کنترل او خارج شده بود و برای خودش کارهایی 
مي کرد که اس�باب دردس�ر قهرمان داستان بود. 
دست او از او فرمان نمي برد. مثاً فرض کنید او در 
یک مهمانی بود و ناگهان مي دید که دس�تش یک 

کش�یده محکم روی صورت یک�ی از مهمانانی که 
اتفاقًا با او رودربایستی داشت، نواخت. او بعد از این 
کار که حسابی شوکه شده بود از آن فرد عذرخواهی 
مي کرد اما آن فرد نمي توانست بپذیرد. »من نبودم 
دستم بود تقصیر آستینم بود« نمي تواند در دنیای 
جدی کاربردی داشته باشد، چون ما مي گوییم بین 
تو و دستت که دیگر فاصله و اختافی وجود ندارد، 

وانگهی دست اگر دست تو است و در اختیار توست 
نمي تواند کاری را بدون اجازه تو مرتکب شود. اگر 
دست تو برای کسی لقمه مي گیرد، این لقمه گرفتن 
که نشانه محبت است از باا به تو دستور داده شده 
و دس�ت این دس�تور را اجرا مي کن�د و اگر همین 
دس�ت مي خواهد کس�ی را خفه کند باز دستوری 
به او رسیده اس�ت و کسی که کس�ی را خفه کرده 

یا چاقویی را در شکم کسی فروکرده نمي تواند در 
دادگاه و در برابر قاضی دس�تش را به عنوان متهم 
اعام کند و بگوید من نبودم دستم بود. هیچ نظام 
اخاق�ی و کیفری چنین اس�تدالی را نمي پذیرد. 
چرا؟ چون فرض ما این است که دست بدون دستور 
کار نمي کند و دس�ت ابزاری بیش نیست، بنابراین 

کسی این استدال را قبول نمي کند. 

    زرگرانه دیدن یعنی چه؟
ببینید زرگر که واقعی��ت را همه جانبه و کامل 
مي بیند در جواب آن مرد چه مي گوید. مي گوید 
من ش��نیدم که ت��و از من ترازو خواس��تی، کر 
نبودم اما تو را همه جانبه دی��دم و به خاطر این 
دید همه جانبه بود ک��ه گفتم من غربال و جارو 
ندارم. تو فکر کردی من ناشنوا هستم، اما من در 
واقع دقیق نگاه مي کردم. من به تو نگاه کردم که 
وارد دکان من ش��دی در حالی که پیری لرزان 
بودی و دس��ت هایت مي لرزید، از آن سو دیدم 
که خرده زری یعنی خاکروبه پ��ا پودر زری در 
دست گرفته ای که عنقریب از دست های تو در 
دکان فرومي ریزد و بعد تو قبل از این که ترازوی 
من به درد تو بخورد از من تقاضای غربال و جارو 
مي کنی. من از اول تا آخر کار را دیدم بنابراین 
به تو چنین چیزی گفتم. و بعد موانا در ادامه 
این حکایت مي گوید: »چشم آخربین تواند دید 
راست/ چشم آخوربین غرور است و خطاست«.

   چرا فریفته مي شویم؟
معلوم اس��ت که منظور موان��ا در این حکایت 
توقف در ایه ظاهری حکایت نبوده است، چه 
این که انس��ان باید بر یک پیرم��رد رحم آورد، 
پیرمردی که دست های مرتعش و لرزانی دارد 
و مي خواهد خاکروبه زر خود را بسنجد. مسلماً 
منظور موانا شکل ظاهری داستان نیست، بلکه 
همان که مي گوید دیده آخربین و از اول آخر کار 

را دیدن منظور و مراد است.
بس��یاری از م��ا از آن رو در زندگ��ی راه را ب��ه 
بیراهه مي رویم که از اول آخر کار را به حساب 
نمي آوری��م، در صورت��ی ک��ه اگر آخ��ر کار را 
مي دیدیم آن حرمان ها و حس��رت ها را تجربه 
نمي کردیم. زرگ��ر در این حکایت اس��تعاره از 
انس��ان هایی اس��ت که همه جوانب واقعیت را 
مي بینند، بنابراین متناس��ب ب��ا همه جوانب 
واقعیت ب��رای زندگی تصمی��م و برنامه ریزی 

مي کنند. 
فرض کنید مثًا پسری به خواستگاری دختری 
مي آید و ما به محض این که درمي یابیم که پسر 
مدرک دکتری دارد دیگر همه جوانب واقعیت 
را کنار مي گذاریم و فقط به آن مدرک دکتری 
مي چس��بیم، یا برعکس وقتی حس مي کنیم 
کس��ی نقطه ضعفی دارد همه واقعیت را در آن 
نقطه ضعف خاصه مي کنیم. چرا ما در زندگی 
فریفته مي ش��ویم، برای این که صرفاً یک وجه 
برای ما برجسته مي شود و بقیه واقعیت را فیلتر 
مي کنیم. اساساً منشأ کج بینی ها و کج کاری های 
ما در این است که ما دید همه جانبه نداریم. چرا 

انسان ها فریفته منافع کوتاه مدت مي شوند، چون 
نگاه آخربین ندارند. چرا انسان ها راضی مي شوند 
سر دیگران کاه بگذارند و فقط به منافع شخصی 
خود توجه کنند، چون دیده آخربین ندارند. اگر 
دیده آخربین و همه جانبه داشتند مي دیدند که 
همه ما در یک کشتی نشس��ته ایم و سرنوشت 

همه ما به هم گره خورده است.
   چرا اولیا مي خواستند واقعیت را آنچنان 

که هست ببینند؟
علت این که معصومان و اولیا و بزرگان دینی ما 
از خداوند مي خواس��تند که »اللهم ارنی ااشیا 
کماهی« ب��ه خاطر همین بوده اس��ت. بزرگان 
از خداوند مي خواس��تند واقعیت را آن گونه که 
هس��ت خداوند به آنها نش��ان دهد و این نشان 
مي دهد که مسئله چقدر سهمناک است. ما کار 
را ساده مي گیریم و فکر مي کنیم که در تماس 
با واقعیت هس��تیم، در حالی که در بسیاری از 
زمان ها عم��ًا تماس ما با واقعیت قطع اس��ت 
ی��ا واقعیت را نمي بینی��م یا گوش��ه ای از آن را 
مي بینیم که آن هم تعبیری اس��ت که ما از آن 
واقعیت داریم. وقتی دختری متوجه مي ش��ود 
پسری به خواستگاری او آمده که مدرک دکتری 
دارد چرا فریفته مدرک مي ش��ود، برای این که 
مي خواهد ب��ا آن مدرک جلوی در و همس��ایه 
سری باا بگیرید، چون دکتری کاس و اعتبار 
دارد که بگویند همسر فانی دکتر است اما همان 
دختر مي بینید که بعد یک سال ترجیح مي دهد 
که از آن زندگی بی��رون بیاید چون مي بیند که 
صرفاً فریفته یک پیشوند و یک عنوان شده بوده 
و برای زندگی خوب و شاد و معنادار به بسیاری 
از چیزها نیاز است که یک مدرک دانشگاهی در 

سطوح عالی نمي تواند آن را تأمین کند. 
دقت کنیم ک��ه در حکایت موان��ا آنچه زرگر 
مي گوید و تصمیم مي گیرد ن��ه بر مبنای یک 
قض��اوت و پی��ش داوری و توهم که ب��ر مبنای 
واقعیت است و حرکت های بعدی زرگر بر اساس 
واقعیت هایی است که به چشم مي بیند. یعنی 
آن دس��ت های مرتع��ش و آن خاکروبه طا را 
به چشم خود مي بیند نه این که حدس مي زند 
دست های پیرمرد مرتعش و لرزان باشد یا مثًا 
بر اساس لباس��ی که پیرمرد پوشیده یا ظواهر 
دیگر حدسی مي زند که او طای چندانی نباید 
داشته باشد بلکه به چش��م خود آن دست های 
لرزان و آن خاکروبه ط��ا را مي بیند، بنابراین 
حرکت های بعدی او بر اس��اس واقعیت درست 
است، در حالی که شما به حجم رفتارهای ما نگاه 
کنید که نه بر اساس واقعیت که بر اساس پندار 
است و معلوم است که پندار و گمان و حدس تا 
چه اندازه پایه لرزانی در حرکت های بعدی ایجاد 
مي کند. صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنید 
تا به چشم خود ببینید که جان چه تعداد انسان 
بر اساس پندار و گمان اشتباه گرفته شده است. 
آیا حرکت مردی که جان زن خ��ود را گرفته و 
بعد متوجه شده که بر اساس یک منفی بافی و 
گمان اشتباه به زن خود اتهام خیانت زده است 
مي تواند بر اساس واقعیت باشد؟ و آیا اگر آن مرد 
در تماس با واقعیت و نه گمان بود جان همسرش 

را مي گرفت؟

واقعیت ها را آن گونه که هست ببینیم 
چشميکهزرميبیند
چشميکهزراست

نگاه

بس�یاری از م�ا از آن رو در زندگی 
راه را به بیراهه مي روی�م که از اول 
آخر کار را به حس�اب نمي آوریم، 
در صورت�ی ک�ه اگ�ر آخ�ر کار 
را مي دیدی�م آن حرمان ه�ا و 
حس�رت ها را تجرب�ه نمي کردیم

سبک نگرش

وقتی »ابزار« در جایگاه »من« قرار مي گیرد طغیان مي کند و مصیبت به بار مي آورد

ذهنخودمختاریکهمارابههرسوميکشد
    اگر دقت کنید بسیاری از آسیب هایی که ما مي بینیم به خاطر این است که واقعیت 
را همه جانبه نمي بینیم. ذهن مان مشغول است و به خاطر همین مشغولیت و سر و صدا 
نمي توانیم واقعیت را همه جانبه ببینیم. فقط گوش�ه ای از آن را مي بینیم و این ناقص 
دیدن واقعیت باعث مي شود که راه زندگی مان را درست نرویم و تصمیم های صحیحی 

درباره زندگی مان نگیریم. 
در مثنوی معنوی حکایت ش�گرف و زیبای�ی در این باره وج�ود دارد. این حکایت را 
بخوانید: »آن یکی آمد به پیش زرگری / که ترازو ده که برسنجم زری / گفت خواجه رو 

مرا غربال نیست / گفت میزان ده برین تسخر مه ایست«.
یکی مي آید پیش یک زرگر و مي گوید من طای�ی دارم و ترازویت را به من قرض بده 
این طا را با ترازوی تو بسنجم. آن فرد انتظار دارد که موضوع سخن زرگر یا طافروش 
درباره ترازو باشد اما زرگر مي گوید من غربالی ندارم. آن مرد تعجب مي کند و مي پرسد 

من اصًا غربال نخواستم. من از تو ترازو خواستم. مرا مسخره مي کنی؟ 
زرگر در پاسخ مي گوید: »گفت جاروبی ندارم در دکان/ گفت بس بس این مضاحک را 
بمان/ من ترازویی که می خواهم بده/ خویشتن را کر مکن هر سو مجه.« زرگر مي گوید 
من جارویی در دکانم ندارم و آن متقاضی ترازو مي گوید بس کن، تو مرا به تمس�خر 

گرفته ای. من ترازو مي خواهم مثل کرها رفتار نکن.
و اما پاسخ زرگر: »گفت بشنیدم سخن کر نیس�تم/ تا نپنداری که بی معنیستم/ این 
شنیدم لیک پیری مرتعش/ دست لرزان جسم تو نامنتعش/ وان زر تو هم قراضه خرد 
مرد/ دست لرزد پس بریزد زر خرد/ پس بگویی خواجه جاروبی بیار/ تا بجویم زر خود 
را در غبار/ چون بروبی خاک را جمع آوری/ گوییم غلبیر خواهم ای جری/ من ز اول 

دیدم آخر را تمام/ جای دیگر رو ازینجا والسام«.

چون انس�ان ها حالت توجه و مش�اهده 
افکار خود را از دس�ت داده اند و عموماً با 
افکار خود یکی شده اند عاوه بر این که 
نس�بت به افکار خود تعص�ب مي ورزند 
در ی�ک اعوجاج عجی�ب خ�ود را ذهن 
مي پندارند. چ�را؟ چون فک�ر مي کنند 
افکارشان هستند بنابراین طبیعی است 
که س�خت به افکار خود مي چس�بند در 
حالی که اگر کس�ی عمیقاً متوجه ش�ود 
که کیفیت اصلی او در مش�اهده است و 
نه فکر، در آن صورت مي تواند به راحتی 
از فکر خود فاصله بگیرد و از دور به فکر 
خود نگاه کند و در یک جایی به سهولت 
بپذی�رد که فکر او درس�ت نبوده اس�ت

شاید کس�ی بپرس�د من از کجا بدانم که 
ذهن من از کنترل خارج ش�ده است؟ در 
پاسخ باید گفت یکی از مهم ترین نشانه ها 
و ویژگی ه�ای یک ابزار، دس�تورپذیری 
آن اس�ت بنابراین اگر ذهن اب�زار فکر و 
محاس�به من اس�ت م�ن هر لحظ�ه که 
خواستم مي توانم به او دس�تور دهم و او 
هم باید بافاصله دس�تور م�را اجرا کند

صاحبپای�یکهحاضرش�دپایشبریده
شود

اگر موارد بسیار نادر را اس��تثنا کنیم که در آن 
اندام های ب��دن از کنترل خارج مي ش��وند باید 
بگوییم جایگاه اندام ها در بدن جایگاه ابزار است. 
سال ها قبل به یک مستند علمي  نگاه مي کردم 
که در آن به بیماری نادر خارج شدن از کنترل 
اندام های بدن اشاره داش��ت و به عنوان نمونه مردی را 
نشان مي داد که یکی از پاهای او از کنترل خارج شده بود 
و دستورهای مغز را اجرا نمي کرد و برای خودش حکومت 
خودمختار تشکیل داده بود و کار به جایی رسیده بود که 
آن مردی که دچار این بیماری بود راضی ش��د آن پا را 
ببرند و مس��تند نش��ان مي داد که او س��رانجام به یک 
بیمارستان مراجعه کرد تا پای او را اره کنند و ببرند. شاید 
ما که از دور به این رخداد نگاه مي کنیم بگوییم حیف آن 
پا نبود که بریده شود؟ آدم مگر راضی مي شود که پایش 
را ببرند؟ شما راضی مي شوید که پایتان را اره کنند؟ هیچ 
کس راضی نمي شود اما ببینید که آن پای خودمختار که 
حکومتی برای خودش راه انداخته بود و دیگر از آن مرد و 
دستوراتش فرمان نمي برد کار را به کجا رسانده بود که 
سرانجام آن مرد راضی شده بود که به بیمارستان مراجعه 
کند و اجازه دهد که آن پا بریده ش��ود. این یعنی اینکه 

کارد به استخوان رسیده بود.

وقتیابزار،دستبهطغیانميزند
داستان سر این است که وقتی ابزار سر جای 
خودش قرار نگیرد گرفتاری های متعددی 
ایجاد مي کن��د. ابزار وقتی مفید اس��ت که 
بتوان به او دستور داد. اان دست من در حال 
نگارش این متن است و به واسطه دستوری 
که ذهن من بر کلمات صادر مي کند انگشت های من به 
دستور ذهن حروف هر کلمه را به ترتیب روی دکمه های 
صفحه کلید فشار مي دهند اما حاا توجه کنید که ذهن 
بگوید حرف »ن« را فشار بده و انگشت من هر حرفی را 
که دوست داشت، فشار دهد. مغز من بگوید »ل« را فشار 
بده و انگشت من ترجیح بدهد »ق« را فشار دهد و شما 
فکر مي کنید سرنوشت این متن به کجا منجر مي شود اگر 
چنین اتفاقی بیفتد. معلوم است که یک متن مغشوش 
بی معنا که نمي توان رد پای هیچ معنایی را در آن دنبال 
کرد به وجود مي آید. اما داستان بسیار پیچیده تر از آن 
اس��ت. مثًا یک بعد دیگر در این باره بینایی من است. 
بینای��ی من انحنای حروف و تش��خص هر ح��رف را به 
درس��تی درمي یابد اما اگر بینایی من مثًا حرف نون را 
سین تشخیص دهد حتی اگر انگشت های من درست کار 
کنند باز نتیجه کار مغشوش خواهد بود. در آن سو شما 
که این متن را مي خوانید اگ��ر ابزار بینایی تان از کنترل 
خارج ش��ود و بخواهد هر ح��رف را هر ط��ور که دلش 
مي خواهد تشخیص دهد در آن صورت حتی یک متن 

معنادار هم کامًا بی معنی خواهد شد. 

ذهنیکهحکومتخودمختارتشکیلداده
است

پس نمي توان از اهمیت کارکرد درست 
ابزارها در زندگی غاف��ل بود. این مقدمه 
نسبتاً طوانی را گفتم که به این جا برسیم 
که یکی از علل و ریشه های فلج شدن و به 
بیراهه رفتن زندگی و زایش این همه درد 
و حسرت و اندوه در زندگی ما از این جا ناشی مي شود 
که یکی از مهم ترین ابزارهای ما یعنی ذهن از کنترل ما 
خارج شده است و وقتی ذهن از کنترل خارج مي شود 
مصایبی را ب��ه وجود م��ي آورد که همه ش��ما و ما در 
زندگی مان به عین��ه مي بینیم و اگر امروز انس��ان این 
می��زان از اس��ترس و ان��دوه و س��رگردانی و جنون و 

سرگش��تگی را در زندگی تجربه مي کند به خاطر این 
است که ذهن از کنترل خارج ش��ده است و تقریباً هر 
کاری که دوس��ت دارد انجام مي دهد. ذهن به خودی 
خود ابزار معرکه ای است. ذهن مي تواند محاسبه کند، 
مي تواند به یاد بسپارد، مي تواند بسیاری از عملکردهای 
مطلوب را داش��ته باش��د اما وقتی ذهن تبدیل به یک 
جمهوری خودمختار ش��د و برای خ��ودش حکومت 
تشکیل داد، وقتی خودش را یک فراابزار و یک من جا 
زد، حتی هم��ه آن خصلت ه��ای مثبت نی��ز کیفیت 
نامطلوبی به خود مي گیرد، مثل دس��تی که ناگهان در 
یک مهمانی به صورت کس��ی س��یلی مي زند، یا سعی 
مي کند کسی را خفه کند. دس��ت به خودی خود ابزار 
مناسب و خوبی است به شرط این که خود را حاکم نداند 
اما وقتی دست حکومت خودمختار تشکیل دهد معلوم 

است که چقدر مي تواند مصیبت بار باشد. 

ازکج�ابدانمذهنمازکنترلخارجش�ده
است؟

شاید کسی بپرس��د من از کجا بدانم که 
ذهن من از کنترل خارج شده است؟ در 
پاسخ باید گفت یکی از مهم ترین نشانه ها 
و ویژگی های یک ابزار، دستورپذیری آن 
است. من اکنون به دستم فرمان مي دهم 
که باا برود. دس��ت بافاصله فرمان را مي پذیرد و اجرا 
مي کند. بنابراین اگر ذهن ابزار فکر و محاسبه من است 
من هر لحظه که خواستم مي توانم به او دستور دهم و او 
هم باید بافاصله دس��تور مرا اجرا کند. من به دس��تم 
مي گویم برو بگیر بخواب. یعنی کنار من بیفت و تکان 
نخور. دست هم مثل یک دست مرده کنار من مي افتد و 
هوس نمي کند که نصف شب بلند ش��ود و مثل فرفره 
بچرخد اما آیا ذه��ن ما به عنوان یک اب��زار این چنین 
است؟ من خوابیده ام و ذهن من هم باید بخوابد اما ذهن 
عین فرفره کار مي کند و نصف شب با یک کابوس مرا از 
خواب بیدار مي کن��د. من مي خواهم متن��ی را درباره 
موضوعی بنویس��م اما ده ها و صدها فکر غیرمرتبط به 
ذهن من مي آید و اجازه توجه و تمرکز را از من مي گیرد. 
من به یک پارک رفته ام، پاییز است و برگ ها به رنگ های 
زیبا درآمده اند اما فکرهای بی سر و ته و عجیب و غریب 
اجازه نداده اند که من به صورت همدانه و صمیمانه با 
آن محیط ارتباط بگیرم. هر اندازه هم که من به ذهنم 
دستور داده ام که خاموش باشد و این همه چرت و پرت 
نگوید به چند ثانیه نکشیده دیده ام دوباره هجوم لشکر 
فکرها از جایی دیگر شروع شده است. دقت مي کنید؟ 
اگر ذهن ابزار اس��ت من باید بتوانم به این ابزار فرمان 
برانم. مثًا بگوی��م در این یک س��اعت نمي خواهم به 

چیزی فکر کنی. من مي خواهم در این یک ساعت در 
این طبیعت مشاهده گر زیبایی ها باشم. اگر ذهن ابزار 
من است در آن 10، 20 دقیقه نیایش و نماز باید کامًا 
ساکت باشد و مرا در هر رکوع و سجود به خیابان و بیابان 
و به فان خانه و به فان بازار نکشاند اما من مي بینم که 
نمازم را ش��روع کردم و خوان��دم و تمام ش��د اما اصًا 
نفهمیدم چه گفتم و با چه کسی حرف زدم و این نماز 
هیچ رنگ و بوی��ی از همدلی و صمیمیت ب��ا معبود را 
نداش��ت، چون ذهن من مدام در حال خیال آفرینی و 
تصویر و صداسازی بود. این مثال ها نشان مي دهد که 
ذهن در ما جمهوری خودمختار شده است و به عبارت 
دیگر در جایی که باید باشد، نیست. قرار بر این بوده که 
ما به ذهن دستور بدهیم که چه کار کند و حاا موضوع 
کامًا برعکس شده است. انگار اسب، سواِر سوارکارش 
شده باشد. مي بینم که ساعت ها گذشته است و ذهن هر 
طور که بخواهد با من رفتار کرده و در آن ساعت ها ذهن 
بی خود و بی جهت در ما خشم و اندوه و حسرت و هزاران 
فکر و احساس منفی ایجاد کرده، در حالی که واقعاً اتفاق 
ناخوشایندی نیفتاده است. مثًا من صبح از خواب بیدار 
ش��ده ام، یک صبح زیبا که هدیه خداوند است. حاا از 
همان اول صبح در حمام این فکر به ذهن من رس��یده 
است که فانی ماشینش را عوض کرده اما من همچنان 
ای��ن ماش��ین قراض��ه را دارم. فانی 10 س��ال از من 
کوچک ت��ر اس��ت و خانه خری��ده اما هنوز م��ن خانه 
نخریده ام. فانی دکترایش را گرفت من هنوز لیسانس 
هس��تم. اگر یک دس��تگاه در طول روز ب��ود که تمام 
فکرهای من و شما را که هزاران فکر است رصد مي کرد- 
گفته مي ش��ود حدود 70 هزار فکر در طول روز ایجاد 
مي شود- مي دیدیم که اکثر قریب به اتفاق این فکرها 
پوچ و زائد بوده است اما همین افکار پوچ و بی معنا و زائد 
زندگی را بر میلیون ها و میلیاردها انسان تنگ کرده اند. 

آیاای�نفطرتیاآنعقلدرس�لولهای
مغزیجادارد؟

حال پرسش این است که چه کنیم ذهن سر 
جای خودش بنش��یند و کار ابزاری کند؟ 
اولین کار این است که عمیقاً حس و لمس 
کنیم و به این واقعیت پی ببریم که اساس��اً 
ذهن یک ابزار اس��ت. چون اکثر انس��ان ها 
تصور مي کنند که ذهن هستند یعنی اساساً فکر مي کنند 
که فکرکننده هستند یعنی قائل به این نیستند که ذهن 
یک ابزار است و با فکرکننده و ذهن خود را یکی مي دانند 
به خاطر همین است که مدعی مي شوند »من فکر مي کنم 
پس هستم«  اما حتی همان کس��ی که مي گوید من فکر 
مي کنم پس هستم، اگر عمیق شود مي بیند لحظه هایی 
در زندگی او بوده که در س��طح ورای فکر قرار داش��ته و 
فکری در ذهنش نمي جوشیده اما او ناپدید نشده و بودن 
او قطع نشده است. در حقیقت اگر ما دریابیم که »بودن و 
حضور« ما ربطی به »فکر« ما ندارد و ما فکرکننده و ذهن 
نیستیم در آن صورت مسئله حل خواهد شد. در ادبیات 
دینی و عرفانی ما نیز به این حقیقت با عنوان عقل یا قلب 
یا حضور تأکید شده است. متأسفانه برخی تصور مي کنند 
منظور از عقل همان ذهن است، در حالی که عقل ماورای 
ذهن قرار دارد. مثًا وقتی ما درباره فطرت سخن مي گوییم 
آیا این فطرت یا آن عقل در س��لول های مغزی جا دارد؟ 
معلوم است که این طور نیست اما کسی مي تواند به این 
حقیقت برسد که بداند قدرت مشاهده افکار را دارد یعنی 
در عین حال که مي تواند بیندیشد و فکر کند مي تواند در 

همان حال مشاهده گر افکار خود باشد. 

وقتیبیماریهمگانیميش�ود،نامرئی
همميشود

در حقیقت چون انس��ان ها حال��ت توجه و 
مش��اهده افکار خود را از دس��ت داده اند و 
عموماً با افکار خود یکی شده اند عاوه بر این 
که نسبت به افکار خود تعصب مي ورزند در 
یک اعوجاج عجیب خود را ذهن مي پندارند. 
چرا؟ چون فکر مي کنند افکارشان هستند بنابراین طبیعی 
است که سخت به افکار خود مي چسبند در حالی که اگر 
کسی عمیقاً متوجه شود که کیفیت اصلی او در مشاهده 
است و نه فکر، در آن صورت مي تواند به راحتی از فکر خود 
فاصله بگیرد و از دور به فکر خود نگاه کند و در یک جایی 
به سهولت بپذیرد که فکر او درست نبوده است. مثل این 
است که یک انسان خود را دستش بپندارد، یا خود را یک 
پا بپندارد و همان طور که یک انسان خود را دست بپندارد 
مضحک خواهد بود هر انسانی هم که خود را ذهن بپندارد 
خنده دار و البته غم انگیز خواهد بود اما چرا عموماً ما متوجه 
این قضیه نیستیم به خاطر این است که این یک بیماری 
همگانی شده است و حاصل این پندار چیست؟ حاصل این 
پندار این است که منی که خود را فکر و ذهن مي پندارم 
مجبورم به نتایج آن هم تن دهم و نتایج آن چیست؟ وقتی 
من هویت خود را فکر دانستم مجبورم هر لحظه و به صورت 
ش��بانه روزی در خواب و بیداری حتماً به یک چیزی فکر 
کنم چون اگر فکر نکنم احس��اس خواهم کرد که وجود 
ندارم. من فرضم این است که من فکر هستم یا به عبارت 
دیگر من فکر و ذهن هستم، بنابراین طبیعی است که در 
خانه و خیابان، در خواب و بیداری، در جلسه و غیرجلسه، 
در رابطه با همس��ر و بچه ام، در سکوت طبیعت، در نماز و 
نیایش، در هر جایی که باشم فکر به طرز بی رحمانه ای مرا 
مورد تاخت و تاز ق��رار دهد. چرا ذهن ما این قدر ش��لوغ 
اس��ت؟ چون ما فکر مي کنیم ذهن مان هستیم، به خاطر 
همین مدام در حال تولید فکر هستیم آن هم فکرهایی که 
کمتر یک چراغ روشن در آنها دیده مي شود، کمتر یک گل 
از آنها مي روید و کمتر راهی به سمت شادمانی و عشق و 

امید باز مي کند.
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دانشجويان مسئوليت مهمي داشت و در نشريه اي كه در 
آنجا چاپ مي كردند، آراي بزرگان و علماي اسللامي را 
انتشللار مي داد. يك بار مي گفت: به امام عرض كردم: ما 
هر مطلبي كه آقاي مطهري و ديگران نوشللته اند، چاپ 
كرده  ايم و حاا مطلب جديللد مي خواهيم. امام گفتند: 
به آقاي صدر مراجعه كنيد. شايد ديگراني هم اين ايده را 
داشتند، ولي كسي مثل امام اين مطلب را در نظر داشت 
و مخاطب را به سمت ايشان هدايت كرده بود. لذا شهيد 

صدر از همان ابتدا به امام ارادت پيدا كرده بود. 
به هرحال شللهيد صدر در بحث وايت فقيه و حكومت 
اسامي، ارادت عجيبي به امام پيدا و بحث هاي ايشان را 
دنبال مي كرد. در هر مناسبتي هم به ديدار امام مي رفت 
و خود من بارها در خدمت ايشللان نزد امام رفتيم. امام 
هم فوق العاده به شللهيد صدر عاقه داشتند و به ايشان 
احترام مي گذاشللتند، مخصوصاً در آن اواخر كه امام در 
حصر بودند، تنها كسللي كه به ديدار ايشللان مي رفت، 
شهيد صدر بود و ديگران از انجام اين كار واهمه داشتند. 
پس از فوت حاج آقا مصطفي، شهيد صدر سه چهار بار به 

ديدن امام رفت. 
با اين همه عاقه، چرا هيچ وقت اين دو بزرگوار 

خيلي به هم نزديك نشدند؟ 
به نظرم يك دليلش مشكل زبان بود، چون شهيد صدر 
فارسي را خيلي خوب نمي فهميد. دليل دوم سير تحوات 
بود. آقاي صدر شاگرد آقاي خوئي بود. اوضاع مرجعيت 
در نجف و مرجعيت آقاي حكيم و توجه بيشللتر مراجع 
نجف به وضعيللت عراق و توجه بيشللتر امام به وضعيت 
ايران، سبب شد اختاط اين دو طيف چندان زياد نباشد، 
در حالي كه اگر بيشتر بود، همفكري بيشتري هم ايجاد 
مي شد. البته اين اواخر داشت زمينه ها فراهم مي شد، ولي 
متأسفانه دير شللده و ديگر فرصت چنداني باقي نمانده 
بود. امام دچار مسائل ايران و انقاب بودند و در عراق هم 
بعثي ها بر خشونت و فشار خود افزوده بودند و برخوردهاي 
بدي مي كردند و كساني را هم اعدام كردند. يادم هست 
مرحوم حاج آقا مصطفي به آقاي صدر عاقه زيادي داشت، 
ولي بعد از اعام مرجعيت آقاي خوئي، يك مقدار هم از 
آقا موسي صدر و هم از شهيد صدر دلگير شد كه البته ما با 
رفت و آمدهايمان بين اين بزرگواران، تا حدودي مسئله 

را جبران كرديم. 
با تشكيل حكومت اسلامي در ايران، شهيد 
صدر در باره اين حكومت نوپا چه دغدغه هايي 

داشتند؟ 
ايشان بسيار نگران بود. 

چرا؟ 
در عراق حزب و تشكيات اسامي تأسيس شده بود، اما 
در ايران چنين تشكياتي وجود نداشت و ايشان نگران بود 
كه نكند مثل نهضت ملي نفت و حركت آيت اه كاشاني يا 
انقاب مشروطه، كسان ديگري سررشته كار را در دست 
بگيرند و انقاب را به شكست بكشانند. يادم هست ايشان 
يك بار از آسيد احمد آقا پرسيد: »اگر اين حركت به نتيجه 
رسيد و حكومتي تشكيل شد، قرار است چه كساني آن 
را اداره كنند؟« آسيد احمد آقا پاسخ هايي داد و از جمله 
اسم مهندس بازرگان را برد. شللهيد صدر گفت: »اينها 
براي خودشان تشكيات و ساختار فكري و نظري خاصي 

دارند، آيا به تئوري امام معتقدند؟«
غرض اينكه ايشللان اين نگراني ها و دغدغه ها را داشت، 
ولي با شنيدن خبر هر پيروزي اي حقيقتاً و از صميم دل 
خوشحال مي شللد. در روز 22 بهمن، ديگر درس ايشان 
درس نبود. از مدت ها قبل تعداد طلبه هايي كه در درس 
ايشان حضور پيدا مي كردند زياد شللده بود و ايشان در 
مسجد طوسي و مسجد جواهري درس مي داد. آن روز 
جلسه درس در مسجد جواهري و تعداد طلبه ها خيلي 
زياد بود. شهيد صدر درس را با اين عبارت آغاز كرد كه: 
»امروز با انقابي كه در ايران رخ داد، آرزو و هدف اصلي 
انبيا محقق شد!« در آن اوضاع و شرايط عراق، بيان چنين 
جمله اي حقيقتاً جسارت مي خواست و حساسيت بعثي ها 
را عليه ايشان برانگيخت. بعد از آن هم ديگر درس ايشان 
بيشتر از هفت، هشت جلسه طول نكشيد! پس از درس 
هم تظاهراتي انجام شللد و طلبه ها در نجف راه افتادند 
و عده اي دستگير شللدند. در مجموع انقاب ايران كه با 
رهبري يك مرجع صورت گرفت و منجر به سقوط رژيم 
سلطنتي در ايران شد، از نظر شللهيد صدر نقطه عطف 
تاريخي بود. ايشللان عمري در انتظار چنين روزي بود و 
آن روز هم در درس گفت: »اگر اين حكومت محقق شود، 
استعمار از بين مي رود و اين انقاب منشأ تحول بزرگي در 
منطقه و تاريخ اسام خواهد بود.« به نظر من فهم ايشان 
از اسام مانند فهم امام، بسيار اصولي و اجتماعي بود. هر 
دو بزرگوار اين مبنا را داشتند و بسيار هم زحمت كشيدند. 
خدا به امام توفيق داد اين كار بزرگ را به نتيجه برسانند و 
به شهيد صدر هم توفيق شهادت در اين راه را داد. شهيد 
صدر مي گفت: »احساس مي كنم خداوند توفيق بزرگي 
به امام داد و ايشللان كارهاي بزرگي خواهند كرد.« بعد 
هم آن جمله معروف را گفت كه »در امام ذوب شللويد، 
همان طور كه ايشان در اسام ذوب شده است.« قبل از 
پيروزي انقاب، بعضي ها كه در بيوت ديگر مراجع خدمت 

مي كردند و امام را هم درست نمي شناختند، براي ايشان 
پيغام مي دادند كه: چرا روي ايشللان متمركز شده ايد؟ 
ايشان مي گفت: اينها درست تشخيص نمي دهند! وقتي 
هم كه انقاب اسامي پيروز شللد، با همين تعبيري كه 
عرض كردم، در واقع خواسللت به هملله بفهماند كه راه 

درست اين است و مسير را گم نكنيد. 
چه شد به ايران مهاجرت كرديد؟ آيا خودتان 

تصميم گرفتيد يا كسي به شما توصيه كرد؟ 
بعد از پيروزي انقاب اسللامي، همه مي دانستيم رژيم 
بعثي ما را راحت نخواهد گذاشللت! سه، چهار سال قبل 
از آن در قضيلله اخراج هللا، حللدود 40 روزي در زندان 
بعثي ها در بغداد بللودم. در آنجا بود كه فهميدم بعثي ها 
چه جرثومه هاي فسادي هستند. به همين دليل به شهيد 
صدر گفتم: اينها شما را آسوده نخواهند گذاشت و اولين 
و اصلي ترين هدفشان شللما خواهيد بود، بنابراين بهتر 
است كه به ايران مهاجرت كنيد. اوضاع واقعاً خطرناك 
بود. ايشان به من گفت: فعًا شما برو تا بعد با هم تماس 
داشته باشيم و ببينم چطور مي توانم بيايم. خود ايشان هم 
بي ميل نبود كه بيايد. واقعيت اين است كه اگر من هم يك 
هفته ديگر مانده بودم، قطعاً دستگير مي شدم. بنابراين به 

كويت رفتم و از آنجا به ايران آمدم. 
چه سالي؟ 

اول فروردين سللال 1358. آن موقع حضرت امام در قم 
بودند و وقتي مرا ديدند، خيلي تعجب كردند و پرسيدند: 
اوضاع در عراق چگونه اسللت؟ عرض كللردم: وضعيت 
خطرناكي است و آقاي صدر هر لحظه در معرض شهادت 
هسللتند! امام تصور مي كردند بعثي ها هنوز آنقدر وقيح 

نشده اند كه يك مرجع ديني را بكشند. 
پخش خبلر آمدن ايشلان از خبرگزاري هاي 

اينجا هم مزيد بر علت شد. اينطور نيست؟ 
همين طور است. قضيه را در اينجا لو دادند و من هيچ وقت 
هم دليل اين كارشان را نفهميدم! آن روزها هر حركتي 
كه در عراق مي شد، به حسللاب آقاي صدر مي نوشتند! 
مضافاً بر اينكه خود ايشللان هم با تأييد انقاب اسامي، 
برگزاري مجلس فاتحه  براي شهيد مطهري و امثال اين 
كارها، خود را بيش از پيش در معرض خطر قرار مي داد. 
تنها مجلس ختمي كه در نجف براي شهيد مطهري گرفته 
شد، مجلس فاتحه اي بود كه آقاي صدر گرفت. اين نوع 
كارها از نظر بعثي ها مذموم بود و مقابله با آنها محسوب 
مي شد. بنده و برخي از دوستان شهيد صدر، متوجه اين 
خطرات بوديم و مي خواسللتيم به هر نحو ممكن ايشان 
را از آن مهلكه بيرون بكشلليم، اما اين فكر فقط در ذهن 

يادم هسلت شلهيد صدر يك بلار از 
آسيد احمد خمينی پرسيد: »اگر اين 
حركت بله نتيجه رسليد و حكومتي 
تشكيل شد، قرار اسلت چه كساني 
آن را اداره كننلد؟« آسليد احمد آقا 
پاسخ هايي داد و از جمله اسم مهندس 
بلازرگان را برد. شلهيد صلدر گفت: 
»اينها براي خودشلان تشلكيات و 
ساختار فكري و نظري خاصي دارند، 
آيا به تئوري املام معتقدند؟« غرض 
اينكه ايشان اين نگراني ها و دغدغه ها 
را داشت، ولي با شنيدن خبر پيروزي  
انقلاب حقيقتلًا و از صميلم دل 

 

خوشحال  شد

خداونلد بله رهبلری هلوش و ذكاوت 
سرشاري عطا كرده است. اين نكته را از 
افكار ايشان به خوبي مي توان درك كرد. 
ايشان بسيار هوشمند هستند و مطلب 
را خوب درك مي كنند. در مسائل رجالي 
خيلي كار كرده اند و بر اين موضوع مسلط 
هستند. همچنين بر قواعد فقهي اشراف 
خوبي دارند. اينها لوازم نيروي فقاهتي و 
اجتهادي است. الحمده اساتيد خوبي 
هم داشته اند. عمده قدرت اجتهاد است 
كه خداوند در وجود ايشان نهاده است
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 »طرحي از يك تكاپوي علمي و انقابي«
 در گفت وشنود با زنده ياد آيت اه سيد محمود هاشمي شاهرودي 

من شاهد دوره طايي حوزه نجف بودم

صير
قر ن
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خواص بود. نفهميدم چه شد كه سر از خبرگزاري ها 
در آورد و بعد هم نامه امام به ايشللان منتشللر شد، 
چون امام عميقاً معتقد بودند رژيم بعثي ايشللان را 
نمي كشد. با انتشللار نامه امام، حساسيت رژيم بعث 
نسبت به آقاي صدر زياد شد و در حالي كه همه تصور 
مي كردند اين حساسيت موجب خواهد شد كه جان 
ايشان حفظ شود، قضيه برعكس شد! با شروع جنگ 
هم معلوم شد صدام براي حفظ خودش، حاضر است 
همه ملتش را بكشد و مرجع بودن يا نبودن فرد اصًا 

برايش مطرح نيست. 
آيا پس از بازگشلت به ايران، همچنان با 

شهيد صدر ارتباط داشتيد؟ 
بله، در منزل ما در نجف تلفني معمولي بود كه چون 
معروف نبود، رژيم بعثللي آن را كنترل نمي كرد. به 
آنجا خبر مي داديم و شهيد صدر مي آمدند و صحبت 
مي كرديم. دو، سه بار هم همسرم را به نجف فرستادم 
كه رفت و از ايشان نامه گرفت و آمد. اينجور كارها در 
شرايط آن روز عراق، كارهاي پرخطري بودند، اما چاره 
نبود. اين ارتباط تا وقتي كه منزل ايشان را محاصره 

كردند وجود داشت، ولي بعد قطع شد. 
مجلس اعاي انقاب اسامي عراق چگونه 
تشكيل شد و شلما چه مسئوليتي در آن 

داشتيد؟ 
پس از پيروزي انقاب اسللامي، دولللت عراق روي 
جوانان مسلمان عراقي خيلي حسللاس شده بود و 
اعضاي حزب الدعوه را دستگير مي كرد. عده زيادي 
از اعضاي اين حللزب، از جمله آقللاي مالكي و آقاي 
ابوزينب - كه شهيد شد - به ايران آمدند و ما از طريق 
برادران سللپاه، به آنها كمك مي كرديم. در آن زمان 
شللهيد چمران، وزير دفاع بللود و در پادگاني به آنها 
آموزش مي داد. حدود يك سللال بعد جنگ ايران و 
عراق شروع شد. ما سعي كرديم با كمك علمايي چون: 
آقاي حائري، آقاي تسخيري، آقاي اشكوري، آقاي 
نعماني و... كه با عراق و شهيد صدر در تماس بودند، 
يك تشللكيات علمايي راه بيندازيم. در اواخر سال 
1359 آقاي حكيم هم به ايران آمد و تشكياتي به نام 
»جماعه العلماء« - كه چيزي شبيه جامعه روحانيت 
مبارز بود-  به راه افتاد. حضرت آيت اه خامنه اي در 
آن دوره، از طرف امام مسئوليت پيگيري مسائل عراق 
را به عهده داشتند. اعضاي »جامعه العلماء« همه از 
علماي نجف بودند. كربايي ها هم تشكياتي داشتند 
كه بيشتر سر و كارشللان با مرحوم آقاي منتظري و 
سيد مهدي هاشللمي بود. اين چند گانگي ها به نفع 
عراق نبود، مخصوصاً هم كه جنگ شللروع شده بود 
و ضرورت تشكيل يك مجلس قوي احساس مي شد. 
لذا به پيشللنهاد حضرت آقا همه اين گروه ها جمع 
شدند و مجلس اعلي تشكيل شد. ايشان مستقيم به 
بنده زنگ زدند. تا پيش از آن با ايشان سام و عليك 
داشتيم، ولي از آن به بعد اين رابطه بسيار نزديك شد. 
ايشان تك تك افراد را دعوت كردند. آقايان كربايي 
هم بودند. فردي هم عللده اي از كربايي ها را تحت 
عنوان »العمل ااسامي« جمع كرده بود. مقام معظم 
رهبري همه را در مجلس اعلي جمع كردند و مجلس 
اعلي تشكيل و اساسللنامه اي تنظيم شد. انتخابات 
صورت گرفت و رئيس و سللخنگو انتخاب شللدند. 
دوره هاي اول مجلس اعلي يك ساله بود و من دو، سه 

بار به عنوان رئيس انتخاب شدم. 
از ارتباط خودتان با حضلرت امام در اين 

دوره برايمان بگوييد؟ 
امام تأكيد زيادي روي اين نكته داشتند كه درس را 
رها نكنيد و بسلليار روي اين موضوع حساس بودند 
و همللواره تأكيد مي كردنللد كه حللوزه را رها نكنم. 
همين طور هم شد و من از روزي كه به قم آمدم، درس، 
بحث و تأليف را شروع كردم. امام به بنده اجازه مطلق 
هم داده بودند. آقاي رسولي مي گفت: شما چه كرده اي 
كه امام اين اجازه را به شما داده است؟ مدت هاست 
هر كسي از ايشان اجازه مي خواهد، نمي دهند، ولي 
به شللما اجازه داده اند. امام عنايللت خاصي به بنده 
داشتند و در نجف هم مرا در ليست خاصي قرار داده 
بودند و از طريق آقاي آشيخ عبدالعلي قرهي، شهريه 
خاصي را به من و برخي ديگر مي رساندند. امام از بحث 
خوششان مي آمد و شاگرداني را كه اشكاات زيادي 
را مطرح مي كردند، مورد لطللف قرار مي دادند. يكي 
از افسللوس هاي بزرگ زندگي من اين است كه چرا 
در نجف كه آنقدر راحللت در خدمت امام بودم، فقط 
به درس و بحث بسللنده كردم، در حالي كه مي شد از 
امام بهره هاي فراوان برد. واقعيت اين است كه ما عمق 
امام را درك نكرديم و فقط مرجع، عالم و استاد بودن 
ايشان را فهميديم. بيانات خاص امام، مخصوصاً پس 
از شهادت حاج آقا مصطفي واقعاً آموزنده بودند، ولي 
عمق امام خيلي بيش از اينها بود، خودسللازي امام 
چيزي وراي جنبه هاي علمي، فكري و عرفاني ايشان 
بود. جوهره و فلز ايشللان، چيزي غير از اينهاسللت. 
كمالي كه برخي از بندگان خاص خدا به آن مي رسند، 
چيزي غير از علم، فلسللفه و عرفان و حاصل تاش 
مستمر و مجدانه براي خودسازي است. امام توانسته 
بودند خود را تربيت كنند و به آن كماات برسللند. 
اين جور چيزها را نمي شللود با كتاب و بحث و درس 
ياد گرفت. نفس مرشللد مي خواهد. اگر در آن دوره 
امام را درست مي شناختم، به هر قيمتي بود مي ماندم 
و اسللتفاده مي كردم، مخصوصاً كلله امام طلبه هاي 
درسخوان را خيلي دوست داشتند. امام حقيقتاً الگو، 
اسوه و نسخه كامل هستند. ايشان 13 سال در نجف 
بودند و هر شب به حرم مي رفتند. مطمئن هستم تنها 
امام مقيد بودند هر شب به حرم بروند و بقيه چنين 
عادتي نداشللتند. توان روحي و تصرف امام در همه 
امور، شگفت  آور بود. امام جز خدا چيزي نمي ديدند. 
شجاعت و نترسي ايشللان هم در جهت خدا بود. ما 
واقعاً عالمي به جامعيت امام نداريم. بعد هم كه خدا به 
ايشان اين توفيق بزرگ را داد كه چنين حركت بزرگي 
را رهبري كنند. اين توفيقي است كه خداوند فقط به 
بعضي از انبيا داده است. امام با اين حركت معادات 

كل دنيا را به هم زدند. 

به نظر شلما اين توفيقات بيش از هر چيز 
مديون كدام يك از ويژگي هاي امام بود؟ 

اخاص و اشراف خوبي كه خدا به ايشان عطا كرده 
بود. امام روح اسام و قرآن را به درستي درك كرده 
بودند كه موضوع بسيار مهمي است. فهم روح اسام 
بسيار مهم است و امام اين را خوب فهميده بودند و با 
اخاص تمام به آن عمل مي كردند. امام تسليم محض 
خداوند بودند. هر بخشي از زندگي و سيره امام الگوي 
عملي براي همه طلبه ها و مهم ترين نياز حوزه هاي 
امروز است. زندگي امام براي تمام رهپويان حقيقت 

نسخه موفقي است. 
حضرتعالي ارتباط وثيقلي با رهبر معظم 
انقاب داريد. درباره ويژگي هاي ايشان و 
نقش رهبري شلان پس از رحلت امام نظر 

خود را بيان بفرماييد؟ 
خداوند به ايشان هوش و ذكاوت سرشاري عطا كرده 
اسللت. اين نكته را از افكار ايشللان به خوبي مي توان 
درك كرد. ايشان بسلليار هوشمند هستند و مطلب 
را خوب درك مي كنند. ابزار كار هم دستشان هست. 
در مسائل رجالي خيلي كار كرده اند و بر اين موضوع 
مسلط هستند. همچنين بر قواعد فقهي اشراف خوبي 
دارند. اينها لوازم نيروي فقاهتي و اجتهادي اسللت. 
الحمده اسللاتيد خوبي هم داشته اند. عمده قدرت 
اجتهاد است كه خداوند در وجود ايشان نهاده است. 
اشراف فقهي و شّم فقاهتي باايي كه بايد در يك فقيه 
و مجتهد باشد، الحمده در ايشان هست. ايشان اهل 
تتبع و مطالعه زياد هستند و زياد كار مي كنند و از نظر 

دقت فقهي كم نظيرند. 
با توجه به مسئوليت هاي متعدد و سنگين 
رهبري، اين توانايي علمي شلگفت انگيز 

است... 
همين طور است. ايشان در كنار اين همه مسئوليت، 
درس خارج فقه شان را هم به شكل منظمي برگزار 
مي كنند. دليلش اين است كه ايشان جوهر و مايه اش 

را دارند و مطالب را خوب و عميق درك كرده اند. 
غير از ابعاد علمي و فقهي، چه ويژگي هايي 

را در ايشان برجسته مي بينيد؟ 
حضرت آقا از نظر روحي و نفسللي، غير از مجاهدت 
خودشان، از محضر اساتيد برجسته اي چون حضرت 
امام و امثال مرحوم حللاج مجتبي قزويني بهره هاي 
فراوان برده اند. استاد و مرشد در زندگي انسان تأثير 
بسيار زيادي دارد. ديدن استاد، مرشد اخاقي و نفس 
گرم مربي اخاق بسيار مهم است. ايشان اشراف كاملي 
بر مسائل سياسي دارند و انصافاً بينش سياسي ايشان 
بي نظير است. ديگران نه در اين زمينه اين اشراف را 
دارند و نه  از چنين بينشللي برخوردارند. همچنين 
است در مورد ايستادگي، صبر و مقاومتشان در برابر 
استكبار جهاني، به  ويژه امريكا. ايشان پس از رحلت 
امام توفيقات بي نظيري را براي جمهوري اسللامي 
رقم زدند. خداوند هم مثل امام ايشللان را مدد كرد. 
يكي از اين مددها تأكيد بر حفظ و تقويت قواي دفاعي 
و نظامي كشور است. ايشللان كمبودهايي را كه در 
جنگ داشتيم، با گوشت و پوست خود احساس كرده 
بودند و مي دانستند به دليل همان كمبودها بود كه 
امام ناچار شدند قطعنامه را بپذيرند. چون به جبهه ها 
مي رفتند و مسائل را از نزديك لمس كرده بودند، به 
تقويت بنيه نظامي و دفاعي كشور همت گماشتند و 
امروز يكي از ابزارهاي مهم قدرت حقيقي ما، همين 
نيروي نظامي و دفاعي كشور است. ديگر ويژگي ايشان 
بصيرت دهي و آگاهي بخشي به مردم و نگهداشتن آنها 
در صحنه است، زيرا مردم و قدرت نظامي و دفاعي، 
عوامل اقتدار جمهور اسامي هستند و ايشان در هر دو 
زمينه رهبري درخشاني داشته اند. يكي از ويژگي هاي 
برجسته زندگي ايشان، ساده زيستي شان است. خود 
ايشان، خانواده و فرزندانشان، در نهايت سادگي زندگي 
مي كنند. ديگر ويژگي ايشللان عاقه به علم آموزي 
است. خوشللبختانه فرزندان ايشللان هم اهل فضل 
هستند و دور از مسائل اقتصادي و همه با بصيرت و 
متدين. وسعت اطاعات ايشان در زمينه هاي مختلف 
از جمله جريانات سياسي، نهضت ها، دانشگاه، احزاب، 
اوضاع روز، وضعيت فرهنگي جامعه و... بي نظير است. 
ايشان انصافاً ذخيره الهي و بركت بزرگي هستند و بايد 

قدرشان را بدانيم. 
در پايان اشاره اي هم به كار عظيم فرهنگي 

»دائره المعارف فقه شيعه« كنيد؟ 
اين هم از بركات وجود آقاسللت. در سال 1369 كه 
به جلسات اسللتفتای ايشللان مي رفتم، درباره 10، 
15 جلد دايره المعارف نشللر كويت -  كه كار بسيار 
ارزشمندي بود-  با ايشان صحبت كردم. اين كتاب 
فقط درباره مذاهب اربعه اسللت و اسمي از شيعه در 
آن برده نشده اسللت. حضرت آقا فرمودند اگر بشود 
شبيه به اين دايره المعارف درباره شيعه درست كرد، 
كار بسيار بزرگي خواهد بود. سپس اباغ اين كار را به 
بنده دادند و من در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم! 
بنده منزلم را دفتر كار و دوسللتاني را جمع كردم و 
برايشان توضيح دادم كه قرار اسللت چه كار كنيم. 
سپس همه دايره المعارف هاي مربوطه را گردآوري 
كرديم تا ببينيم چگونلله كار كرده اند و مدخل ها را 
چگونه بايد انتخاب كرد. اين كارهاي مقدماتي شش 
ماه طول كشيد و ما همه دايره المعارف هاي تخصصي 
را بررسي كرديم و سپس براي تدوين دايره المعارف 
شيوه نامه اي نوشتيم و چاپ كرديم. كل كتاب هاي 
فقهي را جمللع آوري و براي بعضللي از آنها از جمله 
جواهر، كتب فقهي شلليخ طوسي و... معجم درست 
كرديم. بعد هللم در موضوعات اصلي شللروع به كار 
كرديم و الحمللده حاصل كار، خيلي خوب شللد. 
چون اين دايره المعارف الفبايي است، كار كردن با آن 
بسيار راحت است و عظمت فقه شيعه را به دنيا نشان 
مي دهد. انصافاً روي اين كار زحمت زيادي كشيده 
شده است. يك بار آيت اه صافي گلپايگاني تشريف 
آوردند و وقتي اين مجموعه را ديدند و كمي مطالعه 
كردند، به ما تبريك گفتند و فرمودند: انصافاً خدمت 

بزرگي به فقه شيعه شده است. 

  محمدرضا كائيني
ضايعه ارتحال فقيه اهل بيت)ع( و عالم جهادگر، حضرت 
آيت اه سيدمحمود هاشمي شاهرودي، توجه بسياري 
از تاريخ پژوهان و عاقه مندان را به ادوار گوناگون حيات 
آن فقيد سعيد جلب كرد. اين گفت وشنود از آن روي به 
شما تقديم مي شود كه طي آن، به بيان شمه اي از خاطرات 
سياسي و علمي خود پرداخته اند. اميد آنكه مقبول  آيد. 

      
در آغلاز اين گفت وگو ابتدا از سلوابق تحصيلي 
خود در نجف شلروع بفرماييد تا سؤاات بعدي 

را مطرح كنيم. 
بسللم اه الرحمن الرحيم. الحمده رب العالمين و صلي اه 
علي محمد و آله الطاهرين)ع(. بنده زماني كه در دبيرستان 
تحصيل مي كردم، شللهيدآيت اه سلليد محمدباقر صدر 
)رضوان اه تعالي عليه( با تفكر و انديشه هاي خود در سطح 
نسل جوان، به ويژه دانشجويان مطرح شده بود و مخصوصاً به 
خاطر كتاب هايي چون »فلسفتنا« و »اقتصادنا« و مقااتي كه 

در نشريه »ااضواء« مي نوشت، بسيار محبوب بود. 
بنده پس از اتمام دبيرسللتان وارد حوزه شللدم. تا آن موقع 
ايشللان را به عنوان يك چهره متفكر اسامي مي شناختم. 
در حوزه در حدود 17، 18 سالگي، دوره سطح را تمام كردم 
و وارد درس خارج شللدم. بعضي از اساتيدي كه درس هاي 
سطح و به خصوص سطح عالي را خدمتشان مشغول بودم، 
از شاگردان شللهيد صدر بودند يا با ايشللان ارتباط داشتند. 
همين امر موجب شد بنده هم خدمت ايشان بروم. بنده در 
حوزه نجف از آن ابتدا سه درس را شروع كردم. يكي درس 
شهيدصدر، دومي درس امام و سومي هم درس آيت اه خوئي 
بود. آقاي صدر به  واسطه شناختي كه از پدرم داشتند، خيلي 
به بنده اظهار عاقه مي كردند. مللن قبل از حضور در درس 
ايشان هم با ايشان ارتباط پيدا كرده بودم، ولي وقتي به درس 

ايشان رفتم، اين ارتباط قوي تر شد. 
به هر حال بنده مكاسب و اكثر دروس را نزد آقاي موحدي 
اصفهاني مي خواندم كه انسان بسيار محترم، مؤمن و متديني 
بود. مقداري هم نزد جناب آقاي سلليد كاظم حائري درس 

خواندم كه از شاگردان آقاي صدر بود. 
كدام ويژگي هاي شهيدآيت اه صدر از نظر شما 

برجسته تر بود؟ 
شهيد صدر تفوق علمي عجيب و مهندس علمي خوبي در 
بحث هاي فقهي و اصولي داشللت. جامعيللت علمي باايي 
داشت و مسائل را بسلليار خوب تحليل مي كرد و بر مباني 
و ابعاد موضوعات، اشراف كامل داشللت. ايشان جاذبه هاي 
شللخصيتي فوق العاده اي داشللت و لذا براي جوانان بسيار 
مطلوب بود. نسبت به شاگردانش فوق العاده دلسوز و مهربان 
بود، طوري كه انسان احسللاس مي كرد ايشان از پدر هم به 
آنها نزديك تر اسللت! ايشان به شللاگردانش عاقه بسياري 
داشت و سعي مي كرد آنها را از هر نظر تربيت كند. براي هر 
كاري برنامه ريزي دقيق و سيسللتماتيك داشت و با برنامه 

كار مي كرد. 
چه مدت در محضر شهيد صدر بوديد؟ 

حدود 12 سال و يك دوره از اصول و مقداري از اول طهارت 
تا مسائل دماء ثاثه را نزد ايشللان خواندم و از ايشان اجازه 

اجتهاد دارم. 
ظاهراً تنها فردي هم هستيد كه از ايشان اجازه 

اجتهاد گرفته است... 
بله، ايشان به هيچ كس اجازه اجتهاد كتبي ندادند. 

جنابعالي در صحبت هايتان از آن دوره، به عنوان 
دوران علمي طايي نجف ياد كرده ايد. علت اين 

امر چيست؟ 
همين  طور است. حضور اسللاتيد بزرگ در نجف، مخصوصاً 
حضرت امام، آيت اه خوئي و شللهيد صدر بللا ويژگي هاي 
برجسته علمي و شللخصيتي اين بزرگواران، فضاي خاصي 
را در نجللف ايجاد كرده بللود. ديدگاه هللاي جديد حضرت 
امام، به خصوص در ابعاد حقوقي و فقهي مربوط به مسللائل 
سياسي و اجتماعي و طرح بحث وايت فقيه و توجه به كليت 
موضوعات به جاي تمركز روي مسائل فرعي، بسيار بديع بود 
و باب بحث را در موضوع وايت باز كرد. آقاي خوئي و آقاي 
صدر هم امتيازات خاص خود را داشتند. از  همين رو اين دوره 
با امتيازات علمي خاصي كه داشت به نظر من، عصر طايي 
علمي نجف بود و اگر كسي واقعاً مي خواست تربيت شود و 

درس بخواند، فرصت بسيار مغتنمي بود. 
نحوه آشنايي شهيدآيت اه صدر با تفكر حضرت 

امام در باب حكومت اسامي چگونه بود؟ 
بنده در درس امام شللركت مي كردم و پللس از آنكه بحث 
حكومت اسامي امام شروع شللد، جزوه هاي اين دروس را 
خدمت شهيد صدر مي بردم. ايشان بسيار مجذوب مباحثي 
كه امام در اين باب مطرح مي كردند شد و يك روز در درس 
فقه موضوع را مطرح كرد و گفت: اين نقطه عطفي در تاريخ 
اسام است كه يك مرجع از بحث وايت فقيه در مكاسب، 
به بحث كلي حكومت اسللامي و امور سياسللي، اجتماعي 
و حاكميتي رسلليده باشد. ايشللان طوري در اين خصوص 
صحبت مي كرد كه گويي تازه عقده دلش باز شللده اسللت. 
ايشان از خواندن اين جزوات بسيار خوشحال شد و به همه 
شاگردانش توصيه كرد اين جزوه ها را مطالعه كنند و به درس 
امام بروند. اين واكنش شهيدصدر براي خود من هم بسيار 

جالب و عجيب بود. 
نگاه شهيد صدر به انقاب اسامي ايران چه بود؟ 

تحليل شما از اين رويكرد چيست؟ 
نگاه شهيدصدر به اسام يك نگاه انقابي بود كه در كتاب هاي 
»فلسفتنا« و »اقتصادنا« قابل ردگيري است. ايشان مثل امام 
برپايي حكومت اسامي را يك اصل مي دانست و معتقد بود 
اجراي احكام و حدود اسامي فقط با برقراري يك حكومت 
اسامي ميسر اسللت و بعد اجتماعي اسام بسيار مهم تر از 
بعد فردي آن اسللت. ايشللان در زمينه تاريخ اسام و نقش 
ائمه)ع( در تاريخ اسام مطالعات بسيار وسيعي داشت و به 

مناسبت هاي مختلف به آن اشاره مي كرد. 
از ارتباط شهيد صدر و حضرت امام چه خاطراتي 

داريد؟ 
شهيد صدر از دو طريق با امام ارتباط داشت. يكي از طريق 
مرحوم آسلليداحمد آقا كه در درس ايشان شركت مي كرد. 
ديگري امثال مرحوم دكتر صادق طباطبايي، پسر مرحوم 
آيت اه سلطاني كه با جريانات لبنان و عراق مرتبط و برادر 
خانم آسيداحمد آقا بود و هر وقت از آلمان مي آمد، نزد آقاي 
صدر مي رفت. ايشان در آلمان در اتحاديه انجمن هاي اسامي 
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در مي�ان هنرهايي كه در دام�ان جهان 
اس�ام نمو پي�دا ك�رد، مش�خص ترين 
تاريخچه و روايت تكامل شايد مربوط به 
علم موسيقي باشد. شايد اين بدان علت 
اس�ت كه موس�يقي عجين با رياضيات 
و فلس�فه ب�ه جه�ان اس�ام وارد ش�د

سيدمهديرجبزاده
تحليل

وحدت نسل هاي مختلف، با ادبيات حاصل مي شود؛ يعني 
با شعر، با كام و با س��خن. البته هنر - و يكي از اجزاي آن 
يعني همين موسيقي - يكي از بهترين وسايل انتقال ادبيات 
اس��ت.  اين نكته را هم همين جا متذكر بشوم كه اين ساِز 
تنها هم كه به آن اشاره شد، مردم ما با آن آشنا نيستند؛ شما 
بي خود خودتان را زحمت مي دهيد! در بعضي از كشورهاي 
خارجي - آنطور كه من ش��نيده ام - اص��ًا مردم مي روند 
پول مي دهند و بليت مي خرند تا آهنگي را كه توسط فان 
نوازنده و آهنگسازِ معروف ساخته شده است، گوش كنند. 
شما در داخل كشور ما اين را س��راغ نداريد؛ نه اينكه بين 
توده  مردم و متدينين سراغ نداريد؛ نه، بين آن كساني هم 
كه ديانت در زندگي آنها نقش ندارد، سراغ نداريد كه بروند جايي بنشينند، براي اينكه  سازي 
بشنوند و چيزي از آن بفهمند و بعد بيرون بيايند؛ لذا موسيقي در كشور ما قاعدتاً موسيقي 
باكام است و مردم از كامش بيشتر مي فهمند. اگر اين ساز با كام همراه شد، آن وقت ساز هم 
براي ما مفهوم پيدا خواهد كرد والا اگر كام نباشد، ما از ساز چيزي نمي فهميم. زبان موسيقي 
را با كامش بيشتر مي فهمند تا با آن نغمه  اي كه از ساز بيرون مي آيد. منظور من اين است كه 
آن موسيقي، آنجايي كه زبان گويايي داشته باشد- يا به خاطر كامي بودنش، يا به خاطر اينكه 

مردم با زبان آن ساز آشنا هستند - همين خاصيت ربط و انتقال را دارد. 
بيانات رهبر انقاب در دي�دار اعضاي گروه ادب و هنر صداي جمهوري اس�امي 

ايران ۷/1۲/۵

 موسيقي يكي از بهترين ابزارهاي
 انتقال ادبيات است

صراط

سيدعباس معارف از جمله انديشمندان معاصر ايراني 
اس�ت كه وي را به دليل تس�لط در حوزه هاي مختلف 
معرفت�ي با لقب حكي�م ني�ز مي خواندند. مع�ارف در 
زمينه هاي گوناگوني از جمله فلسفه، عرفان، ادبيات، 
فيزيك، نجوم، حق�وق، اقتصاد و موس�يقي و نوازنده 
دوتار و تنب�ور متبحر بود. وي كه خ�ود دانش آموخته 
علوم سياسي و حقوق بود را مي توان يكي از مطرح ترين 
شارحان فرديد دانست. با وجود تأمات و آثار معارف در 
حوزه هايي چون فيزيك، اقتصاد و... اما شايد جذاب ترين 
بُعد سيدعباس معارف، ش�خصيت هنري- فلسفي او 
باشد. وي دستي بر شعر داش�ت و اشعارش به اعتراف 
بسياري از بزرگان شعر؛ شور غزل، جذبه  عرفان، طنين 
حماسه و غناي ادبيات را متحد ساخته بود. اشعاري كه 
شايد بتوان گفت تاكنون نيز مغفول و منزوي مانده اند. 

      
    معارف در زمين�ه موس�يقي صاحبنظر و حتي 

نوازنده  بود 
حسام الدين سراج از موسيقي شناسان و نوازندگان شهير 
معاصر كه با وي رفاقت داشت معتقد است:»معارف رديف 
موسيقي ايراني و موسيقي مقامي را به خوبي مي شناخت و 
بسيار خوب دوتار مي نواخت. شيوه خاصي از مضراب زدن 
كه به »پنجه شكسته« يا »پنجه معارف« معروف است، از 

ابداعات اوست.« 
پژوهش و تفلسف در حوزه موسيقي نيز از جمله يادگارهاي 
اوس��ت كه در دو اثر شرحي بر »رساله  ش��رفيه« و كتاب 
»اأدوار صفي الدين ارموي« در موسيقي نظري و نيز برخي 
مقالت جسته و گريخته مي توان نشانه هايي از اين تأمات 

را جست وجو كرد. 
در نظر معارف ش��عر و موس��يقي و ديگر هنرها وجهي از 
وجوه حكمت انسي )برداشت فرديديان از فلسفه( به شمار 
مي روند و حتي زبان گوياي آن هستند؛ چراكه »زبان هنر، 
زبان اشارت اس��ت و معاني متعالي حكمت انسي از آنجا 
كه در زبان عب��ارت نمي گنجد، در زب��ان رمزي هنر بهتر 
به گفت مي آي��د.«  اكنون و با توجه به يادب��ود معارف در 
نخستين روز فصل زمستان برداشتي آزاد از برخي تأمات 
فلسفي موس��يقايي معارف پيرامون پيش��ينه و مشاهير 
موسيقي اسامي را با رويكرد تفلسف در موسيقي از نظر 

مي گذرانيم. 
    موسيقي و فلسفه

موس��يقي در نظرگاه غالب فاسفه از مخلوقات باريتعالي 
است و اساس آن بر تناسب و زيبايي استوار است. مفهوم 
جمال و زيبايي به واس��طه جمال حضرت حق در تمامي 
مخلوقات نيز انعكاس دارد. حتي منفورترين موجودات و 
پديده ها در منظر آدميان نيز در بطن و ظاهر خود تناسبي 
دارند كه انسان ناگزير از تأييد جمال آن است. مثًا دقت در 
اندام يك مار از نحوه حركت تا خطوط بدنش ما را معترف به 

جمال اين موجود به ظاهر مضر و منفور مي نمايد. 
زشت در تعريف عرفا؛ آن چيزي است كه بر خاف قوانين 
الهي و خداوند عادل و رحمان باشد وگرنه اقتضاي خلقت 
كائنات توسط حضرت حق، جمال و تناسب است. به قول 
مولنا ش��ري در عالم وجود ندارد و همه چيز خير اس��ت، 
همان چيزي هم كه مورد پسند ما نيست، در عالم تكوين 
حكمت و حسابي دارد و مخلوق خداست. حتي چيزهايي 
مثل سيل يا زلزله را كه ما ش��ر مي ناميم، آنها نيز به جاي 
خودشان در عالم تكوين خير هستند، چون خداوند حكيم 
مطلق يعني حكيم علي الطاق اس��ت يعني هرچيزي را 

براساس يك علت نهايي، غايي آفريده است. 
 خداوند خير مطلق است. همه پديده ها بايد خير باشند. اين 
خير بودن به اين معني است كه بايد نيكي و سودي براي 
مخلوقات ديگر داشته باشند، هر مخلوقي كه خيري در آن 
نباشد شر است آن وقت ما مي گوييم اين مخلوق شر ايجاد 

كرد، ولي شر را خدا ايجاد نمي كند. 

با اين استدلل موس��يقي هم چون مخلوق خداست بايد 
خير داشته باشد يعني به سود شنوندگان و جامعه باشد؛ به 
همين دليل هم افاطون و ديگر فاسفه مي گفتند  جامعه 
به موس��يقي احتياج دارد و موس��يقي جامعه را به سوي 
تكامل هدايت مي كند و واقعاً همينطور است. همچنين آنها 
مي گفتند موسيقي يك ساح دو دم است اگر اين موسيقي 
منحرف باشد، جامعه را هم منحرف مي كند. 2500 سال 
پيش در دو طرف دنيا دو انديش��مند بزرگ كه با هم هيچ 
رابطه اي نداش��تند يكي در شرق به اس��م كنفوسيوس و 
ديگري در يونان به اسم افاطون مي گفتند كه موسيقي 
در تنظيم روابط اجتماعي و در بهبود اجتماع عامل مؤثر 

و اساسي است. 
   موسيقي و فاسفه

در ميان هنرهايي كه در دامان جهان اسام نمو پيدا كرد، 
مش��خص ترين تاريخچه و روايت تكامل شايد مربوط به 
علم موسيقي باشد. شايد اين بدان علت است كه موسيقي 
عجين با رياضيات و فلسفه به جهان اسام وارد شد.  ازجمله 
ابويوسف كندي را مي توان طبق تواريخ نخستين فيلسوف 
جهان اسام دانست كه با دسترسي به آثار فلسفي يونان 
باس��تان به ترجمه برخي از آنها پرداخته اس��ت. از جمله 
مهم ترين آثار او كتاب »في ماهيه العقل« است كه در اين 
كتاب عقول و انواع آن براي نخستين بار در كتابي فلسفي 
مورد بحث قرار گرفته و به چهار گونه ذكر ش��ده اس��ت: 
عقل بالفعل، عقل بالقوه، عقل كه از قوه به فعل مي گرايد 
و عقل برهاني.   از جمله رساله هاي موسيقايي كندي كه 
تاكنون پيدا و چاپ شده كتاب بزرگي در فن موسيقي به 
نام»الكتاب الكبير في التأليف« است. در اين كتاب موسيقي 
براي نخستين بار در ميان كتب اسامي از تعاريف سازها، 
علوم موسيقي، نت شناسي، نظم موسيقايي و به هم بافتگي 

در نواختن مي توان مطالبي مشاهده كرد. 
   ابن سينا

ابوعلي س��ينا در كتاب هاي ش��فا و قانون ك��ه عمدتاً به 
حوزه هاي فلسفي و پزشكي اختصاص دارد؛ بخشي را نيز به 
موسيقي اختصاص داده است؛ چراكه از سويي اعتقاد دارد 
مبناي موس��يقي درك روابط علي و معلولي و محاسبات 
حاكم بر جهان است و از سوي ديگر تناسب نهفته در ذات 

موسيقي، مي تواند خواص درماني نيز داشته باشد. 
ابن س��ينا در بحث خود پيرامون موسيقي ابتدا تعاريفي 
درباره چيستي موسيقي و علم موس��يقي ارائه مي كند 
و آن را »يك��ي از علوم رياض��ي مي داند ك��ه منظور آن 
مطالعه صداهاي موس��يقي و بح��ث در مايمت و عدم 
مايمت و همچنين كشش آنها و قواعد ساختن قطعات 
آن است.« از نظر ابوعلي س��ينا علم موسيقي متشكل از 

دو بخش است كه ش��امل علم تركيب نغمات )مربوط به 
صداهاي موسيقي( و علم اوزان )مربوط به زمان هايي كه 
صداهاي يك نغمه را از يكديگر جدا مي نمايد( اس��ت. از 
نظر او پايه هر دو اين قسمت ها بر اصولي استوار است كه 
خارج از موس��يقي اخذ مي گردند كه بعضي از اين اصول 
از رياضي و بعضي ديگر از فيزيك و علوم طبيعي و برخي 
از هندسه گرفته مي شوند.  وي همچنين در تعريف صدا 
آن را »يك پديده  خارجي« معرفي مي كند كه حواس ما 
درك مي نمايد و احساس آن ممكن است خوشايند باشد. 
از منظر وي صفتي از صدا مدنظر است كه توسط گوش، 
مطبوع تشخيص داده مي ش��ود و شدتي غيرعادي از آن 
حاصل نمي شود. وي فراتر از اين تعريف رفته و موسيقي 
را »تنها خاصيتي از اجسام مادي« مي داند كه »در همه 

امتدادها ظهور مي كند.« 
تعريفي كه بوعلي سينا از تناسب وزن يا همان »هارموني« 
ارائه مي دهد نيز ب��ا تعاريف امروزي قراب��ت زيادي دارد 
و آن را تناس��ب و پي درپ��ي قرارگرفتن صداه��ا با اصول 
صحيح و اختاط منظم مي داند كه در كنار هم توليد يك 
صداي واحد مي نمايند.  در كتاب »القانون في الطب« كه 
مشهورترين اثر ابن س��ينا در حوزه پزشكي است؛ وي به 
كاركرد درماني موسيقي توجه كرده است. به عنوان مثال 
وي در خصوص نسبت موس��يقي و نبض آدمي در يكي از 
فصول كتاب س��خن گفته و جاي ديگر در خصوص نقش 
آواز و لليي براي نوزاد و نقش آن در معتدل شدن مزاج و 

تربيت نوزاد سخن گفته است. 
   فارابي و موسيقي كبير

فارابي از ديگر فاس��فه ايراني است كه از منظر فلسفي به 
موسيقي نظر افكنده است. وي موسيقي را با رساله موسيقي 

كبير مطرح ساخت. 
نظر فارابي نظر فيلس��وف است. او موس��يقي را در نسبت 
با رياضي و رياضي را در نس��بت با علوم ديگر مي زند. وي 

موسيقي را سه قسم مي داند؛ نوع اول موسيقي لذت بخش، 
نوع دوم موس��يقي تأثيرانگيز، نوع س��وم موسيقي خيال 
انگيز. وي موس��يقي خيال انگيز را اوج موسيقي مي داند. 
اين تقسيم نشانه موس��يقيداني فارابي و شناخت جايگاه 

موسيقي در زندگي آدمي است. 
»اخوان الصفا« را مي توان از جمله مهم ترين تأثيرپذيرفتگان 

فلسفه موسيقي فارابي دانست. 
اخوان الصفا در جهان بيني، متأثر از كندي و فارابي )و آنها 
نيز به نحوي متأثر از تاسوعات افلوطين( هستند.  در مورد 
موسيقي به نظر مي رسد ديدگاه هاي آنان كامًا نمايانگر 
 انديش��ه هاي فيثاغورث و پيروان او نيز است. فيثاغوريان 
در بنيادگذاري نظام موسيقايي، بر علم عدد و دريافت هاي 
فيثاغورث از هندسه پيشرفته مصري و رياضيات سومري 
متكي بودند، اما در تحليل عرفاني، موسيقي را به افاك و 
بازتاب حركت آنها نسبت مي دادند. گرچه اين نظر مورد 
انتقاد افرادي چون فارابي و بوعلي واقع شد اما اخوان الصفا 
به ش��دت تحت تأثير عقايد عرفاني فيثاغوريان در مورد 
موس��يقي بودند. اخوان الصفا در ابتداي رساله موسيقي، 
غرض خود از تأليف اين رس��اله را معرفت به نس��بت ها و 
كيفيت تأليف آنها در موس��يقي مي داند و نه تعليم غنا و 

ماهي. 
   دوران ارموي؛ اوج موسيقي اسامي

صفي الدين ارموي در موس��يقي يكي از اس��اتيد مس��لم 
جهان اسام در زمينه شناسي و فلسفه موسيقي محسوب 
مي شود. آثار وي در علم موس��يقي هميشه مورد استناد 
هنرمندان ايراني و ساير ممالك اسامي بوده و غالباً علم و 

هنر او مورد ستايش قرارگرفته است. 
بيش��تر انديش��مندان حوزه موس��يقي بر اين باورند كه 
رساله هاي شرفيه و ادوار ارموي منجر به بروز انقابي بزرگ 

در موسيقي در سراسر عالم شده است. 
در واقع نيمه دوم س��ده ۱۳ ميادي ب��ه دليل حضور دو 
شخصيت مهم »مهم ترين دوره در تاريخ موسيقي ايراني 
و عربي« نام گرفته اس��ت.   در اي��ن دوره، دو نظريه پرداز 
موسيقي نقش��ي ش��اخص در تدوين »نظريه مقام« ايفا 
كردند كه يكي قطب الدين شيرازي بود كه در شيراز و تبريز 
مي زيست و ديگري »ارموي« بود كه در بغداد مي زيست 
و بنيانگذار »مكتب منتظميه« بود، نامي كه به گروهي از 
نظريه پردازان اين دوره داده مي ش��ود. عبدالقادر مراغي 
و قطب الدين ش��يرازي از ديگر نظريه پردازان اين مكتب 
بوده اند. اصطاح مكتب منتظميه در منابع كهن ش��رقي 
)عربي، تركي يا فارسي( ديده نمي شود بلكه ترجمه  است 
بر عبارت »سيستماتيك اسكول« كه توسط محققان غربي 

براي ناميدن اين مكتب به كار مي رفته است. 
يكي از آثار شناخته شده صفي الدين ارموي، »اأدوار في 
الموسيقي« است كه با نام كوتاه شده الدوار نيز شناخته 
مي ش��ود. در اين كتاب، صفي الدين به بررسي موسيقي 
ايران از نظر تئوري موسيقي پرداخته و خصوصياتي از قبيل 
پرده ها و نغمات را در چارچ��وب دو دايره با نام هاي »ادوار 
مشهوره« و »ادوار كثيره« شرح داده است. وي همچنين 
نحوه كوك كردن س��ازهايي مثل بربط را شرح داده است. 
بعد از نوشته هاي ابن سينا در مورد موسيقي در كتاب شفا، 
كتاب الدوار قديمي ترين كتاب موجود درباره نظريه علمي 

موسيقي ايراني است. 
»رساله ش��رفيه« دومين كتاب مش��هور ارموي است. او 
اين كت��اب را حدود ۶۶5 قمري نوش��ت و به ش��اگردش 
شرف الديني جويني اهدا كرد. ارموي از خاندان جويني با 
خواجه نصيرالدين طوسي آشنايي داشت و حتي احتمال 
مي رود كه طوسي عاقه ارموي را به علوم يوناني برانگيخته 
باش��د، چنانكه در الدوار ارموي تحت تأثير علم موسيقي 
يوناني نبوده است اما در رساله شرفيه اين تأثير وجود دارد. 
همچنين گفته مي شود ارموي كتاب دومش را تحت تأثير 

آثار فارابي به خصوص موسيقي كبير نوشته باشد. 

 نگاهی تاریخی
به نظریه پردازي در موسيقي اسامي

به بهانه درگذشت سيدعباس معارف 

   محمدمهدي اردبيلي
اگر انسان را محصول و معلول شرايط و عواملي 
بدانيم كه او را برس��اخته اند، چه اين شرايط 
به محيط زيس��ت او  )اعم از ش��رايط سياسي 
و اجتماعي( و چه به عوام��ل فيزيكي پيش از 
تولد او )عوام��ل ژنتيكي و فط��ري( بازگردد، 
در هر ح��ال، فرد، در مقام ي��ك اتحاد موقت، 
في  نفسه، چيزي از آن خود ندارد و برساخته 
است. من به اين دليل »من« يعني همين فرد 
خاص، هستم كه در اين مكان و زمان خاص و 
تحت اين شرايط مشخص، تولد يافته و زيست 
مي كنم. اگر »من« در مكان��ي ديگر يا زماني 
ديگر مي زيس��تم، محصول و معلول ش��رايط 
ديگري بودم و در نتيج��ه، ديگر »من« نبودم 

و »ديگري« بودم. 
اين جمله را بارها شنيده ايم كه »اي كاش من 
در فان كشور به دنيا آمده بودم«. بيان چنين 
عباراتي، صرفاً ناش��ي از نوعي جهل فلس��في 
نسبت به ماهيت خود من است. من به واسطه 
عدم شناخت خود و شرايط برسازنده ام، براي 
فرار از مواجهه با شرايط و ريشه هاي هويتي ام، 
به نوعي ارضاي خيالي و موه��وم پناه مي برم 
و »من«ي را تصور مي كنم ك��ه مثًا در فان 
خانواده مرفه يا بهمان كشور پيشرفته به دنيا 
آمده است و لبد خود را بدبخت مي يابم و »تف 
و لعنتي« هم حواله»اين سرنوشت« مي كنم. 
اين مقايسه اساساً غلط اس��ت. يك دليل آن 
اينكه »من« اگر اينجا متولد نشده بودم، ديگر 
»من« نبودم، بلكه »ديگري« بودم. ديگري اي 
ك��ه از قضا همين الن مش��غول زيس��تن در 
آنجاست. او جهان را از منظر خودش مي بيند و 
واجد »من«اي از آِن خويش است. هر شكلي از 
مقايسه من با ديگري، بايد اين حقيقت بديهي 
را مدنظر قرار دهد كه ديگري از آن رو زندگي 
ديگري دارد كه براي من، ديگري اس��ت. اگر 
من جاي ديگري بودم، ديگر من نبودم، بلكه 
ديگري بودم، چنانكه اكنون ديگري در حال 

زيستن به جاي خودش است. 
افراد ب��ا اين مقايس��ه  موهوم، عم��ًا به جاي 
ش��ناخِت انتقادي خود و وضعيتش��ان و نيز 
تاش براي تغيير خاقان��ه و درونزاي خود و 
جامعه ش��ان، به واس��طه  تصورات منفعانه و 
موهومي مانند »جبر جغرافيايي« از مواجهه 
با اصل مس��ئله مي گريزند و هرچند به خوبي 
ُغر مي زنن��د اما تغيي��ري در خ��ود وضعيت 
ايجاد نمي كنند. اين جب��ر جغرافيايي عمدتاً 
غيرتاريخي، متصلب و دس��ترس ناپذير تصور 
مي شود و درست به همين اعتبار، سوژه را در 
مقام عنصري مداخله گر، فعال و تعيين كننده 

كنار مي گذارد.  
تاريخ خيال��ي در اين س��ياق صرف��اً روايتي 
ُرمانتيك اس��ت از همان قس��م تخياتي كه 
به عناوين مختل��ف در قالب ه��اي رنگارنگ 

خلقيات نويس��ي و خاطره گوي��ي ايرانيان به 
چشم مي خورد و هر دم اين گمان را متورم تر 
مي كند كه هرآنچه نكب��ت ، نخوت و انحطاط 
است در اين سرزمين نفرين شده باريده است 
)جالب اينجاس��ت كه كل اين انحطاط باوري 
وطن س��تيزانه، نقابي تصنع��ي از نوعي ذات 
تاريخي س��اختگي آرماني به چهره مي زند و 
خود را پش��ت ويتريني از ناسيوناليسم پنهان 

مي كند.( 
مس��ئله اينجاس��ت كه بايد در عيِن تأكيد بر 
ماهيت برساخته  سوژه، از دچار شدن به نوعي 
جبرگرايي شرورانه و امتناع باور اجتناب كرد. 
تاريخ دقيقاً بايد در تيررس س��وژه باش��د. هر 
ش��كلي از تاريخي كردن، عمًا بايد ش��كلي 
از به چنگ آوردن تاريخ باش��د نه عكس آن. 
سوژه بايد بتواند همواره خود را در مقام عاملي 
ببيند كه هرچند خود محصول تاريخ اس��ت، 
اما در پيش��برِد مس��ير تاريخ، اگر ن��ه تماماً، 
بلكه به س��هِم  خود، تعيين كننده باشد. تصور 
جغرافيايي نفرين ش��ده در ناكجاآب��اِد تاريخ، 
تصور موجوديتي اثيري و هيوليي اس��ت كه 
جز گريز از آن چاره اي در ميان نيس��ت. جبِر 
جغرافياي��ي نام ديگر فريب بزرگي اس��ت كه 
اس��تعمارگران و اس��تبدادطلبان همدستانه 
بدان دام��ن زده اند. هيچ جغرافياي��ي تماماً و 
جبراً در تاريِخ استبداد فرونغلتيده است. سوژه 
بايد بتواند خود را در اين جغرافيا، موقعيت يابي 
كند و در برابر عوامِل تمديِد اين جبر، شجاعانه 
و جسورانه بايس��تد، نه اينكه به اعتباِر تصور 
ُرمانتيك از تاري��خ- جغرافيا، مقدمات تمديد 
آن چي��زي را فراهم كند كه ظاه��راً عليه اش 

وراجي مي كند. 
افزايش خيره كننده آم��ار مهاجرت از ايران را 
نيز مي توان در پرتو همين رويكرد ارزيابي كرد. 
افراد دچار اين تصورن��د كه مي توانند با تغيير 
زيستگاه، از به اصطاح »جبر جغرافيايي«خود 
بگريزند و به جاي »ديگران��ي« زندگي كنند 
كه لبد جبراً خوش��بختند ام��ا آنها فراموش 
مي كنند كه در اين انتق��اِل مكاني بايد »مِن« 
خودشان را يعني كل عناصر فرهنگي، فيزيكي 
و اجتماعي برس��ازنده هويتش��ان را همچون 
صليبي ناگسستني، بر دوش خودشان حمل 
كنند. ايرانياِن مهاجر )ي��ا ژانر حتي عظيم تِر 
»ايراني��اِن درفك��ر مهاجرت« كه به واس��طه  
شكاف دولت/ ملت و ريزش سرمايه اجتماعي، 
روزبه روز بر تعدادش��ان افزوده مي ش��ود( هر 
جاي دنيا هم كه باشند، باز در ايران هستند. اگر 
جبري هم در كار باشد، همين است. فرد نبايد 
فراموش كند كه خودش )خ��ود نه در معناي 
فرِد تنهاي منت��زع، بلكه درمعناي كل عناصر 
برسازنده هويت( دقيقاً همان وضعيتي است 

كه از آن مي گريزد. 
*منبع: خبرگزاری مهر

  »كاش جاي ديگري به دنيا مي آمدم«
 عبارتي با جهل فلسفي است

درنگ

مع�ارف ردي�ف موس�يقي ايران�ي و 
موسيقي مقامي را به خوبي مي شناخت 
و بس�يار خ�وب دوت�ار مي نواخ�ت. 
ش�يوه خاص�ي از مض�راب زدن ك�ه به 
»پنجه شكس�ته« ي�ا »پنج�ه معارف« 
مع�روف اس�ت، از ابداع�ات اوس�ت



يك��ي از مهم تري��ن خدمات ص��ورت گرفته در 
زمينه توسعه روستايي محور بهداشت و درمان 
مي باشد. قبل از پيروزي انقاب اسامي تا ابتداي 
سال ۵۸ تعداد پزشكان شاغل در محور بهداشت 
و درمان روس��تايي ۱۳۸۲ نفر بوده كه اين رقم 
در سال ۹۳ به ۵۳۵۰ نفر رسيد. به رغم اين رشد 
فزاينده در حوزه بهداشت و درمان روستايي، اما 

هنوز با چشم اندازها فاصله داريم. 
تا ابتداي س��ال ۵۸ هيچ ماماي شاغل در مراكز 
بهداشت و درمان روس��تايي وجود نداشت و تا 
سال ۸۵ هم انتظارات در اين زمينه برآورده نشده 
بود اما در فاصله سال هاي ۸۵ تا ۹۳ تعداد ۴۶۰۰ 
نفر ماما در مراكز بهداشتي روستايي به كارگيري 
شد.  همچنين در زمينه ديگر پيشرفت هاي حوزه 
بهداش��ت و درمان مي توان به آزمايش��گاه هاي 
پزشكي روستايي اش��اره داشت. در ابتداي سال 
۵۸ تعداد آزمايش��گاه هاي پزش��كي روستايي 
۴۷ مورد بوده كه هم اكن��ون اين رقم به ۱۶۲۵ 
آزمايشگاه پزشكي روستايي افزايش يافته است. 
تعداد خانه هاي بهداشت روس��تايي ۱۳۴۰ مورد 
پيش از انقاب اس��امي بوده و اكنون در۱۷۶۲۱ 
روس��تا خانه بهداش��ت فعاليت دارد و نيز تعداد 
بهورزان شاغل در خانه هاي بهداشت روستايي به 
ترتيب پيش و بعد از انقاب اسامي، ۵۸ و ۳۰۹۳۰ 

نفر بوده است.  مراكز بهداشتي و درماني روستايي 
هم افزايش چش��مگيري داشته و به ترتيب پيش 
و بع��د از پيروزي انقاب از ۵۱۸ ب��ه ۲۴۲۷ مركز 
بهداشتي و درماني روستايي رشد پيدا كرده است. 
   ش�وراهاي روس�تايي گامي بزرگ براي 

مردم سااري
از مهم ترين دستاوردهاي انقاب اسامي در زمينه 
مديريت امور روس��تايي كه در قانون اساسي نيز 
پيش بيني شده است، دهياري و شوراهاي روستايي 
مي باشد كه در توسعه و ساماندهي روستايي نقش 
اساس��ي دارد.  براي برنامه ريزي در جهت توسعه 
روس��تايي و همچنين پيگي��ري برنامه ها وجود 
دهياري در روستاها را ضروري مي كند كه نماينده 
دولت در روس��تا بوده و پاس��خگوي نحوه اجراي 
برنامه هاي توسعه محور روس��تايي است.  قبل از 
انقاب و تا س��ال ۵۸ هيچ دهياري در روستاهاي 
كشور وجود نداش��ت اما اين رقم تا س��ال ۹۳ به 
۲۶۴۶۲ دهياری رسيد كه البته اين رقم نياز كافي 
نبوده و بايد با حمايت هاي مجلس شوراي اسامي 

اين ميزان رقم نيز افزايش يابد. 
تا س��ال ۵۸ هيچ روس��تايي پايگاه آتش نشاني 
نداش��ت اما تا س��ال ۸۵ تعداد ۸ روس��تا از اين 
امكانات بهره مند شده و تا س��ال ۹۳ اين رقم به 
۳۸۰ روس��تا افزايش يافته اس��ت و طبق برنامه 

پيش بيني ش��ده تا س��ال ۹۴ تعداد روستاهاي 
داراي پايگاه آتش نش��اني ۲ برابر وضعيت فوق 
شد.  سامانه مديريت پسماند نيز از جمله مواردي 
است كه قبل از انقاب و تا سال ۵۸ در هيچ يك 
از روستاهاي كشور وجود نداشت اما تا سال ۹۳ 
تعداد روس��تاهاي برخوردار از اي��ن امكانات به 

۶۵۰۰ افزايش يافت. 
   تحول در روستاهاي كرمانشاه با طرح هادي

با گذري به روستاها به خوبي مي توانيم تغييرات 
را متوجه شويم. حتي افرادي كه در قبل از انقاب 
حضور نداشتند تا وضعيت اسفبار مناطق محروم 
را ديده باش��ند هم مي توانند تغيي��رات را درك 
كنند و متوجه شوند كه امروز چه امكانات خوبي 
در روس��تاها وجود دارد. در راس��تاي سياست 
كلي نظام پ��س از پيروزي انقاب اس��امي، به 
منظور محروميت زدايي و توسعه روستاها يكي 
از برنامه هايي كه در دستور كار قرار گرفته است، 
اجراي طرح هادي روستايي جهت تأمين عادانه 
امكانات از طريق تحول كالبدي- فيزيكي روستا، 
ايجاد تس��هيات اجتماعي- تولي��دي، تأمين 
خدمات عمومي و بهبود مسكن روستاييان بوده 
است. اثرات طرح هاي هادي محدود به تغييراتي 
در بافت كالبدي بوده و در اج��راي آن به عامل 

اقتصادي كمتر توجه شده است. 

نظم دهي به نحوه استفاده از اراضي در محدوده 
كالبدي روستا، تسهيل آمد و شد روستاييان در 
سطح روس��تا، كنترل و نظارت بر ساخت و ساز 
و جلوگيري از ساخت و س��از هاي غير مجاز در 
روستاها، صاح و بهسازي بافت هاي واجد ارزش 
تاريخي و معماري در روستا، نوسازي بافت هاي 
فرسوده فاقد ارزش تاريخي، كاهش آسيب پذيري 
روستاها در مواجهه با مخاطرات طبيعي، حفاظت 
از اراضي زراعي و باغي، حفاظت محيط زيس��ت 
از طريق س��اماندهي نحوه دفع زباله، مكان يابي 
احداث غسالخانه و تثبيت جمعيت در روستاها 
از دس��تاوردهاي تهيه و اجراي طرح هاي هادي 
روستايي است.  در همين زمينه شايد كرمانشاه 
نمونه خوبي براي ارائه باشد كه بدانيم از مجموع 
۱۷۱۵ روستاي با جمعيت بيش از ۲۰ خانوار در 
استان كرمانش��اه طرح هادي براي ۱۶۶۳ مورد 
از آنها تهيه ش��ده و در كل ۷۱۸ طرح هادي در 

استان انجام شده است. 
صدور اس��ناد مالكيت، فعاليت��ي حقوقي و فني 
براي تهي��ه و تنظيم مدارك و نقش��ه هاي ازم 
براي صدور اس��ناد مالكيت اماكن روستايي در 
روس��تاهاي بااي ۲۰ خانوار اس��ت كه با هدف 
س��اماندهي نظام مالكيت اراضي واقع در بافت 
مسكوني روستاها، امكان بهره گيري روستاييان 
از تس��هيات بانكي، افزاي��ش ارزش حقوقي و 

اقتصادي اماك روستايي صورت مي گيرد. 
در اي��ن راس��تا از مجم��وع ۱۲۷ ه��زار واح��د 
مسكوني روس��تايي براي ۸۰ هزار و ۷۶۰ مورد 
س��ند مالكيت صادر شده اس��ت كه حدود ۶۴ 
درصد كل واحدهاس��ت.  البته نباي��د فراموش 
كنيم كه طي دهه ه��اي اخير يكي از برنامه هاي 
جدي براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان و 
توسعه روستايي كه در دستور كار مجلس است، 
يكپارچه سازي اراضي روس��تايي و جلوگيري از 
قطعه قطعه شدن آن به دست وراث مي باشد كه 
قدم خيري براي اميدوار ماندن روستاييان براي 
اقامت در روستا است.  همچنين سند دار كردن 
زمين هاي روس��تايي از ديگر موارد مهم در اين 
زمينه مي باشد كه با اجرايي شدن آن مشكات 

عمده زمين هاي روستايي مرتفع مي شود. 

ايران نياز به اين همه سد ندارد
حدود يك قرن است كه انسان به فكر س��د و ذخيره سازي آب افتاده 
و پس از جن��گ جهاني دوم با پيدايش علوم مهندس��ي و پيش��رفت 
تكنولوژي، س��دهاي زيادي در كشورهاي مختلف جهان ساخته شده 
اس��ت.  سدس��ازي به عنوان بهترين كار براي مهار آب، جلوگيري از 
هدررفت آب، توليد برق، جلوگيري از س��يل، ازدياد س��طح كشت و 
تأمين آب شرب در كشورهايي همچون اياات متحده امريكا، شوروي 
سابق، چين، هند و... مورد حمايت قرار گرفته است. البته پس از اينكه 
آثار زيانبار اين س��ازه ها در جوامع علمي، طرفداران محيط  زيس��ت، 
كشاورزان و مردم شهرهايي كه مجبور به مهاجرت مي شدند، به  تدريج 
آشكار شد، نهضت هايي عليه سدسازي شكل گرفت. با وجود اين، چون 
ظاهر بسيار مفيد سدس��ازي را به راحتي نمي توانستند از نظر مردم و 
مسئوان بزدايند، سدسازي ادامه يافت و هزاران سد در كشورهايي كه 

توان تكنولوژيك و مالي داشتند، ساخته شد. 
اما در ايران مانند برخی كشورهای ديگر متخصصان مسائل كشاورزي 
و منابع طبيع��ي، اكولوژي و طرفداران محيط  زيس��ت بس��يار دير به 
چاره انديشي برآمدند تا شايد بتوانند روند شتابان و پرقدرت سدسازي را 
كند و يا متوقف كنند.  با اينكه عنوان مي شود سدها با نگاه كارشناسي و 
محاسبات درست احداث مي شوند، اما سدسازي به ويژه با رشد شتاباني 
كه در كشور ما يافته، يكي از عوامل اصلي و مهم توسعه ناپايدار است 
كه موجب تخريب جنگل ها و مراتع به روس��تاها و اراضي كشاورزي، 
اتاف مواد و انرژي كه براي توليد انبوه آهن ، سيمان و ديگر ملزومات 
ساختماني صرف مي شود، شده است و اگر تمام سرمايه ها و هزينه هاي 
واقعي مصرف شده براي آنها در محاسبات مربوطه لحاظ شود گران ترين 
برق را نيز توليد مي كند. ضمن اينكه با وجود صدها سد در ايران، سهم 
آنها در تأمي��ن برق موردنياز كش��ور، كمي بيش از ۱۰ درصد اس��ت.  
چندي پيش وقتي آماري از ميزان آبگيري سدها منتشر شد اين سؤال 
در اذهان شكل گرفت كه با اين وضعيت بارش ها آيا نيازي به اين همه 
سد در كشور هست؟ اواخر سال قبل اعام شده بود ظرفيت كل مخازن 
سدهاي كشور ۴۹۰۷ ميليارد مترمكعب ثبت ش��ده كه با بارش هاي 

صورت گرفته فقط ۶۰ درصد سدهاي كشور پر است. 
همچنين از مجموع ۱۷۱ سد كشور فقط ۱۳ درصد آنها بين ۹۰ تا ۱۰۰ 
درصد پر بوده است، ۶۶ درصد آنها تا ۴۰ درصد و ۲۱ درصد نيز كمتر 
از ۴۰ درصد آب دارند. بر همين اساس ۳۰ درصد سدهاي كشور بين 
۷۰ تا ۹۰ درصد،  ۳۰ درصد سدها بين ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۷ درصد بين 
۴۰ تا ۵۰ درصد آب دارند.  از ميان سدهايي كه از اهميت ويژه اي براي 
پايين دستي هايش��ان برخوردارند، س��دهاي جيرفت، كرج، طالقان، 
لتيان، گلپايگان و ماملو بين ۹۰ تا ۱۰۰ درصد و سدهاي ار، زاينده رود، 

پيشين، ستارخان و دانشمند كمتر از ۴۰ درصد آب دارند. 
مشكل ديگر در سدها اين اس��ت كه وقتي در پاييز و زمستان و به تبع 
بارش هاي مناسب سطح آبشان افزايش مي يابد، در بهار و تابستان به 
دليل تابش مستقيم آفتاب بخش مهمي از آن تبخير مي شود؛ موضوعي 
كه هزينه هاي زيادي به هم��راه دارد.  آلمان ب��ا ۳۲ رودخانه ازجمله 
رودخانه هاي بزرگي مانند ماين ، راين و... طبق آمار رسمي ثبت شده 
در سال ۲۰۱۳ داراي ۳۵۷ سد ثبت شده است كه خيلي از اين سدها 
براي جلوگيري از سيل و كنترل سياب ها ساخته شده اند. جالب است 
بدانيم آلمان به طور ميانگين ۱۲۱ روز بارندگي در سال دارد و ميانگين 
دما در سال در اين كشور زير ۱۳ درجه و ميانگين ساعت هاي آفتابي 
در روز در اين كشور۴/۵ساعت اس��ت.  با اين حال در ايران در مجموع 
۶۸ رودخانه وجود دارد كه برخي از اين رودخانه ها فصلي بوده و برخي 
از آنها در حال حاضر بدون آب هس��تند. نكته قابل توجه اين است كه 
ايران طبق آمار مركز مديريت منابع آب كشور داراي ۱۰۳۴ سد ثبت 
شده است كه البته اين شامل سدهاي ساخته شده و پروژه هاي در حال 
ساخت است. حال با نگاهي به اطاعات اقليمي ايران متوجه مي شويم 
ايران داراي ميانگين دماي حدود۲۳ درجه در س��ال و ميانگين بارش 
برابر يك سوم كش��ور آلمان و ميزان تابش آفتاب دوبرابر آلمان است.  
يعني ايران چهار برابر آلمان سد دارد با وجودي كه يك سوم آلمان باران 
دارد و دو برابر اين كشور ساعات آفتابي با دمايي حدود دوبرابر كه باعث 

تبخير آب از درياچه سدها مي شود.

شلمارش معكلوس بلراي آغلاز جشلن 40 سلالگي انقاب اسلامي 
شلروع شلده اسلت. انقابي كه از همان روزهاي اول با نگاه و سياست 
كملك بله مسلتضعفان و نيازمنلدان پايه هلاي خلود را بنا نهلاد و در 
محور توسلعه روسلتايي با تشلكيل نهادهاي انقاب اسلامي همانند 
جهاد سلازندگي، كميته امداد، بنياد مسلكن، بسليج مردمي و سلاير 

سلازمان هاي انقابي و مردمي كله از تدابير حضرت املام خميني)ره( 
بود، با ديلدگاه و تفكري جهادي در تحول زيرسلاخت هاي روسلتايي 
و توسلعه آن گام هلاي بزرگلي برداشلته شلد و اقدامات ارزشلمندي 
صلورت گرفت. از سلاخت راه ها و لوله كشلي آب آشلاميدني گرفته تا 
طرح هلاي بزرگي مثل يكپارچگلي زمين هاي زراعي و طلرح هادي و... 

محمدرضا هاديلو

طي روزهاي گذشته 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

فيلمي موسوم به 
قتل عام درختان 
منطقه ارسباران در فضاي مجازي منتشر شد كه 
توجه بسلياري از ملردم را به خلود جلب كرد. 
منطقه اي كه گفته مي شود بر اساس طرح تنفس 
10 ساله، نبايد هيچ مجوزي براي قطع درختان در 
آن داده  شود و حاا با انتشار اين ويديو موجي از 
انتقادات روانه سازمان حفاظت از محيط زيست 
شده است. در مقابل اين سازمان هم با اعام اين 
موضوع كه منطقه نمايش داده شده در تصوير در 
محدوده محافظت شلده نيسلت، موضوع را بر 
گردن جهادكشاورزي مي اندازد. بنابر اين نماينده 
ولي فقيه در آذربايجان شلرقي بلا ورود به اين 
موضوع خواسلتار شفاف سلازي دربلاره قطع 
گسلترده درختلان ارسلباران شلده اسلت.

    
»هيچ درختي از جنگل هاي ارسباران بريده نشده 
است.« اين را س��خنگوي اداره كل محيط زيست 
آذربايجان ش��رقي مي گوي��د. داود قاس��م زاده با 
بيان اينك��ه در جنگل هاي ارس��باران حتي يك 
درخت هم بريده نشده اس��ت و اگر كسي چنين 
ادعايي دارد بايد مداركش را ارائه دهد، به صراحت 
مي گويد: »طبق بررسي هاي انجام گرفته، درختان 
قطع ش��ده درختان باغي ب��وده و داخل منطقه 
حفاظت ش��ده نيس��ت.« وي ادامه مي دهد: »بر 
اساس پيگيري هاي انجام شده، درختان قطع شده 
مربوط به يك كارگاه چوب بري در ۳ كيلومتري 
مسير كليبر- اهر است.« مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري آذربايجان شرقي هم با تأييد گفته هاي 
مس��ئوان س��ازمان حفاظت از محيط زيست، 
مي گويد: »هيچ درخت جنگلي در فيلم انتش��ار 
يافته از »قطع درختان در فضاي مجازي« وجود 
ندارد.« داور نامدار مي افزايد: »درختان قطع شده 
مربوط به باغات مسن و پوس��يده هستند.« وي 

ادامه مي دهد: »بخش عمده اي از درختان نمايش 
داده ش��ده در فيلم صنوبر يا تبريزي هستند كه 
جزو درختان غيرمثمره محسوب مي شوند.« بنابر 
اين به گفته اين مسئوان قطع  درختان مربوط به 
باغات كشاورزي و جهاد كشاورزي است و ربطي 

به محيط زيست و سازمان جنگل ها ندارد. 
   درختان قطع شده جنگلي نيستند

ازم به ذكر اس��ت كه بر اس��اس طرح ۱۰ س��اله 
تنفس جنگل هاي شمال قطع هرگونه درختي از 
مناطقي همچون ارسباران غيرقانوني به حساب 
مي آيد. به رغم اينكه اين طرح با ضعف هاي بسياري 
روبه روست اما باز هم روزنه اميدي براي محافظت 
از جنگل ها در مقابل دست درازي هاي سودجويان 
شناخته مي شود. حاا اين فيلم كوتاه كه طي چند 
روز گذشته در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
شده است، موجي از نگراني را در خصوص احتمال 
اجرايي نش��دن اين طرح و ناب��ودي قريب الوقوع 
جنگل هاي شمال ايجاد كرده است كه مسئوان 

به صراح��ت مي گويند اين قط��ع درختان ربطي 
به مناطق محافظت ش��ده ندارد. البته حتي اين 
موضوع كه درختان قطع ش��ده مربوط به باغات 
هستند هم نمي تواند ذره اي از اهميت جلوگيري 
از قطع درختان در مناطق شمالي كشور كم  كند. 
بنابراين حتي باغي ب��ودن درختان هم نمي تواند 
اين س��ؤال كه چرا اين ها قطع شده اند را برطرف 
كند.  در اين راستا نماينده ولي فقيه در آذربايجان 
ش��رقي نيز مي گويد: »قطع درختان ارس��باران 
نيازمند واكاوي و روشنگري در افكار عمومي است 
و رسانه ملي در اس��تان بايد براي شفاف سازي و 
استانداري آذربايجان ش��رقي براي اقدامات ازم 
وارد عمل شوند.«  حجت ااسام والمسلمين سيد 
محمد علي آل هاشم با اشاره به اينكه برخي مدعي  
هستند كه اين درختان قطع شده به شمال كشور 
براي فروش به قاچاقچيان منتقل مي شوند، ادامه 
مي دهد: »همه مسئوان موظف به حفظ و حراست 
از اين منابع خدادادي هستند و بايد هرچه سريع تر 

جلوي چنين اقداماتي گرفته شود.«
   خطر بياباني شدن بيخ گوش استان

درحال حاضر گفته مي شود كه بعد از اجرايي شدن 
طرح تنفس جنگل هاي شمال به مدت ۱۰ سال، 
امسال اجازه برداشت چوب جنگلي به كسي داده 
نشده اس��ت و صنايع و كارگاه ها براي تأمين مواد 
اوليه مورد نيازش��ان كه چوب اس��ت، رو به باغات 
شخصي آورده اند. برخي از باغداران هم براي تأمين 
معاش حاضر هستند حتي درخت ۲۰۰ ساله خود 
را قرباني كنند تا مبلغ كمي از اين صاحبان مشاغل 
صنايع چوبي دريافت كنند. نماينده مردم كليبر، 
خداآفرين و هوراند در مجلس ش��وراي اسامي با 
تأييد مطاب فوق مي گويد: »بيش تر از يك سال است 
كه كارخانه هاي چوب بري شمال به درختان باغات 
كليبر روي آورده ان��د.« اه قلي قلي زاده مي افزايد: 
»متأسفانه اكنون ش��اهد اين هستيم كه برخي از 
باغداران حتي اجازه بريدن درخت هايي همچون 
گردو را مي دهند كه اگر اين شيوه ادامه يابد به طور 
قطع در آينده اي نه چن��دان دور كليبر به كويري 
بي آب و علف تبديل مي شود.« اين نماينده مجلس 
با اشاره به اينكه مردم منطقه اغلب به دليل مشكات 
مالي تن به چنين كاري مي زنند، ادامه مي دهد: »با 
اينكه اين كار هيچ مشكل قانوني اي ندارد، اما رويه 
بدي است كه اكنون به جان منطقه ارسباران افتاده 
و هرروز بر ش��دت آن افزوده مي ش��ود.« بنابر اين 
هرچه سريع تر بايد براي اين مسئله كه ممكن است 
در آينده اي نه چندان دور منجر به اين شود كه باغات 
ارسباران از روي زمين محو شوند، چاره اي انديشيده 
شود. در حال حاضر به توصيه كارشناسان بايد باغات 
پرورش دهنده درختان مورد نياز براي كارگاه هاي 
چوب بري گسترش يابد تا مواد اوليه مورد نياز اين 
كارگاه ها به جاي جنگل و باغات ميوه از اين باغات 
تأمين شوند و آسيبي به پوشش سبز منطقه وارد 
نشود. اين موضوع نيز به طور حتم نيازمند رسيدگي 

از سوي اداره جهاد كشاورزي استان است.

تبر سودجويان بر تن درختان 200 ساله ارسباران نشست
فيلم قلع و قمع درختان ارسباران واقعي از آب درآمد و مسئوان سازمان محيط زيست و منابع طبيعي موضوع را بر گردن جهادكشاورزي انداختند!

 به منظور محروميت زدايي و توسعه 
روسلتاها يكلي از برنامه هايي كه 
در دسلتور كار قرار گرفته، اجراي 
طرح هادي روستايي جهت تأمين 
عادانه امكانلات از طريق تحول 
كالبدي- فيزيكي روسلتا، ايجاد 
تسلهيات اجتماعلي- توليدي، 
تأمين خدملات عموملي و بهبود 

مسكن روستاييان است
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آباداني روستاها بزرگ ترين هديه انقاب به روستانشينان
 تا ابتداي سال ۵۸ هيچ ماماي شاغل در مراكز بهداشت و درمان روستايي حضور نداشت

 اما تا سال ۹۳ ، 4۶00 نفر ماما در اين مراكز مشغول به كار شدند

  گلس�تان: رئيس گروه فرآوري و كيفيت ش��يات استان گلستان 
گفت: طي هفته گذشته براي نخستين بار محموله هاي خوراك آبزيان، 
از مرزهاي گلستان به خارج از كشور صادر شد. آرش جيران اظهار كرد: 
اين صادرات با نظارت و تأييد اداره كل شيات استان و طبق دستورالعمل 
اباغي از وزارت جهاد كشاورزي و سازمان شيات ايران به بازار كشورهاي 
تركمنستان و افغانستان انجام ش��د. تاكنون و طي هفته گذشته، حدود 
۲۵۰ تن خوراك آماده آبزيان )ماهي كپور( توليد كارخانجات استان به 

كشورهاي تركمنستان و افغانستان صادر شده است. 
  هرمزگان: سرپرست س��تاد نظارت گمركات هرمزگان گفت: طي 
۹ ماه نخست امسال درآمد گمركات هرمزگان بيش از ۸ هزار ميليارد 
و ۱۴۶ ميليون تومان بوده است. حسين سعيدي افزود: از ابتداي سال 
تاكنون بيش از ۳۲ ميليون و ۱۹۸ هزار تن كاا ب��ه ارزش بيش از ۱۰ 
ميليارد و ۲۹۰ ميليون دار از گمركات اس��تان به خارج از كشور صادر 
شد كه از نظر وزن ۹۰۷ هزار تن و ارزش، ۳ ميليارد دار بيشتر از مدت 
مشابه پارسال اس��ت. اين كااها روغن هاي معدني شامل مواد قيري و 
موم هاي معدني، مواد پاستيكي– چدن، آهن و فواد، سنگ فلز جوش 

و خاكستر آن، مس و مصنوعات مسي است. 
  خراس�ان رضوي: مدير كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي با 
اشاره به اينكه جمعيت پلنگ در ۱۲ زيستگاه خراسان رضوي طبق برآورد 
كارشناس��ي به حدود ۱۰۰ قاده مي رسد. گفت: اين زيس��تگاه ها عاوه 
برافزايش جمعيت پلنگ ها در خراس��ان رضوي به ۱۰۰ قاده پارك ملي 
تندوره و پناهگاه حيات وحش حيدري، ش��امل پنج منطقه حفاظت شده 
جنگل خواجه، هالي، دربادام، قرچقه و ريوند و نيز چهار منطقه شكار ممنوع 
سيدمرتضي، كلياق، ژرف و بزد هستند. تورج همتي افزود: برنامه سرشماري 
پائيزه پستانداران در مناطق طبيعي استان به اتمام رسيد و براساس نتايج 

شاهد رشد ۱۰ درصدي گونه هاي غالب استان نسبت به پارسال بوده ايم. 
  سيستان و بلوچستان: كشت كلزا در ايرانشهر در سال زراعي جاري 
۲۰ درصد افزايش يافته و امسال ۳۰۰ هكتار از اراضي اين شهرستان به 
كشت كلزا اختصاص داده شده است. مدير جهاد كشاورزي ايرانشهر گفت: 
عملكرد كلزا ۲ تن در هكتار است و پيش بيني مي شود امسال بيش از ۶۰۰ 
تن محصول برداشت شود. مجيد فياضي افزود: سه نوع بذر كلزا در ايرانشهر 
كشت مي شود كه گلدهي همزمان، غاف دهي يكسان و مقاوم بودن در 
برابر تغييرات آب و هوايي و آفت ها از مهم ترين مزيت اين سه نوع بذر است. 
كلزا از جمله دانه هاي روغني است كه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، 
توسعه كشت آن مد نظر است و هر كيلوي آن بيش از ۳۰ هزار ريال از طرف 

دولت و به صورت تضميني خريداري مي شود. 

 احياي توليد صنايع پليمری  اردبيل 
با استفاده از ظرفيت هاي استاني 

رئيس كل دادگستري استان اردبيل از     اردبيل
احي�اي واح�دي تولي�دي اردبيل با 

استفاده از ظرفيت هاي استاني خبر داد. 
حجت ااسام محمدعلي قاصدي در آيين بهره برداري از واحد توليد صنايع 
پليمري در اردبيل گفت: اين واحد توليدي به لحاظ داش��تن مشكاتي 
كه داشت مدت ها تعطيل ش��ده بود و در حالت ركود به سر مي برد. وي 
افزود: مشكات اين واحد توليدي پس از اينكه در كميته حمايت قضايي 
از سرمايه گذاري اس��تان مطرح شد به همت دس��تگاه قضايي استان و 
مسئوان استاني متولي امر مشكات برطرف و اين واحد توليدي مجدداً 
به بهره برداري رسيد. رئيس كل دادگستري استان اردبيل با بيان اينكه 
حدود ۲۰ نفر از نيروهاي شاغل اين واحد توليدي مددجويان و زندانيان 
هستند، افزود: اين افراد از طريق بنياد تعاون اداره كل زندان ها شناسايي 
شده و با هماهنگي هاي انجام شده به اين مجتمع معرفي شده و مشغول به 
كار شده اند. قاصدي ادامه داد: به طور قطع اشتغال اين افراد در پيشگيري 
از بسياري از آس��يب ها كه متوجه خود فرد و خانواده هاي آنان مي شود 
جلوگيري مي كند كه با توجه به اين مهم توسعه اشتغال در بين مددجويان 
زندان هاي استان در اولويت است. رئيس كل دادگستري استان اردبيل 
گفت: دستگاه قضايي استان همواره با تمام توان تاش مي كند تا با رعايت 
قوانين و مقررات از ظرفيت هاي استاني براي احيا و فعال سازي واحدي 
توليدي به منظور رونق اقتصادي، توليد و اشتغال در استان استفاده كند. 

 اجراي طرح هادي 
در ۶۹۶ روستاي استان زنجان      

مديركل بنياد مسكن انقاب اسامي     زنجان
استان زنجان از اجراي طرح هادي در 

۶۹۶ روستاي استان زنجان خبر داد. 
سجاد صنعتي منفرد به اجراي طرح هادي در روستاهاي استان زنجان 
اشاره كرد و گفت: از ۷۱۰ روستاي ۲۰ خانوار استان زنجان براي ۶۹۶ 
روستا طرح هادي تهيه شده كه معادل ۹۸ درصد است. وي افزود: در 
۳۷۴ روستاي اس��تان زنجان اجراي طرح هادي شروع شده كه۵۲/۷ 
درصد است كه از متوسط كشوري ۱۰ درصد بااتر هستيم. مديركل 
بنياد مسكن انقاب اسامي اس��تان زنجان به مقاوم سازي واحدهاي 
مسكوني روستايي در استان زنجان اشاره كرد و گفت: ۹۱ هزار و ۲۶۵ 
واحد مسكوني روستايي داريم كه از اين تعداد ۴۷ هزار و ۳۱۴ واحد از 
طرح تسهيات بهسازي استفاده كرده و مقاوم سازي شده است. صنعتي 
منفرد ادامه داد: تا به امروز مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي 
استان زنجان بااي ۵۱ درصد و متوسط كشوري ۴۰ درصد است. وي 
افزود: مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي در استان زنجان ۱۱ 
درصد از متوسط كشوري بااتر اس��ت. صنعتي منفرد گفت: عملكرد 
بنياد مسكن انقاب اس��امي اس��تان زنجان در جذب تسهيات در 
سال گذشته رتبه دوم بوده و ۹ ماه امسال رتبه اول را به خود اختصاص 
داده است. وي تصريح كرد: بعد از تش��كيل بنياد مسكن به فرمان امام 
خميني)ره( اين ارگان در زمينه بهسازي مس��كن روستايي، احداث 
مس��كن مهر در ش��هرهاي زير ۲۰ هزار نفر جمعيت، احداث مسكن 

روستايي، اجراي طرح هادي و ديگر زمينه ها فعاليت مي كند.

 شهرك صنعتي چوب 
در قطب منبت كشور احداث مي شود  

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي     مركزي
اس�تان مرك�زي از احداث ش�هرك 

صنعتي چوب در قطب منبت كشور خبر داد. 
مصطفي آمره گفت: توسعه و گسترش شهرك ها و نواحي صنعتي استان 
مركزي با هدف توسعه و رونق اقتصادي و افزايش اشتغال در دستور كار 
شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي قرار گرفته است. مديرعامل 
شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي افزود: هم اكنون ۳۲ شهرك 
و ناحيه صنعتي در استان مركزي فعال هستند. در سال جاري هم، ايجاد، 
توسعه و گسترش چند ناحيه صنعتي ديگر در حال پيگيري است. وي 
ادامه داد: پيگيري ايجاد ناحيه صنعتي سمقاور مورد نظر است كه پس از 
تصويب در ستاد اقتصاد مقاومتي مطالعه مكان سنجي آن انجام و در جلسه 
توسعه و برنامه ريزي استان هم مصوب ش��ده، هم اكنون در حال تملك 
زمين هستيم و مطالعات فاز يك نيز در دست اجراست. مدير عامل شركت 
شهرك هاي صنعتي استان مركزي خاطرنشان كرد: سمقاور از پتانسيل 
خوبي در حوزه صنعت چوب از جمله منبت و مبل برخوردار اس��ت، كه 
با ايجاد ناحيه صنعتي در روستاي سمقاور صنعت چوب در يك منطقه 
ساماندهي مي شود. چرا كه صنعتگران چوب در روستا پراكنده هستند و با 
ايجاد اين ناحيه صنعتي صنعتگران در يك مكان مناسب متمركز مي شوند 
و مي توانند فعاليت خود را توسعه دهند و با شكل گرفتن اين ناحيه و استقرار 

صنعتگران چوب، زمينه توسعه كسب و كار در روستا فراهم مي شود. 

 توزيع ساانه ۱۸ هزار تن آرد 
بين عشاير كرمانشاهي     

مديركل امور عشايري استان كرمانشاه     كرمانشاه
از توزيع س�اانه ۱۸ هزار تن آرد بين 

عشاير كرمانشاهي خبر داد. 
حس��ن احمدي با بيان اينكه س��اليانه حدود ۱۸ هزار تن آرد توسط 
اتحاديه و تشكل هاي تعاوني ميان عشاير توزيع مي شود، اظهار داشت: 
اين توزيع شامل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن براي عشاير استان و بيش از ۶۵۰۰ 
تن براي روس��تاييان حوزه شهرستان كرمانش��اه است. وي همچنين 
از توزيع ۳۰ هزار كپسول گاز با احتس��اب ۱۰۵ ميليون تومان اعتبار 
مصوب جهت اجراي اين پروژه خبر داد و افزود: براي هر كپسول حدود 
۳۵۰۰ تومان يارانه حمل محاسبه شده است. مديركل امور عشايري 
استان كرمانشاه ادامه داد: همچنين به وسيله كاميون هاي تانكردار به 
صورت س��يار حدود ۳۰۰ هزار متر مكعب آب در سال توزيع مي شود. 
وي با بيان اينكه اين ميزان توزيع با احتس��اب ميانگين استفاده از ۳۵ 
دستگاه كاميون تانكر دار ۱۰ هزار ليتري در نظرگرفته شده است، گفت: 
هر كاميون در روز سه سرويس عمليات آبرساني به انجام مي رساند و 
حدود ۳۰۰ روز در سال عمليات آبرساني سيار به عشاير اجرا مي شود. 

 صادرات بيش از ۱۸7 ميليون دار كاا
 از استان فارس      

مدي�ركل گم�رك اس�تان ف�ارس از     فارس
صادرات بيش از ۱۸7 ميليون دار كاا 

از اين استان خبر داد. 
خداداد رحيمي، با اشاره به اينكه در ۹ ماه امسال ۲۵۲ هزار و ۱۲۱ تن 
كاا به ارزش ۱۸۷ ميليون و ۴۸۱ هزار و ۷۲۹ دار از طريق گمرك هاي 
اين استان به خارج از كشور صادر شده است، گفت: ارزش وزني كااهاي 
صادراتي در مدت مشابه پارس��ال ۱۵۸ هزار و ۲۹ تن و ارزش ارزي آن 
نيز ۱۴۹ ميليون و ۳۹۹ هزار و ۲۳۶ دار بوده كه امس��ال به ترتيب ۶۰ 
درصد و ۲۵ درصد افزايش نش��ان مي دهد. وي افزود: اين كااها به ۶۰ 
كشور دنيا از جمله عراق، افغانستان، امارات متحده عربي، قطر، آلمان، 
كويت، هند، پاكس��تان، تركيه و عمان صادر شده است. رحيمي ادامه 
داد: كااها و محصواتي مانند فرآورده ه��اي لبني، رب گوجه فرنگي، 
عصاره و پودر ش��يرين بيان، اوره، خرما، دس��تگاه هاي مبدل حرارتي، 
سيمان، آرد گندم، فرش و ساير كفپوش ها بيشترين حجم صادرات را 
به خود اختصاص داده اند. وي گفت: در ۹ ماه امسال، ۱۵ هزار و ۶۲ تن 
كاا به ارزش ۷۵ ميليون و ۲۴۲ هزار و ۷۹۵ دار از طريق گمرك هاي 
اين استان وارد كشور شده است. رحيمي ادامه داد: اين ميزان واردات 
نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ وزني ۱۱ درصد و از لحاظ ارزش 
۲۵ درصد افزايش داشته است. وي اظهار داشت: اين كااهاي وارداتي 
مربوط به ۴۶ كشور دنيا از جمله چين، آلمان، كره جنوبي، امارات متحده 

عربي، تركيه، سوئد، پاكستان، ايتاليا، لهستان و تايلند مي شود. 

88498441سرويس  شهرستان

سيداحمد هاشمي اشكا
   گزارش يك



بان�ك مرك�زي اي�ن روزه�ا در حال�ي برنامه 
گس�ترده اي را براي بهبود نظام بانكي كش�ور 
آغاز كرده كه يكي از دغدغه هاي كارشناسان 
اقتصادي، موضوع ف�رار نقدينگي از بانك ها و 
ورود آن به بازار كشور است. اتفاقي كه مي تواند 
تهديد ت�ازه اي در حوزه ت�ورم به ش�مار آيد. 
بر اساس آخرين آماري كه در رسانه ها منتشر شده 
حجم نقدينگي كشور اين روزها به مرز هزار و 700 
هزار ميليارد تومان رسيده و از اين رقم حدود هزار 
و 485 هزار ميليارد توم��ان آن مربوط به مجموع 
سپرده هايي اس��ت كه مردم در قالب سپرده هاي 
بلندمدت و كوتاه مدت در بانك ها قرار داده اند. اين 
در حاليست كه در اين دوره مجموع سپرده اضافه 
شده به حجم سپرده هاي بانكي حدود ۲7۱ هزار 
ميليارد تومان بوده كه رقم اضافه شده در مقايسه 
با چند سال گذشته با اينكه بيشتر بوده، اما درصد 

رشد آن كاهش دارد. 

قرار گيري چنين حجم بزرگي از نقدينگي در شبكه 
بانكي كشور به عنوان سپرده در شرايطي است كه 
بانك مركزي در ادامه اصاح سيستم بانكي كشور 

دست روي اين سپرده  ها گذاشته است. 
به عنوان نمونه بانك مركزي اخيراً با هدف كنترل 
نقدينگي تاش مي كند كه با بانك هايي كه بااتر 
از ۲0 درصد سود به سپرده ها پرداخت مي كنند، 
برخورد جدي كند. همچنين چن��دي پيش بود 
كه ب��ا مصوبه ش��وراي پ��ول و اعتبار ب��ا برچيده 
شدن سيستم ارائه سود روز شمار به سپرده هاي 
كوتاه مدت، بانك ها موظفند سود بانكي را براساس 
حداقل مانده در ماه محاس��به و به مشتريان خود 

پرداخت كنند. 
در اين بين اتفاق ديگري ك��ه مي تواند دارندگان 
سپرده را به خروج سرمايه خود از بانك ها تشويق 
كند، موضوع كاهش س��ود بانكي اس��ت. اتفاقي 
كه به نظر مي رس��د بانك مركزي ب��راي كنترل 

نقدينگي به دنبال آن اس��ت؛ چراكه مدت هاست 
بانك هاي كش��ور ب��ه بزرگ ترين ماش��ين توليد 
نقدينگي تبديل شده اند و همانطور كه عنوان شد 
اين نقدينگي تأثيرات منفي زيادي بر حوزه اقتصاد 
كشور گذاشته است. عاوه بر اين اقتصاد دولت به 
دنبال آن است كه با كاهش دادن سود بانكي، عمًا 
صنايع را براي دريافت تسهيات از شبكه بانكي و 

رونق دادن به توليد تشويق كند. 
  خطر تهديد كننده چيست؟

اگرچه در اي��ن ميان بايد اقدام بان��ك مركزي در 
اصاح نظام بانكي كشور را يك استراتژي درست 
دانست، اما اين اتفاق در شرايط فعلي مي تواند يك 

تهديد براي حجم نقدينگي كشور نيز باشد. 
بر اين اساس، افزايش نرخ تورم اعام شده از سوي 
نهادهاي رسمي در ماه هاي گذشته نشان مي دهد 
كه نرخ تورم به حداكثر سود پرداخت شده توسط 
بانك ها نزديك شده كه در چنين شرايطي چون 

مسئله سود براي صاحبان ۹0 درصد از سپرده ها 
اهميت دارد، اين موضوع مي تواند به فرار نقدينگي 
از بانك ها و ورود آن به بازار منجر شود. در همين 
ارتباط بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز بر اين 
باور هستند كه يكي از مهم ترين عوامل نوسانات 
اخير در بازار ارز، طا، مسكن و حتي اقام ضروري 
مردم ورود همين غول نقدينگي به اين بازار ها بوده 

كه در بانك هاي خاطي به وجود آمده است. 
  چه بايد كرد؟

در اي��ن مي��ان راه حل ه��اي متفاوتي ني��ز براي 
جلوگيري از خروج اين سپرده ها از بانك ها وجود 

دارد. 
ش��ايد مهم ترين برنامه ريزي ب��راي جلوگيري از 
ش��كل گرفتن اين اتفاق، راه اندازي مجدد افتتاح 
س��پرده هاي بانكي چند ساله باش��د.  اتفاقي كه 
باعث مي شود همچنان پول سپرده هاي مردم در 
صندوق بانك ها بماند. البته گشايش اين سپرده ها 
هنوز در برخ��ي از بانك ها ص��ورت مي گيرد، اما 
به دليل تورم باا س��پرده گذاران هيچ تمايلي به 
اس��تفاده از اين موضوع را ندارند. بنابراين در گام 
نخست بانك  مركزي مي تواند با جذاب كردن اين 
نوع حساب ها، انگيزه گش��ايش سپرده هاي چند 
س��اله را در نزد س��پرده گذاران افزايش دهد. اين 
اتفاق منوط به اين است كه بانك مركزي نظارت 
دقيقي بر بانك ها انجام دهد تا منابع اين سپرده ها 
در محلي درست هزينه شود و خود به ابزاري براي 
برهم زدن وضعيت اقتصادي كشور تبديل نشود. 
متأس��فانه در جريان تاطمات اخير گزارش هاي 
غير رسمي مختلفي منتشر ش��د كه نشان مي داد 
بانك ها براي جبران زي��ان مالي خود و همچنين 
ايجاد ارزش افزوده، بخشی از سپرده هاي مردم را 
به خريد و فروش ارز و سكه اختصاص دادند و خود 

عاملي براي ايجاد ناآرامي در بازار شدند. 
حوزه دومي ك��ه دولت مي تواند ب��ر آن تمركز و 
بر اساس آن سپرده ها را جذب كند، حوزه انتشار 
اوراق قرضه براي طرح هاي مختلف عمراني كشور 
با سودي بااتر از ش��بكه بانكي است؛ اين اتفاق 
نيز مي تواند نقدينگي را بدون واس��طه به سمت 
توسعه طرح هاي عمراني كشور سوق دهد و باعث 
ايجاد اش��تغال و بهبود فضاي اقتصادي كش��ور 
شود. هر چند كه س��ابقه انتش��ار اين اوراق هم 
عمل تجربه انح��راف و پرداخت بدهی های قبلی 

را داشته است.
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سپرده های بانکی درد سر جدی اقتصاد
1500 هزار ميلياردتومان سپرده می تواند تهديدی جدی برای اقتصاد ركودی به شمار آيد

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

132841204كارتنايران
3593171تراكتورسازيايران

4909233سرمايهگذاريصنعتنفت
4172198س.صنايعشيمياييايران
2952140صنايعشيمياييفارس

11736555كنترلخوردگيتكينكو
222571040معدنياماحايران

156373سيمانداراب
3067143آبسال

7410345سيمانهرمزگان
4620215كويرتاير

3646169فوادكاوهجنوبكيش
186186سرمايهگذاريآتيهدماوند

2745126پارسمينو
14370658پاايشنفتتبريز

3139143مارگارين
7305332پاايشنفتاصفهان

4606209توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
157971سرمايهگذاريتوكافواد)هلدينگ

3368151صنعتيبهشهر
179180توليديكاشيتكسرام
215395فرآوردههاينسوزآذر
5017221پاايشنفتتهران

4301187مليسربورويايران
2603112نوسازيوساختمانتهران

4704202پتروشيميشازند
8091347دودهصنعتيپارس

210390مهركامپارس
351671497پتروشيميخارك
7976339مسشهيدباهنر

209287توسعهشهريتوسگستر
2703112حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

2636109ايرانياساتايرورابر
6157254سيمانبجنورد
185976لبنياتكالبر

377251503سپنتا
244397پمپسازيايران

5273209موتوژن
88535سيمانشرق

326721257پتروشيميپارس
4430170توليديچدنسازان

6624253كارخانجاتقندقزوين
5741217صنايعپتروشيميكرمانشاه

10319388پاايشنفتبندرعباس
2693101داروسازيامين

177766بيمهما
7513278پتروشيميفجر

235687لعابيران
286591054نفتسپاهان
163260لبنياتپاك

5585200گروهمپنا)سهاميعام(
246288فوادآلياژيايران

5780206سرمايهگذاريداروييتامين
7239254داروسازيفارابي
4981174بيسكويتگرجي

2952102صنايعاستيكيسهند
8097274پتروشيميمبين

15690530صنايعشيمياييسينا
4450147شيرپاستوريزهپگاهخراسان
4103133گسترشنفتوگازپارسيان

4269135قندنيشابور
151046ماشينسازينيرومحركه

9592287قندهكمتان
212263س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

245572صنايعآذرآب
12856365پتروشيميپرديس
5789161پتروشيميشيراز

276074حفاريشمال
93525كمباينسازيايران
4792127امپپارسشهاب

11841290كربنايران
432331020پتروشيميفناوران

4757111معدنيوصنعتيچادرملو
4426103گروهمديريتسرمايهگذارياميد

431098آلومراد
268361شكرشاهرود

269761كارخانجاتتوليديشهيدقندي
306469آلومينيومايران

363781سايپاآذين
172537سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

123525سرمايهگذارينيرو
319563دادهپردازيايران

6738132سرمايهگذاريصنعتبيمه
155729سيمانمازندران

340562بينالملليمحصواتپارس
286451سراميكهايصنعتياردكان

162929تامينسرمايهاميد
11451202پتروشيميجم

138723گروهپتروشيميس.ايرانيان
6739109معدنيوصنعتيگلگهر

231037سختآژند
149323سيمانفارسوخوزستان

7129109مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
10588161فراوردههاينسوزايران

101615بيمهالبرز
487772فوادمباركهاصفهان

188527توريستيورفاهيآبادگرانايران
112416سيماندورود

247935كارخانجاتتوليديشيشهرازي
212830بيمهدانا
634389سالمين

اتمام مسکن مهر پرند تا شهريور ۹۸
مديرعام�ل ش�ركت عم�ران پرن�د از اتم�ام پروژه ه�اي مس�كن 
مه�ر اي�ن ش�هر ت�ا ش�هريورماه س�ال آين�ده خب�ر داد و گف�ت: 
ب�راي تعيي�ن تكلي�ف واحدهاي�ي ك�ه متقاضي�ان آن آورده 
مي دهي�م.  فراخ�وان  ب�ه زودي  نكرده ان�د  واري�ز  را  خ�ود 
به گزارش تسنيم، محسن وطن خواهي با اعام اينكه به زودي فراخواني 
براي تعيين تكليف آورده متقاضيان اعام مي كنيم، اظهار كرد: در شهر 
پرند حدود ۹6 هزار واحد مس��كن مهر در ساخت اس��ت كه از اين تعداد 

تاكنون حدود 70 هزار واحد تحويل متقاضيان شده است. 
وي با بيان اينكه حدود ۱0 هزار واحد نيز س��اخته شده، اما به دليل نبود 
يا كمبود زيرس��اخت هاي مربوط به آب، برق و فاضاب بخشي از آنها را 
نمي توانيم افتتاح كنيم و تحويل دهيم، افزود: بر اساس برنامه ريزي صورت 
گرفته حدود 5 هزار واحد همزمان با دهه مبارك فجر امسال افتتاح خواهد 
شد.  وي با تأكيد بر اينكه پرونده مسكن مهر پرند شهريورماه سال آينده 
بسته مي شود، به موضوع انتقال تعدادي از متقاضيان مسكن مهر پرديس 
به پرند اشاره و تصريح كرد: دولت تعهد داده كه مسكن مهر متقاضيان را 
تحويل دهد، در اين راستا آن دسته از متقاضيان شهر پرديس كه به دايلي 
واحد مسكن مهر به آنها اختصاص نيافته و در واقع بيش از ظرفيت پرديس 
ثبت نام  صورت گرفته به پرند منتقل مي شوند.  مديرعامل شركت عمران 
پرند با يادآوري اينكه بر اس��اس تفاهم صورت گرفت��ه حدود 500 واحد 
براي اين متقاضيان در نظر گرفته شده است، گفت: اين متقاضيان همان 
آورده اي را كه ساير متقاضيان مس��كن مهر پرند پرداخت كرده اند را بايد 
واريز كنند.  وطن خواهي با اعام اينكه متقاضيان بايد حدود 3۲ ميليون 
تومان آورده داشته باشند، افزود: به زودي طي فراخواني از متقاضياني كه 
آورده خود را واريز نكرده اند، مي خواهيم هر چه زودتر نس��بت به اين كار 

اقدام كنند، در غير اينصورت از سامانه مسكن مهر حذف خواهند شد. 

بيکاري ۲۸۰ هزار نفر قطعه ساز
دبير انجمن قطعه سازان همگن كشور با اشاره به ۴0جلسه قطعه سازان 
با مسئوان كشور براي حل مش�كات توليدكنندگان اين بخش در 
دو ماه گذش�ته گفت: هر چه فري�اد مي زنيم هيچ كس ب�ه درد قطعه 
سازان توجهي نمي كند و به زودي ۴00 قطعه ساز بيكار خواهند شد. 
به گ��زارش تس��نيم، آرش محبي نژاد، با اش��اره ب��ه اينك��ه به رغم تمام 
پيگيري هاي انجمن قطعه س��ازان همگن تا اين لحظه با وجود قول هاي 
مسئوان هيچ گشايش��ي براي رفع مشكات قطعه س��ازان اعمال نشده 
است، اظهار داشت: در حال حاضر وضعيت قطعه س��ازان روز به روز بدتر 
شده و به زودي 400 قطعه س��از بيكار خواهند ش��د.  وي با بيان اينكه با 
تعطيلي اين افراد در مجموع تع��داد بيكاران اين صنعت به ۲80 هزار نفر 
خواهد شد، افزود: در اين ش��رايط هر چه فرياد مي زنيم هيچ كس به درد 
قطعه س��ازان توجهي نمي كند كه اين موضع بس��يار نگران كننده است.  
دبير انجمن قطعه س��ازان همگن كش��ور گفت: ظرف دو ماه اخير بيش 
از 40 جلسه مختلف در مجلس شوراي اس��امی و دولت با حضور وزراي 
اقتصاد، صنع��ت، كار، رئيس كل بانك مركزي و رئيس مجلس ش��وراي 
اسامي داش��تيم، اما عمًا هيچ اتفاقي نيفتاده و گرد مرگ روي صنعت 
قطعه سازي پاشيده شده است.  محبي  نژاد با اعام اينكه حل مشكل قيمت 
قطعات، تأمين نقدينگي، مطالبات معوق و س��رمايه در گردش به همراه 
تأمين مواد اوليه واحدهاي توليدي بايد حل ش��ود، تصريح كرد: به تمام 
اين مشكات بايد كاهش چشمگير تيراژ خودرو را هم اضافه كرد. در حال 
حاضر تقريباً توليد در خودروسازان رو به توقف است و برنامه توليد روزانه 
6 هزار دستگاه خودرو به شدت افت كرده و هرگز به اهداف از پيش تعيين 

شده نخواهيم رسيد. 

  خاك خوردن ايحه سهام عدالت 
در كميسيون ويژه مجلس

رئي�س كميس�يون اقتص�ادی مجل�س ب�ا اعتق�اد ب�ه اينك�ه 
دول�ت و مجلس بر س�ر انتق�ال مالكي�ت س�هام عدالت ب�ه مردم 
كاره اي نيس�تند، گف�ت: يك�ي از ابزاره�ا ب�راي برون رف�ت 
از تحري�م نفت�ي، عرض�ه نفت خ�ام در ب�ورس ان�رژي اس�ت. 
به گزارش فارس، محمد رضا پور ابراهيمي، پيرامون آخرين وضعيت ايحه 
سهام عدالت در مجلس و دليل طواني شدن فرايند بررسي آن گفت: اين 
ايحه هم اكنون به كميسيون ويژه اصل 44 ارجاع داده شده و دليل طواني 
شدن آن ناشي از وجود اختاف پايه اي در مورد نحوه واگذاري سهام عدالت 
اس��ت.  وي افزود: »اعتقاد دارم بايد مالكيت سهام عدالت را به مردم داد و 
دولت و مجلس براي تصميم گيري بر س��ر واگذاري س��هام عدالت مردم 
كاره اي نيستند.  « رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به گذشت 
حدود يكسال از ايحه پيشنهادي دولت به مجلس در مورد آزاد سازي سهام 
عدالت، گفت: برخي معتقدند نبايد واگذاري قطعي سهام عدالت را به مردم 
داد و بايد آن را در قالب تشكيل يك صندوق مشترك سرمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( تعريف كرد، در حالي كه اين صندوق ها به شكل ETF هاي 
تفكيكي در صنايع مختلف بورس��ي يا به صورت صندوق واحد باشند، در 
نهايت دولت آن را مديريت مي كند، در حالي كه چنين فرايندي فايده اي 
ندارد و دوباره تكرار همان شرايط قبلي است.  پور ابراهيمي پيش بيني كرد: 
به نظر مي رسد تا پايان امسال بتوان كمك كرد تا ايحه آزاد سازي سهام 
عدالت به نتيجه مشخصي دست يابد، اما هم اكنون اين ايحه در كميسيون 
ويژه اصل 44 قانون اساسي رفته و مانده است. پورابراهيمي در مورد زمان 
و ميزان دور جديد عرضه نفت خام در بورس انرژي گفت: درخواستي وزير 
نفت از شوراي عالي اقتصادي داشت كه شورا با آن موافقت كرد و بر استمرار 
عرضه نفت خام در بورس تأكيد شد.  به گفته وي كليات اين تصميم گيري ها 
تسهيل روند عرضه نفت خام در بورس انرژي و افزايش امكان تسويه ريالي 
معامات براي خريداران و حتي تا صددرصد ارزش معامله بود.  اين نماينده 
مجلس با بيان اينكه عرضه نفت خ��ام در بورس انرژي در حال حاضر فقط 
نفت سبك خواهد بود، گفت: معتقدم يكي از ابزارها براي برون رفت از تحريم 
نفتي، عرضه نفت خام در بورس انرژي است كه خوشبختانه راه اندازي شده 
و با كمك دولت در تسريع و استمرار عرضه آن و همچنين تسهيل تسويه 

ارزي و ريالي آن گام برداشته خواهد شد. 

دستورالعمل شوراي رقابت براي تنظيم قيمت 
خودروهاي انحصاري تهيه شد

رئي�س ش�وراي رقاب�ت گف�ت: دس�تورالعمل تنظي�م قيم�ت 
ب�راي  و  تهي�ه  رقاب�ت  انحص�اري در ش�وراي  خودروه�اي 
رئيس جمه�ور و ش�وراي عال�ي هماهنگي اقتصادي ارس�ال ش�د. 
به گزارش فارس، رضا شيوا با اعام اين خبر افزود: براساس ماده 58 فصل 
نهم اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسامي ايران شوراي رقابت موظف 
اس��ت تا همه س��اله دس��تورالعمل تعيين قيمت را براي خودروهايي كه 
داراي انحصار هس��تند و رقيب ندارند، ارائه كند.  شيوا گفت: براساس بند 
3 آن اباغيه مقرر شد تا شورا و نهادهايي كه قيمت گذاري انجام مي دادند، 
شيوه قبلي را ادامه دهند، اما قيمت گذاري ها براساس تأييد نهايي شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي خواهد بود.  رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: 
بنابراين شوراي رقابت هم با توجه به وظيفه اي كه برعهده داشت در مورد 
قيمت گذاري خودرو بايد كار كارشناسي را انجام مي داد و پس از اين اقدام 
قيمت هاي پيشنهادي را به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه رياست 
آن بر عهده رئيس جمهور است اعام مي كرد تا اين شورا قيمت ها را تأييد يا 
رد كند.  وي ادامه داد: شوراي رقابت هم مصوب كرد دستورالعمل قيمت ها 
مانند چند سال گذشته براساس روش س��قف قيمت است و روش هزينه 
تمام شده نيست و آن دس��تورالعمل را آماده و براي رياست شوراي عالي 

هماهنگي اقتصادي كه رئيس جمهور است ارسال كرد. 
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ا استان بوشهر  تر قراردادها شركت  و  د

له اي همراه با ارزياب كيف مناقصه عموم ي مر
۹ راخوان عموم شماره  ه    تجديد 

دوم
بت 

نو

رئيس هيئت مديره انجمن مرغداران با تأكيد 
بر اينكه روز گذشته، قيمت منطقي مرغ بين 11 
تا 12 هزار تومان بوده است، گفت: مرغ فروشان 
دلشان خواسته در ابتداي هفته، هر كيلو مرغ 
را 1۴ ه�زار و 500 تومان بفروش�ند، اما مردم 
نبايد هر قيمتي كه فروش�گاه سركوچه شان 
تعيين مي كند، مرغ بخرند. اگر مردم همكاري 
و از خريد مرغ گ�ران خودداري كنن�د، قطعًا 
داان كوتاه مي آيند و قيمت ها ارزان مي شود. 
در گذش��ته هراز گاهي با افزايش قيمت كاا در 
بازار، مردم به صورت خودجوش در فضاي مجازي 
كمپي��ن نخري��دن كاا ب��ه راه مي انداختند تا با 
تشويق يكديگر به عدم خريد كاا، قيمت ها ارزان 
شود. موفق ترين اين كمپين ها در سال هاي اخير 
كمپين نخريدن خودرو بود كه ماه ها بازار خودرو 
را دچار ركود و كس��ادي كرد و در نهايت با ورود 
دولت و تخصيص وام كم بهره، خودروس��ازان از 
ورشكستگي نجات پيدا كردند. پس از آن، در ايام 
نوروز يا مناسبت هاي ديگر كمپين هاي ديگري 
براي نخريدن آجيل، تلفن هم��راه، لوازم خانگي 
و... به راه افتاد، اما به دليل عدم مش��اركت مردم، 

چندان موفق نشد. 
اين روزها افزاي��ش قيمت مرغ و گوش��ت قرمز 
بي��ش از س��اير كااها مش��هود اس��ت و وزارت 
جهاد كشاورز ي براي كنترل بازار اقداماتي انجام 
داده، اما نبود نظارت و بازرسي بر عملكرد زنجيره 
توليد در عمده فروش��ي و خرده فروش��ي موجب 
افزايش روزانه قيمت ها ش��ده است؛ به طوري كه 
گوشت قرمز به قيمت كيلويي 75 هزار تومان از 
سبد خريد بسياري از خانواده ها حذف شده و اگر 
افزايش قيمت مرغ هم با اين روند فعلي ادامه يابد، 
به زودي اين كااي پر طرفدار نيز از س��بد خريد 

خانواده ها حذف خواهد شد. 
در پي نوس��انات قيمت م��رغ در دو هفته اخير، 
وزارت جهاد كش��اورزي از روز دوش��نبه گذشته 
همزمان با توزيع مرغ منجم��د، مرغ گرم به نرخ 
دولتي توزيع كرد. با اين اقدام قيمت مرغ به ۱۲ 
هزار و 500 تومان كاه��ش يافت، اما پس از چند 
روز از روزشنبه مجدداً قيمت ها به ۱4هزار و 500 
تومان افزايش يافت. در حالي كه پش��تيباني امور 
دام قيم��ت منطقي اين كاا را ۱0ه��زار تومان و 
پرورش دهندگان ۱۱ هزار تومان اعام كرده اند. 

 رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي در 
گفت وگو با »جوان« با تش��ويق مردم به نخريدن 
مرغ گران، در پاسخ به اينكه دليل افزايش مجدد 
قيمت مرغ چيس��ت؟ مي گويد: كش��تارگاه ها و 
مرغ فروشان دلشان خواسته كه مرغ را گران كنند. 
مردم بايد هوشيار باش��ند و مرغ را با هر قيمتي 
نخرند. ماه هاس��ت كه انجمن پرورش دهندگان 

مرغ و وزارت جهادكشاورزي قيمت منطقي مرغ 
را ۱0 تا ۱۱ هزار تومان اعام مي كنند، اما مردم 
هر قيمتي كه مرغ فروش محلشان تعيين كرده، 
اقدام ب��ه خريد كرده اند. اگر م��ردم از خريد مرغ 
گران خودداري كنند، دست داان كوتاه شده و 

قيمت ها منطقي مي شود. 
محمد يوس��في مي افزايد: دولت مرغ منجمد با 
قيمت 8۹00 تومان توزيع مي كند و در هر كيلو 
۲ هزار تومان سوبس��يد مي دهد تا اقشار ضعيف 
و آس��يب پذير مرغ را با قيم��ت ارزان خريداري 
كنن��د، اما اين م��رغ دولت��ي به ج��اي اينكه به 
دست مصرف كننده واقعي برسد، از رستوران ها 
و چلو كبابي ه��ا س��ر در م��ي آورد. وي مي گويد: 
مرغدارها س��ه تا چهار ماه زحمت مي كش��ند تا 
مرغ را پرورش دهند و با ۱0 درصد سود به صورت 
چكي به كشتارگاه ها مي فروشند، كشتارگاه ها با 
محاسبه سود بيش��تر مرغ را به توزيع كنندگان 
مي فروشند و در نهايت مرغ در ميدان بهمن تهران 
نرخ گذاري مي شود، در اين ميان، مرغ فروش نيز 
در يك روز ۱0 درصد س��ود كرده و هر كيلو مرغ 
را هزار تومان بااتر از نرخ عمده فروشي به صورت 

نقدي مي فروشد و باز هم ناراضي است. 
رئيس انجمن پرورش دهن��دگان مرغ با تأكيد بر 
اينكه به هيچ وجه كمبود توليد نداريم، مي گويد: 
داان در بازار مرغ وارد شده و قيمت ها را تعيين 
مي كنند، از اي��ن رو ورود س��ازمان هاي نظارتي 
براي كنترل نوسانات قيمت اين كاا ضروري به 
نظر مي رسد كه متأسفانه در ماه هاي اخير جدي 

گرفته نشده است. 
وي مي افزايد: در ميدان بهمن تهران قيمت مرغ 
براساس آخرين قيمت روز گذشته تعيين مي شود 
و حدود ۲ هزار تومان نوسان دارد. اگر ورود مرغ 
گرم در يك روز بيش از روز قبل باش��د قيمت ها 
تا ۲هزار تومان ارزان مي ش��ود و اگر به هر دليلي 
اعتصاب كاميون داران، بارندگي برف و باران و... 
ورود مرغ كاه��ش يابد، قيمت تا ۲ ه��زار تومان 
افزايش مي يابد. يوسفي مي گويد: مصرف روزانه 
مرغ تهران، حدود ۱۲00 تن اس��ت كه 70 تا 80 
درصد آن از اس��تان هاي ديگر تأمين مي شود، از 
اين رو ميزان توزيع روزانه مرغ در عمده فروشي به 
دايل مختلف نوسان داشته و داان نيز از فرصت 

سوءاستفاده مي كنند. 

نرخ جديد برقراري انشعاب برق اعام شد
دفت�ر س�رمايه گذاري و تنظي�م مق�ررات 
ب�ازار آب و ب�رق، تعرفه جدي�د هزينه هاي 
برق�راري انش�عاب ب�رق را ب�ه تفكي�ك 
ن�وع ولت�اژ و مناط�ق كش�ور اع�ام كرد. 
به گزارش »جوان«، طبق اين تعرفه كه بر اساس 
اباغيه معاون اجرايي رئيس جمهور و كارگروه 
تنظيم بازار اعام ش��ده، هزينه هر انشعاب ۲5 
آمپر تك ف��از در تمامي مناط��ق داخل و خارج 
محدوده شهرستان هاي تهران و كرج مبلغ ۲7 

ميليون و 66۲ هزار ريال تعيين شده است. 
همچنين براي محدوده خدمات شهري تبريز، 
ش��يراز، اصفهان و مش��هد مبلغ ۲6 ميليون و 
8۱ ه��زار ري��ال، تمامي انش��عاب هاي خانگي 
در محدوده خدمات ش��هري واق��ع در منطقه 

گرمسير مبلغ ۱0 ميليون و 6۹5 هزار ريال  در 
نظر گرفته شده است.  تغييرات هزينه برقراري 
انشعاب برق در جلسه كارگروه تنظيم بازار در 
تاريخ ۱۲ مرداد ۱3۹5 ب��ا موضوع افزايش 4۹ 
درصدي هزينه هاي انش��عاب ب��رق به امضاي 
معاون اجرايي رئيس جمهور به تصويب رسيده 
و در اين مصوبه تصريح ش��ده است: »با در نظر 
گرفتن اثرات تورمي افزايش پيشنهادي، تعديل 
قيمت حق انش��عاب برق تا رس��يدن به سطح 
قيمت تمام شده در طي شش سال انجام شود. 
اين افزايش قيمت، معادل مجموع تورم انتظاري 
و مابه التفاوتي اس��ت كه به صورت مساوي بين 
شش سال تقسيم مي شود؛ به گونه اي كه در سال 

۱40۱ به نقطه سربه سر برسد. «

مرغ باز هم گران شد 
انجمن مرغداران: مردم مرغ را گران نخرند

بهناز قاسمي 
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سعيد احمديان
     گفت وگو

كار از گريه گذشته، بخنديد
شنيدن و خواندن برخي خبرها انسان را وادار به خنديدن مي كند، هرچند 
كه بعد از اين خنده بايد گريست به حال خودمان كه اينگونه راحت مورد  
بازيچه قرار گرفته  ايم.  بايد به برخي  خبرها خنديد، مثل خبري كه ديروز 
روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت. خبري مبني بر برگزاري نشستي 
براي بررسي ابعاد علمي و اقتصادي واگذاري پرسپوليس و استقال و خبر 
وقتي خنده دار مي شود كه متوجه شويم چه كساني قرار است در جلسه 

امروز به لحاظ »علمي و اقتصادي« اين موضوع را بررسي كنند.
نگاهي به ليست 24 نفره ارائه شده و ديدن برخي اسامي در بين آنها هر آدم 
اهل فوتبالي را به خنده وامي دارد، برخي از مدعون جلسه امروز همان هايي 
هستند كه طي سال هاي گذشته ميلياردها ميليارد براي اين دو تيم بدهي 
خارجي و محروميت درس��ت كرده اند و حاا با اندك سوادي كه دارند و 
سوءمديريتي كه به همه نشان داده اند و ثابت كرده اند، مي خواهند به لحاظ 

»علمي و اقتصادي« واگذاري دو تيم را بررسي كنند.
اين روزها  حرف از خصوصي سازي زده می شود، اما هيچ تعريف جامع و 
كاملي از اين مقوله وجود  ندارد. اصاً بايد اين سؤال را به صورت جدي مطرح 
كرد كه آيا مسئوان ورزش كشور مي دانند خصوصي سازي يعني چه و علم 
و اقتصاد در خصوص آنچه نظريه اي دارد يا اينكه آنها صرفاً يكسري حرف 

دهان پركن مطرح مي كنند.
امروز براي همه مسجل و مشخص اس��ت كه برخورداري از چند فاكتور 
نظير حق پخش، تبليغات محيطي، كپي رايت و بليت فروش��ي از اركان 
خصوصي سازي است. ركن هايي كه باشگاه هاي فوتبال ايران هيچ كدام، 
كوچك ترين بهره اي از آنها ندارند و اين دو تيم هم با انبوهي از هوادار و خيل 
عظيم عاقه مندانشان دست كمي از بقيه ندارند. بنابراين جالب است كه 
مي شنويم امروز قرار است يك بحث »علمي و اقتصادي« بابت اين مسئله در 
اتاق بازرگاني ايران تشكيل شود وقتي هنوز بزرگان اين ورزش هيچ تعريف 

درستي از خصوصي سازي ندارند و فقط شعار آن را سر مي دهند.
جداي از تمام اين واقعيات، مس��ئله نام هايي است كه امروز مي خواهند 
به لحاظ »علمي و اقتصادي« اين پرونده خاك خورده را بررس��ي كنند، 
پرونده اي كه حاا بيش��تر از قبل بازيچه سياس��ت بازي هاي دولت هاي 
مختلف قرار گرفته و همه خوب مي دانيم هيچ دولتي حاضر به واگذاري 
اين دو تيم به بخش خصوصي و چشم پوش��ي از درآمدي كه در كنار آنها 
به دست مي آورد، نيست.  نام ها را حتماً يك بار مرور كنيد، مخصوصاً روي 
برخي از آنها متمركز شويد، برخي كه متخصص بمب تركاندن و بدهي باا 
آوردن بودند. برخي كه قراردادهاي ميلياردي را در فوتبال ايران باب كردند 
و برخي كه سوءمديريت  شان محروميت هاي فلج كننده ای براي اين دو تيم 
به بار آورد. حتماً نگاه كنيد كه در اين ليست 24 نفره، افرادي هستند كه با 
مدرك سازي سال هاست به AFC و فيفا بابت بدهي ها و خصوصي بودن 
اين دو تيم دروغ مي گويند!  حاا اين افراد امروز مي خواهند جلسه بگذارند 
و به صورت »علمي و اقتصادي« واگذاري استقال و پرسپوليس را بررسي 
كنند و ما بايد حتماً بپرسيم كدام يك از اينها دانش اين كار را دارند و كدام 
يكي از آنها از علم پيچيده اقتصاد سر درمي آورند كه مي خواهند امروز از اين 

دو منظر روند واگذاري را بررسي كنند؟
شنيدن و خواندن برخي خبرها خنده دار است، مثاً   بشنوي و بخواني كه 
قرار است امروز بعدازظهر در اتاق بازرگاني ايران آدم هايي مثل علي اكبر 
طاهري، س��يدرضا افتخاري، علي فت��ح اه زاده، محم��د رويانيان، علي 
كفاشيان، محمد دادكان و... ابعاد »علمي و اقتصادي« واگذاري پرسپوليس 
و استقال را بررسي كنند. لطفاً به اين خبر بخنديد و بعد به حال اين دو تيم 
گريه كنيد. البته كار از گريه گذشته و بايد به آن خنديد، خنده اي تلخ كه 

از گريه غم انگيزتر است. 

فريدون حسن

ساخت 3 هزار سالن ورزشی در 5 سال از بركات انقاب است
گفت وگوي »جوان« با سردار يزداني، مسئول تربيت بدني سپاه محمدرسول)ص(:

نتيجه جام ملت ها آينده مرد پرتغالي
 را تغيير مي دهد

كی روش به كلمبیا بله گفت؟
كلمبيا را هم بايد به جمع پيشنهادهاي سرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال 
كشورمان اضافه كنيم. در فاصله اندك باقي مانده تا شروع رقابت هاي جام 
ملت هاي آسيا خبر مذاكره كارلوس كي روش با يك تيم از امريكاي جنوبي 
بازتاب زيادي در رسانه هاي داخلي و خارجي داشت. البته هنوز ابعاد اين 
مذاكره مشخص نيست، اما قطعاً عملكرد تيم ملي كشورمان در تورنمنت 

پيش رو تأثير زيادي در آينده كاري آقاي سرمربي خواهد داشت. 
    پيشنهاد جديد

پيشنهاد فدراسيون كلمبيا به كارلوس كي روش خبر مهمي بود، به ويژه 
اينكه مذاكراتي نيز بين طرفين انجام شده است. اين خبر اولين بار از سوي 
رسانه هاي كلمبيا منتشر شد و از بازتاب در رسانه هاي اين كشور مشخص 
است كه كلمبيايي ها تصميم قطعي شان را براي به خدمت گرفتن مرد 
پرتغالي گرفته اند. تلويزيون DirecTV Sports در گزارشي مدعي شد 
فدراسيون فوتبال كلمبيا مدت هاست كه براي استخدام كي روش وارد عمل 
شده و بر اساس ادعاي آنها، دو طرف پس از مذاكرات طواني مدت به توافق 
نسبي رس��يده اند. توافق قطعي روي برخي مفاد قرارداد به منعقد شدن 
قرارداد چند ساله منجر خواهد شد. يك روزنامه كلمبيايي به نام ليبرو نيز 
ادعا كرده زمان شروع كار مرد پرتغالي در اين كشور امريكايي مشخص 
نيست. فدراسيون كلمبيا اصرار دارد كي روش در ژانويه به اين كشور بيايد، 

اما سرمربي فعلي تيم ايران تا ماه مارس با كشورمان قرارداد دارد. 
    تمايل کلمبيا

كارلوس كي روش در هشت سالي كه هدايت تيم ملي كشورمان را برعهده 
داشته، ثابت كرده كه راه صعود به جام جهاني را به خوبي مي داند. تجربه 
خوب در رسيدن به جام جهاني مسئوان فوتبال كلمبيا را بر آن داشت 
كه اين مربي پرتغالي را به خدمت بگيرند. صعود به جام جهاني 2022 تنها 
يكي از اهداف آنهاست. درخشش در كوپا آمه ريكا هدف ديگري است كه 
فدراسيون كلمبيا را براي عقد قرارداد با كي روش مصمم كرده است. طبق 
اعام روزنامه ليبرو، فدراسيون فوتبال كلمبيا در نخستين روزهاي سال 

جديد ميادي خبر توافق با كي روش را رسماً رسانه اي خواهد كرد. 
    آينده مبهم

سرمربي تيم ملي ايران فعاً دوست ندارد نظر قطعي اش در خصوص آينده 
كاري خود بيان كند. تنها چند روز ديگر تا شروع رسمي جام ملت هاي 
آس��يا باقي مانده و كارلوس كي روش بهتر از هر كسي مي داند كه مردم 
و اهالي فوتبال ايران جز قهرماني از او و تيم��ش انتظار ديگري ندارند، 
به همين خاطر تمركز روي اين مس��ابقات فعًا مهم ترين موضوع براي 
كي روش است. با اين حال شايعات منتشر ش��ده در خصوص مذاكره با 
برخي كشورها در رسانه ها مطرح شده و مرد پرتغالي در گفت وگو با برنامه  
THE MANAGER آينده كاري اش را با نتايج تيم ملي  ايران در امارات 

مرتبط دانست: »در شرايط كنوني تنها به آمادگي تيم خود فكر ملي  كنم. 
مسئوليت من اين است كه با تمام وجود كار كنم تا تيم ملي ايران قدرتمند 
و آماده شود. هدف اصلي ما قهرماني در جام ملت هاي آسياست. قراردادم با 
ايران با پايان جام ملت هاي آسيا به پايان مي رسد و آينده دست خداست. 
مربيان نمي توانند آينده شان را به صورت مشخص تعيين كنند. سرنوشت 
مربيان به نتايجي كه به دست مي آورند، بستگي دارد. در شرايط كنوني 
تمركز مي كنيم كه ايران به نيمه نهايي جام ملت ها راه پيدا كند تا هواداران 
فوتبال ايران را خوشحال كنيم. جام ملت هاي آسيا مانند جام ملت هاي 
اروپا رقابتي سخت است. با توجه به اينكه ما را بهترين تيم گروه مي دانند، 
اين موضوع كارمان را سخت تر مي كند، اما اين برتري ما از ديگر تيم هاي 

گروه فقط روي كاغذ است.«
    درخواست هاي خارجي

در سال هايي كه كي روش سكان هدايت تيم كشورمان را برعهده داشته، 
اخبار پيشنهادهاي خارجي گاه و بيگاه در رسانه هاي ايراني و خارجي 
منتشر شده و مي شود. تعداد پيشنهادهاي اغواكننده به كي روش آنقدر 
زياد بوده كه از دست مان خارج شده است. ژاپن، استراليا و حتي عربستان 
جزو سه پيشنهاد آس��يايي كي روش بوده اند كه هيچ كدام سرانجامي 
نداش��تند. منچس��تريونايتد، ليدز، كوينگ پارك رنجرز و لهستان از 
جمله پيشنهادهاي اروپايي كي روش بودند كه اتفاقاً آنها نيز به سرانجام 
نرسيده است. امريكا، الجزاير، نيجريه، ساحل عاج، مكزيك، كامرون و 
آفريقاي جنوبي نيز ديگر پيشنهادهاي سرمربي تيم ملي كشورمان در 
اين چند سال بوده است. البته به نظر مي رسد بسياري از پيشنهادهاي 
ياد شده در حد گمانه زني بوده يا بعضاً جنبه بازار گرمي داشته است. با 
توجه به پايان قرارداد كي روش با تيم كش��ورمان و مخالفان پرتعداد او 
در ايران، به احتمال زياد ج��ام ملت ها آخرين حضور مرد پرتغالي روي 

نيمكت ايران باشد. 

شيوا نوروزي

تحقیق و تفحص از سرخابي ها
 زمانبر است 

 مدت زمان شش ماهه تعيين شده براي 
تحقيق و تفحص از پرسپوليس و استقال، 
به دليل حاصل نشدن نتيجه اي مشخص 
تمديد خواهد شد. در مصوبه نمايندگان 
مجلس براي تحقيق و تفحص از دو تيم 
پرسپوليس و استقال تأكيد شده بود كه 
بعد از تشكيل كميته ويژه،  اين كار ظرف 
مدت ش��ش ماه نتيجه تحقيق و تفحص 
در صحن علني مجلس اعام شود و اين 
در حالي است كه تا به امروز بررسي هاي 
انجام شده به جمع بندي نرسيده و همين مسئله طرح تمديد مدت زمان 
قيد شده را موجب شده است. تحقيق و تفحص از پرسپوليس و استقال 
بسيار گسترده اس��ت، به خصوص اينكه مربوط به يك بازه زماني ۱0 
ساله از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ است و ابعاد مختلفي در زمينه هاي مالي، 
حقوقي و قراردادها را دربر مي گيرد. تا به امروز با همكاري دو باشگاه و 
وزارت ورزش كارهاي مقدماتي مانند تهيه اسناد مورد نياز و گفت وگو با 
برخي افراد انجام شده، اما هنوز به نتيجه مشخص و واضحي نرسيده ايم. 
همانطور كه گفتم ابعاد تحقيق و تفحص بس��يار وسيع است و اينكه 
خيلي زود در مورد آن به نتيجه قطعي برس��يم، امكانپذير نيست. اين 
موضوع بايد به صورت رسمي از طرف كميته تحقيق و تفحص به هيئت 
رئيسه مجلس پيشنهاد شود. البته هنوز اين كار انجام نشده، اما با توجه 
به اينكه چند روز بيشتر به مدت زمان ش��ش ماهه تعيين شده، باقي 
نمانده و نتيجه مشخصي هم از بررسي ها حاصل نشده بايد اين پيشنهاد 

مطرح شود تا بتوانيم پيگيري ها را قانونمند ادامه دهيم. 

 تمجید سازمان بسیج ورزشکاران  از   صاح
محمد صاح ستاره مصري ليورپول، اين باشگاه را تهديد كرده در صورتي 
كه در فصل نقل و انتقاات زمس��تاني، بازيكن اسرائيلي تيم سالزبورگ 
اتريش را به خدمت بگيرند، آنفيلد را ترك خواهد كرد. اقدام اين بازيكن 
مسلمان با حمايت گسترده آزاديخواهان جهان روبه رو شد. داوود آذرنوش 
رئيس سازمان بسيج ورزشكاران با اشاره به اين اقدام ستاره مصري اظهار 
داشت: »اين حركت محمد صاح نش��ان داد روحيه آزادگي، مقاومت، 
ظلم س��تيزي و كمك به مظلومان در جهان رو به افزايش است و اقدام 
ورزشكاران ايراني در عدم رويارويي با نمايندگان رژيم جعلي صهيونيستي 
تأثير خود را در جهان ورزش گذاشته است. بسيار خرسنديم كه در آستانه 
40 سالگي انقاب شكوهمند اسامي ايران شاهد حركت هايي هستيم 
كه بذر آن 40 سال پيش توسط امام خميني و شهداي عزيزمان كاشته 

شده است.«

نخس��تين مرحله 
انتخابي تيم هاي 
ملي كش��تي آزاد و فرنگي بزرگس��اان در حالي 
برگزار ش��د كه غامرض��ا محمدي، س��رمربي 
آزادكاران ايران از نحوه اين رقابت ها و كيفيت آن 
رضايت كامل داش��ت: »سطح كيفي مسابقات از 
پيكارهاي قهرماني گروه )الف( و )ب( بهتر و بااتر 
بود. در واقع اين فرصتي بود براي آنها كه شانس 
حضور در ج��ام جهان پهلوان تختي را از دس��ت 
داده بودند و به نوعي اين مس��ابقات انتخابي جام 
تختي محسوب مي شد.« سرمربي تيم ملي كشتي 
آزاد ايران در خصوص خارج شدن مسابقات جام 
تختي از رنكينگ اتحاديه جهاني نيز گفت: »در 

مشورت با كادر فني، اصرار داشتيم اين مسابقات 
از سيس��تم رنكينگ خارج ش��ود، چراكه در هر 
وزن تنها سه نفر را مي توانستيم به همراه داشته 
باشيم و از سوي ديگر در جام جهاني كشتي آزاد 
نيز حضور نداش��تيم. به همين دلي��ل حدود ۱0 
كشتي گيري كه س��هميه حضور در جام تختي 
را گرفته اند به همراه خواهيم داشت كه خود يك 

مرحله انتخابي تيم ملي خواهد بود. حضور شش 
تا ۱0 كشتي گير خوب ايراني در كنار كشتي گيران 
خارجي در جام جهان پهلوان تختي به طور حتم 
سطح كيفي و فني مس��ابقات را افزايش خواهند 
داد و بسياري از كشتي گيران ايراني مي توانند در 
اين تورنمنت با يكديگر كش��تي بگيرند. از سوي 
ديگر در تورنمنت هايي همچون ساساري ايتاليا، 

ياش��اردوغو تركيه و دان كولوف بلغارس��تان كه 
جزو سيس��تم رنكينگ اتحاديه جهاني هستند، 
حتماً حضور خواهيم داش��ت.« غ��ام محمدي 
همچنين از برنامه هاي وي��ژه كادر فني تيم ملي 
آزاد براي كشتي گيران عنوان دار خبر داد: »براي 
كشتي گيران عنوان دار برنامه هاي خوبي داريم. 
برنامه ريزي كردي��م كه تع��دادي از آنها در جام 
تختي و برخي ديگر در تورنمنت هاي بين المللي 
مورد ارزيابي قرار گيرند. در واقع حواسمان به همه 

كشتي گيران هست.«
براي كشتي گيران عنوان دار، كادر فني برنامه ريزي 
كرده كه تعدادي از آنها در جام جهان پهلوان تختي 
و برخي ديگر نيز در تورنمنت هاي بين المللي مورد 
ارزيابي قرار گيرند. هم من و هم كادر فني از كار 
كردن كنار كش��تي گيران باانگيزه و جوان لذت 
مي بريم. اميدوارم با برنامه هايي كه ريخته ايم در 
پيكارهاي قهرماني جهان كه كار بسيار سختي را 
پيش رو داريم، بتوانيم نتيجه خوبي كسب كنيم.«

براي كشتي گیران عنوان دار 
برنامه داريم
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جاي خالي شماره »8« ابدي
 ۱۱ سال از روز حادثه مي گذرد و در اين سال ها بسكتبال ايران همواره 
جاي خالي ش��ماره »۸« ابدي خود را احس��اس كرده اس��ت. سوانح 
رانندگي در كش��ورمان تلفات زيادي دارد و يكي از آنهايي كه اس��ير 
سوانح جاده اي شد، آيدين نيكخواه بهرامي بود. پسر بااخاق بسكتبال 
كشورمان در حالي كه در بهترين روزهاي حرفه اي خود بسر مي برد با 
رفتن خود نامش را براي هميشه در ورزش بسكتبال ايران جاودانه كرد. 
مراسمي كه روز جمعه در تاار بسكتبال آزادي برگزار شد، اين موضوع 
را نشان داد. دوستداران و همبازي هاي قديمي  او با اهداي شاخه گل 
يادش را گرامي داشتند و از مستندي كه به نام »آيدين« ساخته شده، 
رونمايي شد. خانواده ملي پوش فقيد بسكتبال در سالن حضور داشتند و 
به ابراز احساسات هواداران و اهالي اين رشته واكنش نشان دادند. صمد 
نيكخواه بهرامي كه هنوز رفتن برادرش را باور نكرده با جماتي ساده از 
جاي خالي آيدين در زندگي اش گفت و اينكه برادرش در اين روزهاي 
سخت مي توانست كمك حال تيم ملي باشد. بازگشت پيراهن شماره ۸ 

به سالن آزادي از نكات جالب اين مراسم بود. 

علي اصغر يوسف نژاد
نايب رئيس فراكسيون
 ورزش مجلس

خادم الشريعه شگفتي ساز سن پترز بورگ
سارا خادم الش��ريعه شگفتي س��از شد. رقابت هاي ش��طرنج سريع 
قهرماني جهان با اتفاق بس��يار خوبي براي ش��طرنج ايران به پايان 
رسيد. در روز س��وم و پاياني اين رقابت ها در س��ن پترزبورگ روسيه بود كه س��ارا خادم الشريعه، 
دختر شطرنج ايران با كسب ۹ امتياز از ۱2 امتياز، دس��ت به كار بزرگي زد و عنوان نايب قهرماني 
جهان را از آن خود كرد. احسان قائم مقامي، پرهام مقصودلو، عليرضا فيروزجا و سارا خادم الشريعه 
نمايندگان ش��طرنج ايران در رقابت هاي شطرنج س��ريع قهرماني جهان بودند كه خادم الشريعه، 
بانوي اول شطرنج ايران در حالي كه مسابقات 
مردان همچن��ان ادامه دارد، توانس��ت 
با كس��ب نقره جهان نام خ��ود را بار 
ديگر ب��ه عنوان بانوي شگفتي س��از 
شطرنج ايران بر سر زبان ها بيندازد. 
خادم الشريعه در دور نهم روز پاياني 
اين رقابت ه��ا در بخش بان��وان مقابل 
اس��تفانوا بلغارس��تاني، قهرمان س��ابق 
بانوان جهان ب��ا ريتين��گ 24۶۶، در دور 
دهم براب��ر ماريا موزيچ��وك اوكرايني با 
ريتينگ 24۹۳ و در دور يازدهم مقابل 
ونجون جو چيني با ريتينگ 2۵۸4 
به برتري دست يافت و سرانجام در 
دور پاياني )دوازدهم( با شونگيي 
تان چيني با ريتينگ 2442 
مس��اوي كرد و ب��ه نقره 
بخش سريع مسابقات 
قهرمان��ي جه��ان 

دست يافت. 

كسب هر 3  سهمیه  كاراته  دور از انتظار نیست
تيم مل��ي كاراته          کاراته
كس��ب  س��ال 
سهميه المپيك را در پيش دارد. سالي سخت و 
حائز اهميت كه هروي، سرمربي تيم ملي از آن به 
عنوان ماراتن ياد مي كند: »سال سخت و حساسي 
را با سه مرحله از رقابت هاي ليگ جهاني كاراته 
وان در پيش داريم. امسال، سال كسب سهميه 
المپيك است و از اين رو برايمان بسيار مهم است، 
چراكه به دنبال كس��ب هر سه سهميه المپيك 
هس��تيم و دس��تيابي به آن را دور از دس��ترس 
نمي دانيم. البته خوب مي دانيم كه براي قطعي 
كردن س��هميه ها بايد با جدي��ت در رقابت هاي 
پيش رو شركت كنيم. ملي پوشان نيز با آگاهي از 

اهميت مسابقات 20۱۹ در اردوها سخت تمرين 
مي كنند تا با آمادگي كامل در مسابقات شركت 
كنند، چراكه خوب مي دانيم از اين پس كار بسيار 
دش��واري در مس��ابقات مختلف داري��م و تمام 
مدعيان جهان با بااترين آمادگي در مس��ابقات 
ش��ركت مي كنند و ب��دون ترديد س��طح فني 
رقابت هاي پيش رو بسيار باا خواهد بود و هرچه 
پيش برويم، كار سخت و س��خت تر خواهد شد. 
براي اينكه ش��رايط خ��ود را در جدول كس��ب 
امتيازه��ا بهب��ود بخش��يم، باي��د ب��ه دنب��ال 
خوشرنگ ترين مدال ها باشيم. اميدواريم كميته 
مل��ي المپي��ك و وزارت هم كمك كنن��د تا در 

مسابقات مهم شركت كنيم.«

مس�ئول تربي�ت 
س�پاه  بدن�ي 
محمدرسول)ص( 
معتق�د اس�ت ب�ا 
وجود دستاوردهاي 
بزرگ انق�اب در 
ورزش،  ح�وزه 
در انع�کاس اي�ن 

کارهاي بزرگ به مردم ضعيف عمل شده است. 
س��ردار كاظم يزداني، رئيس تربيت بدني سپاه 
تهران بزرگ در گفت وگو با »جوان« در آستانه 
حماس��ه ۹ دي و فرا رسيدن 40 سالگي انقاب 
درباره برنامه هاي گراميداشت اين روز مي گويد: 
»امروز گراميداشت حماسه ۹ دي است، روزي 
كه حضرت آقا از آن به عنوان انقاب س��وم نام 
برده اند. در واقع روز بصيرت مردم عزيزمان بود 
كه در آن لحظه بحراني با تم��ام وجود پاي كار 
آمدند. در همين راستا تربيت بدني سپاه تهران 
بزرگ برنامه هاي مختلفي را براي گراميداشت 
اين روز در نظر گرفته است، به همين مناسبت 
تجمع ب��زرگ رزمي كاران بس��يجي ته��ران با 
حضور برادران و خواهران در باش��گاه رس��الت 
تهران برگزار ش��د. در اين مراس��م جناب آقاي 
دكتر اه كرم درب��اره بصيرت بخش��ي و تأكيد 
بر اينكه م��ردم با همه مش��كات اقتصادي كه 
دارند همچنان پاي نظام ايس��تاده اند، سخناني 

را ايراد كردند.«
رئيس تربيت بدني س��پاه تهران بزرگ از ديگر 
برنامه ه��اي اين معاون��ت براي گراميداش��ت 
40 س��الگي انقاب خبر مي دهد و آن را نشانه 
اقت��دار و آمادگي ورزش��كاران مي داند: »عاوه 
بر اين، برنامه هاي مفصلي را از س��الگرد ۹ دي 
و همچنين چهلمين س��الگرد پيروزي انقاب 
اس��امي آغ��از كرده ايم و ب��ه كلي��ه پايگاه ها 
و ناحيه ه��اي ته��ران ب��زرگ اب��اغ كرده ايم 
برنامه هاي مفصلي را ت��ا 22 بهمن برگزار كنند 
كه اين برنامه ها ش��امل برگزاري مس��ابقات در 
رشته هاي مختلف در پايگاه ها، نواحي و حوزه ها 
خواهد بود و در كنار اين برنامه ها، همايش هاي 
كوهپيمايي و پياده روي، رزمي، بازي هاي بومي 
و محلي برگزار مي ش��ود. برگزاري اين برنامه ها 
عاوه بر اعام برائت از جهان استكبار و سلطه، 
نمايش دهنده اقتدار و توان ورزشكاران بسيجي 

به دشمنان كشورمان نيز خواهد بود.«
     برکات انقاب براي ورزش عظيم بوده 

است
رئيس  سابق س��ازمان ورزش بس��يج در ادامه 

دستاوردهاي انقاب در بخش ورزش را بي نظير 
مي داند: »در آستانه 40 سالگي، انقاب اسامي 
دستاوردهاي عظيمي را در تمامي حوزه ها مانند 
ورزش داشته است. اين دستاوردها در شرايطي 
است كه كشورمان در اين 40 س��ال همواره از 
سوي دشمن در فشار و تحريم بوده و تاش كرده 
است براي سازندگي ايران قدمي برداشته نشود. 
با وجود چنين فشارهايي اتفاقات بسيار بزرگي 

رخ داده است.«
سردار يزداني از تشكيل س��تادي در اين زمينه 
براي بيان دس��تاوردهاي ورزش خبر مي دهد: 
»در اين راستا از يك ماه پيش ستادي در كميته 
مردمي گراميداش��ت 40 س��الگي انقاب براي 
بيان دستاوردهاي ورزش تش��كيل شده تا يك 
مجموع��ه ب��اارزش از فعاليت هايي ك��ه در اين 
40 سال در ورزش كش��ور صورت گرفته، تهيه 
ش��ود. اين مجموع��ه عملكرد 40 س��اله درباره 
ورزش همگاني، ورزش قهرماني، زيرس��اخت ها 
و م��دال آوري در رش��ته هاي مختل��ف را دربر 

مي گيرد.«
وي معتقد است آمار عملكردهاي ورزش در 40 
سال اخير در مقايس��ه با قبل از انقاب، بزرگي 
دستاوردها را بيشتر از هميشه مشخص مي كند: 

»مقايس��ه آمار 40 س��اله با وضعيت ورزش در 
قبل از انقاب نشان دهنده كارهاي بزرگي است 
كه در بخش ورزش به ثمر نشس��ته و بيانگر اين 
است كه به رغم تاش دشمن براي متوقف كردن 
سازندگي كشور، چه فعاليت هاي عظيمي صورت 
گرفته است. به عنوان نمونه و شاخص اگر بخواهم 
اشاره كنم، ساخت سه هزار سالن ورزشي در يك 
مقطع پنج س��اله در زماني كه مسئول سازمان 
ورزش بسيج بودم، يكي از كارهاي بزرگي است 
كه انجام ش��ده، اتفاقي كه نمونه آن را در قبل از 
انقاب نداريم كه در چني��ن بازه زماني كوتاهي 
اين تعداد سالن ساخته شود. اين كار بي نظيري 

است كه صورت گرفته است.«
سردار يزداني به نمونه اي ديگر از اين دستاوردها 
اش��اره مي كند: »نمون��ه ديگ��ر، موفقيت هاي 
ورزشكاران كشورمان در رشته هاي رزمي پس 
از انقاب اس��ت و مدال هايي كه رزمي كاران در 
رقابت هاي مختلف بين المللي به دست آورده اند، 
قابل مقايسه با قبل از انقاب نيست. در رشته اي 
مانند ج��ودو قب��ل از انقاب تنه��ا يك طاي 
ارتش هاي جهان را داشتيم، اما در 40 سال اخير 
بيش از 70 مدال در رقابت هاي آسيايي و جهاني، 

جودوكارانمان كسب كرده اند.«

    در انتقال دستاوردها ضعف داشته ايم
رئيس تربيت بدني س��پاه تهران ب��زرگ معتقد 
است اين دس��تاوردها بايد به اطاع مردم برسد: 
»صداوس��يما و رس��انه ها كمك كنن��د كه اين 
دس��تاوردها منعكس ش��وند و به اط��اع مردم 
برس��ند، به خصوص كه در اين 40 س��ال كشور 
تحت فشار بود و دشمن هر روز يك غائله و فتنه اي 
ايجاد كرده تا سرگرم آن شويم و به زيرساخت ها و 
توسعه كشور كمتر توجه كنيم. با همه اين تفاسير 
واقعاً با توجه به ايستادگي مقابل نظام سلطه، كار 

بي نظيري صورت گرفته است.« 
سردار يزداني البته معتقد اس��ت كه در زمينه 
اطاع رساني دستاوردهاي انقاب ضعيف عمل 
شده است: »انعكاس اين دس��تاوردها به نسل 
جديد با توجه به هجمه اي كه عليه نظام وجود 
دارد، يكي از مهم ترين كارهايي اس��ت كه بايد 
صورت گيرد تا نسل جوان بدانند كه چه كارهاي 
بي نظيري در ورزش قهرماني، ورزش همگاني و 
زيرساخت ها اتفاق افتاده است. مسئوان در اين 
زمينه بايد تاش كنند. من نسبت به كم كاري 
ك��ه در زمينه انع��كاس دس��تاوردهاي انقاب 
صورت گرفته، انتق��اد دارم و معتق��دم كه كار 

ضعيفي انجام شده است.«

       چهره

       کشتی



تاش براي كسب درآمد بدون پشتوانه كه به 
قيمت به خطر انداختن آبرو و سرمايه ديگران 
حاصل شود ممكن است عواقب خطرناكي به 
همراه داشته باشد، براي همين افراد به جاي 
رسيدن به س�رمايه كان سرنوشت شان به 
ميله هاي زندان و گاه طناب دار ختم مي شود. 
مثل مردي كه در جريان فروش سهام به خانم 
دندانپزشك با او مش�اجره كرده و سرانجام 
دس�تش به خ�ون زن بي گن�اه آلوده ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، بيستم آذرماه امسال بود 
كه مردي وارد كانتري 146 تهرانپارس شد و به 
مأموران پليس خبر داد كه همس��ر 40 ساله اش 
ناپديد شده است. او گفت: همسرم دندانپزشك 
اس��ت و در يك مركز پزشكي مشغول كار است. 
او امروز صبح مثل هميش��ه با كرايه كردن يك 
خودروي آژانس راهي محل كارش شد. ساعتي 
از رفتن او گذشته بود كه با تلفن همراهش تماس 
گرفتم كه خاموش بود. بعد به محل كارش زنگ 
زدم كه همكارانش گفتند ب��دون اينكه به آنها 
اطاع دهد در محل كارش حاضر نش��ده است.  
بعد از مطرح شدن شكايت تحقيقات براي يافتن 
خانم دكتر ب��ه جريان افتاد تا اينكه س��اعت 23 
همان شب از طريق مركز فوريت هاي پليس 110 
به كانتري 176 حس��ن آباد خبر رس��يد جسد 
سوخته اي در زمين هاي كشاورزي فشافويه پيدا 
شده اس��ت. بعد از ثبت گزارش بود كه مأموران 
كانتري در محل حاضر شدند و جسد سوخته 
را كه متعل��ق به يك زن بود به پزش��كي قانوني 
منتقل كردند. از آنجا كه احتمال مي رفت جسد 
سوخته متعلق به خانم دكتر باشد شوهر وي براي 
شناسايي به پزش��كي قانوني دعوت شد و او بعد 

ازديدن جسد او را شناسايي كرد. 
بعد از شناسايي جسد پرونده با موضوع قتل عمد 
تشكيل شد و به دستور رئيس شعبه 102دادگاه 
عمومي فش��افويه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران مأمور رس��يدگي به پرونده 
شدند. در اولين گام راننده آژانسي كه خانم دكتر 
با آن راهي محل كارش ش��ده بود مورد تحقيق 
قرار گرفت. او گفت: من آن روز خانم دكتر را سوار 
كردم تا به محل كارش برسانم. او در طول مسير با 

يك نفر تلفني حرف زد و خيلي زود با هم مشاجره 
كردند. خانم دكتر از من خواست مسيرم را تغيير 
دهم و به سمت متروي جوانمرد قصاب رانندگي 
كنم. من هم او را كنار ايستگاه مترو پياده كردم. 
خانم دكتر آنجا سوار يك خودروي پرشياي سفيد 
شد كه راننده اش مردي جوان بود.  با اطاعاتي كه 
راننده آژانس در اختيار پليس گذشت كارآگاهان 
موفق شدند با بررسي دوربين هاي مداربسته كنار 
مترو، راننده پرشيا را شناس��ايي و او را در محله 

مشيريه بازداشت كنند. 
 سعيد. ز 45 ساله ابتدا گفت كه از سرنوشت خانم 
دكتر خبر ندارد ام��ا در بازجويي هاي فني به قتل 
اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل اوراق سهام به مبلغ 
120 ميليون تومان خريدم. بعد به پشتوانه سهام 
يك وام 60 ميليون توماني گرفتم. مدتي كه گذشت 
تصميم به فروش سهامم گرفتم و به واسطه يكي 
از دوستانم سهام را به خانم دكتر فروختم. او پول 
س��هام را به صورت كامل پرداخت كرد. بعد از آن 
هنگام انتقال سهام متوجه شدم كه بايد ابتدا وام 
دريافتي را تس��ويه كنم. من با خانم دكتر تماس 
گرفتم و براي تسويه وام از او مهلت گرفتم كه قبول 
كرد اما موفق به تسويه وام نش��دم. در چند نوبت 
ديگر از او مهلت گرفتم تا اينكه روز حادثه تماس 
گرفت و گفت ك��ه بايد هر طور ش��ده كار انتقال 
سهام انجام شود وگرنه به اتهام كاهبرداري از من 
شكايت مي كند.  من از او درخواست ماقات كردم 
كه قبول كرد. مقابل ايستگاه جوانمردقصاب او را 
سوار كردم و حركت كردم و سر همان موضوع با 
هم مشاجره كرديم. من عصباني شدم و دستم را به 
گلويش انداختم كه خفه شد. ترسيده بودم و بدون 
هدف در خيابان هاي شهر رانندگي كردم. بعد از 
آن به سمت فرودگاه امام رانندگي كردم. در محلي 
خلوت جسد را به زمين هاي كشاورزي كشاندم. 
بعد گالن بنزيني كه در صندوق عقب داش��تم را 
برداشتم و بنزين را روي جسد ريختم و كبريت را 
كشيدم و از محل دور شدم.  سرهنگ كارآگاه علي 
وليپور گودرزي، معاون مب��ارزه با جرائم جنايي 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات بيشتر 
از متهم در اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ 

جريان دارد.

اعتراف به قتل خانم دندانپزشك
88498435سرويس  حوادث14
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پسر ناخلف به مرگ محكوم شد

مرد افغان كه پس از قتل هموطنش به كابل فرار 
كرده بود وقتي به تهران برگشت دستگير شد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز جمعه نهم شهريور ماه 
امس��ال قاضي منافي آذر، بازپ��رس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران پلي��س از قتل مردي در س��اختمان 
مس��كوني حوالي خيابان ش��ريعتي دو راهي 
قلهك با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي راهي محل شد.  تيم جنايي 
در محل حادثه كه اتاقك نگهباني ساختمان 
مسكوني بود با جسد مرد افغاني روبه رو شدند 
كه با اصابت ضربات مختلف چاقو به قتل رسيده 
بود. مأموران در بررسي هاي محل حادثه  با به 
هم ريختگي وس��ايل مقتول روبه رو شدند كه 
حكايت از اين داش��ت قاتل يا قاتان با انگيزه 
سرقت دست به قتل زده اند.  همزمان با انتقال 
جس��د به پزش��كي قانوني مأموران دست به 
تحقيقات تخصصي زدند كه دريافتند آخرين 
فردي كه با مقتول تماس داشته مرد افغاني به 
نام بشير بوده است. بنابراين مأموران بشير را به 
عنوان مظنون حادثه تحت تعقيب قرار دادند 
كه متوجه شدند وي پس از حادثه به افغانستان 
گريخته است.  در حالي كه تحقيقات درباره اين 
پرونده ادامه داشت به مأموران خبر رسيد متهم 
تحت تعقيب چند روزي است از كابل به تهران 

برگشته است. بدين ترتيب مأموران مخفيگاه 
بش��ير را شناس��ايي و وي را بازداشت كردند.  
صبح ديروز متهم براي تحقيق به دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل شد. وي در بازجويي ها با 
انكار قتل مرد س��رايدار در ادعايي گفت: من 
هفت سال است كه در ايران كار مي كنم. ابتدا 
كارگر ساختمان بودم و بعد كارگر فضاي سبز 
شهرداري شدم و عصر ها هم به عنوان نظافتچي 
ساختمان ها مشغول به كار بودم. شهريور ماه 
امسال پدر نامزدم از كابل با من  تماس گرفت و 
گفت بايد تكليف نامزدم را مشخص كنم وگرنه 
او با فرد ديگري ازدواج مي كند به همين دليل 
بافاصله به افغانستان رفتم. دراين مدت آنجا 
بودم تا اينكه 12 روز قبل مراس��م عروسي ام را 
برگزار كردم. من براي هزينه عروس��ي ام پول 
قرض كردم و به همين دلي��ل دوباره به تهران 
برگش��تم تا كار كنم و بده��ي ام را بپردازم كه 
به اتهام قتل همشهري ام بازداشت شدم. وي 
در پايان گف��ت: مدتي قبل تلف��ن همراهم را 
گم ك��ردم و نمي دانم روز حادثه چه كس��ي با 
تلف��ن همراهم با مقتول تماس گرفته اس��ت.  
متهم در پايان به دستور قاضي منافي آذر براي 
تحقيقات بيشتر و روشن شدن زوايايي پنهان 
حادثه در اختي��ار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

اختاف هاي خانوادگي با انگيزه هاي مختلف 
همواره بروز پيدا مي كند. در صورت بي توجهي 
به انگيزه هايي كه منجر به بروز تنش در خانواده 
مي ش�ود حوادثي ناگواري گريب�ان كانون را 
خواهد گرف�ت. پرونده اي كه روز گذش�ته در 
دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي شد 
و مجازات مرگ را براي پسري جوان به همراه 
داشت با يك اختاف خانوادگي شروع و منجر 
به قتل پدر خانواده به دس�ت پس�رش ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اين پرونده 
از يكم شهريور سال 96 با اعام ناپديد شدن مرد 
ميانسالي به نام نادر از سوي خانواده اش آغاز شد. 
مأموران پليس در تحقيقات خود از نيما، پسر نادر 
تحقيق كردند. او در بازجويي ه��ا به قتل پدرش 
اعتراف كرد و گفت: »پدرم دو سال و نيم بيكار بود 
و خانه نشين شده بود. او از خانه بيرون نمي رفت و 
فقط زماني خانه را ترك مي كرد كه مادرم مهمان 
داشت. اين رفتارها سبب شد تا مادرم از دست او 
خسته شود و مرا وسوس��ه كند تا پدرم را به قتل 
برسانم. « متهم در ادامه گفت: »يك روز مادرم با 
من حرف زد و گفت وسايل قتل را تهيه كرده است و 
فقط به كمك من احتياج دارد. از آنجائيكه پدرم مرد 
قوي هيكلي بود قرار شد قتل زماني باشد كه او در 

خواب سنگين است. « متهم در خصوص قتل گفت: 
»مادرم دستكش، دمبل و مقداري اسيد تهيه كرده 
بود. روز حادثه روي تختخوابم دراز كشيده بودم كه 
مادرم گفت زمان اجراي نقشه فرا رسيده است. يك 
جفت دستكش چند ايه دستم كردم و دمبل را به 
دستم داد. او گفت زور پدر زياد است و امكان دارد 
دمبل را از دستم بگيرد به همين خاطر دمبل را با 
يك دستبند پاستيكي به دستم بست. بعد با اشاره 
مادرم دمبل را به سر پدرم زدم كه فرياد كشيد. بعد 
چند ضربه ديگر زدم. « متهم ادامه داد: »بعد از قتل 
دو كيسه تهيه كرديم و جسد را با وسايل قتل در 
آن پيچيديم. سپس جسد را با آژانس به بيابان هاي 
اطراف ورامين منتقل كرده و به خانه برگشتيم.« 
بعد از اعتراف پسر ناخلف مادر او بازداشت شد اما 
جرمش را انكار كرد و گفت: »شوهرم قصد داشت 
پسرم را به كشور ديگري بفرستد. او اين حرف را 
به همه دوستانش گفته بود حتي به آنها  گفته بود 
پسرم جزو پنج نخبه كشوري است و به اين بهانه 
از آنها پول مي گرفت.  نيما از اين وضعيت خسته 
شده بود به همين دليل گفت نمي خواهد پدرش 
ديگر زنده باشد اين شد كه او را به قتل رساند. « زن 
ميانسال در ادامه گفت: »روز حادثه در اتاق نيما 
باز بود. او وقتي فهميد پدرش خواب اس��ت او را با 

دمبل به قتل رساند. « متهم در خصوص تهيه اسيد 
گفت: »براي دفاع از خودم خريده بودم كه استفاده 
نشد.« بعد از اقرار متهمان، نيما به اتهام مباشرت 
در قتل و مادر وي به اته��ام معاونت در قتل روانه 
زندان شدند و پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده ش��د. در اولين جلسه 
محاكمه كه به رياست قاضي قربان زاده تشكيل 
شد، ابتداي جلسه پدر و مادر مقتول در جايگاه قرار 
گرفتند و درخواست قصاص كردند. سپس نيما در 
جايگاه ايستاد و بعد از شرح دوباره ماجرا در آخرين 
دفاعش گفت: » با وسوسه هاي مادرم مرتكب قتل 
شدم و حاا پشيمانم. از خدا طلب مغفرت مي كنم 
و از پدربزرگ و مادربزرگم مي خواهم مرا ببخشند. « 
در ادامه زن ميانسال نيز در جايگاه ايستاد و با انكار 
جرمش گفت: »در قتل نقش��ي نداشتم و پسرم 
دروغ مي گويد او خودش نقشه قتل را كشيد و به 
تنهايي مرتكب قتل شد. من او را وسوسه نكردم.« 
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك در پرونده 
و تحقيقات تكميلي، پسر جوان را به قصاص و مادر 
وي را به 18 سال حبس محكوم كرد. به اين ترتيب 
پس��ر جوان بعد از تأييد اين حكم در ديوان عالي 
كش��ور و عدم رضايت اولياي دم در آستانه مرگ 

قرار خواهد گرفت. 

 رئيس پليس پايتخت از توقيف بيش از 450 دستگاه خودروي 
متخلف در ط�رح ضربتي برخورد ب�ا مزاحم�ان خبر داد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، سردارحس��ين رحيم��ي توضيح داد: 
همزمان با تماس هاي شهروندان با مركز فوريت هاي پليس 110 
درباره ايجاد مزاحمت از س��وي تعدادي راننده و سرنش��ينان 
خودرو ها هنگام دور دور و حركات نمايشي در مناطق مختلف 
تهران، بررسي موضوع در دستور كار پليس هاي تخصصي قرار 
گرفت.  وي ادامه داد: در اين راس��تا طرح ضربت��ي برخورد با 
مزاحمان در 48 ساعت گذشته با مشاركت تمامي پليس هاي 
تخصصي انجام شد و بيش از 450 دستگاه از اين نوع خودرو ها 
توقيف شدند.  رئيس پليس پايتخت با تأكيد بر استمرار اينگونه 
طرح ها گفت: مرك��ز فوريت هاي پليس��ي 110 آماده دريافت 

تمامي شكايات و مطالبات انتظامي شهروندان است. 

توقيف بيش از 450 دستگاه 
خودروي مزاحم

ريزش ناگهاني ديوار حياط منزل مسكوني بر اثر گودبرداري 
غير اصولي در غرب ته�ران يك زخمي برجاي گذاش�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه ساعت 21:42  شامگاه جمعه در 
وردآورد، خيابان وليعصر، كوچه توحيد رخ داد كه لحظاتي بعد از 

اعام اين خبر آتش نشانان ايستگاه 44 راهي محل شدند. 
به گفته ناصر نظري معاد، رئيس ايس��تگاه44 قس��مت ديواره 
شمالي زمين گودبرداري شده به مساحت تقريبي 800 متر مربع 
و به ارتفاع 6 متر، بر اثر بارش باران دچار ريزش شده بود كه در پي 
آن تير برقي سقوط كرده و بر سر شهروندي برخورد و او را زخمي 
كرده بود.  وي افزود: آتش نشانان پس از ايمن سازي كامل و ارائه 
تذكرات ايمني به مسئوان ساختمان در حال ساخت، شخص 

آسيب ديده را تحويل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند. 

 گودبرداري غير اصولي 
حادثه ساز شد

دخت�ر نوج�وان زهك�ي در اس�تان سيس�تان و 
بلوچستان بر اثر آتش گرفتن چراغ نفتي جان باخت . 
 به گزارش ايس��نا-  س��رهنگ قره گوزلو، فرمانده انتظامي 
شهرستان زهك گفت: اين دختر 17 ساله اهل روستاي ندام 
غربي در بخش جزينك شهرستان زهك درحال پركردن 
مخزن چراغ نفتي بوده  كه مقداري نفت روي ش��عله آتش 
و لباسش ريخته و با شعله ور شدن آتش  در حريق گرفتار 
مي شود.  خانواده اين دختر پس از حادثه وي را به بيمارستان 
اميرالمومنين شهر زابل منتقل مي كنند، اما به دليل شدت 

سوختگي در بيمارستان به كام مرگ مي رود. 

 آتش چراغ نفتي
 دختر نوجوان  را سوزاند 

دو نف�ر از اعض�اي يك ش�بكه س�رقت ك�ه ب�ا دزديدن 
پ�ول  غ�رب  ش�هرك  خانه ه�اي  از  گاوصن�دوق 
ش�دند.  بازداش�ت  جيب زده ان�د،  ب�ه  ميلي�اردي 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، پنج ش��نبه هفته گذش��ته مأموران 
كانتري 134 شهرك غرب از فعاليت دوباره اعضاي يك شبكه 
سرقت از منازل باخبر شده و بعد از تحقيق موفق شدند دو نفر 
از اعضاي باند را شناس��ايي كنند. بررسي  ها در اين باره جريان 
داشت كه خبر سرقت از خانه اي در محل گزارش شده است. با 
حضور مأموران كانتري در محل معلوم شد كه سرقت توسط 
اعضاي همان باند رقم خورده اس��ت كه دو نفر از متهمان را در 
جريان تعقيب و گريز بازداشت كردند. يكي از دو متهم گفت: 
من به تازگي از زندان آزاده شده ام و سريال سرقت ها را با كمك 
دوستانم شروع كردم. ما با دستبرد به خانه شهروندان اقدام به 
سرقت گاوصندوق مي كرديم و از هر گاوصندوق 200 تا 800 
ميليون تومان به جيب مي زديم كه بازداشت شديم. سرهنگ 
ظهيري، رئيس پليس پيش��گيري پايتخت گفت: متهمان در 
جريان بازجويي ها به سرقت از 30 خانه اعتراف كردند. وي ادامه 
داد: دو متهم براي انجام تحقيقات براي شناسايي جرائم دو متهم 

در پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ در جريان است.

 دستبرد ميلياردي 
به خانه هاي شهرك غرب

 جن ترسناك
 فاميل از آب درآمد!

مردي كه در اصفهان به صورت مخفيانه به عنوان جن وارد خانه يكي 
از بستگانش مي ش�د و آنها را به وحش�ت مي انداخت به دام افتاد. 
چندي قبل مردي در اصفهان به اداره پليس رفت و از يك جن كه خانواده 
او را به وحشت انداخته شكايت كرد.  وي در توضيح ماجرا گفت: حدود دو 
سال است كه يك جن وارد منزل ما مي شود و وسايل خانه مان را جابه جا 
مي كند و همين موضوع باعث وحشت اعضاي خانواده ما شده است.  پس از 
طرح اين شكايت مأموران پليس تحقيقات تخصصي خود را براي پيگيري 
شكايت آغاز كردند كه دريافتند جن مورد نظر مرد ميانسالي است كه با 
پوشيدن چادر زنانه به خانه شاكي مي رود و آنها را مي ترساند. همچنين 
پس از دستگيري متهم مشخص شد مرد ميانسال از بستگان نزديك شاكي 
است.  متهم در بازجويي ها گفت: من به اين خانواده حسادت مي كردم و به 
همين سبب از اعتماد صاحبخانه استفاده كردم و در فرصت مناسبي كليد 
يدكي از روز كليد خانه آنها درست كردم و زماني كه آنها در خانه نبودند به 
خانه شان مي رفتم و با جابه جا كردن وسايل زندگيشان و باز كردن شير هاي 
آب قصد داشتم آرامش آنها را بر هم زنم.  سرهنگ جهانگير كريمي، معاون 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: متهم پس از تشكيل 

پرونده براي تحقيقات در اختيار مراجع قضايي قرار گرفت. 

مرد همس�ايه كه ب�ه اتهام قتل مديرعامل نش�ريه ش�مارش بازداش�ت 
شده است به قصاص محكوم شد. 

به گزارش خبرنگار ما، ارديبهشت سال 96، مأموران پليس تهران از قتل مردي 
ميانسال در يكي از محله هاي شهر با خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نش��ان داد كه مقتول، مدير نشريه ش��مارش اس��ت كه در جريان درگيري با 
همسايه اش به قتل رسيده است. برادر مقتول گفت: »مهدي، همسايه برادرم بود و 
يك سوئيت غير مجاز در پاركينگ ساخته بود. او رفت و آمد هاي مشكوك داشت و 
مشروب و مواد مخدر نيز مصرف مي كرد. از طرفي برادرم، دو دختر نوجوان داشت 
و بارها به او تذكر داده بود تا اينكه وي مجبور شد از مهدي شكايت كند. مهدي با 
ديدن احضاريه عصباني شد و شروع به فحاشي كرد. به همين دليل برادرم تماس 
گرفت و خواست به كمكش بروم. وقتي به محل رسيدم متهم با قمه حمله كرد. او 
يك ضربه به سرم زد و همراه برادر و برادرزاده اش مرا كتك زدند. همزمان برادرم، 
مجيد هم از راه رسيد كه مهدي با چاقويي كه دستش بود به سينه  برادرم زد و فرار 
كرد.« بعد از طرح شكايت مهدي 45 ساله در مخفيگاهش در باغي در غرب تهران 
شناسايي و بازداشت ش��د اما جرمش را انكار كرد. بعد از كامل شدن تحقيقات 
پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي توليت 
رسيدگي شد. متهم با درخواست قصاص از سوي اولياي دم بار ديگر جرمش را 
انكار كرد. هيئت قضايي بعد از شور، متهم را به قصاص و برادر و برادرزاده اش را به 
حبس محكوم كرد. همچنين متهمان نيز به خاطر جراحات وارده به برادر و برادر 

همسر مقتول به پرداخت ديه محكوم شدند.

قصاص؛ مجازات قتل 
مديرعامل نشريه شمارش

سارق س�ابقه دار تحت تعقيب پليس وقتي در جريان درگيري مسلحانه 
خود را در محاصره پليس ديد با ش�ليك گلوله به زندگ�ي اش پايان داد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 9:45 صبح روز چهارشنبه 5 دي ماه بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كانتري 129 جامي از 
مرگ مشكوك مرد جواني بر اثر شليك گلوله با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در بيمارستان سينا با جسد 

مرد جواني روبه رو شدند كه با شليك گلوله به سرش از پاي در آمده بود. 
تحقيقات مأموران نش��ان داد مرد فوت ش��ده كه از متهمان سابقه دار و تحت 
تعقيب پاي��گاه 4 پليس آگاهي بوده كه لحظاتي قبل در درگيري مس��لحانه با 
مأموران وقتي متوجه مي شود در محاصره آنها قرار دارد با شليك گلوله به سرش 
به زندگي اش پايان مي دهد و همچنين مشخص شد كارآگاهان پليس آگاهي 
از همان دقايق اول درگيري مس��لحانه براي ثبت حادثه اقدام به فيلمبرداري 
كرده اند.  يكي از مأموران درباره اين حادثه به تيم جنايي گفت: مرد كشته شده 
از مجرمان سابقه دار بود. مدتي قبل همدستانش به اتهام هاي گوناگون از جمله 
جعل اسكناس، پاك خودرو و سرقت دستگير شدند و در شعبه اول دادياري 
دادسراي ناحيه 34 بازجويي شدند و متهم فراري كه عضو باند جعل بود به اتهام 
سرقت چندين دس��تگاه خودرو مدل باا، جعل اس��كناس و سكه هاي تقلبي 
به دس��تور قاضي پرونده تحت تعقيب كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي 
قرار گرفت تا اينكه كارآگاهان مخفي��گاه او را كه خانه مجردي حوالي خيابان 
جمهوري بعد از چهار راه عاالدين در كوچه گرشاس��ب شناسايي كردند. وي 
ادامه داد: ساعتي قبل براي دس��تگيري او وارد عمل شديم. وقتي به مخفيگاه 
متهم رسيديم اطراف خانه اش را محاصره كرديم كه متهم متوجه مأموران شد 
و از حياط خلوت خانه اش به داخل حياط خلوت خانه همسايه فرار كرد و از آنجا 
هم به پشت بام رفت. او در پشت بام فهميدم كه در محاصره قرار دارد به همين 
خاطر با كلت كمري كه همراه داشت به سوي ما تيراندازي كرد و قصد داشت 
با درگيري مسلحانه ما محاصره را بشكند و فرار كند. ما به او هشدار داديم كه 
اسلحه اش را زمين بگذارد و تسليم مأموران شود اما او به هشدار هاي ما توجهي 
نكرد و به سوي ما تيراندازي كرد تا اينكه لحظاتي بعد تيمي از مأموران كانتري 
جامي به كمك ما آمدند. متهم وقتي محاصره را بر خود تنگ ديد و راه فراري 
پيدا نكرد ناگهان اسلحه را روي سرش گرفت و اقدام به شليك كرد. متهم خونين 
نقش بر زمين شد و ما او را بافاصله به بيمارستان رسانديم كه در بيمارستان 
فوت كرد. وي در ادامه گفت: ما از تمامي لحظات درگيري فيلمبرداري كرديم و 
پس از درگيري هم از مخفيگاه متهم مقداري سكه هاي تقلبي بسته بندي شده 
و يك كارتن لوازم بسته بندي سكه هاي تقلبي، دستگاه جعل پاك و سكه هاي 
تقلبي، مواد مخدر شيشه، كارت هاي عابر و كارت هاي شناسايي سرقتي كشف 
كرديم.  همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه تيم جنايي فيلم صحنه 
حادثه را مورد بازبيني و بررسي قرار دادند كه مشخص شد متهم فوت شده پس 

از درگيري مسلحانه با شليك گلوله اقدام به خودكشي كرده است.

مرگ خود خواسته سارق
 سابقه دار در محاصره پليس

 قاتل سرايدار افغاني
 از كابل به تهران برگشت



ظاه�راً نیروهای  انصاراه بر اساس   گزارش  2
توافق س�وئد از ش�هر بندری الحدیده عقب 
نشس�تند و کنترل ش�هر را به »گارد ساحلی 
یمن « تحویل داده اند، هرچند منابع نزدیک به 
عربستان می گویند ریاس�ت گارد ساحلی به 
عه�ده ف�ردی نزدی�ک ب�ه انصاراه اس�ت. 

جنبش انصاراه روز      ش��نبه در راس��تای اجرای 
مفاد توافق صلح سوئد، بندر الحدیده را با نظارت 
تیم س��ازمان ملل به نفع نیروهای گارد ساحلی 
واگذار کرد. یک مقام امنیتی در بندر الحدیده در 
مصاحبه با خبرگزاری آلمان گفت: »کمیته های 
مردمی یمن بندر الحدیده را به صورت رسمی و 
با حضور تیم س��ازمان ملل به ریاست »پاتریک 
کامرت « ژنرال بازنشس��ته هندی ب��ه نیروهای 
گارد س��احلی تحویل دادند. ای��ن منبع نظامی 
افزود: »نیروهای گارد س��احلی قبل از شعله ور 
شدن آتش جنگ در یمن مسئول اداره بنادر این 
کشور بوده اند«. ابهام     هایی درباره نیروهای گارد 
س��احلی وجود دارد و بعضی تحلیلگران مخالف 
انصاراه می گویند ریاس��ت این گروه نزدیک به 
انصاراه است. »نودا دوراسی« که مواضع نزدیک 
به عربستان دارد نوشت ریاست گارد ساحلی در 
الحدیده در اختیار فردی به نام »ابوعلی الکانی« 
قرار دارد ک��ه از فرماندهان انصاراه محس��وب 
می شود. این مسئله باعث شد بعضی کاربران در 
ش��بکه های مجازی بگویند انصاراه الحدیده را 
تحویل انصاراه داد. با این وجود رهبران انصاراه 
نس��بت به بدعهدی طرف مقابل هشدار دادند. 
رئیس کمیته عالی انقاب یمن در توئیتی ضمن 

اش��اره به تخلفات بانک مرکزی وابسته به دولت 
مس��تعفی و فراری منصور ه��ادی در پرداخت 
نکردن دستمزد کارکنان نوشت: اطاع فرستاده 
سازمان ملل از این موضوع، این نگرانی را برای ما 
به وجود آورده است که این دور زدن     ها و تخلفات 
در تواف��ق الحدیده هم تکرار ش��ود. محمد علی 
الحوثی در صفح��ه توئیتر خود نوش��ت: اینکه 
فرستاده سازمان ملل به یمن که دوره مسئولیت 
او به پایان رس��یده اس��ت، از تخلفاتی مبنی بر 
انتقال بان��ک )مرکزی از صنعا ب��ه عدن( پس از 
دریافت هشدار از نهاد های پولی و مالی خبر دارد، 

همچنین مطلع است که از آن زمان تاکنون این 
بانک و مسئوان آن به پرداخت حقوق     ها متعهد 
نمانده اند، صاحیت سازمان ملل برای نجات یمن 
را زیر سؤال می برد. آنها )دولت مستعفی منصور 
هادی( دزد و سارق دستمزد های مردم هستند. 
آنچه اکنون ما را نگران کرده این است که این دور 
زدن     ها و تخلفات در توافق الحدیده که تعهد به 
آن برای همه ازم اس��ت، تکرار شود.  چهارمین 
دور مذاکرات صلح یم��ن 15 آذر با میانجیگری 
مارتین گریفیتس، نماینده ویژه س��ازمان ملل 
متحد در استکهلم س��وئد آغاز شد و نمایندگان 

دولت نجات ملی و دولت فراری یمن پس از یک 
هفته مذاکره، درباره آتش بس در ش��هر و بندر 
الحدیده و بنادرالصلیف و عین عیس��ی به توافق 
رس��یدند. هرچند این توافق تا حدودی اجرایی 
ش��ده اما مقامات یمنی از نقض مکرر آتش بس 

توسط ائتاف سعودی خبر می دهند. 
 کودکان سودانی در یمن

روزنام��ه نیویورک تایمز گزارش کرد: عربس��تان 
سعودی برای پیش��برد جنگ در یمن دهها هزار 
بازمانده  جنگ داخلی س��ودان در منطقه  دارفور 
که بسیاری از آنها کودکان هس��تند را به خدمت 
گرفته است. عربستانی     ها برای پیشبرد جنگ در 
یمن از ثروت نفتی فراوان خود بهره برده و در عین 
حال اقدام به استخدام کسانی کرده اند که به گفته 
سربازان سودانی شامل دهها هزار بازمانده  درمانده 
جنگ داخلی س��ودان در دارف��ور از جمله تعداد 
زیادی کودک می ش��ود. طبق ای��ن گزارش چند 
شبه نظامی س��ودانی و چند قانونگذار این کشور 
گفته اند که بالغ بر 1۴ هزار شبه نظامی سودانی در 
یمن در چهار سال گذش��ته در کنار شبه نظامیان 
محلی هم پیمان با عربس��تانی     ها جنگیده اند. در 
عین حال تقریباً همه این ش��به نظامیان سودانی 
متعلق به منطقه  فقیر و جنگ زده دارفور بوده اند 
و جایی که طی 1۰ سال جنگ داخلی در آن ۳۰۰ 
هزار نفر کشته و 1/2 میلیون نفر آواره شدند. اکثر 
این افراد متعلق به یک نیروی شبه نظامی قبیله ای 
به نام نیروهای پشتیبانی سریع بودند که قبًا به 
اسم نیروی جنجوید شناخته     می شدند. این افراد 
به شرکت در جنایاتی نظیر تجاوز سیستماتیک به 
زنان و دختران، کشتار کورکورانه و دیگر جنایات 

جنگی در جنگ دارفور متهم هستند.
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توافق استکهلم اجرا شد
جابه جایي انصاراه در الحدیده

در ش�رایطی که    گزارش  یک
ترکی�ه خ�ود را 
برای عملیات احتمالی در شهر راهبردی منبج 
آماده می کرد، ارتش سوریه با ورود به این شهر 
هرگونه ط�رح تجاوزکارانه برای اش�غال این 
منطقه را از بین برد. روسیه و ایران با استقبال 
از این اقدام آن را نشانه تثبیت حاکمیت دولت 
مرکزی بر مناطق کردنش�ین اعام کردند اما 
آنکارا ورود ارتش به منبج را در چارچوب یک 
ک�رد.  توصی�ف  روان�ی  جن�گ 
نیروهای ارتش س��وریه و هم پیمانانش در ادامه 
پیشروی های خود در شمال سوریه جمعه شب 
توانستند کنترل شهر استراتژیک منبج در استان 
حلب را به دس��ت بگیرند. به گزارش خبرگزاری 
سوریه )سانا(، ستاد کل ارتش و نیروهای مسلح 
سوریه با انتشار بیانیه ای اعام کرد که یگان های 
ارتش وارد منطقه منبج ش��دند و پرچم س��وریه 
را در ای��ن منطقه به اهتزاز درآوردند. س��تاد کل 
ارتش سوریه در این بیانیه تأکید کرد که نیروهای 
ارتش امنیت کامل همه شهروندان سوری و تمام 
ساکنان این منطقه را تضمین می کند. فرماندهی 
نیروهای دموکراتیک سوریه روز جمعه با صدور 
بیانیه ای اعام ک��رده بود:»این نیرو    ها از ش��هر 
منبج واقع در شمال شرق س��وریه عقب نشینی 
می کنند و از دولت سوریه می خواهند با حضور در 

این مناطق، حمایت ازم را از این نیرو    ها در برابر 
حمله احتمالی ترکیه به عمل آورد«. در این بیانیه 
آمده است:»در سایه تهدیدات پی درپی ترکیه در 
خصوص لشکرکشی به مناطق شمالی سوریه و 
ویران کردن این مناطق و بیرون راندن ساکنان 
آنها مانند آنچ��ه که در جرابلس، اع��زاز، الباب و 
عفرین صورت گرفت ما اع��ام می کنیم که بعد 
از عقب نش��ینی از منبج تمام تاش خود را برای 
مبارزه با داعش در شرق فرات و دیگر مناطق به 
کار می گیریم«. همچنین شورای عشایر و قبایل 
س��وریه هم دیروز از فرماندهان و سیاستمداران 
حاضر در گروه موس��وم به نیروهای دموکراتیک 
سوریه خواست که باقی مانده مناطق تحت تسلط 
خود را به ارتش س��وریه تحوی��ل دهند تا ارتش 
بتواند وظیفه ملی خود را در دفاع از خاک و ملت 
سوریه انجام دهد. شورای شیوخ و قبایل سوریه 
تأکید کرد که ورود ارتش به منبج بسیار مبارک 
است و ارتش تنها ضامن حمایت از ملت و حفظ 

حاکمیت سوریه است. 
  استقبال روسیه و ایران 

ورود قدرتمندانه نیرو های مقاومت سوری به شهر 
منبج همچنی��ن واکنش مقامات روس��ی را نیز به 
دنبال داش��ت. به گزارش اس��پوتنیک، دیمیتری 
پس��کوف، س��خنگوی کاخ کرملین روسیه ضمن 
اس��تقبال از ورود نیرو های ارتش س��وریه به شهر 

منبج در شمال سوریه، آن را پیروزی بزرگی نامید 
که نشانه تثبیت حاکمیت دولت مرکزی سوریه بر 
مناطق کردنشین است. پس��کوف همچنین ورود 
ارتش س��وریه به منبج را گامی روبه جلو در مسیر 
دس��تیابی به ثبات و صلح داخلی در سوریه پس از 
هفت سال جنگ در این کشور عنوان کرد. پسکوف 
افزود:»وادیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور با اعضای 
شورای امنیت ملی روس��یه دیدار و با آنان درباره 
مهم  ترین مسائل بین المللی از جمله اوضاع سوریه 
گفت وگو کرد«. ایران هم از ورود ارتش س��وریه به 
منبج استقبال کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت خارجه جمعه شب با اشاره به ورود نیروهای 
سوری به شهر منبج گفت:»ایران با تأکید بر لزوم 
احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه، 
برافراشته شدن پرچم ملی س��وریه در شهر منبج 
را گامی مه��م در تثبیت حاکمی��ت دولت قانونی 
سوریه بر سراسر خاک این کشور و قدمی تازه برای 
حل بحران در این کش��ور می داند و از آن استقبال 
می کند«. ایران و روسیه حامی دولت سوریه هستند 
که در هفت س��ال گذش��ته در کنار ارتش سوریه 
قرار گرفتن��د و پیروزی های بزرگ��ی را در مقابل 

تروریست    ها به دست آوردند. 
  خنثی شدن حمله ترکیه 

هن��وز س��اعاتی از ورود ارتش س��وریه به منبج 
نگذش��ته بود که فرافکنی آنکارا در این خصوص 

شروع ش��د. به گزارش ش��بکه المیادین، رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه جمعه شب 
ورود ارتش سوریه به ش��هر منبج را در چارچوب 
یک جن��گ روانی توصیف ک��رد. اردوغان تأکید 
کرد:»هنوز ورود ارتش به این ش��هر تأیید نشده 
اس��ت«. اردوغان همچنین گفت:»یک هیئت از 
سوی ترکیه عازم روس��یه می شود و در خصوص 
مسئله شهر منبج با طرف روسی رایزنی می کند 
و ممکن است من با وادیمیر پوتین دیدار داشته 
باش��م«. وی همچنین افزود:»ترکیه می خواهد 
به کرد های مسلح در س��وریه درس بدهد. آنکارا 
با تجزیه سوریه مخالف اس��ت و هدف ما خروج 
گروه های تروریس��تی از آن اس��ت و در صورت 
تحقق این هدف هیچ کاری برای انجام دادن در 

این کشور نداریم.«
ورود ارتش سوریه به منبج درحالی است که دولت 
ترکیه مدت هاست که اعام کرده قصد دارد شهر 
کردنش��ین منبج در نزدیکی ب��ا مرز های ترکیه 
را مورد هجوم قرار دهد. مقام��ات آنکارا هدف از 
این عملی��ات قریب الوقوع را اس��تقرار نیرو های 
دموکراتیک کرد سوری در منبج اعام کرده اند. 
کرد    ها دو سال پیش با کمک امریکا توانستند این 
منطقه را از دست تروریس��ت های داعش خارج 
کرده و متصرف شوند و از آن زمان تاکنون ترکیه 
دنبال فرصتی برای اشغال این شهر راهبردی بود و 
با اعام تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
برای خروج نیروهای امریکایی از سوریه اعام کرد 
که به زودی ارتش ترکیه وارد منبج می شود. ادعای 
ترکیه درحالی مطرح شده است که شهر منبج به 
طور کامل جزو اراضی س��وری محسوب می شود 
و هرگون��ه عملیات نظامی خارج��ی در آن بدون 
مجوز دولت دمشق، نقض حاکمیت ملی و وحدت 
اراضی سوریه به ش��مار می رود. به همین خاطر، 
ارتش س��وریه و هم پیمانانش برای جلوگیری از 
هرگونه اق��دام تجاوزکارانه از آن س��وی مرزهای 
سوریه، دیروز وارد منبج شدند و کنترل این شهر 
راهبردی را به دست گرفتند. کرد    ها که از تسلط 
ترکیه بر شمال سوریه نگران هستند اخیراً اعام 
کرده اند که آماده هستند مناطق تحت کنترل خود 
را تحویل ارتش سوریه دهند. شهر منبج واقع در 
حلب از اهمیت استراتژیک باایی برخوردار است 
و همین اهمیت و ویژگی موجب ش��ده مقامات 
آنکارا تصمیم ب��ه انجام عملی��ات نظامی در این 
شهر بگیرند. اهمیت استراتژیک دیگر شهر منبج 
نزدیکی آن به مرز های ترکیه است که حدود ۴۰ 
کیلومتر از مرز های ترکیه فاصل��ه دارد. ترکیه به 
دنبال این اس��ت با تس��لط بر بخش های شمالی 
سوریه مانع قدرت گیری کرد    ها و خودمختاری آنها 
در مرزهای جنوبی خود شود و این مسئله نیز ذهن 

حاکمان ترکیه را به خود مشغول ساخته است. 

   خبر

تغییراتتشريفاتيبراینجاتبنسلمان
ابراهیم العس��اف، وزیر خارجه جدید کمی بعد از گرفتن حکم خود از 
سلمان بن عبدالعزیز گفت: »پرونده جمال خاشقجی باعث شد همه ما 
احساس حزن و اندوه کنیم اما به صورت کلی باید بگویم که ما در بحران 
به سر نمی بریم بلکه شاهد یک روند تغییر و تحول هستیم.«  منظور او از 
روند تغییر و تحول در کابینه احکامی است که سلمان بن عبدالعزیز روز 
پنج  شنبه گذشته صادر کرد و العساف به جای عادل الجبیر وزیر خارجه 
شد و تعدادی از حساس     ترین پس��ت های کلیدی امنیتی و منطقه ای 
هم دچار تغییر و تحول ش��دند. با وجود اینکه العس��اف وظیفه دارد با 
این دست ادعا    ها اوضاع را آرام نشان بدهد اما میزان تغییرات و ارتباط 
بی تردید آنها با پس لرزه های قتل خاش��قجی چیزی نیست که بشود 
کتمان کرد. به عبارت دیگر، تغییر و تحول در کابینه آل سعود برخاف 
این ادعای العساف بی تردید با قتل خاشقجی ارتباط دارد و به جای این، 
مسئله اصلی عبارت است از ارتباط این تغییر و تحول با موقعیت سیاسی 

محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع آل سعود. 
تغییر و تحول کابینه و فرامین سلمان بن عبدالعزیز در این مورد به نظر 
برخی رسانه     ها از جمله تارنمای قطری الخلیج آناین به معنای گام     هایی 
ارزیابی شده که پادشاه سعودی برای محدود کردن پسر و جانشینش 
برمی دارد. بای��د در نظر گرفت ک��ه این اولین ب��ار و غیرمنتظره     ترین 
گامی نیس��ت که او در این جهت برداش��ته بلکه قبل از این نیز چنین 
حرکتی داشته است. موضوع 5 درصد از سهام شرکت نفتی آرامکوی 
سعودی و فروش آن در بازار س��هام نیویورک به ارزش 2 تریلیون دار 
پایه اصلی برنامه بلند پروازانه اقتصادی محمد بن س��لمان مش��هور به 
»سند چش��م انداز 2۰۳۰ عربس��تان « بود که انتظار داشت با عایدی 
1۰۰ میلیاردی از این کار برنامه خود را به پیش برد. به نظر می رسید 
که همه چیز برای این کار فراهم شده بود و به خصوص دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا، و نزدیکانش مش��تاقانه منتظر ریخته شدن این 
حجم باا از س��رمایه به بازار بورس بودند تا اینکه ش��خص سلمان بن 
عبدالعزیز در ماه آگوست وارد قضیه ش��د و جلوی آن را گرفت. دلیل 
این کار هر چه که بود به طور مش��خص ضرب��ه قابل توجهی به اهداف 
اقتصادی محمد بن سلمان زد. اجازه ورود به احمد بن عبدالعزیز، برادر 
شاه سعودی، و اقمارش در عربستان گام دیگری بوده که گفته می شود 
از سوی سلمان بن عبدالعزیز برداشته شده و حتی برخی معتقدند که 
آوردن او برای این بوده که سلمان زمینه را برای تغییر ولیعهدی فراهم 
کرده باشد. دستور پادشاه سعودی به س��عود بن عبداه بن المعجب، 
دادستان کل عربستان، برای رسیدگی به پرونده قتل خاشقجی اقدام 
بعدی او بود که نتیجه آن نه تنها اعتراف رسمی دربار سعودی به قتل 
این روزنامه نگار بود بلکه تیم اعزامی از عربستان به ترکیه نیز معرفی و 
دستگیر شدند و دو تن از نزدیک     ترین افراد به محمد بن سلمان هم به 

فرمان پادشاه سعودی از کار بر کنار و بازداشت شدند. 
با وجود این نشانه ها، اما باز س��خت است که بتوان تغییر و تحول اخیر 
در کابینه سعودی     ها را علیه محمد بن س��لمان دانست تا چه رسد به 
اینکه آن را اقدامی برای عزل او از ولیعهدی ارزیابی کرد. ش��اید عزل 
الجبیر و آمدن کسی مثل العس��اف به جای او چنین چیزی را تداعی 
کند به خصوص اینکه العساف جزو کسانی بود که نوامبر سال گذشته 
میادی، چن��د روزی را به همراه دهه��ا تن از دیگر ش��خصیت های 
برجسته سعودی در بازداشت بود. با وجود این، عزل محمد بن نواف بن 
عبدالعزیز از مقامش به عنوان سفیر سعودی در بریتانیا و گماشتن او 
در مقام تشریفاتی مشاور در دیوان پادشاهی به معنای تقویت محمد 
بن سلمان تعبیر شده است. باید توجه داش��ت که او در زمان تبلیغات 
احمد بن عبدالعزیز علیه پادشاه سعودی و پسرش در لندن نه تنها کاری 
نکرد بلکه در تصاویر ویدئویی جنجالی، همراه او بود و به نظر می رسد 
که حاا تحت پوشش تغییرات کابینه بابت این کار مجازات می شود. از 
سوی دیگر، الجبیر با وجود تبعیت کورکورانه از محمد بن سلمان، در 
قضیه خاشقجی انتظارات ولیعهد سعودی را برآورده نکرد و به خصوص 
اینکه نتوانست از تجربیات سال های طوانی سفارتش در امریکا برای 
ابی گری علیه ایحه ضد سعودی در مجلس سنای امریکا بهره ای ببرد. 
عاوه بر این موارد، گفته می شود که سعود القحطانی با وجود حکم عزل 
و بازداشت از سوی پادشاه محرمانه به کار خود ادامه می دهد و آن حکم 
تنها روی کاغذ بود و هیچ گاه اجرایی نشده است. با توجه به این نکات 
است که می توان نتیجه گرفت تغییر و تحول در کابینه آل سعود هرچند 
که نتیجه طبیعی قتل خاشقجی و مسئولیت محمد بن سلمان است اما 
برای تنبیه یا حتی عزل او از ولیعهدی طراحی نشده بلکه بر عکس، این 
کار مثل احکام دادستان کل سعودی تنها اقدامات نمایشی برای تظاهر 
به تغییر است تا اینکه از شدت انتقاد    ها به ولیعهد سعودی کاسته شود 

و کار به عزل او از این مقام کشیده نشود. 
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 توافق مسکو و لندن برای بازگرداندن دیپلمات های اخراج شده
سفیر روسیه در انگلیس اعام کرد که مسکو و لندن برای بازگرداندن 
تدریج��ی دیپلمات ه��ای اخراج  ش��ده از دو کش��ور در پ��ی حادثه 
»سالزبوری « به توافقی دس��ت یافته اند.  »الکساندر یاکونکو « سفیر 
روسیه در انگلیس به شبکه تلویزیونی روسیه 2۴ گفت که دیپلمات     ها 
از ابتدای ژانویه به س��فارت های لندن و مس��کو باز خواهند گش��ت. 
یاکونکو گفت که مطمئن نیس��ت این موضوع تم��ام دیپلمات     های 
اخراج شده را شامل شود اما دس��ت کم نیمی از کارمندان سفارت را 
باز خواهد گرداند. روابط دیپلماتیک میان روسیه و انگلیس پس از آن 
رو به وخامت گذاشت که در ماه مارس گذشته »سرگی اسکریپال « 
جاس��وس دوجانبه روس تبار و یولی��ا دخترش از س��وی یک عامل 
اعصاب در انگلیس مسموم شدند. پس از آن، انگلیس اقدام به اخراج 
2۳ دیپلمات روسی از لندن کرد و روسیه نیز در اقدامی متقابل همین 
تعداد دیپلمات انگلیسی را از روس��یه اخراج کرده و دستور تعطیلی 
کنسولگری انگلیس در س��ن  پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه و 

دیگر دفاتر کنسولگری در این کشور را صادر کرد. 

 هشدار روسیه به شهروندانش در مصر
وزارت خارجه روسیه به شهروندانش در مصر هشدار داد که از رفتن به 

مناطقی که خطرات تروریستی در آن زیاد است، اجتناب کنند. 
به گزارش ایسنا، وزارت خارجه مصر پس از حمله تروریستی اخیر در 
مصر که اتوبوس توریست     ها را هدف قرار داد و منجر به کشته و مجروح 
شدن چندین گردشگر خارجی )ویتنامی( شد، به شهروندانش در مصر 
هشدار داد که هوشیار باش��ند و از مناطقی که خطرات تروریستی در 
آن زیاد است، اجتناب کنند. وزارت خارجه روسیه به خانواده قربانبان 
انفجار تروریستی که عصر جمعه در مصر رخ داد، تسلیت گفت و برای 

زخمی شدگان بهبودی هرچه سریع تر را آرزو کرد. 

 انتقاد کره شمالی از » فشار شدید « امریکا بر مسئله حقوق بشر
یک رسانه کره شمالی روز      شنبه از »فشار شدید« امریکا علیه کره شمالی 

بر سر مسئله حقوق بشر انتقاد کرد و خواستار »احترام متقابل« شد. 
به گزارش ایس��نا، ای��ن مطلب که در وب س��ایت وابس��ته به دولت 
کره شمالی منتشر شده، به تصویب قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل 
و جلوه دادن کره ش��مالی به عنوان ناقض آزادی دینی اشاره کرده و 
اظهار می کند: امریکا درباره مسئله حقوق بشر علیه ما در تمام سال 
2۰1۸ هیاهویی به پا کرده اس��ت. در این مطلب آمده است: چنین 
مداخله های آشکاری در سیاست داخلی با هدف فروپاشی حکومت 

ما صورت می گیرند. 

ظريف:تحتشرايطاضطرار
باامريکامذاكرهنمیكنیم

وزیر خارجه ای�ران در واکن�ش به این تحلی�ل که ایران س�رانجام 
مجب�ور ب�ه مذاک�ره ب�ا امری�کا خواهد ش�د، گفت�ه ای�ران تحت 
ش�رایط اضطرار وارد مذاک�ره با امریکا نخواهد ش�د و ای�ن امریکا 
اس�ت ک�ه تصمی�م خ�ود را در م�ورد ای�ران تغیی�ر خواه�د داد. 
محمدجواد ظریف در گفت وگو با شبکه فونیکس چین، در پاسخ به این 
سؤال خبرنگار که نظر او را درباره تحلیل یک تحلیلگر چینی پرسید که 
پیش بینی کرده  ایران بعد از شش ماه چاره ای جز مذاکره با امریکا نخواهد 
داش��ت، گفت:» فکر می کنم آنها بعد از ش��ش ماه تحلیل خود را عوض 
خواهند کرد. ما هیچ وقت در شرایط اضطرار با امریکا مذاکره نمی کنیم، 
آن کسی که از مذاکره خارج شده ما نبودیم، تا آوریل گذشته )هشت ماه 
قبل( امریکایی    ها در برجام حضور داش��تند و با ما مذاکره می کردند، آنها 
خارج شدند، آنها مذاکره را ترک کردند و خودشان باید به مذاکره برگردند 
و معتقدم تحلیلگران چینی به این نتیجه خواهند رسید که امریکا چاره ای 
ندارد جز اینکه تصمیمش را عوض کند.« ظریف معتقد است که امریکا قادر 
نیست جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد، زیرا به گفته او»امریکا برای اینکه 
بخواهد جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد، مجبور است وارد حوزه    هایی 
شود که آن وقت آن شرایط کامًا تغییر می کند. « وزیر خارجه ایران البته 
گفته که حرف او »یک تهدید از سوی ایران نیست، بلکه اعام یک واقعیت 
است که امریکا با این سیاس��ت    ها نمی تواند جلوی صادرات نفت ایران را 
بگیرد.«  او به طور تلویحی رویارویی ایران با امریکا را در صورت ممانعت از 
صدور نفت ایران منتفی ندانسته و گفته است: » اگر امریکا بخواهد جلوی 
صادرات نفت ما را بگیرد، حتماً مجبور است وارد سیاست    هایی شود که دنیا 
را به آشوب می کشد.«  بر اساس گزارش فارس، وزیر خارجه ایران درباره 
آینده روابط ایران و امریکا و چالش های موجود گفته است: » شرایط روابط 
با همین شکل چالشی ادامه خواهد یافت. بعید می دانم امریکایی    ها به رغم 
همه تصمیم گیری های نابخردانه ای که داشتند، تصمیمی بر تشدید روابط 
با ایران بگیرند، البته ما برای همه شرایط آماده ایم و مردم ایران نشان دادند 
از کش��ور خودش��ان با جدیت دفاع می کنند، اما ما حتماً دنبال درگیری 

نیستیم و بعید می دانیم کس دیگری دنبال درگیری باشد.«
 بعید می دانم

محمدجواد ظریف، در پاسخ به این س��ؤال که آیا ایران از خروج امریکا از 
سوریه استقبال می کند، گفت:» ما هنوز نمی دانیم امریکایی    ها چه برنامه ای 
دارند، ولی آنچه برای ما مهم است این است که سیاست امریکا در منطقه 
ما سیاست خطرناکی بوده و باید این سیاست عوض شود.«  رئیس دستگاه 
دیپلماسی کشورمان درباره حضور ناوهای امریکایی در خلیج فارس گفت: 
این حضور بیش از اینکه اثری داشته باشد، ایجاد تنش و تشنج در منطقه 
می کند. هر زمان که امریکایی    ها حضورش��ان را در خلیج فارس افزایش 
داده اند، با خطراتی برای همه کش��ورهای خلیج فارس همراه بوده است. 
وی افزود: ایران کشور قدرتمندی است و می تواند از منافع خودش دفاع 
کند. این منطقه است که از حضور امریکا ضرر می کند. وزیر خارجه ایران 
درباره این تحلیل که امریکا با این حضور، ایران را تهدید به جنگ می کند، 
نیز عنوان کرد: بعید می دانم که امریکایی    ها شرایطی را داشته باشند که 

بخواهند ایران را تهدید کنند. 
  چیزی شبیه به همین برجام...  

وزیر ام��ور خارجه ایران گفته که اگر به س��ه س��ال قبل برمی گش��ت و 
می خواست دوباره بر سر یک توافق جدید مذاکره کند»حتماً سخت گیری 
بیشتری انجام می دادیم.«  ظریف در عین حال تأکید کرده که فکر نمی کند 
در صورت مذاکره جدید، به توافقی خیلی متفاوت تر از برجام دست پیدا 
می کرد:» امروز اگر بخواهیم توافق را دوباره بنویسیم، اواً من بعید می دانم 
امکان رسیدن به توافق وجود داشته باشد و اگر بتوانیم به توافقی برسیم، 
یک چیزی شبیه همین که اان هست، خواهد بود.«  ظریف در خصوص 
کانال ویژه مالی ک��ه اروپایی   ها ق��ول راه ان��دازی آن را داده اند، گفته که 
اروپایی    ها گفته اند در بحث کانال ویژه مالی )SPV( مشغول کار هستند، 

ولی ما هیچ وقت منتظر اروپا نبودیم و اان هم نیستیم. 

حمايت60درصديامريکايیها
ازاقدامعلیهترامپ

نزدیک به ۶۰ درصد امریکایی های شرکت کننده در یک نظرسنجی 
معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورشان باید استیضاح و از 
کاخ سفید اخراج شود یا به صورت رسمی مورد سانسور قرار گیرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری هیل نظرسنجی مرکز مطالعات 
سیاسی امریکا در دانشگاه هاروارد و پایگاه هریس نشان می دهد که اکثر 
شرکت کنندگان معتقدند اقداماتی باید علیه ترامپ صورت گیرد اما در 
خصوص اینکه قانونگذاران تا چه اندازه باید در این خصوص پیش بروند 
اختاف نظر دارند چرا که دموکرات  ها آماده می شوند اکثریت مجلس 
نمایندگان را بر عهده گیرند.  در پاسخ به این سؤال که آیا ترامپ باید به 
خاطر اقداماتش استیضاح و از کاخ سفید اخراج شود یا توسط کنگره 
مورد سانسور قرار گیرد یا کنگره هیچ اقدامی علیه ترامپ انجام ندهد، 
۳۹ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعام کردند ترامپ باید 
استیضاح و از کاخ سفید اخراج ش��ود.  استیضاح نیازمند رأی اکثریت 
مجلس نمایندگان اس��ت؛ احتمالی که با روی کار آمدن یک اکثریت 
دموکرات ممکن اس��ت، اگرچه رهبری حزب دموکرات نسبت به این 
موضوع هشدار داده است. محکومیت در سنا نیازمند یک رأی دو سومی 
است؛ چیزی که در سنا با حضور 5۳ سناتور جمهوریخواه بعید به نظر 
می رسد.  2۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعام کردند 

قانونگذاران باید به سانسور رسمی ترامپ رأی دهند. 
این در حالی است که ۴1 درصد از شرکت کنندگان اعام کردند کنگره 
نباید هیچ اقدامی علیه ترامپ انجام دهد.  آمار این نظرسنجی جدید 
تقریباً با نظرسنجی های ماه های گذشته برابر است، به طوری که تعداد 
رأی دهندگانی که معتقدند ترامپ باید استیضاح و از کاخ سفید اخراج 
شود بین ۳2 تا ۴۳ درصد متغیر است.  در همین حال درصد افرادی که 
معتقدند ترامپ باید به طور رسمی مورد سانسور قرار گیرد بین 1۴تا 22 
درصد متغیر است.  به همین ترتیب درصد افرادی که معتقدند کنگره 
نباید هیچ اقدامی علیه ترامپ انجام دهد بدون تغییر باقی مانده و آماری 
کمتر از ۴۰ درصد را نش��ان می دهد.  نتایج این نظرس��نجی در حالی 
منتشر شده که ترامپ با تحقیقات کیفری در ارتباط با اقدامات کمپین 
انتخاباتی اش برای کمک گرفتن از مقامات و فعاان روس برای پیروزی 

در انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰1۶ میادی مواجه است. 
در همین حال دادس��تان های فدرال، در پرونده ای مجزا در اوایل ماه 
جاری میادی به ترامپ اشاره کردند که به دو زن که گفته می شود با 

ترامپ روابط نامشروع داشته اند، حق السکوت پرداخت کرده است. 
دادستانی های فدرال در یادداشتی که صدور حکم حبس را برای مایکل 
کوهن وکیل شخصی سابق ترامپ پیشنهاد دادند، گفتند ترامپ به این 
دو زن حق السکوت پیشنهاد داده تا از افشای رسوایی جنسی بالقوه اش 
در زمانی که به دنبال پیروزی در انتخابات س��ال 2۰1۶ میادی بود، 
جلوگیری کند.  بر اساس این نظرسنجی، رأی دهندگان امریکایی در 
خصوص اینکه آیا این حق السکوت     ها استیضاح ترامپ را تضمین می کند 
یا خیر، دچار اختاف هس��تند.  ۴۹ درصد از ش��رکت کنندگان در این 
نظرسنجی معتقدند ترامپ باید به خاطر این اتهاماتش استیضاح شود، 
در حالی که 51 درصد معتقدند چنین کاری کش��ور را به سال 1۹۹۸ 
میادی بازمی گرداند؛ زمانی که بین کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا 
به خاطر دو اتهام در خصوص روابط نامشروعش با مونیکا لوینسکی یکی 

از کارمندان سابق کاخ سفید با روند استیضاح مواجه شد. 

کنترل ارتش سوریه بر شهر شمالي

رؤيايتركیهدرمنبجتعبیرنشد

سيدرحيمنعمتی

مقامات عربستان ادعا می کنند که تغییرات 
گس�ترده ای که پادشاه عربس�تان در کابینه 
و مقام ه�ای امنیتی ب�ه وج�ود آورده روالی 
عادی اس�ت. وزیر خارجه جدید عربس�تان 
هم تأکید کرده که کشورش در بحران نیست. 
گمانه زنی درباره تغییرات در عربس��تان تشدید 
شده و در حالی که برخی آن را نشان دهنده قصد 
پادش��اه برای محدود کردن محمد بن س��لمان 
ولیعهد تعبیر می کنند، دیگران این تغییرات را 
شکلی و برای کاستن از فشار   ها می دانند. وبگاه 

خبری »الخلیج اوناین« در یادداشتی با عنوان 
»کودتای سفید در عربس��تان… آیا مقدمه ای 
برای برکناری س��لمان ی��ا فرزندش اس��ت؟ « 
نوشت: همزمان با چهارمین سال بیعت با سلمان 
بن عبدالعزیز شاه سعودی و در سایه بحران های 
شدیدی که ریاض را به یک متهم جرایم جنگی 
و جرایم غیرانسانی در محافل بین المللی مبدل 
کرده است، ملک سلمان فرامینی را صادر کرد که 
به منزله کودتای س��فید است، چون پست های 
کلی��دی و مهمی را در دولت س��عودی ش��امل 

امنیت کل، وزارت خارجه و وزارت اطاع رسانی 
ش��امل می ش��ود. در مقابل این تحلیل، دیدگاه 
نیویورک تایمز قرار دارد که در گزارش��ی به قلم 
بن هابارد با عنوان »پادشاه عربستان با تغییرات 
در کابینه، قدرت را در دس��تان پسر خود حفظ 
کرد « نوشت: سلمان پادشاه عربستان سعودی 
روز پنج  شنبه تغییراتی در کابینه این کشور ایجاد 
و وزرا و مقامات ارشد امنیتی جدیدی را معرفی 
کرد ولی اهرم های قدرت را در دستان پسر خود 
و وارث تاج و تخت یعنی محمد بن سلمان حفظ 

کرد. با ادامه این گمانه زنی ها، یک مس��ئول در 
مرکز ارتباطات بین المللی عربستان در بیانیه ای 
اعام کرد: تغییرات در دولت این کش��ور با این 
هدف صورت گرفت که عناصری خبره و کارکشته 
وارد کابینه شوند که بتوانند نیازهای کشور را در 
چهار س��ال آتی برطرف کرده و موجب تقویت 
روابط عربس��تان با کش��ورهای دوس��ت شوند. 
ابراهیم العساف، وزیر امور خارجه جدید عربستان 
سعودی نیز در همین مسیر، گفته که کشورش 

در بحران قرار ندارد. 

وزیر خارجه سعودی: در بحران نیستیم
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    تلویزیون

ده نمكي: 
زنداني ها را به جشنواره فجر نمي دهم 

چون از زمان خودش جلوتر است! 
مسعود ده نمكي كه در حال توليد آخرين اثر سينمايي اش 
با نام »زنداني ها«س�ت از اجتناب براي ارائ�ه اين فيلم به 
جش�نواره فجر خبر داد، البته تأكيد كرد ك�ه اين موضوع 
به معناي داش�تن گاي�ه از هيچ چيز و هيچ كس نيس�ت. 
مسعود ده نمكي در صفحه شخصي اش در اينستاگرام درباره فیلم 
در دست س��اختش با نام زنداني ها نوشت: بعضي كارها و فیلم ها 
از جنس رقابت نیس��تند و در فضاي رقابتي حرف اصلي آنها گم 
مي شود. حرف از معنويت و مفاهیم اخاقي و عرفاني و فیلم هايي 

از جنس رسوايي 1 و2 است و حاا هم زنداني ها از اين گونه اند. 
وي مي افزايد: وقتي فیلمي جلو تر از زمان خودش باشد در چنین 
فضاهاي رقابتي ديده نمي ش��ود، حتي اگر قابلیت هاي منحصر به 
فردي داشته باشد، مثل سكانس هاي زلزله رسوايي2 كه حاا تیم 
سازنده اين تروكاژها براي شركت هاي معتبر خارجي كار مي كنند 
و در جشنواره خودمان تعمداً ديده نمي ش��وند. ده نمكي در ادامه 
مي نويسد: جنس حرف هاي فیلم زنداني ها به رغم تكرار تروكاژهاي 
منحصر به فرد و بازي هاي خوب همكارانم از آن جنس حرف هايي 
است كه مخاطب عام بدون پیشداوري بايد ببیند و تاش ما بر اين 
است كه در اولین فرصت فیلم راهي اكران شود و در غیاب زنداني ها 
جوان تر هاي سینما فرصت حضور در بخش رقابتي جشنواره فجر 
را داشته باشند. اين عدم حضور به معني گلگي از كسي نیست فقط 

يك گام عملي است براي اكران فیلم براي عموم مردم.«

    سینمـا

   محمدصادق عابديني
در سالروز حماسه 9 دي، مروري بر آثار سينمايي 
توليدشده درباره حوادث سال 88، نشان دهنده 
دس�تان تقريبًا خال�ي س�ينما و تلويزيون در 
پرداختن به اين حوادث سرنوشت س�از است. 
يكي از معدود آثار س�اخته ش�ده كه هنوز هم 
به اكران نرسيده است، فيلم »ماه گرفتگي« به 
كارگرداني مسعود اطيابي و تهيه كنندگي هادي 
انبار دار است. انباردار در گفت و گو با »جوان« به 
مسئله س�اخت فيلم درباره فتنه 88 و چرايي 
اكران نشدن فيلم »ماه گرفتگي« پرداخته است. 
چرا با وجود گذشت دو سال از حضور 
»ماه گرفتگ�ي« در فج�ر، اين فيلم 

اكران نشده؟
فیلم »ماه گرفتگي« خیلي وقت است كه آماده 
اكران اس��ت البته قرار اس��ت تغییراتي در آن 
ايجاد كنیم. اين تغییرات جنبه فني دارد، مثًا 
موس��یقي فیلم را تغییر خواهی��م داد تا تاثیر 
گذاري بیشتري داش��ته باشد اما در مجموع به 
اين نتیجه رس��یده ايم كه فعا صبر كنیم تا در 

شرايط مناسبي فیلم را اكران كنیم. 
»م�اه گرفتگي« ب�ه موض�وع خاصي 
پرداخته و به نظر مي رسد  9 دي بهترين 
زمان براي اك�ران چني�ن فيلم هايي 
باش�د، آيا فكر نمي كنيد اك�ران »ماه 
گرفتگي« در زماني غي�ر از اين زمان 

مناسبت خود را از دست مي دهد؟
با نظر ش��ما موافقم، اما بايد ش��رايط حال حاضر 
سینما و وضعیت اجتماعي را هم مد نظر قرار دهیم. 
شرايطي مانند وضعیت بد اقتصادي مردم دست به 
دست هم داده است تا ما براي اكران »ماه گرفتگي« 
تامل بیشتري داشته باشیم. 9 دي در تاريخ ما ثبت 
شده است و مردم همیش��ه اين واقعه را زنده نگه 
خواهند داشت و از آنجايي كه ما در »ماه گرفتگي« 
نخواسته ايم به سمت و سوي جناح خاصي حركت 
كنیم و حرفي كه مي زنیم حرف حضرت آقا باشد و 
آن را به خطوط سیاسي وصل نكنیم، در هر زماني 
آمادگي اكران آن را خواهیم داشت. شايد بهترين 
زمان ديده ش��دن »ماه گرفتگي« 9 دي باشد اما 

جامعه آمادگي آن را ندارد. 
اين روزها س�ينما دربست در اختيار 
آثار كمدي اس�ت، به نظر مي رس�د 
جامعه آماده ديدن فيلمي جدي است 

كه حرف هاي تازه اي مي زند!

نكته اين  است كه شرايط اكران دست ما نیست. 
تهیه كننده ها به فكر اين هستند كه سرمايه فیلم 
بازگشت داشته باشد اما اينكه چرا میزان تولید 
فیلم هاي كمدي زياد ش��ده است بايد سیستم 
درست شود و كار از گلوگاه تنظیم شود. وزارت 
ارشاد يا ش��وراي پروانه س��اخت بايد ببیند كه 
س��ینما ظرفیت اين همه فیلم كمدي را دارد يا 
خیر! با اين همه حجم فیلم هاي كمدي، فیلم هاي 
جدي كمتر اكران مي شوند، سینماي كودك و 
دفاع مقدس هم كه اصا فراموش شده اند. وزارت 
ارش��اد بايد نوعي سیاس��تگذاري كند كه همه 

ژانرها در اكران حضور داشته باشند. 
شرايط كنوني سينما به نحوي شده كه 
آثار كمدي نازل و حتي مبتذل جاي همه 
ژانرهاي سينمايي را گرفته اند و مردم 

مجبورند همين فيلم ها را ببينند! 
اان كمدي هاي مبتذلي در حال اكران است كه 
آدم رويش نمي شود با خانواده به ديدن آنها بنشیند. 
تنها فرق آنها هم با كمدي هاي مبتذل خارجي آن 
است كارهاي ركیك و مبتذل را آنها نشان مي دهند 
و اينها با زبان و اشاره منظورشان را مي رسانند. اان 
سطح سینماي ما از س��طح فیلم هاي هندي هم 
نازل تر شده و هر روز هم پايین تر مي آيد. فراواني 
ساخت فیلم هاي كمدي باعث شكل گیري ذائقه 
مردم مي شود. اين فیلم ها به مردم ديكته مي كنند 
كه در س��ینما چه چیزي ببینن��د. زماني ما تنوع 
غذايي داشتیم، مردم آبگوشت مي خوردند اما وقتي 
دورتا دور خانه ها فست فود باز شد، ذائقه مردم هم 
به سمت فست فود خوردن تغییر مي كند. اين اتفاق 
اان در سینما رخ داده و همه چیز فست فودي شده 
است. حتي مي بینیم اين فیلم ها از سوژه هايي هم 
كپي مي كنند و فیلم هاي ساخته مي شود كه پرچم 

امريكا را در كشورمان باا مي برند. 
چرا اين اتفاق افتاده است؟

براي اينك��ه به ج��اي كار فرهنگي ب��ه دنبال 

كاسبي هستند. 
بازگرديم به »ماه گرفتگي«، چرا پس 
از جشنواره فجر به ناگهان اين فيلم 

در سكوت كامل فرو رفت؟
فیلم در جشنواره فجر با كم لطفي روبه رو شد. بعد 
از آن هم خودمان صبوري كرديم و نخواس��تیم 

فیلم را در هر شرايطي به اكران برسانیم. 
اگ�ر امس�ال »م�اه گرفتگ�ي« را 
می ساختيد با همان دريچه به موضوع 

نگاه مي كرديد؟
اگر قرار باشد با همان میزان حمايتي كه از ما در 
زمان ساخت ماه گرفتگي انجام شد، دوباره كار 
انجام شود، اصا سراغ ساخت آن فیلم نخواهم 
رفت. ما را س��ر س��اخت اين فیلم خیلي اذيت 
كردند. دو س��ال زمان صرف پی��ش تولید فیلم 
ش��د و چندبار با تغییر فیلمنامه پروانه ساخت 
گرفتیم. م��ن مي توانم به ش��ما قراردادهايي را 
كه با بازيگران براي بازي در اين فیلم بس��ته ايم 
نش��ان دهم كه قطر كاغذهاي آن به 20 سانت 
رسیده است. ما قرارداد مي بس��تیم فردا بازيگر 
زنگ مي زد عذرخواهي مي كرد و نمي آمد يا حتي 
جلوي دوربین مي آمد، بعد مي گفت من را تهديد 
كرده اند. ما نیاز داشتیم در آن شرايط از ما حمايت 
ش��ود، منظورم حمايت مالي نیس��ت اما از نظر 

معنوي نیاز داشتیم كسي پشت ما باشد. 
چنين رفتارهايي با بازيگران فيلم هايي 
كه با موضوع فتنه ساخته شده اند هم 

شده است، چرا اين كار را مي كردند؟
كس��اني كه در فضاي مجازي به بازيگران چرت و 
پرت مي گفتند فكر نمي كردند كه اينها فقط بازيگر 
هس��تند و دارند كار هنري مي كنند. من حتي در 
زمان فیلمبرداري نگران اين بودم كه بعد از اتمام 
كار، اين بازيگران بايكوت شوند و به دلیل نفوذ برخي 
جريان ها در سینما مانند بازيگران ديگر فیلم ها تا 
مدت ها كسي به آنها كار ندهد! با اينكه در هالیوود 
هم مي بینیم كه بازيگران نق��ش رئیس جمهور يا 
پلیس بد را بازي مي كنند و كسي به آنها اعتراض 
نمي كند، چون مي دانند اين هنر است. ما سر فیلم 
»ماه گرفتگي« حمايت كمي داشتیم. كساني كه 
انتظار داش��تیم به ما كمك كنند چوب اي چرخ 
ما مي گذاش��تند. خیلي تاش كردند به كار ضربه 
بزنند، حتي در نشس��ت خبري فیلم در جشنواره 

فجر، اينترنت قطع شد، گفتند كار ما بوده! 
حتي اگر چوب اي چرخ فيلمس�ازان 
متعهد بگذارند باز هم جواناني خواهند 
بود كه تمايل داشته باشند درباره فتنه 
فيلم بس�ازند، به عنوان كسي كه اين 
مسير را رفته اس�ت، چه توصيه اي به 

فيلمسازان آينده خواهيد داشت؟ 
به نظرم موضوع 9 دي موضوع زنده اي است كه 
بايد از ابعاد مختل��ف به آن پرداخته ش��ود. من 
فیلمي كه ساخته ام را فیلم نجیبي مي دانم كه از 
يك زاويه درست به بیان موضوع پرداخته است، 
اما فیلمسازاني كه مي خواهند در آينده سراغ فتنه 
88 بروند بايد ابتدا كالبدشكافي از وقايع داشته 
باشند. بعد از آن كفش آهنین به پا كنند و با اعتقاد 
راسخ كار را پیش ببرند چون مطمئن باشند كه 
اجازه كار به آنها داده نمي شود و نمي گذارند كه به 

راحتي به هدف مورد نظر برسند.

تهيه كننده فيلم »ماه گرفتگي« در گفت وگو با »جوان«:

 سازنده فيلم درباره فتنه
بايد كفش آهنين به  پا كند

معاون هنري وزارت ارش�اد در حاش�يه افتتاح نمايشگاه 
نقاشي »الحق مع علي« گفت: »روح اامين« با عشِق تمام، 
تجربه ورزي مي كند و روند پيشرفت او در آثارش هويداست. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، سید مجتبي حسیني معاون 
امور هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامي در حاشیه افتتاح 
نمايشگاه نقاشي »الحق مع علي« روند پیش��رفت آثار نقاشي 
حس��ن روح اامین را قابل توجه دانس��ت و گفت: روح اامین 
هنرمند جوان و توانايي اس��ت كه طي سال هايي كه آثارش به 
منصه ظهور رسیده، هر س��ال توفیقات بیشتري داشته و روند 
پیشرفت او در آثارش هويداست. اين نمايش��گاه هم در ادامه 
نمايشگاه هاي گذشته او، نشان مي دهد اين هنرمند با عشق تام 

و تمام، مشغول كار كردن، تجربه ورزيدن و پیشرفت است. 
وي افزود: در شیوه نقاشي اي كه آقاي روح اامین انتخاب كرده، 
معموا نقاشان سوژه هايي را انتخاب مي كنند كه به واسطه آن 
مهارت و استادي خود را به مخاطب نشان دهند اما انتخاب سوژه 
توسط اين هنرمند نقاش، بیشتر براي نشان دادن احساسات و 
عواطف شخصي و دروني خويش است و قرار نیست هنرمندي 
و مهارتش را به رخ ما بكشد، گرچه اين امر به تعبیر شیخ اجل 
»مشك آن اس��ت كه خود ببويد« در آثار او نمايان است و اين 
مشك بويیدني عطر خوش��ش را به مخاطب ارزاني مي دارد. با 
اين حال، اين هنرمند بیش��تر س��وژه هايي را انتخاب مي كند و 
صحنه هايي را در ذه��ن مي پروراند كه قرار اس��ت در قالب آن 
احساسات و عواطف خود را به مخاطب هديه دهد. من به عنوان 
يك مخاطب، چنین نگاهي را در آثار ايشان مي بینم، حظ مي برم 

و او را تحس��ین مي كنم. بنابراين گزارش، تازه ترين نمايشگاه 
نقاشي حسن روح اامین با عنوان »الحق مع علي« عصر ديروز 
در فرهنگسراي نیاوران افتتاح شده است. اين نمايشگاه شامل 
13 تابلوي نقاشي است كه با استفاده از تكنیك رنگ روغن در 
موضوعاتي چ��ون نبردهاي حضرت علي)ع(، ش��هادت پیامبر 
اكرم)ص(، شهادت حضرت زهرا)س(، واقعه كربا، اسراي كربا 
و... به تصوير كشیده اس��ت. از نكات جالب توجه اين نمايشگاه 
مي توان به انش��اي بیانیه آن از سوي حس��ین علیزاده نوازنده 

برجسته كشور اشاره كرد. در متن اين بیانیه آمده است:
»رنگ ها در سكوتي باشكوه فرياد مي زنند و زمین در حیرت از 
تصويرهايي كه بر آن نقش مي بندند. هر طرحي و هر رنگي بر 

بوم نجواي عاشقانه اي است كه تا ابد مي خواند روز واقعه را. 
كجاست ظالم؟ و كجاست مظلوم. نگارگر، تو بگو.«

نمايشگاه نقاشي »الحق مع علي« تا 20 دي ماه 1397 در گالري 
شماره يك فرهنگسراي نیاوران برپاست.

پس از پخش »خارج از ديد1« كه واكنش هاي مثبتي داشت 
 »خارج از ديد2« فارغ از مسائل جناحي 
و با مصاديق و اسناد ساخته شده است

حكمت 66 
از دس�ت دادن حاج�ت بهت�ر 
از درخواس�ت ك�ردن از نااهل 

است.

معاون سيما مطرح كرد
»بانوي عمارت« آغازگر رجعت به دوران طايي سريال سازي است

    نويد پارسا
مرتض�ي ميرباق�ري گف�ت: فض�اي نمايش�ي تلويزي�ون 
ب�ا س�ريال بان�وي عم�ارت در هفته ه�اي اخي�ر متف�اوت 
ش�ده اس�ت و نش�انه هايي از دوران طاي�ي سريال س�ازي 
س�يما در ده�ه ۷۰ و اواي�ل ده�ه 8۰ را ش�اهد هس�تيم. 
مرتضي میرباقري معاون سیما در يادداش��تي به تشريح برنامه ها و 
س��ريال هاي تلويزيون پرداخت و از بانوي عمارت به عنوان سريالي 
موفق و پربیننده ي��اد كرد. میرباقري نوش��ت: اي��ن روز ها واكنش 
مخاطبان به عنوان اصلي ترين سرمايه رسانه ملي و همچنین رسانه ها 
به عنوان نماين��دگان افكار عموم��ي حاكي از آن اس��ت كه فضاي 
نمايشي تلويزيون در هفته هاي اخیر، وضعیت متفاوتي يافته است، 
حتي برخي آن را نشانه هايي از دوران طايي سريال سازي سیما در 
دهه 70 و اوايل دهه 80 عنوان كردند. در آن دوران آثاري روي آنتن 
مي رفت كه به »خیابان خلوت كن« مشهور شده بودند؛ سريال هايي 
كه به دلیل پرداختن به موضوعات جدي��د و بكر و همچنین روايت 

قصه هاي پركشمكش، توجه بیش��تر مردم را به خودشان معطوف 
مي كردند و به بخشي از صحبت هاي روزانه مردم تبديل مي شدند، 
البته با اين تفاوت كه آن زمان نه خبري از رقباي جدي تلويزيون بود 
و نه چنین تهاجم تمام عیار فرهنگي و رسانه اي دشمن و بدخواهان 
ملت و مردم را تجربه كرده بوديم. خوشبختانه امسال همزمان با آغاز 
فصل سرما، بخش نمايشي سیما نويدبخش آغاز فصلي گرم و پررونق 
در حوزه سريال هاست. مجموعه هاي نمايشي اين شب هاي سیما 
ضمن برخورداري از تنوع موضوعي و محتوايي، با ذائقه عامه مردم نیز 
همخواني دارد. به طوري كه اغلب خانواده هاي ايراني، شب هاي بلند 

زمستاني خود را با اين مجموعه ها مي گذرانند. 
عاوه بر جذابیت و محتوا، نحوه چینش و ترتیب سريال هاي شبكه ها 
و مهندس��ي كنداكتور يا جدول زماني پخش باعث شده مخاطبان از 
ساعت 20:30 تا پاسي از شب حدود ساعت 23 از شبكه اي به شبكه 
ديگر سريال ها را تعقیب كنند. يكي از تمهیداتي كه باعث افزايش قدرت 
نفوذ نظام هاي رسانه اي مي شود، تركیب هوشمندانه برنامه ها در اجزا 
و عناصر مختلف است؛ اتفاقي كه اين روز ها و شب ها از سوي معاونت 
سیما اعمال مي شود. يكي از اصول چینش برنامه ها اين است كه اولین 
برنامه يا برنامه اي كه در پربیننده ترين زمان روي آنتن مي رود، قابلیت 
باايي در جذب مخاطب داشته باشد. تجربه نشان مي دهد اگر سلسله 
سريال ها كه به طور شبانه و پي در پي پخش مي شوند، با درخشش آغاز 
شود، میل مخاطب براي ديدن آثار بعدي نیز برانگیخته خواهد شد. به 
اين ترتیب، »بانوي عمارت« كه آغازگر نمايش سريال هاي شبانه است 
انتخابي مناسب براي همراه كردن مخاطبان در بدو كار بود تا بتواند 

بینندگان سیما را براي تماشاي سريال هاي بعدي نیز ترغیب كند.

   نويد پارسا
 پس از آنك�ه مهدي نقويان س�ال گذش�ته با مس�تند 
خ�ارج از دي�د1 نگاه ها را ب�ه خود جل�ب كرد اي�ن بار 
اين مستندس�از انقابي با مس�تند س�ريالي »خارج از 
ديد2« با كلي�دواژه نفوذ اقتص�ادي و فرهنگ�ي در 2۰ 
قس�مت ۴۰ دقيقه اي ميهمان خانه هاي مردم مي شود. 
مجموعه مستند »خارج از ديد«، س��ال گذشته همزمان با 
ايام 9 دي روي آنتن شبكه مستند رفت كه با اتفاقات زيادي 
همراه ش��د و واكنش هاي زيادي را به همراه داش��ت. فصل 
دوم از اين مجموعه با عنوان »خارج از ديد 2« به كارگرداني 
مهدي نقويان، تولید شده و آماده پخش از صدا و سیماست. 
پس از توقف پخش سري اول مس��تند خارج از ديد از سیما 
»محسن يزدي« مدير مركز مستند حوزه هنري به اين اتفاق 
واكنش نشان داد و نوشت: »به عنوان مدير يكي از مراكز تولید 
مستند كه از نزديك با ظرفیت هاي مستند كشور آشناست 
ش��هادت مي دهد كه ظرفیت تولید مؤثر و خوب در مستند 
بسیار بیش از آن چیزي اس��ت كه مديران فرهنگي از جمله 
مديران صدا و سیما گمان مي كنند. نمي توان ادعا كرد در اين 
حوزه مش��كلي وجود ندارد اما واقعیت اين است كه مشكل 
اصلي ما در اين حوزه نیروي انس��اني نیست. به نظر نگارنده 
مشكل اصلي ما عدم اطاع مديران فرهنگي از ظرفیت داخلي 
نیروهاس��ت. مديران تلويزيون هم از اين قاعده مس��تثني 
نیس��تند و گمان مي كنند همه ظرفیت ها در بي بي س��ي و 
من وتو جمع شده است و مرتب اين شبكه ها را بر سر نیروهاي 
خودي مي كوبن��د در صورتي كه نمي دانند پتانس��یل ما در 
داخل، حتماً بیشتر از پتانسیل شبكه هاي بي بي سي فارسي و 
من وتو است. آنها نمي دانند كه تنها يك قسمت از روند كاري 
اين شبكه ها تولید اس��ت و اين پخش است كه مكمل تولید 
قرار مي گیرد و با يك كنداكتور و سیستم درست، محصوات 

به مخاطب ارائه مي شود.«
پس از فراز و فرودهايي كه مستند خارج از ديد1 با آن روبه رو 
شد به نظر مي رسد امس��ال س��ري دوم اين مستند بدون 
دخالت س��لیقه اي برخي مديران س��یما روال عادي پخش 
خود را پی��ش بگیرد، در اين ب��اره مهدي نقوي��ان در مورد 
سوژه اين مجموعه مستند به باشگاه خبرنگاران پويا گفت: 
»خارج از ديد 2« با كلیدواژه »نفوذ« تهیه و تولید شده است. 
مجموعه خارج از ديد 1 با موضوع فتنه س��ال 88 بود و اين 

مجموعه جديد در واقع ادامه روند دخالت هاى دش��من در 
امور داخلى ايران را نشان مى دهد كه با موضوع نفوذ ساخته 
شده است. در مقدمه اين مجموعه اشاره مي كنیم كه وقتي 
دشمن در سال 88 نتوانست به پیروزي برسد و با انقاب هاي 
رنگي و خیاباني نتوانست در نهايت به هدف اصلى اش يعنى 
سرنگونى نظام برس��د، مدل كاري خود را عوض كرد و وارد 
تحريم اقتصادي شد تا به اقتصاد كشور ضربه بزند و پس از آن 

سراغ نفوذ اقتصادي رفت. 
با اسناد و مداركي كه در دست داريم نشان مي دهیم دشمن 
با وجود تغییر فضاى فرهنگى كشور، عاوه بر نفوذ اقتصادي، 
وارد نفوذ فرهنگي نیز شد و اقدامات گسترده و همه جانبه اي 
در اين زمینه انجام داد، همچنین پايان بخش اين مجموعه 

مستند، ماجراي فتنه سال 96 و اغتشاشات آن ايام است. 
وي ادام��ه داد: در خ��ارج از ديد 2 س��عي كرده ايم تمام 
ابعاد ماجرا را كه در حوزه هاي مختلف پیرامون مس��ئله 
نفوذ وجود داشته اس��ت به تصوير بكشیم. همان طور كه 
مي دانید يك��ي از مهم ترين كلیدواژه ه��اي رهبر انقاب 
در س��الیان اخیر و به ويژه بعد از س��ال 88، مسئله نفوذ 
بوده است. متأسفانه كار رسانه اي خوبي در اين زمینه تا 
به امروز انجام نشده اس��ت، بنابراين سعي كرديم در اين 
مجموعه فارغ از شعارها، سیاسي بازي ها و مسائل جناحي، 
با مصاديق و اسناد وارد شويم و اين مسئله را مورد بررسي 
قرار دهیم. بخش هايي كه در اين مجموعه مورد بررس��ي 
قرار گرفته، شامل نفوذ در بخش هاي فرهنگي، سیاسي، 

رسانه، خانواده، ديني و... است. 
مجموعه »خارج از ديد 2« ب��ه كارگرداني مهدي نقويان و 

تهیه كنندگي شبكه 3 سیما تولید شده است.

معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي:
آثار »روح اامين« عطري خوش به مخاطب ارزاني مي كند  ساخت سريال حضرت موسي)ع(

5 سال طول مي كشد
س�اخت مجموعه ال�ف وي�ژه »موس�ي )ع(« ك�ه پيش تولي�د آن از هفته 
گذش�ته ب�ا حض�ور رئي�س س�ازمان صداوس�يما، مع�اون س�يما، رئيس 
مركز س�يما فيلم، تهيه كنن�ده و كارگردان اي�ن مجموعه به طور رس�مي 
آغاز ش�د ب�ه گفت�ه كارگ�ردان اين اث�ر پنج س�ال ب�ه ط�ول مي انجامد. 
جمال شورجه كارگردان مجموعه الف ويژه موسي)ع( در ارتباط با ساخت اين پروژه 
به باشگاه خبرنگاران پويا، گفت: »سال هاست قصد ساخت اين مجموعه را داشتم 
كه خوش��بختانه در اين زمان فرصت و امكان آن فراهم شد. در جلسه اي كه طي 
روزهاي گذشته با حضور علي عسكري رئیس سازمان صداوسیما، میرباقري معاون 
سیما، كرمي رئیس سیمافیلم و احمد میرعايي تهیه كننده »موسي)ع(« برگزار 
كرديم، قرارداد تولید اين مجموعه امضا شد و گزارشي نیز از اقدامات انجام شده 

جهت شروع پیش تولید به رئیس سازمان صداوسیما ارائه كرديم.«
كارگردان موس��ي)ع( ادامه داد: »اين مجموعه تلويزيوني در 52 قس��مت تولید 
مي ش��ود كه متن اولیه آن توسط مرحوم فرج اه سلحش��ور به طور كامل نوشته 
و در ادامه توسط حجت ااسام س��عید بهمن پور به طور كامل بازنويسي شد. اين 
متن اكنون آماده ساخت است.« همچنین شورجه در ارتباط با زمان پیش تولید تا 
آماده سازي نهايي اين مجموعه الف ويژه گفت: »طبق پیش بیني هاي انجام شده 
يك س��ال زمان براي پیش تولید، س��ه س��ال تولید و يك س��ال براي پس تولید 
موسي)ع( زمان ازم است. با برنامه ريزي دقیق تر اين زمان مي تواند فشرده شده و 

در بازه زمانى كمتري اين اثر ساخته و به نمايش گذاشته شود.«
پیش از اين جمال شورجه درباره انتخاب بازيگران و اينكه نقش حضرت موسي)ع( 
به چه كسي واگذار مي شود گفته بود يك بازيگر تئاتري اين نقش را ايفا خواهد كرد 

و بازيگران هم به تدريج در حال انتخاب هستند.

به نظرم موضوع 9 دي موضوع 
زنده اي اس��ت كه باي��د از ابعاد 
مختلف ب��ه آن پرداخته ش��ود. 
فيلمي كه ساخته ام را فيلم نجيبي 
مي دانم كه از يك زاويه درس��ت 
به بيان موضوع پرداخته اس��ت

 نماهنگ »فتنه شايد« 
به مناسبت حماسه 9 دي منتشر شد

نماهن�گ »فتن�ه ش�ايد« همزم�ان با س�الروز حماس�ه 
9 دي، برگرفت�ه از س�روده اي معروف از مه�دي جهاندار 
از س�وي خان�ه نماهنگ و س�رود بس�يج منتش�ر ش�د. 
نماهنگ »فتنه شايد« كه از سوي خانه نماهنگ و سرود بسیج 
تولید و منتشر شده براساس سروده اي معروف از مهدي جهاندار 
و به كارگرداني علي فراهاني تولید ش��ده است. موسیقي اين 

نماهنگ نیز برعهده احسان غام نژاد بوده است. 
مهدي جهاندار، از شاعران جوان كشور اين سروده را در ديدار 
ش��اعران با رهبر معظم انقاب در رمضان سال گذشته قرائت 
كرد كه مورد تفقد ايش��ان نیز قرار گرفت. او پی��ش از اين در 
گفت وگو با تسنیم درباره اين سروده گفت: مهم ترين موضوعي 
كه در 9 دي مطرح مي شود، »بصیرت« است. بصیرت محدود 
به يك هفته و يك دهه و يك س��ال... نیس��ت، بصیرت مفهوم 
گسترده اي دارد. اين واژه  را در بررسي رويدادها و در دل تاريخ 
به كرات مي شنويم؛ از صدر اس��ام گرفته تا عاشورا و زندگي 
ائمه)ع( و... مصاديق در شعري كه خوانده شد، مي تواند بسط و 
گسترش يابد، موضوع اين شعر ادامه دار است و محدود به امسال 

و سال هاي ديگر نیست. 
سروده مهدي جهاندار كه س��ال پیش در محضر رهبر معظم 

انقاب خوانده شد از اين قرار است: 
فتنه شايد روزگاري اهل ايمان بوده باشد

 آه اين ابلیس شايد روزي انسان بوده باشد
فتنه شايد در لباس میش، گرگي تیز دندان

در لباسي تازه شايد فتنه چوپان بوده باشد
فتنه شايد كنج پستوي كسي اي كتابي

فتنه ازم نیست حتماً در خیابان بوده باشد
فتنه شايد در صف صِفین مي جنگیده روزي

فتنه شايد در زمان شاه، زندان بوده باشد!
فتنه شايد با امام از كودكي همسايه بوده

يا كه در طیاره  پاريس- تهران بوده باشد
فتنه شايد تابي از زلف پريشان نگاري

فتنه شايد خوابي از آن چشم فّتان بوده باشد
فتنه شايد اينكه دارد شعر مي خواند برايت

وا مصیبت! فتنه شايد از رفیقان بوده باشد
ذّره اي بر دامن اسام ننشیند غباري

نامسلماني اگر همنام سلمان بوده باشد
دوره  فتنه است آري، مي شناسد فتنه ها را

آن كه در اين كربا عّباسِ  دوران بوده باشد
فتنه خشك و  تر نمي داند خدايا وقت رفتن

كاشكي دستم به دامان شهیدان بوده باشد

    خبر


