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 معرفی 3 کتاب درباره نقش رهبر معظم انقاب 
در خنثی سازی فتنه 88

با ناخدای کشتی بصیرت
 مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی امروز 10 صبح 
به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود

بزرگداشت نهمین سالگرد 9 دی

انتشار بخش هایی از بیانات منتشرنشده رهبر انقاب درباره فتنه 88

درباره تقلب چه دلیلی اقامه شد؟!
 صفحه     2

 صفحه     2 صفحه     13

بازخوانی روایت مقام ها و منابع غربی از فشار اقتصادی 
به ملت ایران در حمایت از فتنه گران 88
فتنه بسترساز تحریم

شرح قیام ملت علیه فتنه گرانی که خواهان ابطال یک 
حماسه عظیم 40 میلیونی شدند

#از_یک_تا_چهل_میلیون_بشمار

گفت وگوی »وطن امروز« با آیت اه علم الهدی، سخنران یوم اه 9دی 88 در تهران

 9 دی حماسه دفاع از اهل بیت بود
 صفحه    5

 صفحه   12 صفحه    7
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مراسم ترحیم آیت اه شاهرودی 
در مسجد ارگ تهران برگزار شد

مراسم ترحیم رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با حضور اقشار مختلف مردم و 
مس��ؤوان در مس��جد ارگ تهران برگزار شد. 
به گزارش تس��نیم، مراس��م ترحی��م آیت اه 
هاشمی ش��اهرودی صبح دیروز با حضور اقشار 
مختلف مردم و مسؤوان کشوری و لشکری در 
مس��جد ارگ تهران برگزار شد. در این مراسم، 
آی��ت اه آملی اریجان��ی رئیس ق��وه قضائیه، 
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، حجت ااس��ام منتظری دادس��تان کل 
کش��ور، حس��ینعلی امیری مع��اون پارلمانی 
رئیس جمهور، حجت ااس��ام مصباحی مقدم، 
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، 
آی��ت اه اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب 
اس��امی، محمدرضا باهنر، علیرضا آوایی وزیر 
دادگس��تری، آیت اه مجتهدشبس��تری عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرویز داوودی 
و حجت ااسام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر 

مقام معظم رهبری حضور داشتند.

توضیح سردار کارگر درباره توئیت رضایی
عملیات لو رفته کربای 4
به عملیات فریب تبدیل شد

رئی��س بنیاد حف��ظ آثار و 
ارزش های دفاع مقدس  نشر 
با  اش��اره ب��ه توئی��ت اخیر 
سردار محسن رضایی درباره 
عملیات کرب��ای ۴ گفت: 
متاس��فانه از توئیت سرلش��کر رضایی درباره 
این عملیات س��وء برداشت شده است. سردار 
سرتیپ بس��یجی »بهمن کارگر« در حاشیه 
نشست ش��ورای هماهنگی و پشتیبانی موزه 
انقاب اس��امی و دفاع مق��دس در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار دفاع پ��رس، در پاس��خ به اینکه 
نظر ش��ما درباره اینکه گفته می شود عملیات 
کربای ۴ عملیات فریب بوده است، چیست؟ 
اظهار داش��ت: بله! ما عملیات لو رفته کربای 
۴ را به یک عملی��ات فریب برای ارتش عراق 
تبدیل کردی��م و ۱۰ روز بعد در همان نقطه 
در حالی که نیروهای رژیم بعثی به مرخصی 
رفته بودن��د، عملیات کربای ۵ را با موفقیت 
انج��ام دادیم. وی همچنین در پاس��خ به این 
س��وال که سرلشکر محس��ن رضایی فرمانده 
اسبق سپاه پاسداران گفته این عملیات از آغاز 
یک عملیات فریب بوده اس��ت، نظر ش��ما در 
این باره چیست؟ عنوان کرد: نه! حتما ایشان 
چنین نظری ندارند و معتقدند عملیات لو رفته 
کربای ۴ به عملیات فریب تبدیل شده است. 
سردار کارگر با  اشاره به توئیت اخیر سرلشکر 
رضایی مبنی بر اینکه عملیات کربای ۴ نوعی 
عملی��ات فریب بوده اس��ت، گف��ت: از جمله 
ایشان سوء برداشت شده است و ایشان چنین 

اعتقادی ندارند.

تقدیر سرلشکر رشید از ۶ نفر از 
فرماندهان ارشد ارتش و سپاه

مرکزی  ق��رارگاه  فرمان��ده 
خاتم اانبیا)ص( طی مراسمی 
فرمانده��ان  از  نف��ر   ۶ از 
نیروهای مسلح تقدیر کرد. 
به گزارش تسنیم، سرلشکر 
غامعلی رش��ید طی مراس��می ب��ا تقدیر از 
برگزارکنندگان رزمایش دریایی اقتدار دریایی 
س��پاه در خلیج فارس و تنگه هرمز، رزمایش 
مش��ترک آس��مان وایت ارت��ش جمهوری 
اسامی ایران و سپاه پاسداران انقاب اسامی 
و رزمای��ش ۱۰۰ هزار نف��ری اقتدار و تجمع 
بس��یجیان، با اهدای لوح تقدی��ر از ۶ تن از 
فرمانده��ان نیروهای مس��لح تقدیر کرد. در 
ای��ن مراس��م از امیر غامرض��ا صباحی فرد، 
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی به دلیل انجام 
موفق رزمایش مشترک آسمان وایت سپاه 
و ارت��ش، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی 
هوایی ارتش به دلیل پش��تیبانی از رزمایش 
آسمان وایت ارتش و س��پاه، سردار محمد 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی س��پاه به دلیل 
رزمای��ش پرق��درت آب��ی و خاک��ی پیامبر 
اعظم)ص( ۱2، س��ردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمان��ده نیروی هوافضای س��پاه ب��ه دلیل 
انجام موفق رزمایش مشترک آسمان وایت 
ارتش و س��پاه، س��ردار علی فدوی فرمانده 
س��ابق نیروی دریایی س��پاه ب��ه دلیل انجام 
رزمای��ش عالی در مردادماه س��ال جاری در 
خلیج فارس و تنگه هرمز و سردار غامحسین 
غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
به دلی��ل انجام رزمایش سراس��ری اقتدار و 
 تجمع ۱۰۰ هزار نفری بس��یجیان در تهران

 تقدیر شد.

گروه سیاسی: روز گذشته بخش هایی 
از فیل��م بیانات منتشرنش��ده رهبر 
انقاب در 3۰ تیرماه ۸۸ درباره فتنه 

۸۸ منتشر شد.
ب��ه گ��زارش »وطن ام��روز«، در 
آس��تانه یوم اه نهم دی، روز بصیرت 
و میثاق امت با وایت، روز گذش��ته 
فیلم بیانات منتشرنشده رهبر انقاب 
در روز 3۰ تیرماه ۸۸ درباره فتنه۸۸، 
سخنان میرحسین موسوی، خاتمی 

و... برای اولین بار منتشر شد.
رهبر معظم انقاب در این جلس��ه 
فرمودند: »آقای موس��وی اعام کرد در 
این انتخابات تقلب شده و این منشأ همه 
حرف های بعدی شد. تقلب شده، من از 
حق شما  دفاع می کنم. مردم بیایید. منم 
میام. دعوت مردم به نافرمانی، به شورش 
به استناد اینکه در انتخابات تقلب شده. 
س��وال اینه: ش��ما از کجا فهمیدید در 
انتخابات تقلب ش��ده؟ چه دلیلی اقامه 

ش��د؟ این شد منش��أ حرف های بعدی. سعی کردند 
ایشون را در صحنه نگه دارند. من در جریان مذاکرات 
و گفت وگوهای متعددی که با ایش��ان شده قرار دارم. 
خود من هم خیلی س��عی کردم با سوابقی که با آقای 
موسوی دارم، چون بین ما و آقای موسوی یک ارتباط 
عاطفی وجود دارد، علی رغم اختاف فکری. یک ارتباط 
عاطفی و وحدت سلیقه در بعضی از مسائل خاص. من 
از این فرصت اس��تفاده کردم و همان روز شنبه عصر 
)23 خرداد ۱3۸۸( که ایش��ون ظهرش اطاعیه داده 
بود، فرستادم یک نفر را پیش ایشان )آقای موسوی(. 
گفتم یک تنبهی به ایش��ون بدیم ایش��ون فورا عقب 

بنش��یند. رفت، ایشان برگشت حرفایی که زد بنده را 
خیلی متعجب کرد. ایشان گفته بود نه، باید انتخابات 
ابطال شود. ما امروز جلسه داشتیم با فان کس و فان 
ک��س و فان کس و فان کس و همه در آن جلس��ه 
اتفاق نظر داشتند که باید انتخابات ابطال شود. از آن 
۴ نفر که در آن جلسه بودند، 2 نفر که آقایان خاتمی 
و هاشمی بودند منکر شدند. 2 نفر دیگر باقی ماند که 

یک نفر آنها خود آقای موسوی بود«.
 گفتنی است روایتی از این جلسه و اظهارات مقام 
معظم رهبری در کتابی که با عنوان »فتنه تغلب« و 
از سوی انتش��ارات انقاب اسامی )وابسته به دفتر 

حفظ و نشر آثار حضرت آیت اه خامنه ای( روانه بازار 
کتاب شده، آمده است. 

کتاب »فتنه تغلب« منتشر شد ■
با گذش��ت ی��ک دهه از برگزاری حماس��ه  ۴۰ 
میلیون��ی انتخابات دوره  دهم ریاس��ت جمهوری و 
رخدادهایی که به علت ایستادگی در برابر نتیجه  آرا 
و روندهای قانونی، کام مردم را تلخ کرد، انتشارات 
مؤسس��ه پژوهش��ی - فرهنگی انقاب اس��امی، 
کتاب »فتنه تغلب« را که ب��ه روایت هایی از متن 
و فرامتن فتنه  ۸۸ اختصاص دارد، منتشر کرد. این 
کتاب ش��امل روایت هایی است از بیانات و اقدامات 

رهب��ر انقاب در جریان فتنه  ۸۸ که 
می تواند ایه هایی ت��ازه از واقعیت را 
نمایان کرده و رسوبات ابهام و تردید 

دراین باره را از ذهن ها بزداید.
»فتن��ه تغل��ب« ش��امل برخی 
انقاب  سخنان منتشرنش��ده  رهبر 
اس��ت؛ از جمله در طلیعه  کتاب که 
دیدگاه��ی کان ب��ه موقعیت نظام 
اس��امی در برابر نظام سلطه عرضه 
می کن��د. همچنی��ن روایت هایی از 
برخی سخنان و کنش های ایشان را 
در بر می گیرد که دیگران آنها را بیان 
کرده اند؛ از جمله حجت ااسام حمید 
پارسانیا شرحی از جلسه  صمیمانه و 
گفت وگوه��ای صری��ح تع��دادی از 
فض��ای حوزه  علمیه با رهبر انقاب 
در اواخر تیرماه ۸۸ را ارائه کرده است.

آق��ای حس��ن رحیم پورازغ��دی  
نیز خطبه  2۰ ش��هریور ۸۸ آیت اه 
خامنه ای در نماز جمعه  تهران را که 
به دسته بندی مخالفان سیاسی و روش برخورد با 
آنها مطابق سیره  اهل بیت علیهم السام اختصاص 
داشته، تحلیل کرده است. عاوه بر این 2 مصاحبه، 
کتاب ح��اوی بخش��ی از خاطرات منتشرنش��ده  
دکتر علی آقامحمدی اس��ت که همراه با گروهی 
از دوس��تانش -که همگی م��ورد اعتماد مهندس 
موسوی بوده اند - در 2 مقطع از سال ۸۸ به رایزنی 
برای رفع ابهامات و حل مناقش��ات پرداخته است؛ 
رون��دی که هم مورد توافق ارکان نظام مانند رهبر 
انقاب و شورای نگهبان و هم مورد حمایت کسانی 

همچون مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بود. 

بر اس��اس مواضع دولت حس��ن 
روحانی،  فردا دوشنبه 3۱ دسامبر 
زمان ارائه بس��ته SPV به ایران از سوی 3 کشور 

اروپایی حاضر در برجام است. 
به گزارش »وطن امروز«، اگرچه ۱۸ اردیبهشت 
همزمان با خروج  آمریکا از توافق هسته ای، حسن 
روحانی گفته بود اروپا تنها چند هفته مهلت دارد 
تا تضمین ه��ای ازم را برای اجرای تعهداتش در 
برج��ام و متقاعد ش��دن ایران به مان��دن در این 
توافق هس��ته ای بدهد  اما حاا با گذشت ۸ ماه از 
خروج  آمریکا از برجام، اروپا هنوز SPV یا همان 
س��ازوکار مالی را به ایران ارائه نکرده است. پس از 
بدعهدی های مکرر اروپا برای ارائه سازوکار مالی، 
در آخری��ن نوبت، ۱2 دس��امبر )2۱ آذر( فدریکا 
موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
پس از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا 
اظهار داش��ت: »انتظار دارم سازوکار مالی تا چند 
هفته آینده و پیش از پایان این س��ال )2۰۱۸( به 
عن��وان راهی برای حفظ و ارتقای دادوس��تدهای 
مشروع مس��تقر ش��ود و کارمان بخوبی در حال 

پیشرفت است«.
اظهارنظ��ر موگرینی در حالی اس��ت که فردا 
3۱ دس��امبر و آخرین روز س��ال میادی 2۰۱۸ 
اس��ت و اروپا هن��وز س��ازوکار مالی خ��ود برای 
اجرای بخش کوچک��ی از تعهدات خود در برجام 
را ارائه نکرده اس��ت. این تعلل و وقت کش��ی اروپا 
در حالی اس��ت که در ایران دولت حسن روحانی 
همچنان تعهدات خود در برجام را مو به مو انجام 
می دهد. در حالی که آمریکا از برجام خارج شده و 
بی سابقه ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال کرده، 
و در شرایطی که اروپا نیز تعهدات خود در برجام 
را معطل کرده و حتی ۸ ماه پس از خروج  آمریکا 
از برجام نیز هنوز یک سازوکار حداقلی برای خرید 

نف��ت ای��ران و دادن کاا در 
قب��ال آن به ایران ارائه نکرده 
اس��ت، اجرای دقیق تعهدات 
ایران در برجام از سوی دولت 
معنای  ب��ه  روحانی  حس��ن 

چیست؟
به گزارش »وطن امروز«، معطل ماندن کش��ور 
برای SPV البته در حالی اس��ت که محمدجواد 
ظریف که این روزها به خاطر اظهاراتش مبنی بر 
بی ارتباط بودن برجام با معیشت مردم و وضعیت 
اقتصادی، بشدت مورد انتقاد جامعه است، مدعی 
ش��ده کشور معطل اروپا نیس��ت و آنها هیچ وقت 
منتظر اروپا نمانده و اان هم منتظر اروپا نیستند! 
 SPV ظری��ف البته توضیح نداد اگ��ر آنها منتظر
نیستند پس چرا حاا ۸ ماه پس از خروج  آمریکا 
از برجام، همچن��ان تعهدات برجامی خود را اجرا 
می کنند و دائما زمان بن��دی جدیدی درباره ارائه 

سازوکار مالی اروپا مطرح می کنند؟
ظری��ف در گفت وگ��و با ش��بکه »فونیکس« 
چی��ن درباره SPV )کانال ویژه مالی اروپا( گفت: 
سیاست خارجی ما سیاست واکنش به اروپا نیست 
و اروپ��ا ه��م مهم ترین طرف تجاری ما نیس��ت، 
مهم تری��ن طرف تجاری ما چین، همس��ایگان و 
روس��یه هستند و ما با اینها مکانیسم های خود را 
ایجاد کرده ایم، البته دنبال این نیستیم که با اروپا 
ارتباط نداشته باشیم. ظریف اضافه کرد:  معتقدیم 
کشورهای اروپایی همانند چین و روسیه به عنوان 
طرف های برجام موظفند وظایفی را انجام دهند. 
اگر آنها نتوانند وظایف خودش��ان را انجام دهند، 

نش��انگر آن اس��ت ک��ه اروپا 
نمی تواند یک ط��رف معامله 
قابل اعتماد برای دنیا باش��د، 
ولی این نشان نمی دهد که ما 
باید روابط مان را با دیگران به 
هم بزنی��م. ما روابط خود را با 
چین، روسیه، کشورهای همسایه و با کشورهایی 
که مایلند روابط را ادامه دهند، ادامه خواهیم داد. 
ظریف گفت: البت��ه اروپایی ها به ما گفتند به رغم 
همه مخالفت های  آمریکا مشغول کار هستند، ولی 
ما هیچ وقت منتظر اروپا نبودیم و اان هم منتظر 
اروپا نیس��تیم. به گزارش ف��ارس، وی همچنین 
در پاس��خ به س��ؤالی درباره بازگش��ت به 3 سال 
قب��ل از برجام و اینکه ایران چ��ه اقدامی را انجام 
می داد؟ خاطرنش��ان کرد: اینکه ما به 3 سال قبل 
برمی گشتیم و  امروز می خواستیم کار 3 سال قبل 
را بکنی��م چه اقداماتی را انج��ام می دادیم، حتما 

سختگیری بیشتری انجام می دادیم.
ظریف بیان کرد:  اما این طور نیست که 3 سال 
قبل ما پیش بینی و احتمال  امروز را نداشتیم، بلکه 
اینکه می ش��د به یک توافقی بهتر از این رس��ید، 
به نظرم دش��وار بود. وی گفت:  امروز اگر بخواهیم 
تواف��ق را دوباره بنویس��یم، اوا من بعید می دانم 
 امکان رس��یدن به توافق وجود داشته باشد و اگر 
بتوانیم به توافقی برسیم، یک چیزی شبیه همین 

که اان هست، خواهد بود.
 ظری��ف در ادامه ای��ن مصاحبه با بیان اینکه  
آمریکایی ه��ا حتما از وضعیتی ک��ه پیدا کردند، 
خوش��حال نیستند، اظهار داش��ت: اینکه  آمریکا 

در دنی��ا منزوی ش��ده و اینکه مجبور می ش��ود 
معاون ش��رکت هوآوی را دستگیر کند، نشانگر 
می��زان ان��زوای   آمریکاس��ت، اینکه کش��وری 
بخواه��د در جامعه بین الملل��ی قلدری کند و به 
دیگران زور بگوید، ش��رایط خیلی مناسبی برای 
آن کش��ور نیس��ت. البته من هم معتقدم س��ایر 
کشورها مثا کشور بزرگی چون چین نیاز دارند 
با این حرکت ه��ای  آمریکا به خاطر آینده روابط 
خودش��ان و روابط بین الملل، نه به خاطر ایران، 
برخورد مناسبی داشته باشند. وی درباره تحلیل 
ی��ک تحلیلگر چینی مبنی بر اینکه بعد از ۶ ماه 
ایران چاره ای جز مذاکره با   آمریکا ندارد، پاس��خ 
داد: فکر می کنم آنها بعد از ۶ ماه تحلیل خود را 
عوض خواهند کرد. ما هیچ وقت در شرایط اضطرار 
با   آمریکا مذاکره نمی کنیم، آن کسی که از مذاکره 
خارج شده ما نبودیم، تا آوریل گذشته )۸ ماه قبل(   
آمریکایی ها در برجام حضور داشتند و با ما مذاکره 
می کردن��د، آنها خارج ش��دند، آنها مذاکره را ترک 
کردند و خودشان باید به مذاکره برگردند و معتقدم 
تحلیلگران چینی به این نتیجه خواهند رسید که   
آمریکا چاره ای ندارد جز اینکه تصمیمش را عوض 
کند. ظریف درباره هش��دار روحانی درباره فروش 
نفت ایران نیز بیان کرد: اگر آن محقق شود شرایط 
دنی��ا خیلی فرق خواهد کرد، حتم��ا   آمریکا برای 
اینک��ه بخواهد جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد، 
مجبور اس��ت وارد حوزه هایی شود که آن وقت آن 
ش��رایط کاما تغیی��ر می کند، این ی��ک تهدید از 
سوی ایران نیست، بلکه اعام یک واقعیت است که  
آمریکا با این سیاس��ت ها نمی تواند جلوی صادرات 
نف��ت ایران را بگیرد. وی تصری��ح کرد: اگر  آمریکا 
بخواهد جل��وی صادرات نفت م��ا را بگیرد، حتما 
مجبور اس��ت وارد سیاست هایی  شود که دنیا را به 

 آشوب می کشد.

سیاسی 0 2

توکلی در نامه ای به هیأت رئیسه مجلس:
رفتار درازهی 

»خاف شأن نمایندگی« است

نماینده س��ابق مجلس با ارسال نامه ای به 
رئیس و اعضای هیأت رئیس��ه مجلس شورای 
اسامی خواستار مجازات نماینده مردم سراوان 
به دلی��ل اهانت و هتاکی ب��ه کارمند گمرک 
حی��ن انجام وظیفه ش��د. به گ��زارش فارس، 
در بخش��ی از نام��ه احمد توکلی آمده اس��ت: 
بی ش��ک ماجرای رفتار زشت و مجرمانه آقای 
محمد باس��ط درازهی، نماینده مردم محترم 
س��راوان با کارمندان و شهروندان در تاریخ 2۶ 
آذرم��اه و مهم تر از آن، رفتاره��ای بعدی وی 
آس��یب جدی به شأن، منزلت و اقتدار مجلس 
وارد کرده اس��ت و محتاج رسیدگی عادانه و 
قاطعانه اس��ت که در حیطه وظایف شما قرار 
دارد. نماینده سابق تهران همچنین در بخش 
دیگری از این نامه تصریح کرده اس��ت: جرمی 
که از همه تخلفات و جرائم دیگر بسیار مهم تر 
است، گره زدن دروغین ماجرا به مسائل قومی 
و مذهبی است که اقدامی ضدامنیتی، زمینه ساز 
اختافات مغایر با وحدت ملی و باعث تشویش 
اذهان عمومی است. در کذب بودن ادعا همین 
بس که کارمند وظیفه شناس گمرک از برادران 
اهل سنت شمال است. دستگاه های نظارتی و 

قوه قضائیه در این  باره مسؤولیت دارند.

وزیر خارجه انگلیس در موضوع 
زاغری فرافکنی می کند

عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اس��امی گفت: وزیر 
خارج��ه انگلیس در موضوع 
نازنی��ن زاغری ب��رای ایجاد 
فضاسازی سیاسی و روانی این نظرات را مطرح 
کرده اس��ت و غیرقابل قبول است. عاءالدین 
بروج��ردی در گفت وگو با خان��ه ملت، ضمن 
اشاره به موضوع مصاحبه وزیر خارجه انگلیس 
در موض��وع نازنین زاغری گفت: اظهارات وزیر 
خارج��ه انگلی��س درباره این دس��تگیری اگر 
درست باشد، بنابراین صدها نفر از افراد بی گناه 
باید دستگیر شوند. وی افزود: این سخن کاما 
غیرمنطقی اس��ت و هیچ ک��س در جمهوری 
اس��امی ایران بدون جرم مشخص و شناخته 
شده، بویژه کس��انی که تابعیت خارجی دارند 
با توجه به تبعات مترتب در این دستگیری ها، 
دستگیر نمی ش��ود. نماینده مردم بروجرد در 
مجلس با بی��ان اینکه وزی��ر خارجه انگلیس 
عما فرافکنی می کند، مطرح کرد: وزیر خارجه 
انگلیس در موضوع نازنی��ن زاغری برای ایجاد 
فضاسازی سیاسی و روانی این نظرات را مطرح 
کرده و غیرقابل قبول اس��ت. بروجردی با بیان 
اینکه جمهوری اسامی طبق موازین قانونی با 
این خانم برخورد خواهد کرد، تاکید کرد: قطعاً 
طبق موازین قانونی با این فرد برخورد خواهد 
شد و اطاع رس��انی ای که قوه قضائیه صورت 
می دهد؛ نشان دهنده این است که این اقدامات 
مبتنی بر واقعیت هایی است که کارنامه عملکرد 

این خانم پشتوانه آن است.

هدف ما از برجام رفع تحریم  بود
عضو هیات رئیس��ه مجلس 
شورای اس��امی گفت: یکی 
از دلخوش��ی های آقایان این 
است که ما بین اروپا و آمریکا 
اختاف ایج��اد کرده ایم، در 
حالی که هدف م��ا از مذاکرات، اختاف افکنی 
بین کش��ورها نبود. احم��د امیرآبادی فراهانی 
در گفت وگو با مهر، با اش��اره به طوانی ش��دن 
زم��ان اجرای س��ازوکار ویژه مال��ی اروپا اظهار 
داش��ت: ایران هزینه های برجام را داده است اما 
آمریکایی ها هیچ هزینه ای برای برجام نداده اند. 
وی خاطرنشان کرد: ما در زمان مذاکرات تأکید 
کردیم که باید از طرف های مذاکره تضمین های 
عینی و عملی گرفته و مش��خص شود در ازای 
امتیازاتی ک��ه می دهیم، آنان چه امتیازی به ما 
می دهند. عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای 
اسامی با بیان اینکه متاسفانه هزینه های عملی 
از طرف های مذاکره اتخاذ نشد، تصریح کرد: در 
زمان مذاکرات برجام، حتی این مس��اله مطرح 
ش��ده بود که اگر ما مق��داری از اورانیوم خود را 
اکس��ید کنیم، آنان هم بخش��ی از تحریم ها را 
بردارن��د و تصمیماتی در این ب��اره اتخاذ کنند 
اما این تضمین ها اتخاذ نشد. وی گفت: یکی از 
دلخوشی های آقایان این است که ما بین اروپا و 
آمریکا اختاف ایجاد کرده ایم، در حالی که هدف 
ما از مذاکرات، اختاف افکنی بین کشورها نیست 
و نتیج��ه و فایده ای برای ملت ایران ندارد، بلکه 
هدف ما از مذاکرات آن بود که با برجام مشکات 

اقتصادی کشور حل و تحریم ها رفع شود.

انتشار بخش هایی از بیانات منتشر نشده رهبر انقاب درباره فتنه ۸۸اخبار

درباره ادعای تقلب چه دلیلی اقامه شد؟!
اخبار

یکشنبه 9 دی 1397وطن امروز  شماره 2619 

شورای هم�اه�نگی تب�لی�غات 
اس�امی ب�ا ص�دور اط�اعیه ای 
اعام کرد مراس��م بزرگداشت حماسه نهم دی 
روز بصیرت و میثاق امت با وایت س��اعت ۱۰ 
صبح امروز به صورت همزمان در سراسرکش��ور 
برگزار می ش��ود. این مراسم در تهران، همزمان 
با دیگر شهرستان ها، ساعت ۱۰ صبح امروز در 

میدان امام حسین)ع( برگزار خواهد شد.
به گزارش »وطن امروز«، در بخشی از اطاعیه 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسامی به مناسبت 
سالروز حماسه 9 دی آمده است: یوم اه ماندگار 
نهم دی م��اه روز بصیرت و میثاق امت با وایت، 
روز نمایش معجزه الهی تجلی وحدت ملت ایران 
حول محور وایت و نم��اد وایتمداری، دیانت، 
بصی��رت، دشمن شناس��ی، تکلیف گرایی و عمل 
بهنگام مردم فهیم، متدین و زمان ش��ناس ایران 
اسامی است. در این اطاعیه همچنین با اشاره 
به نقش وایت فقیه در عبور از بحران ها تصریح 
شده است: روزی که با تجلی دست قدرت الهی 
و خلق حماس��ه ای بی بدیل با حضور خودجوش 
امت عاشورایی در عظیم ترین راهپیمایی تاریخ، 
رذیانه ترین فتنه آمریکایی - صهیونیس��تی در 
هم پیچیده ش��د و بار دیگ��ر قابلیت و کارآمدی 
نظام دینی مبتنی بر زعامت وایت فقیه در عبور 
عزت آفرین و مقتدرانه از بحران ها را نشان داد و 
ثابت کرد که اگر همه قدرت های مالی و سیاسی 
جهان در مقابل نظام اسامی بایستند این نظام 

قادر است سلحشورانه در مقابل آنها قد علم کند 
و با کمترین هزینه، اه��داف خود را پیش ببرد، 
ل��ذا زنده نگه داش��تن و بزرگداش��ت این یوم اه 
ب��ه معنی واقع��ی کلمه و تبیین دس��تاوردهای 
گرانسنگ حرکت در س��ایه دین، بصیرت افزایی 
و روشنگری، وظیفه ای همگانی است. طبق این 
گزارش، بزرگداش��ت یوم اه ماندگار نهم دی ماه 
در تهران، همزمان با دیگر شهرس��تان ها، ساعت 
۱۰ صبح امروز یکشنبه در میدان امام حسین با 
سخنرانی سردار سرتیپ پاسدار سامی، جانشین 
محترم فرماندهی کل س��پاه پاس��داران انقاب 

اسامی برگزار خواهد شد.

بصیرت ملت سبب خلق حماسه 9 دی شد ■
عضو مجل��س خبرگان رهب��ری بر اهمیت 
گرامیداش��ت حماسه 9 دی تأکید کرد و هدف 
فتن��ه ۸۸ را تاش برای س��اقط ک��ردن نظام 

اسامی خواند.
آیت اه علی معلمی ظهر دیروز در حاش��یه 
همایش »حبی��ب انقاب اس��امی« در جمع 
خبرنگاران بر اهمیت گرامیداش��ت حماس��ه 9 
دی تأکید کرد و اظهار داشت: فتنه ۸۸ جریان 
خزنده ای برای س��اقط کردن نظام اسامی بود 
که با هوش��یاری و بصیرت ملت منجر به خلق 

حماسه 9 دی شد.

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقاب اسامی، 
آمریکایی ها و انگلیس��ی ها سعی کردند عوامل 
خ��ود را در مراکز تصمیم گی��ری نفوذ دهند و 
همان ط��ور که توانس��تند نهضت مش��روطه را 
به شکس��ت بکش��انند، انقاب اس��امی را هم 
س��اقط کنند. به گزارش تسنیم، نماینده مردم 
مازن��دران در مجل��س خبرگان رهب��ری ادامه 
داد: دش��منان داخلی و خارجی حرکت خزنده 
دیگری را س��ال ۸۸ آغ��از کردند که بین نظام 
و م��ردم بوی��ژه امامت و وایت ب��ا ملت فاصله 
بیندازن��د. این جریان ها منتظ��ر فرصت بودند 
و انتخاب��ات صحنه ای برای ای��ن کار بود. عضو 
مجلس خبرگان رهبری ادام��ه داد: فتنه گران 
کار را به جایی رساندند که بنیان نظام را نشانه 
رفته بودند اما دس��ت خداوند که بر س��ر ملت 
قرار دارد، بار دیگر قدرت خود را نشان داد. اگر 
بحث س��ر نتیجه انتخابات بود چرا ۸ ماه آتش 
فتنه را شعله ور نگه داشتند، برخی ها جان شان 
را از دس��ت دادند و به  اموال عمومی خسارت 
وارد کردن��د؟ معلمی با بی��ان اینکه فتنه مورد 
حمایت جریان های معاند داخلی و خارجی قرار 
داشت، گفت: امام خمینی)ره( فرموده بود اگر 
دیدید دشمن از شما تعریف می کند بدانید راه 
را اشتباه رفته اید. وی ادامه داد: حضور مردم در 
9 دی کارس��از شد و صحنه  زیبایی خلق کرد، 
مردمی که آزرده شده بودند به خیابان ها آمدند 

و بساط فتنه گران را برچیدند.

مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی امروز 10 صبح به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود
بزرگداشت نهمین سالگرد 9 دی

بصیرت

درباره وضعیت نامشخص SPVپسابرجام
ظریف: هیچ وقت منتظر اروپا نبودیم، اان هم نیستیم!



بورس
ایران خودرو باز هم گران کرد

اعام  قیمت جدید دنا و سوزوکی

گ�روه اقتصادی: گ��روه صنعت��ی ایران خودرو 
قیمت های جدید دنا و س��وزوکی را اعام کرد. 
به گزارش تس��نیم، در ادام��ه تغییرات قیمت 
ان��واع محصوات ایران خودرو در دی  امس��ال، 
دنا با کیس��ه ه��وای راننده و سرنش��ین تریم 
مش��کی و یورو4 و دنا با کیسه هوای راننده و 
سرنش��ین تریم دو رنگ و ی��ورو4 که پیش از 
این 46 میلیون و 989 هزار تومان بود با اعمال 
قیمت های جدی��د 66 میلیون تومان فروخته 
می شود. همچنین قیمت سوزوکی گرند ویتارا 
اتوماتیک 2400 سی سی فیس لیفت با آپشن 
هم از 161 میلیون و 350 هزار تومان به 251 
میلیون تومان رسید. طبق این تغییر خودروی 
دنا بالغ بر 19 میلیون تومان و خودروی سوزوکی 
بالغ بر 89 میلیون تومان افزایش قیمت داشته 
است. گفتنی است، گروه صنعتی ایران خودرو 
در س��وم دی ماه نیز قیمت جدید 5 محصول 
خود را اباغ کرد. بر این اساس نرخ جدیدی پژو 
20۷ آی دنده  دستی معادل ۷0 میلیون تومان، 
دانگ فنگ H30 اتوماتیک معادل ۷5 میلیون 
 S5 تومان، دنا پاس ۷6 میلیون تومان، هایما
توربو دنده اتوماتیک 138 میلیون تومان و پژو 
پ��ارس LX اتوماتیک ۷6 میلیون و ۷00 هزار 

تومان اعام شد.

نامه رئیس شورای رقابت به روحانی:
نرخ خودرو باید بر اساس 

دستورالعمل تعیین شود
گروه اقتصادی: شورای رقابت دستورالعمل تنظیم 
قیمت خودروهای انحصاری را به رئیس جمهوری 
ارس��ال کرد. به گزارش »وطن امروز«، ش��ورای 
رقابت اواخر آذر امسال با ارسال نامه ای به شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی، دس��تورالعمل تنظیم 
قیمت خودروهای انحصاری را به رئیس جمهور 
و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال 
کرد. طبق این دس��تورالعمل قانونی و با توجه به 
تاطمات اقتصاد کش��ور پس از آخرین اباغیه 
ش��ورای رقاب��ت در ابتدای تی��ر 139۷ از جمله 
بروز تحریم های جدید و نوس��انات ش��دید نرخ 
ارز، می��زان افزایش مج��از در قیمت خودروهای 
مش��مول به عنوان س��قف قیمت، با لحاظ تورم 
بخش��ی )نه��اده ای( خودروهای مش��مول در 9 
ماهه س��ال 139۷ که از سوی بانک مرکزی ارائه 
خواهد ش��د و ارزیابی کیفیت و اعمال بهره وری 
در 9 ماه��ه 9۷ محاس��به و اعمال خواهد ش��د. 
Price-( قیمت های اس��تخراجی سقف قیمتی

cap( است، بنابراین قیمت هایی که از فرمول به 
دست می آید حداکثر بوده و خودروساز می تواند 
به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند. گفتنی است 
از آنجا که دس��تورالعمل شورا در راستای تنظیم 
ب��ازار این محصوات عاوه بر تعیین قیمت برای 
ممانعت از شرایط مسلط انحصارگر، بر جلوگیری 
از شکل گیری حاشیه بازار نیز نظر دارد، بنابراین 
رعایت شروط پنجگانه اباغی شورا برای تنظیم 
بازار خودرو بیش از تعیین قیمت اهمیت داشته 
و مورد تاکید اس��ت. ش��ورای رقابت پس از این 
ارزیابی دستورالعمل قیمت گذاری انواع پژو 405، 
ان��واع پژو پارس، ان��واع پژو 206، انواع س��مند، 
رانا، ان��واع پراید و تیبا، س��اینا، MVM110 و 

MVM315 را تعیین کرده است.

آغاز ساخت بیمارستان برکت ایرانشهر
عملیات اجرایی س��اخت بیمارس��تان 540 
تختخوابی برکت ایرانش��هر با مش��ارکت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( آغاز ش��د. سعید 
جعفری، مدیرعامل بنیاد برکت درباره س��اخت 
این بیمارس��تان توضیح داد: ب��ا توجه به اینکه 
سیستان و بلوچستان یکی از استان های هدف 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در زمینه 
محرومیت زدای��ی و توانمندس��ازی اقتصادی و 
اجتماعی به شمار می رود، ارتقای توسعه یافتگی 
در حوزه بهداش��ت، درمان و سامت مردم این 
منطقه نیز در اولویت قرار دارد. جعفری ادامه داد: 
س��تاد اجرایی فرمان امام)ره( 50 درصد از منابع 
مالی مورد نیاز ساخت بیمارستان 540 تختخوابی 
برکت ایرانشهر را تأمین و پس از تکمیل آن در 
3 س��ال، به عنوان هدیه  مقام معظم رهبری به 
مردم شریف استان سیستان وبلوچستان تقدیم 
خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: هر ساله مردم 
زیادی از مناطق محروم اس��تان برای دسترسی 
به امکانات درمانی مجبور به عزیمت به استان های 
همجوار از جمله کرمان، یزد، خراس��ان رضوی 
و... هس��تند که مش��کاتی را برای آنها به وجود 
می آورد. گفتنی اس��ت، ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( از طریق بنیاد برکت ساخت 11 بیمارستان 
و 4 مرکز درمان سرطان را با ظرفیت 2500 تخت 

در سراسر کشور در دست اقدام دارد.

  بازگشت بورس
 به ارتفاع ۱۶۰ هزار واحد

گ�روه اقتصادی: ش��اخص ب��ورس در جریان 
معامات دیروز بازار سرمایه 2330 واحد رشد 
ک��رد و به ارتفاع 160 هزار واحد بازگش��ت. به 
گزارش »وطن امروز«، در جریان دادوستدهای 
دیروز بازار س��رمایه تعداد 2 میلی��ارد و 986 
میلیون سهم و حق تقدم به  ارزش 59۷ میلیارد 
تومان در 146هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار 
گرفت و شاخص بورس با رشد 2330 واحدی 
در ارتف��اع 160ه��زار و ۷۷4 واحد قرار گرفت. 
بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام 
به نام نمادهای معاماتی پتروش��یمی پارس، 
پاایش نف��ت اصفهان و فواد مبارکه اصفهان 
ش��د. در این روز، ش��اخص قیمت6۷۷واحد، 
کل 220واح��د، قیمت154واحد، آزاد ش��ناور 
2189واحد و ش��اخص های بازار اول و دوم به 

ترتیب 1633و 5043 واحد رشد کردند.

بر اساس اعام رسمی دولت
 روزانه ۱۱/5 میلیون لیتر سوخت

 قاچاق می شود
گ�روه اقتصادی: دولت روز گذش��ته در خبری 
رسمی میزان قاچاق سوخت از کشور را اعام 
کرد. به گ��زارش »وطن امروز« به نقل از پایگاه 
اطاع رس��انی دولت، روزانه 11/5 میلیون لیتر 
سوخت از کش��ور قاچاق می ش��ود که شامل 
نفت سفید، نفت کوره، بنزین و گازوئیل است. 
سهم گازوئیل از این قاچاق 85 درصد است. به 
عبارتی در هر شبانه روز، 9 میلیون و ۷۷5 هزار 
لیتر گازوئیل از کش��ور قاچاق می شود و سهم 
بنزین، نفت کوره و نفت سفید از قاچاق سوخت، 
کمتر از 2 میلیون لیتر در روز اس��ت. بر اساس 
این گزارش ساانه 33 میلیارد و 500 میلیون 
لیتر گازوئیل در کش��ور تولید می شود که 31 
میلیارد آن در کشور توزیع و 2 میلیارد لیتر آن 
صادر می شود. از سوی دیگر بررسی کشفیات 
قاچاق س��وخت در 6 ماهه 9۷ نسبت به مدت 
مشابه 96 نشان از رشد 62 درصدی کشفیات 
قاچاق دارد عاوه بر اینکه دولت تاکنون توانسته 
بالغ  بر 180 هزار کارت سوخت مهاجر استان 

کردستان را باطل کند. 

تسویه حساب معوقات وام گیرندگان 
با فرمول جدید 

بانک ها مکلف شدند تنها بر اساس نرخ سود 
قرارداد اولیه و ن��ه قراردادهای تمدید یا امهال و 
جابه جای��ی و ب��ا حذف هرگونه س��ود مرکب در 
فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب بدهی 
اقدام کنند. حسین ساح ورزی، نایب رئیس اتاق 
ایران در گفت وگو با مهر، از اقدام موثر مجلس در 
راستای تعیین تکلیف بدهی های معوقه بانکی خبر 
داد و گفت: اصاح و رفع ابهامات و تمدید بند »و« 
تبصره 16 قانون بودجه سال 9۷ توسط مجلس 
ش��ورای اسامی در شرایط فعلی، عاوه بر امکان 
تعیین تکلیف بدهی های معوقه و مشکوک الوصول 
بانک ه��ا اع��م از دولت��ی و غیردولت��ی و حت��ی 
مؤسسات اعتباری و نیز اصاح صورت های مالی 
آنها برای همه فعاان اقتصادی و دریافت کنندگان 
تس��هیات و مش��تریان بانکی، می تواند فرصت 
مناسبی در راستای رهایی از مصیبت بدهی های 
معوقه باش��د. وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس 
از این پس همه دریافت کنندگان تس��هیات که 
تمام یا بخشی از تسهیات خود را تا پایان شهریور 
9۷ پرداخت نکرده اند، می توانند با ارائه درخواست 
نس��بت به تس��ویه بدهی خود اق��دام کنند. وی 
تصری��ح کرد: در این قانون، بانک ها موظفند تنها 
بر اساس نرخ س��ود قرارداد اولیه )نه قراردادهای 
تمدی��د یا امهال و جابه جای��ی( و حذف هرگونه 
سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه 
حس��اب اقدام کنند. نایب رئیس اتاق ایران افزود: 
بر اس��اس این قانون کل مبلغ بدهی وام گیرنده 
طبق قرارداد اولیه محاس��به )به صورت س��اده و 
غیرمرکب( و مجموع تمام مبلغ پرداختی مشتری 
از آن کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی تلقی 

و تسویه خواهد شد.

 بدهی خارجی ایران 
به 9/3 میلیارد دار می رسد

بانک جهانی دی��ون خارجی ایران در پایان 
س��ال 139۷ را 9/3 میلیارد دار برآورد و برای 
سال آینده 10/1 میلیارد دار پیش بینی کرد. 
دیون خارجی ایران در س��ال گذش��ته 10/9 
میلی��ارد دار گزارش ش��ده بود. ب��ه گزارش 
تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود 
از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرده است 
رش��د اقتصادی ایران تح��ت تاثیر تحریم های 
آمریکا و ب��ه دلیل افت قیمت نفت در س��ال 
139۷ به منفی 1/6 درصد برس��د. بر اس��اس 
این پیش بینی بخش کشاورزی ایران رشد 3/5 
و بخش خدمات رش��د 2/9 درصدی را تجربه 
خواهند کرد اما بخش صنعت با رش��د منفی 

۷ درصدی روبه رو می شود. 

خودرو

3اقتصاد

گروه اقتصادی: به نظر می رسد بانک مرکزی مصمم 
به حفظ قیمت دار روی کانال 10 هزار تومان است 
چراکه با افزایش نرخ دار بیش از این مقدار تحرکات 
 بانک مرکزی برای کاهش قیمت پررنگ تر می شود.
 به گزارش »وطن امروز«، سه ش��نبه هفته گذش��ته
)2 دی( دار بار دیگر توجهات را به خود جلب کرد و در 
مدت چند ساعت از 10۷00 تومان به سمت 12800 
تومان رفت. این افزایش روانی در حالی شکل گرفت 
که بانک مرکزی ه��م در آن مقطع برنامه مداخله ای 
خاصی روی بازار نداشت. این جهش بی سابقه، ناشی 
از اظهارات حسن روحانی مبنی بر صفر شدن سرانه 
ارزی کش��ور در ماه های اولیه س��ال، باعث شد بانک 
مرکزی بی محابا وارد بازار شود و بار دیگر قدرت خود را 
به عنوان بزرگ ترین بازیگر بازار به رخ دیگر فعاان بازار 
بکشد. مداخله اول بانک مرکزی با عرضه دار 11۷00 
ه��زار تومانی بود و توانس��ت دار را تا 12 هزار تومان 
پایین بیاورد اما این تمام ماجرا نبود و بار دیگر قیمت 
ارز ف��ردای آن روز هم ع��زم افزایش کرد که بار دیگر 
بانک مرکزی با مداخله دس��ت به کنترل بازار زد اما 
این بار دار در انتهای ساعات بازار به 12500 رسید. 
کار اصلی سیاست گذار پولی کشور که حاا بزرگ ترین 
وظیفه اش پاسداری از قدرت پول ملی است، پنجشنبه 
بود که توانست دار را به کانال 11هزار تومان بیاورد. 
ای��ن مداخله دیروز هم ادامه داش��ت تا بار دیگر دار 
ب��ا حداقل هزار توم��ان کاهش، وارد کان��ال 10 هزار 
تومان شود. رفتار مداخله ای بانک مرکزی غیر از اینکه 
نش��ان دهنده  تاش اصلی ترین بازیگر بازار ارز کشور 
برای ممانع��ت از افزایش قیمت ارز اس��ت، نمایانگر 
تاش این بازیگر برای جلوگیری از کمتر شدن قیمت 
ارز از کانال 10 هزار تومان نیز اس��ت.  با وجود اینکه 
قیم��ت دار در 2 هفته پایانی آذر ماه بین 10500 تا 
10100 بود اما هیچ گاه بانک مرکزی ارزی پایین تر از 
این نرخ عرضه نکرد. این نش��ان می دهد برنامه ریزی 
فعلی بانک مرکزی حفظ کانال 10 هزار تومان است. 
آنچه هویداس��ت با وجود اینکه بانک مرکزی در حال 
حاضر اصلی ترین بازیگر بازار است اما غفلت چند روزه 
آن می تواند نوسانات شدیدی را به وجود بیاورد و هنوز 

هم بازار ارز به یک جرقه برای انفجار احتیاج دارد.  
چند و چون نوسانات ناپایدار نرخ ارز ■

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تسویه حساب 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و سفرهای ژانویه را 

عامل نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان کرد. 
علی اکبر کریمی با  اش��اره به نوس��انات نرخ ارز در 
روزهای اخیر، گفت: بر اس��اس رویه طبیعی که در 
سنوات گذشته وجود داشته در پایان سال میادی 
به 2 دلیل تقاضای اضافی به بازار ارز وارد می ش��ود 
که دلیل نخست بحث تسویه حساب های شرکت ها 

و بنگاه های اقتصادی بوده که در پایان سال میادی 
ب��ا طرف های خارجی خود انج��ام می دهند.  عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسامی، با 
بی��ان اینکه دلیل دیگر برای افزایش تقاضا موضوع 
خرید ارز برای مس��افرت هایی بوده که پایان سال 
انجام می شود، افزود: برخی در ماه های ابتدایی سال 

میادی به سفر رفته و برخی برای مسافرت عید ارز 
خرید می کنند که این عامل نیز میزان تقاضای ارز را 
افزایش می دهد. وی با  اشاره به اینکه همیشه در ایام 
ژانویه بازار ارز شاهد افزایش تقاضا است، ادامه داد: 
با توجه به مش��کاتی که در سال جاری در بازار ارز 
وجود داشت و آثار سوء ناشی از فضای روانی در بازار 
و جو روانی که در این بازار ایجاد شده بود، مسؤوان 
بانک مرک��زی و دولت باید توجه کنند که هرگونه 
ش��وک به بازار ارز می تواند زحمات و دستاوردهای 
دولت ط��ی چند ماه اخیر برای تثبی��ت نرخ ارز و 
ثبات در این بازار را از بین ببرد. نماینده مردم اراک 
اظهار داش��ت: دولت باید ش��وک های ارزی موجود 
در بازار را که در مقاطع زمانی مختلف ایجاد ش��ده، 
مدیریت کند تا شاهد تداوم و ثبات نرخ ارز در بازار 
باشیم. وی با بیان اینکه دولت باید برای تداوم ثبات 
و پای��داری در بازار ارز ت��اش خود را افزایش دهد، 
افزود: پایداری ارز به ثبات اقتصادی و ایجاد آرامش 
در فضای روانی جامعه بین مردم و تولیدکنندگان 
کمک کرده و س��بب پیش��گیری از تورم، گرانی و 
حذف عامل روانی در تش��دید تورم می شود. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی تصریح 
کرد: دولت باید شوک های روانی در بازار ارز را مهار 
کند که موفقیت در این زمینه پایداری در بازار ارز را 

به ارمغان می آورد.
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نرخ دار در اولین روز هفته هزار تومان کاهش یافت

بازگشت به کانال ۱۰
شواهد نشان می دهد بانک مرکزی برای ماندن نرخ دار در کانال 10 هزار تومان برنامه دارد

نما
سقوط نرخ دار در کانال 9 هزار تومانی

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش بینی می کند در روزهای آتی نرخ ارز تا 9 هزار تومان 
کاهش یابد، البته تاکید می کند ش�رایط اقتصادی جامعه ظرفیت آن را دارد که نرخ ارز تا س�قف 7هزار 
تومان هم کاهش یابد. سیدتقی کبیری در گفت وگو با خانه ملت، با  اشاره به نوسانات نرخ ارز در روزهای 
اخیر، گفت: بر اس�اس تجربه هر سال در ژانویه، نوسان هایی در بازار ارز رخ می دهد که محدود و موقتی 
است. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، با بیان اینکه پس از 13 آبان و اعمال 
دومین تحریم های  آمریکا فضای روانی جامعه و تحریم ها به سمتی رفت که ارز مسیر کاهشی خود را با 
ورود بانک مرکزی پیدا کرد، افزود: نرخ ارز باید حداقل زیر 9 هزار تومان باشد  اما عده ای سوداگر و سودجو 
سعی کردند در فضای روانی ژانویه تکانی به این بازار داده و نرخ ارز را باا ببرند. نماینده مردم خوی اظهار 
داشت: شاید چند دال بتوانند یک تا 2 روز در بازار التهاب ایجاد کنند  اما مهم ترین موضوع نوع ورود و 
مدیریت بانک مرکزی و دولت در بازار است.  وی با بیان اینکه در ادامه که موقعیت هایی همانند ایام عید به 
وجود می آید دولت می تواند بازار ارز را مدیریت کرده، به یک ثبات رسانده و کاهش منطقی داشته باشد، 
افزود: اقدام به موقع بانک مرکزی توانست این پیام را به بازار دهد که دولت اراده داشته بازار را مدیریت 
کند تا شاهد کاهش نرخ ارز باشیم. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی تصریح 
کرد: پیش بینی ها این است که در روزهای آتی شاهد کاهش نرخ ارز تا 9 هزار تومان خواهیم بود، البته 

شرایط اقتصادی جامعه ظرفیت آن را دارد که نرخ ارز تا سقف 7 هزار تومان هم کاهش یابد.

گروه اقتص�ادی: دولت در ایحه 
بودجه 98 پیشنهاد داده نرخ ارز 

بیش از 60 درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش »وطن امروز«، دولت در ایحه بودجه 
98 پیشنهاد 2 س��قف بودجه ای را داده است. طبق 
محاسبات، دولت نرخ دار را در بودجه 5۷00 تومان 
در نظر گرفته ک��ه با توجه به نرخ 3800 تومانی در 
قان��ون بودجه 9۷ بیش از 60 درصد افزایش نش��ان 
می دهد. بررسی ها نشان می دهد سرانه منابع عمومی 
بودجه در سال آینده نسبت به سال جاری 4 درصد 
رشد پیدا کرده است و به دلیل کاهش سهم صندوق 
توس��عه مل��ی و افزایش نرخ تس��عیر ارز پیش بینی 
می شود س��هم درآمدهای نفتی به بیش از یک سوم 
منابع عمومی برس��د، این بدان معناست که  بودجه 
وابستگی خود را به نفت همچنان حفظ کرده است.  
در کن��ار این موضوع دولت انتظار دارد مالیات نیز با 

رش��د 8 درص��دی نس��بت به 
س��ال جاری وصول ش��ود، در 
بخش مخارج ها نیز سعی شده 
حقوق و دس��تمزدها متناسب 
با تورم رش��د کند، با این حال 
ثابت ماندن تقریبی هزینه های 

عمرانی نشان می دهد دولت تاش خود را کرده است 
تا منابع درآمدی بیشتر بر هزینه های جاری متمرکز 
ش��ود. در بودجه سال جاری، منابع حاصل از فروش  
نفت و فرآورده های نفتی نظیر میعانات گازی و نفت 
خام معادل 101هزار میلیارد تومان  بسته شده بود 
 اما در س��ال 98 این رقم با 41 هزار میلیارد افزایش 

به 142/5 میلیارد دار رسیده 
اس��ت. محمدحس��ینی، عضو 
کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجل��س ش��ورای 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اس��امی 
خبرگزاری خان��ه ملت گفت: 
سقف اول منابع عمومی 40۷ هزار میلیارد تومان و 
سقف دوم 40 هزار میلیارد تومان بااتر در نظر گرفته 
شده و در ماده واحده ایحه بودجه 98 به دولت اجازه 
داده شده از محل وصول مازاد منابع عمومی نسبت به 
ارقام مصوب و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی تا 

سقف 40 هزار میلیارد تومان را ارتقا دهد. 

بودجه دوسقفی یعنی پیش بینی تحریم ■
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس همچنین با  اشاره به 
بودجه ارائه ش��ده رئیس جمهور برای س��ال آینده 
می گوی��د: دولت بودجه س��ال 98 را در 2 س��قف 
اعتباری تنظیم کرده اس��ت که س��قف اول آن با 
40۷ هزار میلیارد تومان بسته شده و در صورتی که 
برخی از درآمدها نظیر فروش نفت حاصل شود این 
سقف می تواند به 44۷ هزار میلیارد تومان افزایش 
پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: در بودجه اعتبارات 
جاری نس��بت به سال کنونی 9درصد رشد داشته 
اس��ت و همچنین اعتبارات عمران��ی نیز 62 هزار 
میلیارد تومان دیده ش��ده که معادل قانون بودجه 
س��ال جاری اس��ت و اعتبارات تملک دارایی مالی 
25 هزار میلیارد تومان اس��ت که نسبت به بودجه 

سال جاری 18 درصد کاهش دارد.

چرا بودجه 2 سقفی شد؟
دار 5700 تومانی پیشنهاد دولت در ایحه بودجه98

بودجه

برکت

قاچاق

بانک

آذر 97آبان 97مهر 97شهریور 97تیر 97فروردین 97آذر 96واحد مبادلهنام کاا
درصد تغییر 

نسبت به 
آذر 96

1344213568139481438915059155101592218یک کیلو گرمبرنج ایرانی درجه یک
588674207703819786588832907254یک کیلو گرمبرنج خارجی درجه یک

4075442239494355589158293592116386857یک کیلو گرمگوشت گوسفند
3856539527430985328557832595636290563یک کیلو گرمگوشت گاو یا گوساله

737382427685102959882103901124952یک کیلو گرممرغ ماشینی
275428272902333736274066436458یک لیترشیر پاستوریزه

380439234107501954185656586854یک کیلو گرمماست پاستوریزه
500584359636047724877128238865048 گرمپنیر ایرانی پاستوریزه

719081978207101979986105271139658یک کیلوگرمتخم مرغ ماشینی
100329233833887433544364519456038 گرمکره پاستوریزه

900538553995791628272377556767042 گرمروغن مایع
49556610716311439114651233012706156یک کیلو گرمموز

آذر 97آبان 97مهر 97شهریور 97تیر 97فروردین 97آذر 96واحد مبادلهنام کاا
درصد تغییر 

نسبت به 
آذر 96

3768387055827277695472647952111یک کیلو گرمسیب درختی زرد
3597362073951147476955620483134یک کیلو گرمپرتقال محصول داخل

307428223564316431344195426539یک کیلو گرمخیار
349521722335314744224491520549یک کیلو گرمگوجه فرنگی
173118421622235134352884291368یک کیلو گرمسیب زمینی

230319811727180421072264262114یک کیلو گرمپیاز
1202411919122191272713328136861397716یک کیلو گرملوبیا چیتی

82928047808884218762886088727یک کیلو گرمعدس
403741084262486251565286537933یک کیلو گرمقند
326332883451393941144137416828یک کیلو گرمشکر

5452581864139056171761838419013249یک کیلو گرمرب گوجه فرنگی
5002076421957249682811829966307463116050 گرمچای خارجی بسته ای

گ�روه اقتص�ادی: مرکز آمار 
ایران متوس��ط قیمت برخی 
اق��ام خوراکی مناطق ش��هری در آذر 139۷ 
را منتش��ر و آن را با ماه های گذش��ته مقایسه 
کرده است. به گزارش »وطن امروز«، بیشترین 
افزایش قیمت نس��بت ب��ه آذر 1396 مربوط 
به رب گوجه فرنگی ب��ا 248/۷ درصد افزایش 
و پ��س از آن م��وز با 156/4 درصد و س��یب 
درخت��ی زرد با 111 درصد افزایش اس��ت. بر 
اس��اس نتایج به دس��ت آمده در آذر 139۷، 
بیش��ترین افزایش قیمت در این ماه نس��بت 
ب��ه آبان  ماه امس��ال مربوط به اق��ام خیار با 

15/9 درص��د افزایش، پیاز 
با 15/8 درص��د افزایش و 
س��یب درختی زرد با 9/5 
درصد افزایش بوده اس��ت. 
همچنین در آذر ماه پرتقال 
محص��ول داخل 14 درصد 

نس��بت به آبان کاهش قیمت داش��ته اس��ت. 
بررسی مرکز آمار ایران نشان می دهد حداکثر 
قیمت اقام خوراکی در آذر ماه در استان های 

مختلف ب��رای برنج ایرانی 
درجه یک 18800 تومان، 
گوشت گوسفندی ۷0 هزار 
تومان، گوشت گوساله 6۷ 
هزار تومان، پنیر ایرانی 10 
هزار توم��ان، موز 13800 
تومان، گوجه فرنگی6200 تومان، چای خارجی 
نیم کیلویی 50 هزار تومان و تخم مرغ کیلویی 
13 ه��زار تومان بوده اس��ت. از س��وی دیگر 

بانک مرکزی گزارش هفتگي متوس��ط قیمت 
خرده فروشي برخي مواد خوراکي در تهران را 
اعام کرد. بررس��ی قیمت خرده فروشی اقام 
خوراک��ی در هفته منتهی ب��ه 30 آذر 139۷ 
نسبت به هفته مشابه 1396 نشان می دهد در 
این یک س��ال  لبنیات 66/4 درصد، تخم مرغ 
35/2 درصد، برن��ج 24 درصد، حبوب 14/4 
درصد، میوه های تازه 5۷/3 درصد، سبزی های 
تازه 2۷/8 درصد، گوش��ت قرمز 51/9 درصد، 
گوش��ت مرغ 63/4 درصد، قند و ش��کر 39/2 
درصد، چای 23 درص��د و روغن نباتی 43/9 

درصد افزایش قیمت داشته  است.

 »وطن امروز« از متوسط قیمت برخی اقام خوراکی در یک سال اخیر گزارش می دهد
رب گوجه، موز، تخم مرغ و شیر صدرنشین گرانی ها

خرده فروشی

متوسط قیمت برخی اقام خوراکی در یک سال اخیر در مناطق شهری کل کشور)تومان(
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گ�روه اجتماعی: مع��اون درمان 
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران 
ضمن تش��ریح آخرین وضعیت درمان مصدومان 
حادث��ه واژگونی اتوب��وس واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد، گفت: تمام اقدامات درمانی برای این 

افراد از سوی اساتید انجام شده است.
مه��دی رضای��ی درب��اره آخری��ن وضعی��ت 
مصدومان حادثه واژگون��ی اتوبوس واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد به ایسنا گفت: متاسفانه به 
دنبال آن حادثه تلخ، ۱۹ نفر از مصدومان به مراکز 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شدند 
که از این تعداد، 3 نفر در بیمارستان شریعتی و ۱۶ 
نفر در بیمارستان امام خمینی)ره( بستری شدند و 
اقدامات درمانی ازم برایشان انجام شد. وی افزود: 
3 بیماری که در بیمارستان شریعتی بستری بودند، 

یک نفرش��ان که پدر یکی از 
دانش��جویان بود، متاس��فانه 
در ب��دو ورود ب��ه اورژانس و 
به رغ��م اقدام��ات احیا، فوت 
شد و 2 نفر هم بستری شدند 
که شکس��تگی های ارتوپدی 

متعددی داشتند. برای این 2 نفر اقدامات درمانی 
ازم ب��رای شکستگی های ش��ان انجام و وضعیت 
بیماران پایدار شد. در عین حال خانواده های شان 
تمایل داش��تند بیمارش��ان را به مراکز دیگر و به 
پزش��کان معتمدی که داش��تند، منتقل کنند. 
البته رئیس بیمارس��تان ب��ه خانواده ها اطمینان 

داد م��ا امکان��ات کافی برای 
درمان داری��م اما آنها تمایل 
داشتند بیمارشان را به مراکز 
دیگر منتقل کنن��د. رضایی 
درب��اره ۱۶ مصدومی که در 
امام خمینی)ره(  بیمارستان 
بستری هستند نیز گفت: از این ۱۶ بیمار حدود 
7 بیمار همچنان در بیمارستان بستری هستند 
و ۹ نفر هم بعد از انج��ام اقدامات اولیه درمانی و 
پایدار ش��دن شرایط شان مرخص شدند. 7 نفری 
که باقی  مانده اند بیش��تر دچار شکس��تگی های 
متعدد و آسیب به سر بودند که برای برخی از آنها 

اقدامات جراحی هم انجام ش��ده و در حال حاضر 
۶ نفرشان در آی س��ی یو و یک نفر هم در بخش 
ارتوپدی بستری هس��تند. معاون درمان دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران گفت: در مجموع ش��رایط 
مصدومان نس��بت ب��ه زمان پذیرش ش��ان رو به 
بهبودی است. به هر حال برخی از آنها آسیب های 
جدی به مغز، جمجمه و قفس��ه سینه شان وارد 
شده است، منتها شرایط شان از نظر پزشکی نسبت 
به روز پذیرش شان بهتر است. امیدواریم در مراحل 
درمانی بعدی  بتوانند سامت ش��ان را به دس��ت 
آورند. رضایی همچنین اظهار داش��ت: از ش��ش 
نفری که در آی سی یو بستری هستند، متاسفانه 3 
نفرشان سطح هوشیاری شان پایین است اما نسبت 
به روزهای قبل شرایط شان بهتر شده و ان شاءاه 

بهبود می یابند.

اجتماعي 0 4

سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد
 ابطال سریال

 کارت های ملی قدیمی 

س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال کشور 
گف��ت: متقاضیانی ک��ه درخواس��ت کارت  
ملی ش��ان مربوط به قبل از سال ۹۶ است و 
برای دریافت کارت خود اقدام نکرده اند، بدانند 
کارت ملی های قدیمی شان فاقد اعتبار خواهد 

بود و شماره سریال آنها باطل می شود.
سیف اه ابوترابی به فارس گفت: متاسفانه 
تعداد زیادی کارت  هوشمند ملی صادر شده 
اما متقاضیان برای دریافت آنها به ثبت احوال 
مراجع��ه نکرده اند. وی گفت: به همین دلیل 
طی آخرین مصوبه، کارت هایی که مربوط به 
قبل از سال ۹۶ درخواس��ت داده شده، فاقد 
اعتبار خواهد بود و ش��ماره سریال آنها باطل 
اعام می شود. سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کشور تصریح کرد: بر همین اساس هیچ گونه 
تغییر ی��ا تمدیدی برای ای��ن موضوع اتخاذ 
نخواهد ش��د. وی تصریح کرد: ۱۹0 دستگاه 
و س��ازمان با ثبت احوال در ارتباط اس��ت و 
افرادی که تا پایان س��ال ۹۶ به این سازمان 
برای درخواست کارت خود مراجعه نکرده اند، 
بدانند با ابطال سریال کارت شان، در استعام 
مدارک هویتی ش��ان دچار مش��کل خواهند 
ش��د. سخنگوی س��ازمان ثبت احوال کشور 
گفت: همچنین ۱2 تا ۱5 میلیون نفری هم 
که واجد ش��رایط برای دریاف��ت کارت ملی 
هوشمند هستند تا پایان سال فرصت دارند 
نسبت به پیش ثبت نام و تکمیل مشخصات 
خود ب��رای اخذ کارت ملی هوش��مند اقدام 

کنند.

 آغاز طرح پایلوت ملی
غربالگری سامت

معاون پرس��تاری وزارت بهداشت گفت: 
همزمان با روز پرس��تار و ب��ه همت معاونت 
پرس��تاری و با همکاری س��ایر معاونت های 
وزارت بهداشت، طرح پایلوت ملی غربالگری 
در  س��ال   30 ب��اای  ایرانی��ان  س��امت 
دانش��گاه های علوم پزشکی سراسر کشور به 

مدت 4 روز آغاز می شود.
به گ��زارش تس��نیم، مری��م حضرتی با 
اع��ام اینک��ه همزمان ب��ا روز پرس��تار و به 
همت معاونت پرس��تاری و با همکاری سایر 
معاونت های وزارت بهداش��ت، طرح پایلوت 
ملی غربالگری سامت ایرانیان باای 30 سال 
در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به 
مدت 4 روز آغاز می شود،  اظهار داشت: تعیین 
وضعیت بزرگساان ایرانی از لحاظ فشار خون، 
وزن، قد، ش��اخص توده بدنی و نسبت اندازه 
دور کم��ر به دور باس��ن )WHR( از اهداف 
این طرح اس��ت که این غربالگ��ری در تمام 
افراد باای 30 سال در همه بیمارستان های 
دولت��ی و غیردولت��ی کش��ور از 22 ت��ا 2۶ 
دی ماه س��ال جاری انجام می شود. وی یکی 
از مهم ترین نمادهای پیشرفت هر کشوری را 
بهبود شاخص های مربوط به سامت دانست 
و اف��زود: از بهتری��ن و منطقی ترین راه های 
ارتقای سطح سامت، پیشگیری از بیماری 
است و نخستین، موثرترین و کم هزینه ترین 
پیشگیری در سطح اول اتفاق می افتد که طی 
آن آحاد جامعه با داشتن سبک زندگی سالم، 
با تاکید بر تغذیه مناس��ب، ورزش و فعالیت 
کافی، آرامش فکری و مدیریت استرس از ابتا 

به بیماری در  امان می مانند. 

دبیر انجمن جراحان ارتوپدی ایران مطرح کرد
عوامل ایجاد بیماری آرتروز

دبی��ر انجمن جراحان ارتوپ��دی ایران به 
عوامل ایجاد آرتروز  اش��اره کرد و گفت: تراما 
و انواع روماتیسم ها عامل ایجاد کننده آرتروز 

است. 
به گزارش »وطن امروز«، »سیدمحمدجواد 
مرتض��وی« فوق تخص��ص جراح��ی زان��و و 
لگن اف��زود: برخی بیماری های م��ادرزادی 
مانند دررفتگی م��ادرزادی لگن، عفونت ها و 
بیماری های خونی مانند هموفیلی باعث آتروز 
می ش��ود. وی با  اشاره به اینکه مفاصل زانو و 
ران شایع ترین مفاصلی است که دچار آرتروز 
می شود، گفت: شکس��تگی و تروما و تغییر 
ش��کل اندام ها به صورت پرانتزی یا ضربدری 

می تواند عامل ایجاد این بیماری باشد. 

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا:
موتوسیکلت های کاربراتوری 

اسقاط می شوند

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ضمن 
اشاره به آغاز اجرای طرح اسقاط موتوسیکلت های 
کاربراتوری بر اساس مصوبه هیات وزیران و قانون 
هوای پ��اک، از توافق بین پلیس راهور، س��تاد 
اجرایی فرمان امام خمینی )ره( و ستاد مدیریت 
سوخت برای اسقاط 25 هزار موتور کاربراتوری 

تا 2 ماه آینده خبر داد.
وحید حس��ینی به ایس��نا گفت: با توجه 
به اینکه بر اس��اس  آیین نامه فنی »ماده 2« 
قانون هوای پاک، هیات وزیران پاک گذاری 
هر موتوس��یکلت بنزینی جدی��د را منوط به 
اسقاط یک دستگاه موتوسیکلت فرسوده کرده 
است، هفته گذشته توافق مهمی بین پلیس 
راهور، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( به 
عنوان مالک عمده موتوسیکلت های رسوبی، 
انجم��ن صنفی اس��قاط و بازیافت و س��تاد 
مدیریت س��وخت وزارت راه و شهرسازی در 
محل سازمان حفاظت محیط زیست انجام و 
مقرر شد همه نهادهای ذی ربط تمام تاش و 
همکاری خود را برای تحویل حداقل 25 هزار 
موتوسیکلت رس��وبی طی 2 ماه آینده برای 
اس��قاط  انجام دهند. وی همچنین با اش��اره 
به اه��داف مصوب��ه دولت مبنی بر اس��قاط 
موتوس��یکلت کاربراتوری ب��ه ازای تولید هر 
موتوسیکلت بنزینی جدید، تصریح کرد: هدف 
از این تصمیم اسقاط انبوه موتوسیکلت های 
رسوبی، نوسازی و جایگزینی موتوسیکلت های 
فرس��وده در حال تردد با موتوس��یکلت های 
جدید و حمایت از موتوس��یکلت برقی است. 
تولید موتوس��یکلت های برقی از این مصوبه 

مستثناست. 
حس��ینی با بیان اینکه تاکنون اس��قاط 
موتوس��یکلت در کش��ور به  صورت منظم و 
انبوه مرسوم نبوده است، گفت: تاکنون فرآیند 
اسقاط موتوسیکلت دارای مشکات اجرایی 
و حقوقی بود اما خوش��بختانه با تاش همه 
دس��تگاه های دولتی و تحت نظارت سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت این موضوع در قالب 
مصوبه  هی��ات وزی��ران حل و فصل ش��د و 
موتوسیکلت سازان مکلف شدند در ازای تولید 
هر دس��تگاه موتوسیکلت بنزینی جدید یک 

موتوسیکلت کاربراتوری را اسقاط کنند. 

 »مجتبی توس��لی« معاون امور اجتماعي و 
فرهنگي ش��هرداری منطقه یک تهران اظهار 
داش��ت: طرح ش��هر در دس��ت بچه ها یکی 
از طرح ه��ای اصل��ی در زمین��ه  آموزش های 
ش��هروندی اس��ت ب��ا ه��دف  آشناس��ازی 
دانش آموزان ب��ا فرآیند ها و مفاهیم مدیریت 
ش��هری، ارتق��ای روحی��ه  امید و نش��اط و 
افزای��ش تح��رک و پویای��ی در فعالیت های 
جمع��ی و گروه��ی دانش آم��وزان، تقوی��ت 
روحیه مشارکت جویی و مسؤولیت پذیری در 
س��طوح گوناگون محله و مدرسه، آگاه سازی 
دانش آم��وزان از ظرفیت ه��ا و  اماکن علمی، 
هن��ری و تاریخی ش��هر ته��ران و کمک در 
جهت برق��راری ارتباط آگاهانه و مس��ؤوانه 
دانش آم��وزان با موضوع��ات گوناگون جامعه 

شهری در منطقه یک در حال اجراست.
 حمید روشندل، جراح و متخصص ارتوپد، 
در ارتباط  با اهمیت نشستن ها گفت: به طور 
معمول هر ایرانی در هر شغلی ساعات زیادی 
را به نشستن پش��ت صندلی در محل کار یا 
رانندگی اختصاص می دهد. این نشان دهنده 
این اس��ت که ف��رد در مدت زم��ان طوانی 
در حالت نشس��ته اس��ت که مهم است فرد 
چگونه این زمان طوانی  را از لحاظ سامت 

استخوان ها و مفاصل مدیریت  کند.
 با انعقاد تفاهمنامه ای میان س��ازمان فاوای 
شهرداری تهران و منطقه ۱3 پروژه هایی که 
در برنامه تهران هوشمند به صورت پایلوت در 
این منطقه اجرا خواهند شد، از جمله تبدیل 
بوستان جنگلی س��رخه حصار به نخستین 
پارک هوشمند، بررس��ی شد. محمد فرجود 
در نشست مش��ترک با مرتضی رحمان زاده، 
ش��هردار منطقه ۱3، ضمن اب��راز رضایت از 
هم��کاری میان س��ازمان ف��اوا و منطقه ۱3 
گفت: وقتی س��تاد و صف ب��رای انجام کاری 
هماهنگ با یکدیگر پیش روند، اتفاقات خوبی 

رخ می دهد.
 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به درخواست 
شرکت »کاشی و سرامیک ایفاسرام« اقدام به 
برگزاری یک چالش نوآوری با عنوان »ایجاد 
خواص پایدار خود تمیزشونده، ضدباکتری و 
ضدبو در کاشی و سرامیک« کرده است. سوم 
بهمن آخرین مهلت برای ارسال طرح مفهومی 

اولیه به دبیرخانه چالش است.

نبض جامعه

حس�ین کرمانی: باید نشس��ت و به 
درگاه خداوند دع��ا کرد تا زمانی که 
وضعیت بیمارستان ها مشخص نشده، 
زلزل��ه ای پایتخت را تهدید نکند و با 
خود این بی��ت را زمزمه کرد: »زلزله 
نیا، فرس��وده اس��ت مریض خانه ها!« 
چرا که ای��ن روزها وضعیت فیزیکی 
بس��یاری از بیمارس��تان ها بویژه در 
کانشهری مانند تهران در شرایطی 
اس��ت که ب��ا کوچک ترین ت��کان و 

زمین لرزه تخریب می شود!
جال��ب اینجاس��ت ک��ه بتازگی 
رئی��س مرکز تحقیقات س��امت در 
حوادث و بایا هم با اشاره به وضعیت 
ایمنی بیمارستان ها در کشور، گفته 
است: »متاس��فانه نظارتی بر ساخت 
بیمارس��تان های جدید وجود ندارد؛ 
دانشگاه های علوم پزشکی پول کافی 
برای س��اخت بیمارس��تان ندارند و 
چون پول پیمانکار داده نمی ش��ود، 

پیمانکاران از کیفیت می زنند«. حمیدرضا خانکه 
با اش��اره به وضعیت ایمنی بیمارستان ها در کشور 
افزود: حدود ۱35 هزار تخت بیمارس��تانی و هزار 
بیمارستان داریم و به طور متوسط مراکز درمانی ما 

طول عمری بین ۱0 تا 50 سال دارند.
اگر زلزله بیاید؟ ■

هر از گاهی در جامعه صحبت از زلزله احتمالی 
در پایتخ��ت مطرح و مباحث پیرامون این موضوع 
نقل محافل و رس��انه ها می ش��ود. زمان��ی که در 
تاکس��ی، اتوبوس و حتی بین اعض��ای خانواده، از 
زلزله صحبت می شود، ناخودآگاه تنمان می لرزد و 
با خود می گوییم خدا نکند زلزله بیاید و ترس ناشی 

از حادثه ای عظیم همه وجودمان را فرا می گیرد.
 ام��ا در این بین هس��تند افرادی ک��ه آینده را 
می بینن��د و تصاویر پس از زلزله را با خود تجس��م 

می کنند. افرادی که از ما بیشتر 
نگرانن��د، نگ��ران از روزی که 
خدای نکرده زلزله ای با قدرت 
بیش از 7 ریش��تر تهران را زیر 
و رو کند و مجال نفس کشیدن 

را به جنبنده ای ندهد.
کارشناسان نگرانند ■

این روزها مهم ترین نگرانی 
و دغدغه کارشناسان در حوزه 

زمین شناس��ی، مقاوم نبودن ساختمان هایی است 
که بعد از زلزل��ه کاربرد حیاتی دارند و چنانچه در 
زلزله احتمالی ویران شوند، باید آمار جان باختگان 
زلزله احتمالی را بیش از پیش بینی ها دانست، چرا 
ک��ه مجروحان حادثه هم به جم��ع جان باختگان 
می پیوندن��د! درح��ال حاضر، وضعی��ت فیزیکی 

بس��یاری از بیمارس��تان های 
تهران در شرایطی است که با 
کوچک ترین تکان و زمین لرزه 
همی��ن  می ش��ود.  تخری��ب 
بیمارس��تان ها در شرایط ویژه 
باید عاوه بر خدمات رس��انی، 
پناهگاهی ایمن برای مصدومان  

باشند.
چه کسی مسؤول است؟ ■

به راستی چه کار باید کرد، چه کسی مسؤول و 
پاسخگوی این وضعیت است؟! این در حالی است 
که س��اخت و بهره برداری از یک مرکز درمانی در 
استاندارد بیمارستان ها با توجه به بهترین شرایط 
و تامین مناب��ع مالی یک مرک��ز درمانی، حداقل 
3 تا 4 س��ال به ط��ول می انجامد. البته چنانچه به 

وضعیت بودجه ای وزارت بهداش��ت 
نگاهی داش��ته باش��یم، نمی توانیم 
امیدوار باش��یم این وزارتخانه بتواند 
در کمتری��ن زمان ممکن نس��بت 
بیمارس��تان های  جایگزین��ی  ب��ه 
فرس��وده تهران از طریق س��اخت 

بیمارستان های جدید اقدام کند.
بیمارستان ها چقدر عمر دارند؟ ■

رئیس مرکز تحقیقات و سامت 
در ح��وادث و بای��ا با بی��ان اینکه 
بزرگ تری��ن ایرادم��ان در این حوزه 
این اس��ت که بیمارس��تان های ما 
از نظ��ر س��ازه ای ضعیف هس��تند، 
به ایس��نا گفته اس��ت: »بنابراین در 
نظام س��امت باید س��عی ش��ود یا 
بیمارس��تان ها را بازس��ازی کنیم یا 
بیمارس��تان های جدیدی جایگزین 
بیمارستان های کهنه و قدیمی شوند. 
در کشور ما تعدادی از بیمارستان ها 
عمر ۶0 س��اله، 40 ساله و 30 ساله 
دارن��د. از ای��ن رو ب��ه نظر می آید س��اختمان های 
بیمارستانی باید با کمک شهرداری ها از نظر سازه ای 
ارزیابی ش��وند و بیمارستان هایی که توان ندارند یا 
اینکه خیلی مقاومت شان پایین است، دوباره ساخته 

و بیمارستان های جدید جایگزین شان شوند«. 
نظارت نامناسب  ■

خانکه تاکید کرد: متاسفانه نظارتی بر ساخت 
بیمارستان های جدید وجود ندارد. باید توجه کرد 
سیستم پیمانکاری برای ساخت بیمارستان سیستم 
مناسبی نیست. روسای دانشگاه های علوم پزشکی و 
معاونان درمان پول کافی برای ساخت بیمارستان 
ندارند، بنابراین چون پول پیمانکار داده نمی شود، 
پیمانکاران از کیفیت می زنند. بنابراین در این زمینه 
هیچ کس شخصا مقصر نیست، بلکه فرآیند مالی و 

پیمانکاری مناسب نیست.

آوای شهر

س�اخت  ب�ر  نظارت�ی  متاس�فانه 
بیمارس�تان های جدید وج�ود ندارد. 
روسای دانش�گاه های علوم پزشکی و 
معاونان درمان پول کافی برای ساخت 
بیمارس�تان ندارند، بنابراین چون پول 
پیمانکار داده نمی شود، پیمانکاران از 

کیفیت می زنند
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مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد
اعزام 60 هزار نفر به عتبات عالیات

معاونت علمی آستان قدس رضوی اعام کرد
احداث شهرک علم و نوآوری عالم آل محمد)ص(

گروه اجتماعی:  مدیرکل عتبات 
س��ازمان ح��ج و زی��ارت گفت: 
ثبت نام دور جدید اعزام زائران به عتبات آغاز شد.

مرتضی آقایی به میزان اظهار داشت: مرحله 
جدی��د اعزام زائران به عتب��ات عالیات از ابتدای 

بهمن ماه آغاز می شود.
 در ای��ن راس��تا زائ��ران 
برای ثبت نام جهت اعزام به 
عتبات می توانند به س��ایت 
مربوطه ب��ه آدرس اینترنتی 
مراجع��ه   atabat.haj.ir

 کرده و نس��بت به ثبت درخواس��ت خ��ود اقدام
 کنند          . 

مدی��رکل عتب��ات س��ازمان ح��ج و زیارت 
خاطرنشان کرد: ظرفیت اولیه در نظر گرفته شده 
برای اعزام این دوره ۶0 هزار نفر است که هزار و 
500 کاروان در این مرحله اعزام می شوند و از این 
تع��داد 400 کاروان هوایی و هزار و ۱00 کاروان 

هم زمینی است.
 آقای��ی در ادامه درباره م��دت اقامت زائران 
عتبات گفت: اقامت 7 ش��به ش��امل 3 شب در 
نجف اش��رف، 3 ش��ب کربای معا و یک شب 

کاظمین اس��ت. زیارت سامراه و حرمین امامین 
عسگریین هم در برنامه در نظر گرفته شده است. 
وی در ادامه درباره امکاناتی که زائران در این سفر 
از آن برخوردار می شوند، افزود: تمام کسانی که 
از طریق کاروان های سازمان حج و زیارت مشرف 
پوش��ش های  از  می ش��وند 
امنیتی، بیم��ه ای و درمانی 

برخوردار هستند.
مدیرکل عتبات سازمان 
حج و زی��ارت درباره قیمت 
کاروان های زمینی و هوایی 
گف��ت: حداقل قیم��ت در کاروان ه��ای هوایی 
3 میلی��ون و 200 ت��ا 3 میلی��ون و 500 و در 
کاروان ه��ای زمین��ی یک میلی��ون و ۹00 تا 2 

میلیون و ۱00 هزار تومان است. 
آقای��ی همچنین درباره نح��وه تخصیص ارز 
همراه ب��ه زائران گفت: ارز هم��راه یا نیمایی به 
زائران تعلق نمی گیرد و زائران ارز مورد نیاز خود 
را بای��د به صورت آزاد تهیه کنن��د. وی در ادامه 
از وج��ود کاروان های اب��رار در این دوره خبر داد 
و افزود: هزینه سفر در قالب کاروان های ابرار در 

استان های مختلف متغیر است.

گروه اجتماع�ی:  معاونت علمی 
آس��تان ق��دس رض��وی گفت: 
مراس��م کلنگ زنی احداث »شهرک علم و نوآوری 
عالم آل محمد)ص(« پس از 3 س��ال مطالعه، روز 

یازدهم دی  ماه جاری برگزار می شود.
به گزارش تسنیم، مهدی  
نژاد نوری اظهار داشت: آستان 
قدس رض��وی در راس��تای 
توسعه فرهنگ رضوی، تکریم 
زائر و رسیدگی به محرومان، 
ماموریت هایی را بر عهده دارد، 

از جمله آن پیش��رفت علمی و اقتصاد دانش بنیان 
مبتن��ی بر فرهنگ رضوی اس��ت. مع��اون علمی 
آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: ظرفیت هایی 
توس��ط مردم در قالب نذر و وق��ف به وجود  آمده 
اس��ت و آس��تان قدس رضوی در راستای توسعه 
فرهنگ و تمدن رضوی از این امکانات بهره می برد. 
وی افزود: از قدیم دانش��گاه علوم اسامی رضوی، 
دانشگاه بین المللی  امام رضا )ع( و بنیاد پژوهش های 
اس��امی در حوزه  آموزش خبرگان اسامی فعال 
بودند و در کنار آن، سازمان های اقتصادی رضوی 
از فعالیت های علمی اس��تفاده کرده و به س��مت 

اقتص��اد دانش بنی��ان حرکت کرده ان��د. نژادنوری 
تصریح کرد: در حوزه کمک به محرومان، مهم ترین 
و تاثیرگذارتری��ن عمل، ایجاد فضای کس��ب وکار 
و فرصت های ش��غلی است، اس��تفاده از علم برای 
آستان مقدس رضوی یک  امر ازم و ضروری است. 
این آستان با دانش و علم روز 
حرکت می کن��د و با نگاه به 
آینده و تغییرات جوامع و در 
راستای سفارشات مقام معظم 
رهبری برای س��اختن آینده 
تاش می کند. معاونت علمی 
آستان قدس رضوی متذکر شد: با این نگاه تاسیس 
»ش��هرک علم و نوآوری عالم آل محمد)ص( « در 
دس��تور کار قرار گرفت و پس از 3 س��ال مطالعه 
قرار شد این ظرفیت ایجاد شود که در همین باره 
مراسم کلنگ زنی این شهرک یازدهم دی  ماه برگزار 
می شود. وی در تشریح جهت گیری ها و گرایش های 
»شهرک علم و نوآوری عالم آل محمد)ص( « افزود: 
نخس��تین جنبه،  آم��وزش و پژوهش هدفمند در 
راستای فرهنگ رضوی است؛  امام رضا)ع( به عالم 
آل محمد)ص( معروف است و ما می خواهیم با تکیه 

بر این ویژگی استفاده از علم را عملیاتی کنیم.

فناوریزیارت

»وطن امروز« از تبعات کم توجهی به نوسازی مراکز درمانی برای مقاومت در برابر حوادث طبیعی گزارش می دهد

تب و لرز بیمارستان ها!
رئیس مرکز تحقیقات سامت: دانشگاه ها پول کافی برای ساخت بیمارستان ندارند و پیمانکاران از کیفیت می زنند

کوتاه و گویا

آخرین وضعیت درمانی مصدومان حادثه دانشگاه آزادگزارش دو

گروه اجتماعی:   مدیرکل طرح های 
اقتصادی کمیته امداد از راه اندازی 
صندوق ضمانت تسهیات اشتغال برای وام اشتغال 
مددجوی��ان خب��ر داد و گفت: تاکن��ون 700 هزار 
خانواده از طریق وام طرح های اشتغال خودکفا شده 

و از چرخه حمایت خارج شده اند.
به گزارش فارس، علی اکب��ر خادمی، مدیرکل 
طرح های اقتص��ادی و خودکفایی کمیته امداد  از 
راه اندازی »صندوق ضمانت تس��هیات اشتغال« 
برای وام اشتغال مددجویان خبر داد و گفت: یکی 
از دغدغه های جامعه هدف کمیته امداد شرایط اخذ 

وام اشتغال از جمله ضامن است که با راه اندازی این 
صندوق این امر تسهیل خواهد شد.

 وی اف��زود: در این باره ب��ه دنبال تأمین منابع 
مالی این صندوق هستیم تا بتوانیم سال آینده آن 
را راه ان��دازی کنیم. مدیرکل طرح های اقتصادی و 
خودکفایی کمیته امداد با اشاره به اینکه راه اندازی 
صندوق ضمانت تسهیات اش��تغال ۱00میلیارد 

تومان اعتبار ازم دارد، بیان داشت: در حال رایزنی 
با نمایندگان مجلس شورای اسامی برای اختصاص 

این مبلغ در بودجه ۹۸ هستیم. 
خادم��ی به وام اش��تغال روس��تایی اش��اره و 
خاطرنش��ان کرد: در راس��تای تسهیل وام اشتغال 
روستایی، بتازگی تفاهمنامه ای با بانک کشاورزی 
ذیل تسهیات قانون اشتغال روستایی منعقد شده 

است که بر اس��اس آن، مددجویان روستایی برای 
گرفتن وام تا س��قف 50 میلیون تومان می توانند 
از 2 ضامن حقیقی که درآمد داش��ته باشند بدون 

اعتبارسنجی وام دریافت کنند. 
وی با تأکید بر اینکه معوقات بانکی مددجویان 
کمیته امداد نسبت به سایر افراد عادی کمتر بوده و 
پایین      تر از 2 درصد است و به اذعان بانک های عامل 
جزو مشتریان خوش حساب بانک ها هستند، گفت: 
تاکنون 700 هزار خان��واده از طریق وام طرح های 
اش��تغال خودکفا ش��ده و از چرخه حمایت خارج 

شده اند.

مدیرکل طرح های اقتصادی کمیته امداد اعام کردرفاه

راه اندازی »صندوق ضمانت تسهیات اشتغال«

سامت

زی
یرو

وز ف
هر

ح: ب
طر
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  اعتقادات دینی به خصوص  محرم و عاش�ورای حس�ینی، 
همچنان مهم ترین و قدرتمندترین عامل انگیزشی در جامعه 

ما است، علت آن چیست؟
عامل انگیزشی بودن دین و وایت اهل بیت )علیهم السام( 
بویژه عشق به سیدالشهدا، سرچشمه از جریان فطری انسانی 
ما گرفته اس��ت، ب��ه  هر حال انس��ان ها دارای فطرت خداگرا 
هستند و هر چیز رنگ خدا داشته باشد، به او عشق می ورزند. 
طبیعی است وجود پیغمبر و اهل بیت ایشان )علیهم السام( 
دارای صبغه خدایی هستند، پیغمبر مبعوث از طرف خداست، 
ائمه به  عن��وان خالص ترین بندگان خداون��د دارای صبغه و 
رنگ خدایی هس��تند، آن فط��رت خداگرایی که درون مردم 
هست، منشأ عش��ق فوق العاده ای در دل  و جان مردم نسبت 
به پیغمبر و اهل بیت ایش��ان است، طبیعی است این عشق و 
جریان فطری بر حس��ب قدرتی که در درون انس��ان ها دارد، 
عامل انگیزشی می شود و برای انسان ها در همه حرکت هایی 
که در راستای این عشق و محبت انجام می دهند، تولید انگیزه 

می کند.
  می بینیم این عامل انگیزش�ی بع�د از وقوع فتنه و حوادث 
س�ال 88، عاملی ش�د برای به میدان آمدن و به نوعی پایان 
بخش�یدن به فتنه گری فتنه گران، چطور این عامل انگیزشی 
دینی باعث شد مردم 7 ماه بعد از فتنه در موقعیتی سیاسی 

وارد صحنه شوند؟
انسان بر اس��اس ضرر و خسارتی که متوجه او هست، در 

درون خودش اولویت بندی دارد، گاهی اوقات 
حرکتی انجام می گیرد و مال انسان را هدف 
قرار می دهد، انس��ان درصدد دفاع برمی آید، 
نه تا اندازه ای که به جانش آس��یب وارد شود 
اما اگر حرکتی از جانب دش��من آغاز ش��د و 
جان انس��ان را هدف قرار داد، معلوم است با 
انگی��زه ای بااتر و قوی ت��ر درصدد برخورد و 
دفاع در مقابل دش��من برمی آی��د. تا قبل از 
حرکت عاش��ورای سال 88، مردم در جریان 
فتن��ه فکر می کردن��د این فتنه ای اس��ت از 
طرف دش��من خارجی ب��رای اینکه امنیت 

اجتماعی آنان را به هم بزند یا مس��یر حرکت سیاسی مردم 
را که حرکتی وایی است تغییر دهد، مردم نیز درصدد دفاع 
برآمدند و از آنجا که مس��تحکم پای وایت ایس��تاده بودند و 
در خط وایی نظام ایس��تادگی و مقاومت می کردند، پس در 
این جهت کوچک ترین خطری را احساس نمی کردند و مقاوم 
ایستاده بودند اما در جریان عاشورای سال 88 و تهاجمی که 
به مقدسات مردم و عشق آنها به سیدالشهدا )علیه السام( شد 
و هتک حرمتی که نس��بت به سیدالشهدا اتفاق افتاد، مردم 
دیدند فتنه متوجه موقعیتی ش��ده بااتر از مال و جان ش��ان 
و آن، مقام عش��ق نسبت به اهل بیت پیغمبر )علیهم السام( 
است، آن عشقی که مردم به اهل بیت پیغمبر داشتند و انگیزه 
آنان در دفاع تا مرز جان دادن در راه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر 
ب��ود، این انگیزه به جوش  و خ��روش درآمد و آن دفاع جانانه 
را در 9 دی هم نس��بت به مقدس��ات خود و هم نس��بت به 
مقام وایت و رهبری نظام انجام دادند. مردم آن روز احساس 
کردند دشمن دین آنان را هدف قرار داده، می خواهد وایت را 
براندازد، در خط براندازی اساس دین و اهل بیت پیغمبر است، 
از این  رو با تمام قدرت ایستادند، این احساس بعد از 7 ماه به 
مردم دست داد، اگر قبل از آن نیز این احساس به مردم دست 
می داد، قبل از آن نیز می ایستادند، این مربوط به اصل جریان 

فتنه و اصل جریان سیاسی نبود.
  تاکنون چندین بار ظرفیت تقیدات دینی و مذهبی به کمک 
انقاب آم�ده و یک ضربه کاری به فتنه گ�ران زده؛ نمودهای 

همین عامل انگیزشی در جامعه را مطرح کنید.
اولی��ن حرکتی که به عن��وان دفاع از انقاب در راس��تای 
جری��ان دینی در مردم پی��ش آمد، حرک��ت 15 خرداد بود 
که ش��اید چند ماهی بیشتر از نهضت امام نگذشته بود؛ 5-6 
ماه بیش��تر نگذشته بود اما مردم وقتی احساس کردند امام و 
نهضت امام در معرض تهاجم دشمن قرار گرفته، به عنوان دفاع 
از دین شان به صحنه آمدند، قبل از 15 خرداد که 12 محرم 
بود، مردم دست به آن تظاهرات عظیم و خونین زدند، روزهای 
تاسوعا و عاشورا، مردم تهاجم به روحانیت، حمله و تهاجم به 
امام از طرف جریان حاکم را تهاجم به دین، سیدالشهدا و خط 
سیدالش��هدا می دانستند، در روزهای تاسوعا و عاشورا، 2 روز 
قبل از 15 خرداد در نوحه ها و س��ینه زنی های خود در عزای 
سیدالشهدا در بازار تهران می خواندند: »قم گشته دشت نینوا، 
فیضیه گشته کربا، شد موسم یارِی موانا الخمینی«، این را 
نوحه خوانی می کردند و سینه زنی می کردند که با دین به دفاع 
از نهض��ت امام آمدند و بعد از آن نیز روز 15 خرداد، آن دفاع 

جانانه، جان دادن و خ��ون دادن در راه دفاع از نهضت امام و 
خود امام را نیز نش��ان دادند. در مس��یر انقاب، سالگرد 15 
خرداد، چند س��ال بعدش، در تمام حرکت هایی که تا قبل از 
جریان پیروزی انقاب در خط مبارزه با نظام ستم شاهی انجام 
شد، همه  جا مردم تحت عنوان دفاع از دین به میدان مبارزه با 
نظام ستم شاهی آمدند و انقاب که به پیروزی رسید به  عنوان 
ایثارگری در راه دین بود که مردم به صحنه آمدند، ایستادند 
و نظام ستم شاهی را ساقط کردند. 10 دی در همین مشهد، 
وقتی یک خانم چادر مش��کی به س��ر می ک��رد، بچه را بغل 
می گرفت و هم خودش و ه��م بچه اش زیر زنجیرهای تانک 
خرد می شدند یا هدف مسلسل جادان شاه قرار می گرفتند، 
ب��رای خانه، نان، زندگی و اقتصاد نبود، فقط به عنوان دفاع از 

دین بود که می آمد، تا این مرز می ایستاد و جان می داد.
  تاکنون جامعه با فتنه های مختلفی مواجه بوده، فتنه امروز 

جامعه چیست؟
فتنه امروز خیلی پیچیده تر از فتنه های گذش��ته اس��ت. 
ام��روز چه در حوزه مس��ائل اقتصادی و معیش��تی و چه در 
حوزه فرهنگی، دش��من دست به فتنه هایی می زند که در آن 
خود ستون خیمه نظام و رهبری نظام را هدف قرار می دهد، 
اان 40 س��ال از انقاب می گذرد، از روز اول پیروزی انقاب، 
استکبار جهانی و دشمنان درصدد مقابله و مبارزه با ما بودند 
با هر امکانی که در دسترس شان بود، آنجا که امکان رویارویی 
رودررو داشتند مثل کمک کردن به صدام در جنگ نابرابر 8 

ساله که بر ما تحمیل شد، رودررو می ایستادند، در جایی هم 
که مثل امروز نمی توانند رودررو بایستند، با تهاجم اقتصادی، 
س��فره مردم را هدف قرار می دادند و آنجایی که این امکان را 
هم نداش��تند، با فتنه وارد می شدند. دشمن دید علت اینکه 
40 س��ال با نظام جنگیده و نظام ام��روز مقتدرتر از روز اول 
است، این است که پش��تیبان این نظام، مردم هستند، هیچ 
نظام��ی روی کره زمین مثل نظام حکومت��ی ما وجود ندارد 
که مردم پش��تیبانش باش��ند و به این نظام وابستگی داشته 
باش��ند، علت وابس��تگی مردم به نظام نیز وابستگی مردم به 
دین ش��ان است، مردم دین شان را دوس��ت دارند و این دین 
را وابس��ته به این نظام و نظام را وابس��ته به دین می دانند؛ بر 
حس��ب آن اعتقاد و وابس��تگی دینی، وابسته به نظام شدند. 
آنچه امروز برای دشمن به عنوان یک توطئه در قالب فتنه های 
مختلف مطرح اس��ت، کشیدن س��فره دین از زیر پای مردم 
است تا مردم بی دین شوند و به خاطر اینکه بی دین می شوند، 
وابستگی شان از دین قطع می شود، به این واسطه، وابستگی 
مردم از نظام نیز قطع می ش��ود، وقتی نظام حکومتی منهای 
وابس��تگی و پش��تیبانی مردم ش��د و فقط به توانمندی های 
نظامی و اقتصادی متکی بود، این نظام را براحتی می توان از پا 
درآورد، این تنها هدفی است که دشمن در همه فتنه ها دارد. 
دشمن ابتدا با تهاجم شدید فرهنگی، بعد با شبیخون فرهنگی 
و به تعبیر مقام معظم رهبری، با ناتوی فرهنگی وارد می شود 
و اگ��ر بی بندوباری، اباحی گری، نبود تقید به مس��ائل دینی، 
شهوت پرستی و نفسانیات، شکم پرستی و پول پرستی در سایه 
تأمین قدرت و ثروت در میان مردم ما مطرح شود، دیگر این 
مردم وابستگی دینی نخواهند داشت و وقتی وابستگی دینی 
نداش��تند، وابس��تگی به این نظام هم ندارند و می شود نظام 
را از پا درآورد، این اصل هدف دش��من در این فتنه هاس��ت. 
گاهی اوقات این فتنه ها را به وسیله برخی جریان های نفوذی 
در عوامل اجرایی نظام و حاکمیت انجام می دهد، گاهی اوقات 
این فتنه ها را در جریان هایی به  وسیله عوامل نفوذی در داخل 
مردم و تحریک آنان به  طرف بی بندوباری و اباحی گری انجام 
می دهد و گاهی اوقات این هدف را در فتنه هدف گذاری شده 
در عرصه اقتصاد و معیشت مردم دنبال می کند. می خواهند 
مردم را از نظر معیش��ت در تنگنایی قرار دهند که به خاطر 
تنگنای معیش��تی خودش��ان دیگر دین و وابستگی دینی را 
فراموش کنند؛ این در شکل های مختلف و طرح های گوناگون 
در کش��ور در حال اجراست و مهم، بصیرت مردم ما در برابر 
این فتنه ها، ش��ناخت موارد فتنه در خط اجرای این هدف و 

ایستادگی مقابل دشمن در ابطال فتنه دشمن است.
  راه واکس�ینه ک�ردن جامع�ه را بصیرت افزای�ی می دانید؛ 
در جامعه با اش�کال مختلف فرهنگ، تفک�ر و بینش مواجه 

هستیم، این بصیرت را چطور در مردم افزایش دهیم؟
ببینید! اگر بنا ش��د شما ش��خصیت های دینی، اندیشه و 
گرایش ه��ای دین��ی را در مردم تقویت کنی��د، مثل همین 
مسائل که خطر را چه زمانی متوجه جان خودمان می بینیم و 
احساس خطر می کنیم؟ وقتی  مراقبت ما نسبت به جان مان 
انجام می ش��ود. یا یک پ��در و مادر کی خطر را متوجه فرزند 
خودش��ان می دانند؟ وقتی کامًا مراقب فرزندش��ان باشند؛ 
دقیقاً دین نیز همین طور است، اگر مردم ما نسبت به تقیدات 
دینی ش��ان مراقب بودند، به  خودی  خود هر خطری متوجه 
دین ش��ان بشود، بصیرت شناخت این خطر را پیدا می کنند؛ 
آنانی که بصیرت شناختی خطر را ندارند، تقیدات دینی شان 
کم است، وابستگی دینی و مراقبت  از دین شان خیلی ضعیف 
است، چون مراقبت ها و تقیدات دینی شان ضعیف است، خطر 

را تشخیص نمی دهند.
  فتنه گران و لزوم برخورد با آنان که مشخص است اما نگاهی 
هم به جبهه خودم�ان بیندازیم؛ جبهه ای که مملو از اکثریت 
مردم عاش�ق وایت و دلداده اهل بیت است. چه چیزی باعث 
می شود در این جبهه یک عده پیشرو باشند و یک عده دیرتر 

تشخیص بدهند و حرکت کنند؟
کس��انی که بخواهن��د تندتر از مقام وای��ت راه بروند، 2 
دسته هستند؛ یک دس��ته عوامل نفوذی اند که 
آمده اند خودش��ان را چهره انقابی قوی نش��ان 
بدهند، جلوی صف بروند و صف را به  طرف امیال 
و اهداف دش��من ببرند. خدا رحم��ت کند امام 
رضوان اه تعالی علی��ه را که در دوران مبارزه، در 
مجلس شورای ملی شاه 2 نفر پیدا شدند که اول 
ژست و موضع مقابله و مبارزه با نظام ستم شاهی 
را به خودشان گرفتند، یکی »احمد بنی احمد« 
نماینده تبریز بود و یکی هم »محسن پزشک پور«، 
ما همان وقت مش��رف شدیم نجف خدمت امام، 
ایش��ان فرمودن��د حواس تان جمع باش��د، اینها 
آمده اند جلوی صف مردم قرار بگیرند، عامل نفوذی هستند، 
جلو افتاده اند و با احساساتی که نشان می دهند، می خواهند 
صف مقابله و مبارزه را به س��متی که خواسته آمریکا و نظام 
ستم ش��اهی است، پیش ببرند، ش��ما حواس تان جمع باشد 
اینها را از صف کنار بزنید؛ بصیرتی که امام به نیروهای مبارز 
دادند، باعث ش��د آن روز مردم اینه��ا را از صف کنار بزنند و 
نگذاش��تند وارد صف مبارزه شوند. همان طوری که ما درباره 
ُر  ُم لَُهْم مارٌِق َوالُْمَتاَِخّ ائمه )علیهم الس��ام( می گوییم »الُْمَتَقِدّ
َعْنُهْم زاِهٌق«، کسانی که مقدم می شوند عامل نفوذی هستند 
یا عامل احساس��ی تندی که وابسته به جریان های احساسی 
تندی هس��تند که احساس��ات توخالی و بدون اندیشه و فکر 
دارند؛ کسانی هم که به رهبر نمی رسند و عقب می افتند، یک 
انگیزه و عامل اصلی عقب افتادگی آنان، عملیات روانی دشمن 

اس��ت یعنی دش��من اول می آید روی نیروهای 
خودی عملیات روانی انجام می دهد که نیروهای 
خودی را در حرکت های انقابی به عنوان تندرو، 
احساس��اتی، جریان زورگو، چماق دار و خش��ن 
معرفی کند، متأسفانه بعضی نیروهای ما حتی 
نخبگان سیاسی ما سوژه عملیات روانی دشمن 
می شوند، می گویند ما این کار را نکنیم که به ما 
تندرو و خشن نگویند، به ما احساساتی نگویند. 
دش��من اول آمده به  هرکسی این کارها را بکند 
می گوید احساساتی، تندرو و خشن. این را حتی 
برای خودمان جا می اندازد، افراد خودی، جبهه 

را در خط مقابله با دش��من و فتنه دشمن خالی می کنند، به 
اعتبار اینکه به ما تندرو و خش��ن نگویند در مقابل دش��من 
نمی ایستند در حالی  که خود آنان سوژه عملیات روانی دشمن 
قرار گرفته اند. »زاهق« یعنی ساقط شده، سقوط کرده و از بین 
رفته، این فرد دیگر عقب می ماند، گاهی طوری عقب می ماند 
که می رود آن  طرف میز و در جناح دش��من واقع می ش��ود؛ 
برای اینکه مردم به آنان تند، خشن و چماق دار نگویند تا آنجا 
عقب می نش��ینند، آن طرف می روند ت��ا مردم به آنان بگویند 
نخبه، خبره سیاسی، آدم های آکادمیک و دموکرات، برای این 
اصطاحات می روند آن طرف می ایستند و از حرکت پشت سر 

رهبری عقب می افتند.
  در مقاب�ل بعض�ی موضع گیری های ش�خصیت ها در بیان 
مطال�ب و اقدام�ات عملی، مصلحت اندیش�ی هایی به اس�م 
انقابی گری انجام می شود، این مصلحت اندیشی ها چه تأثیری 

بر بصیرت مردم می گذارد؟

رس��الت ما این اس��ت که به مردم بصیرت بدهیم، خطر 
را ب��ه مردم اعام کنی��م و در برابر خطرها به مردم هش��دار 
بدهیم، این رس��الت اصلی ما هس��ت، البت��ه حرکت ما باید 
مدبرانه و موضع گیری ما نیز باید موضع گیری کامًا حس��اب 
ش��ده باشد؛ زمانی واقعاً مصلحت اندیشی  درست و ازم است 
اما زمانی مصلحت اندیش��ی ها به نوعی س��وژه عملیات روانی 
دش��من است، دشمن روی آنها عملیات روانی انجام داده که 
مصلحت اندیشی کنند؛ اگر واقعاً در خط دفاع از رهبر و پیروی 
از منویات رهبری هستیم، باید حساب کنیم اگر یکی از ما نیز 
حرکت غیرمتعادلی انجام داد، اینطور نباشد به او کمک نکرده 
و فقط او را نصیحت کنیم. مصیبت ما در مصلحت اندیشی های 
خودی این اس��ت که افراد اینچنینی از کمک و یاری  فردی 
که در موضع قوی دارد جلو می رود، دست برمی دارند و فقط 
می خواهن��د او را نصیحت کنند، این ی��ک نوع غرور و فریب 
شیطانی اس��ت که شیطان آنان را فریب می دهد و خودشان 
نمی فهمن��د؛ تو اگر نیروی وایی هس��تی و واقعاً پای وایت 
ایس��تاده ای، به آقایی که دارد پ��ای وایت فداکاری می کند 
کم��ک کن ضمن اینکه اگر حرکت غیرمتعادلی هم دارد، در 
ضمن کمک برایش مصلحت اندیشی کن، نه اینکه هیچ کمک 
و دفاعی نکنی، دش��من او را س��رکوب کند و بعد فقط او را 
نصیحت کنی که اینطور موضع گیری نکن؛ این غلط اس��ت 

دیگر.
  امروز ش�رایط اقتصادی و معیش�تی مردم را تحت فش�ار 
گذاش�ته اس�ت. برخی گمان می کنند اگر فتنه ای همتراز یا 
پیچیده تر از فتنه 88 امروز در کشور رخ دهد احتمال حضور 
م�ردم و دف�اع از کیان وایت در این بحبوحه کم اس�ت؛ نظر 

شما چیست؟
صددرص��د مردم به صحنه می آیند؛ مردم انقاب را عامل 
اجرایی دین ش��ان می دانند، از بعثت پیغمب��ر تا امروز، روزی 
نبوده که همه دنیا بر س��ر اس��ام و پیغمبر بریزند، همیشه 
مخالفت هایی با پیغمبر و مبارزه با اسام در یک حد و اندازه 
مشخصی بوده  اما اینطور که همه دنیا و همه قدرت های کفر 
و الحاد به س��ر پیغمبر و اس��ام بریزند، مثل امروز به وجود 
نیامده، در جبهه دفاع از پیغمبر و اسام، امروز یک صف وجود 
دارد و آن صف انقاب اس��ت؛ مردم متدین بر حسب عشقی 
که ب��ه پیغمبر دارند و در مقام عش��ق به پیغمبر و اهل بیت 
پیغمبر، اولویت های مهم تری نسبت به معیشت شان دارند. از 
آنج��ا که م��ردم امروز در جبهه دف��اع از پیغمبر و دین روی 
ک��ره زمین یک صف می بینند و آن  هم صف انقاب اس��ت، 
طبیعی اس��ت که از این انقاب دفاع می کنن��د ولو اینکه از 
نظر معیش��تی در مضیقه هم باشند. اگر امروز توسط توطئه 
دش��من جنگی هم صورت بگی��رد، مدافعان جنگ را قوی تر 
و کاربردی تر از روزهای 8 س��ال دفاع مقدس خواهیم داشت، 
دلیلش مدافعان حرم است؛ ایثارگری ها و فداکاری هایی که در 
این جریان انجام می گیرد، عین همان ایثارگری های 8 سال 
دفاع مقدس است، آن  هم در سرزمینی که سرزمین ما نیست، 
می روند و در دفاع از دین می ایستند، مردم تشخیص شان این 

است که انقاب، جریان اجرایی دین هست و انقاب اسامی 
منحصراً جریان دفاعی دین روی کره زمین به شمار می رود، 
از این  رو بحث گرایش دینی مردم به انقاب، مخصوص داخل 
کشور نیست، امروز بسیاری از مسلمانان و شیعیان جهان نیز 
به انقاب ما گرایش دارند، حاضرند پای انقاب ما بایس��تند، 
ف��داکاری کنند به خاطر اینکه آن ص��ف اول و مقدم جبهه 

دفاعی از دین و پیغمبر را در این انقاب می بینند.
  دی ماه سال قبل و در آستانه 9 دی اعتراضات اجتماعی به 
مسائل معیشتی و مؤسس�ات مالی در چند شهر کشور آغاز 
ش�د که یکی از این شهرها مش�هد بود. بارها بعضی مقامات 
مسؤول ریشه مش�کات اجتماعی و حتی اقتصادی را همان 
اعتراضات در مش�هد بیان کرده اند و شما را مشوق و مسؤول 
آن می دانند. آیا شما جریان سیاسی- اجتماعی ای را رهبری 
می کنید که کانون آن مش�هد است و در حال رقابت با جریان 

سیاسی حاکم بر دولت، مجلس و شورای شهر است؟

اواً م��ن این را قبول ندارم که اعتراضات دی ماه پارس��ال 
از مش��هد شروع شد، قبل از مش��هد در اصفهان و تهران این 
اعتراضات وجود داشت و از مشهد شروع نشده، این در درجه 
اول که اصل شروع از مشهد را من قبول ندارم، اینکه این قصه 
را به مش��هد نسبت می دهند، نسبت دروغی است. در مرحله 
دوم، دخالت بنده در این مساله، دروغ مشخصی است؛ هفتم 
دی ماه، روز پنجشنبه بوده، جمعه قبل آن بنده در خطبه های 
نمازجمع��ه مردم را به صب��ر و بردباری دعوت کردم و جمعه 
بعد از آن نیز که روز هش��تم دی ماه بود، به مردم رسماً اعام 
ک��ردم دنبال هر صدا و فراخوانی راه نیفتید، اول تش��خیص 
دهی��د که این فراخوان از طرف چه موقعیتی انجام می گیرد، 
آن  وقت راه بیفتید. در ارتباط با فرافکنی های سیاسی جریان 
اجرایی کشور و جریان های سیاسی هستند، اینها نمی خواهند 
بگویند نارسایی های مدیریت کشور و نارسایی های تدبیر در 
اداره کش��ور باعث حرکت مردمی شده، دنبال یک علت غیر 
از این می گردند آن  هم به علت اینکه بنده آدمی هس��تم که 
در بعضی نقدهای خ��ودم صراحت دارم، اینها آمدند گریبان 
مرا گرفتند و این کار را به بنده نسبت می دهند، این در واقع 
یک نوع فرافکنی بی رحمانه و صددرصد غلط هست که برای 
مردم روشن می شود با این فرافکنی، می خواهند سوءمدیریت 
و س��وءتدبیری که در اجرائی��ات نظام دارن��د را مخفی نگه 
دارند،پس پای فرد دیگری را وسط می آورند و همان روز هم 
دروغ هایی بر این مساله افزودند، حتی به شورای عالی امنیت 
ملی تهمت زدند که آنان آمدند قصه را از طریق بنده تعقیب 
کردند و ش��ورای عالی امنیت ملی بیانیه داد و ماجرا را برما 
ک��رد. مقداری از این دروغ ها به  وس��یله عوامل اجرایی دولت 
گفته شد و بخش��ی هم جریان های سیاسی که خودشان را 
مدافع دولت می دانس��تند و در رقاب��ت بودند، این حرف ها را 
زدند، در حالی  که این یک تهمت ناحق و یک فرافکنی بسیار 

مفتضح و رسوایی است که از نظر سیاسی انجام دادند.
  در موضع گیری ه�ای ش�ما انتقادات جدی وج�ود دارد که 
برخ�اف برخی اظهارات ت�ان، موضع ج�دی در مقابل دولت 
ندارید و اتفاقاً در مسائل معیشتی و اقتصادی مردم کمتر طرح 

موضوع می کنید.
بخش��ی از اعتراضات، اعتراضات نادرس��تی است؛ شما 
در تمام تریبون داران کش��ور ببینید به  اندازه ای که بنده به 
دنبال اقتصاد و معیش��ت مردم بودم، چه کس��ی بوده؟ به 
 اندازه ای که من دم از مردم و اقتصاد مردم و معیشت مردم 
زده ام، ک��دام تریبون داری اینقدر حرف زده؟ این درس��ت 
نیس��ت دیگر، اصل این حرف ها ناحق است. نمی گویم همه 
روش های ما روش های درستی است، 3 مساله مطرح است؛ 
موضع سیاسی، ادبیات سیاسی و انگیزه سیاسی. انگیزه که 
مربوط به درون هر انس��انی است که خودش و خدا می داند 
با چه نیتی قدم برداش��ته، موضع گیری، مقابله کلی هست 
با یک موضوع که آدم در برابر جریانات سیاسی باید موضع 
بگیرد، ادبیات هم این اس��ت که این موضع را با چه روشی 
اجرا کند. ممکن اس��ت بنده در روش و ادبیات اش��کااتی 
داشته باشم؛ بشر غیر معصوم که بود، ممکن 
اس��ت صدها اش��کال هم در کارش داشته 
باش��د، مهم اصل موضع اس��ت که انقابی 
است یا غیرانقابی، بحث در روش و ادبیات 
نیس��ت. هر کس��ی ادبیات خودش را دارد، 
حاا این ادبیات هم  مقداری مفید اس��ت و 
مقداری غیر مفی��د، در بعضی جاها ادبیات 
خیلی مؤثر اس��ت، در بعض��ی جاها ممکن 
است مؤثر نباش��د و در بعضی جاها ممکن 
اس��ت مضر باش��د، نمی گویم در روش های 
موضع گیری، روش من صددرصد درس��ت 
بوده، کس��ی این ادعا را بکند، ادعای عصمت اس��ت و بنده 
ه��م ادعای اینچنینی ندارم اما نف��س موضع گیری، موضع 
انقاب��ی گرفتن و در خط رهبری قدم برداش��تن، مواضعی 
است که بنده تاکنون مواضع غیر از این نداشته ام، یعنی یک 
جا مواضع و منافع ش��خصی برای من مطرح نبوده، مواضع 
م��ن مواضع انقابی بوده، هر جا موضع من غیرانقابی بود، 
بگویند موضعت انقابی نبود و ضد رهبری بود. ممکن است 
ادبیاتی داشته ام که شما اعتراض داشته باشید و حق هم با 
شما باشد یا در روش من اشکالی وارد باشد اما موضع، غیر 
روش و ادبیات اس��ت، ما که امروز سیاس��ی نشدیم، دوران 
سیاس��ی بودن من چه قب��ل از انقاب و چه بعد از انقاب، 
غیر از خط انق��اب، رهبری و امام بوده؟ هر جا غیر از این 
ب��وده بگویند خاف بوده، موض��ع را بگویند خاف بوده نه 
ادبیات و روش را، زیرا ممکن اس��ت در این روش اش��کالی 

وجود داشته باشد.

گفت وگوی »وطن امروز« با آیت اه علم الهدی، سخنران یوم اه 9دی 88 در تهران

 9 دی حماسه دفاع 
از اهل بیت بود

س�یدفرید موس�وی: در آستانه 40 سالگی انقاب اسامی و جشن های آن نباید روزهایی  را که تلخ ترین لحظات و ساعات را برای 
انقاب و کشور رقم زد فراموش کرد، روزهایی که نااهان برای آرامش و حیات جمهوری اسامی دندان تیز کرده بودند، امنیت را 
مختل کردند و به هر آنچه برای مردم، عزیز و مقدس بود حمله کردند. روزهای فتنه 88 در حافظه تاریخ ماند اما از آن روزها ماندگارتر، 
نهمین روز دی ماه همان س�ال اس�ت که حضور بی شمار مردم در دفاع از کیان نظام اسامی، آب سردی بر شعله های رو به خاموشی 
فتنه گران ریخت، آن روز را باید بزرگ و همواره زنده نگه داشت. به همین بهانه و در نهمین سالگرد این حماسه مردمی، »وطن امروز« 

با آیت اه سیداحمد علم الهدی سخنران مراسم 9 دی 88 تهران گفت وگویی انجام  داد.

 دش�من دید علت اینکه 40 س�ال با نظام جنگیده و نظام امروز مقتدرتر از 
روز اول اس�ت، این است که پشتیبان این نظام، مردم هستند، هیچ نظامی 
روی کره زمین مثل نظام حکومتی ما وجود ندارد که مردم پشتیبانش باشند 
و به این نظام وابس�تگی داش�ته باشند، علت وابس�تگی مردم به نظام نیز 
وابستگی مردم به دین شان است، مردم دین شان را دوست دارند و این دین 
را وابسته به این نظام و نظام را وابسته به دین می دانند؛ بر حسب آن اعتقاد 

و وابستگی دینی، وابسته به نظام شدند

در جریان عاش�ورای سال 88 و تهاجمی که به مقدسات مردم و عشق آنها 
به سیدالشهدا )ع( شد و هتک حرمتی که نسبت به سیدالشهدا اتفاق افتاد، 
مردم دیدند فتنه متوجه موقعیتی شده بااتر از مال و جان شان و آن، مقام 
عشق نسبت به اهل بیت پیغمبر)ص( اس�ت، آن عشقی که مردم به اهل بیت 
پیغمبر داش�تند و انگیزه آن�ان در دفاع تا مرز ج�ان دادن در راه پیغمبر و 
اهل بیت پیغمبر بود، این انگیزه به جوش  و خروش درآمد و آن دفاع جانانه را 
در 9 دی هم نسبت به مقدسات خود و هم نسبت به مقام وایت انجام دادند
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پویان شریعت: »القاعده بازگشته است«. این عبارت 
بخشی از اظهارات »بن وااس« وزیر امنیت بریتانیا 
در گفت وگو با نشریه س��اندی تایمز است که در 2 
روز گذش��ته نه تنها به موضوع مورد بحث در برخی 
ش��بکه  های اروپایی تبدیل شده، بلکه تحلیل  های 
مختلفی را به خود اختصاص داده است. وی با اشاره 
به تهدید و از سرگیری اقدامات تروریستی القاعده در 
اروپا، به چگونگی فعالیت عناصر این تشکیات پس 
از یک روند بازیابی چند ماهه پرداخته و در یادداشت 
جداگانه ای خبر از توسعه فناوری با هدف ضربه به 
فرودگاه ها و ناوگان هوایی از س��وی این تشکیات 

تروریستی می دهد. 
درس��ت در ش��رایطی که اظهارات وزیر امنیت 
انگلیس توجه برخی رسانه  های اروپایی و عرب زبان 
را ب��ه خود جلب ک��رده و در ش��بکه  های مختلف 
رس��انه ای دست به دست می ش��ود، ناگهان پایگاه 
خبری اکسپرس انگلیس با انتشار خبری با عنوان 
»احی��ای دوباره داعش پس از شکس��ت«، موضوع 
تروریست  های تکفیری را به چند خبر اصلی رسانه ها 

در اروپا تبدیل می کند. 
اما قبل از بررسی و تحلیل اخبار منتشر شده از 
سوی رسانه  های بریتانیا باید نگاهی اجمالی به رابطه 
تروریس��ت  های تکفیری در اروپا و ارتباط قاره سبز 
با این پدیده تروریس��تی داش��ت. اکنون با گذشت 
7 س��ال از یک نبرد خونین در منطقه غرب آس��یا 
و بررسی آمایش سرزمینی القاعده و داعش در شام 
و عراق، اعام نابودی خافت تکفیری نه تنها چندان 
موضوع دشوار و تحلیلی غیرواقعی نیست، بلکه یک 
رویداد برآمده از طراحی و اقدامات مقاومت به همراه 

نیروهای متحد خود در خاورمیانه است. 
موضوعی که در سال های 2011 تا 2013 نه تنها 
به یک کابوس برای اذهان عمومی در کش��ورهای 
مختلف جهان بویژه کش��ورهای غرب آسیا تبدیل 
ش��ده بود، بلکه هیچ گونه تحلیلی درب��اره آینده و 

سرنوشت آن ارائه نمی شد. 
درس��ت در روزهایی که جامع��ه اطاعاتی اروپا 
در کنار واش��نگتن، متحد سنتی خود همه توانش 
را ب��رای اعزام اتباع کش��ورهای مختلف اروپایی به 
شام و عراق به کار بسته بود، شاید کمتر کسی فکر 
می کرد مناطق اشغالی سوریه و عراق پاکسازی شود 
و در نهایت بازگش��ت تروریست ها و جنایتکاران به 

سرزمین مادری شان در دستور کار قرار می گیرد. 
اما امروز نه تنها حی��ات و خافت تکفیری ها از 
مدیترانه تا آس��یای مرکزی همچون خیالی آشفته 
تعبیری ندارد و هرگونه تحرک آنها با واکنش سخت 
مقاومت همراه اس��ت، بلکه اظه��ارات وزیر امنیت 
بریتانیا در س��اندی تایمز به عاوه مطالب منتش��ر 
شده در پایگاه خبری اکسپرس حامل خبری از یک 
اسباب کشی ترسناک اس��ت. در همین راستا برای 
درک بهتر مخاط��ب از دایل پیدا و پنهان چنین 
اظهاراتی از س��وی مقامات اروپایی باید به بررس��ی 
جداگانه س��اختار و رفتار القاع��ده و داعش در اروپا 
پرداخت تا در نهایت بتوان موقعیت و رابطه هر یک 
از تهدیدات مذکور نس��بت به جغرافیای قاره کهن 

را شناخت.

داعش ■
سایت جهادیکا وابسته به آژانس اطاعات مرکزی 
ایاات متحده، طی مقاله ای با عنوان »ساختار یک 
رس��تاخیز« ک��ه در تاریخ ژانویه 2014 به انتش��ار 
عمومی رسید، خبر از پروژه مشترک 14 ساله درباره 

بررسی و شناخت ساختار القاعده و داعش داد. 
در همین راستا »ویلیام مک کنتس« مدیر مرکز 
جهادیکا با اش��اره به این تحقیق مشترک که میان 
این اندیش��کده و سازمان  های مختلف عضو جامعه 
اطاعات��ی ایاات متح��ده انجام ش��ده، تایید کرد 
ساختار سازمان  های تروریستی- تکفیری القاعده و 
داعش متشکل از 2 شبکه مهاجرین و انصار است. در 
واقع عناصر حاضر در الگوریتم تشکیاتی 2 سازمان 
مذکور را نیروهای بوم��ی به عاوه نیروهای جذب 
شده از خارج از سرزمین درگیری تشکیل می دهند. 
به عنوان مثال ش��کل   گیری داعش در س��وریه به 
این معناست که تش��کیات و ساختار انسانی این 
مجموعه تروریستی از افراد سوری به عاوه نیروهای 

خارجی جذب شده است. 
به همین جهت نیروهای بومی »انصار« و عناصر 

خارجی را »مهاجر« نامگذاری کردند که این موضوع 
در هر دو تشکیات تکفیری مشترک است اما هدف 
از جذب عناصر خارجی در داعش گس��ترش حوزه 
نفوذ و همچنین ارتقای توان عملیاتی در کشورهای 
مختلف عنوان ش��ده اس��ت. این در حالی است که 
پ��س از اقدام تروریس��تی داع��ش در اس وگاس، 
خبرگزاری »اعماق« رسانه رسمی منتسب به این 
گروه تروریستی با انتشار اطاعیه ای این اقدامات را 
در راس��تای آغاز طرح »تئوری ناامنی جهانی« که 
از س��وی »محمد العدنانی«، یک��ی از اعضای کادر 
مرکزی داعش در سالیان پیشین طراحی شده بود 
اعام کرد.  این اطاعیه به موضوع بازگشت نیروهای 
مهاجر و فعالیت هسته  های حاضر در اروپا نیز اشاره 
داشت. در واقع تکفیری  های داعش  با از دست دادن 
زمین  های اشغالی در ش��ام و عراق به شکل آشکار 
خبر از تغییر مش��ی عملیاتی و حیات هسته  های 
خود  از آش��کار به زیرزمینی دادن��د. این در حالی 
است که امروز با گذشت یک سال از آغاز این مشی 
عملیاتی در داعش »مانوئل ن��اوارت« رئیس مرکز 
مبارزه با تروریسم اروپا در اظهاراتی عنوان کرد برای 

جلوگیری از اقدامات ناامن کننده و تروریستی داعش 
که اغلب با استفاده از پوشش  های پلیسی- امنیتی 
در عراق و سایر کشورهای هدف اجرا می شود، باید 
راهبرد نزدیک شدن نیروهای پلیس به عناصر این 

گروهک در دستور کار قرار گیرد. 
وی ب��ا بیان اینکه این نزدیکی به معنی کاهش 
فاصله جغرافیایی نیس��ت، اظهار داش��ت: نزدیک 
شدن نیروهای پلیس و امنیتی به عناصر تکفیری 
ب��ه این معنا نیس��ت که از لح��اظ فیزیکی فاصله 
موج��ود کم ش��ود، بلکه حضور و ارتب��اط با مراکز 
تجمع و تصمیم س��از آنها در فضای س��ایبر مدنظر 
اس��ت. این اظهارات در حالی در کنار اخبار منتشر 
شده در رسانه  های انگلیس توجه تحلیلگران و برخی 
کارشناسان مسائل امنیتی را به خود جلب کرده که 
در گزارش منتش��ر شده از سوی یوروپل به رشد 2 
برابری اقدامات تروریس��تی در اروپا نسبت به آمار 
سال گذشته اشاره شده است. این گزارش تعداد این 
اقدامات را در سال جاری میادی 205 مورد عنوان 
و اش��اره می کند طی اقدامات انجام شده 62 نفر از 

اتباع کشورهای اروپایی کشته شدند. 

در همین راس��تا س��ازمان اش��تراک اطاعاتی 
یوروپل طی گزارش��ی که در ماه نوامبر منتشر کرد 
به حضور 5 هزار نفر از اتباع کش��ورهای اروپایی در 
داعش اش��اره داشت. بر اس��اس این گزارش از این 
تعداد بیشترین اتباع متعلق به کشورهای انگلیس، 
فرانس��ه، آلمان و بلژیک ب��وده که به همین جهت 
بیشترین اقدامات انجام شده نیز در 4 کشور مذکور 
بوده است. همچنین این گزارش به بازگشت 1500 
نفر از اروپایی  های فعال در داعش به کشورهای خود 
پرده برمی دارد و در ادامه به کش��ته شدن هزار نفر 
از اتباع کش��ورهای قاره سبز در بحران تروریستی 

خاورمیانه اشاره می کند. 
در شرایطی که پایگاه خبری اکسپرس از احیای 
دوباره ساختار سازمانی داعش خبر داده، آمار یوروپل 
بیانگر حضور 2500 تروریست آموزش دیده اروپایی 
آن هم به شکل کاماً مخفی در کشورهای این قاره 
است. در واقع بر اس��اس گزارش یوروپل هیچ گونه 
رهگیری موفقی درباره این 2500 عنصر انجام نشده 
و همین مساله نمودار تهدید در اروپا را با روندی رو 

به رشد همراه کرده است. 

القاعده ■
آخرین اخبار منتش��ر شده درباره القاعده که در 
رسانه  های مختلف اروپایی دست به دست می شود 
خبر از اتخاذ رویکردی جدید در کنار طرح و عملیاتی 
متفاوت از سوی این سازمان تروریستی می دهد. به 
گفته بن وااس تهدید هوایی جدی است و بر همین 
اساس القاعده به دنبال ارتقای فناوری عملیاتی خود 
در حوزه فرودگاهی و هوایی در اروپاست. به عبارت 
س��اده      تر القاعده پس از 17 سال جنگ با نیروهای 
خارجی در افغانس��تان و بخش   هایی از پاکس��تان 
و همچنین کس��ب تجارب عملیاتی و آش��نایی با 
متدهای روز آفند در سوریه و عراق، اروپا را به عنوان  

هدفی مطلوب در دستور کار قرار داده است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که ب��ه اعتق��اد برخی 
کارشناس��ان مس��ائل امنیتی در اروپا، افت نمودار 
عملیاتی داعش در قاره سبز نه تنها به معنی توقف 
فعالیت تکفیری ها نیس��ت، بلکه مجموع اطاعات 
جمع آوری ش��ده بیانگر بازیابی تش��کیات و بدنه 
القاعده برای آغاز سلسله اقدامات تروریستی در این 
قاره کهن اس��ت. به گفته ساندی تایمز، یک منبع 
امنیتی در کابینه »ترزا می«  درباره اقدامات احتمالی 
و تهدیدات پیش رو اذعان داشته که عملیات های 
القاعده به سوی ساخت و استفاده و از میکروبمب ها 
و بسته  های کوچک با هدف ضربه به اهداف هوایی 
طراحی و دنبال می ش��ود. اقدامات مذکور از سوی 
القاعده به ش��کلی در یک سال اخیر در دستور کار 
این سازمان قرار گرفته است که برآورد مراکز امنیت 
را به اش��تباه انداخته اس��ت. آنها این بار در اروپا به 
ش��کلی فعالیت  های خود را از سر گرفته  اند که بر 
خاف گذش��ته داده ای درباره تحرک آنها مشاهده 
نمی شود؛ موضوعی که به اعتقاد برخی کارشناسان 
مسائل امنیتی به شکل کاما هوشمند و هدفمند از 

سوی آنها دنبال می شود. 
این منبع امنیتی در ادامه به ساندی تایمز گفته 
است به دلیل امنیت باای فرودگاه ها تکفیری ها به 
دنبال آن هس��تند با اتخ��اذ روش  های جدیدی که 
در چند سال گذشته بویژه در سوریه فرا گرفته  اند، 
حمات خود را به شکل کاما نرم و انفرادی دنبال 
کنند. به عنوان مثال نفوذ در میان پرسنل فرودگاه 
و ج��ذب عنصر از می��ان آنها برای انج��ام اقدامات 
فردمح��ور یکی از روش های جدید القاعده اس��ت          . 
به عبارت دیگر بر خاف گذش��ته که آنها شبکه ای 
فعالیت می کردن��د، این بار برای ب��اا بردن میزان 
موفقی��ت در اقدامات تروریس��تی انجام این قبیل 

اقدامات را فردمحور دنبال می کنند. 
اما در آخر باید متذکر ش��ویم این اسباب کشی 
وحشتناک از خاورمیانه به اروپا نه تنها از ابتدا قابل 
پیش بینی بود، بلکه نقش غربی ها در گسترش آتش 
جنگ در کش��ورهای غرب آسیا را به وضوح نشان 
می دهد. ش��اید در ژانویه 2011 کمتر کس��ی فکر 
می کرد روزی باید همه مراک��ز اروپا به همراه توان 
یوروپل به دنبال شناسایی و خنثی  سازی شبکه  های 
آموزش داده خود در قاره س��بز باش��ند؛ موضوعی 
که اگر به ش��کلی جدی دنبال نشود خود می تواند 

زمینه ساز بحرانی دیگر در اروپا باشد.

مصطفی امجدی*: صلح افغانس��تان از س��ال های 
گذش��ته تا امروز یکی از محوری ترین موضوعاتی 
اس��ت که نه تنه��ا در داخل این کش��ور از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت، بلکه در ادبیات سیاس��ت 
خارجی همسایگان این کشور مانند ایران، پاکستان، 
روس��یه، چین، هند و حتی ترکیه به عنوان یکی 
از محوره��ای کنش��گری در مقی��اس منطقه ای 
به حس��اب می آید. واقعیت این اس��ت که ایاات 
متحده با گذش��ت 17 سال از حضور چند ضلعی 
خود )اعم از اقتصادی، امنیتی، سیاسی و نظامی( 
در افغانستان همچنان نتوانسته طالبان را که روزی 
بر کل افغانستان سیطره داشته از معادات سیاسی 
و میدانی این کشور حذف کند یا حداقل راهبردی 
اتخاذ کند تا آنها ساح های خود را زمین بگذارند. 

طبیعی است طوانی شدن روند صلح با طالبان 
مخاطراتی از حیث امنیتی و میدانی برای دولت و 
مردم افغانس��تان به همراه داشته و خواهد داشت 
و این روند دقیقاً نش��ان می دهد با ورود به س��ال 
جدید می��ادی )2019(، رئیس جمهوری ایاات 
متح��ده از کارایی اس��تراتژی کش��ورش در قبال 
جنوب آسیا ناامید ش��ده است. کنشگری طالبان 
در عرصه میدانی افغانس��تان که منجر به انتحار و 
انفجارهای هفتگی در پایتخت و سایر وایات این 
کشور می شود، همچنان ادامه دارد و این به معنای 
نظاره گر بودن آمریکایی ها در این کش��ور است. به 
عبارت دیگر نه تنها اس��تراتژی اخیر دونالد ترامپ 
در جنوب آس��یا نتوانس��ته در این منطقه کارگشا 
باش��د، بلکه بر اس��اس نمودارها و آمارهایی که از 
سوی اندیشکده های غربی و منطقه ای منتشر شده، 
این معنا و مفهوم استنباط می شود که طالبان در 
وضعیت کنونی چیزی حدود 55 تا 65 درصد خاک 
افغانس��تان را تحت نفوذ خود دارد. به عنوان مثال 
 )Site Intelligence Group( انستیتو س��ایت
که به عنوان یک منب��ع معتبر خبری – تحلیلی 
تمام تحرکات گروه های تروریس��تی و افراطی دنیا 
را به دقت تحلیل و اخبار مرتبط با آنها را منتش��ر 
می کند، اخیراً طی گزارشی اعام کرد چیزی حدود 

63 درصد خاک افغانستان در دست طالبان است.
در ادامه این گزارش به انواع و اقسام تاکتیک ها و 
اهداف طالبان برای تسلط بر بخش عظیمی از خاک 
افغانستان اشاره شده و جالب اینجاست که در میان 
متون منتشر شده از سوی این اندیشکده آمریکایی 

که زیر نظر مستقیم سازمان سیا فعالیت می کند، به 
انفعال ایاات متحده در برخورد یا حداقل کنترل 
طالبان طی سال های اخیر اشاره شده است. حتی 
در قس��متی دیگر از این گزارش آمده اس��ت که با 
وج��ود پذیرش مذاک��رات صلح از س��وی طالبان 
و برگ��زاری چند دور از ای��ن مذاکرات، این جریان 
همچن��ان در تحوات میدانی دس��ت برتر را دارد. 
تمام مولفه هایی که به آن اشاره شد نشان می دهد 
همسایه شرقی جمهوری اسامی ایران این روزها 
از اقدامات حدود 22 جریان ریز و درش��ت افراطی 
رنج می برد و حکومت وحدت ملی افغانس��تان هم 

نظاره گر این وضعیت است.
صف بندی ائتاف غرب�ی – عربی در ابوظبی  ■

علیه دوحه
در هفته های اخیر ش��اهد برگزاری دور جدید 
مذاکرات میان طالبان و نمایندگان ایاات متحده در 
شیخ نشین ابوظبی بودیم. اگرچه پرونده مذاکرات با 
طالبان از سوی زلمی خلیلزاد )نماینده ویژه ترامپ در 
پرونده صلح افغانستان( هدایت می شود اما موضوع 
بس��یار مهم و تعجب آور این است که در دور اخیر 
گفت وگوها، آرایش جلس��ات کمی با ادوار گذشته 
فرق داشت؛ به صورتی که در مذاکرات قدیم نماینده 
طالبان، نماینده ایاات متحده و در نهایت نماینده یا 
نمایندگانی از سوی پاکستان در این نشست حضور 
داشتند اما در دور اخیر شاهد حضور نمایندگانی از 
سوی امارات عربی متحده و عربستان سعودی بودیم! 
شاید حضور نفراتی از سوی امارات عربی متحده به 
دلیل برگزاری این دور از مذاکرات در خاک امارات 
طبیعی به نظر برسد اما اینکه نمایندگان ریاض در 
این جلسه حضور داشتند، موضوعی است که نباید 
بس��ادگی از کنار آن عبور کرد. اگ��ر به آمار محل 
برگزاری نشست های اخیر مذاکرات صلح افغانستان 
نگاهی گذرا بیندازیم براحتی به نام »قطر« برخورد 
می کنی��م؛ یعنی دوحه به دلیل اینکه قدیمی ترین 
دفتر سیاس��ی طالبان در آنجا وجود دارد، به عنوان 
محل مذاکره آمریکایی ها با طالبان انتخاب ش��ده 
بود ام��ا حاا که نزاع دیپلماتیک میان عربس��تان 

و قطر باا گرفته، ش��اهد آن هستیم که امارات به 
عنوان برادرخوانده ریاض به عنوان محل مذاکرات 
با طالبان انتخاب ش��ده اس��ت. مکان جلسه دقیقاً 
نش��ان می دهد نه تنها منازعه میان دوحه و ریاض 
به قوت خود باقی اس��ت، بلکه قرار است در آینده 
نه چندان دور عربستان و امارات به عنوان بازیگران 
صحنه افغانس��تان با هماهنگی ایاات متحده وارد 

پرونده صلح شوند. نکته دیگر 
اینکه در هفته های اخیر شاهد 
سعودی ها  رس��انه ای  سکوت 
درب��اره توافق یمن بودیم و به 
موازات آن بحث فعال ش��دن 
امارات و عربستان در بازسازی 
س��وریه کلید خورد. از جهتی 
دیگر سکوت رسانه های ترکیه 
و مطبوعات غرب در حمله به 
ولیعهد عربستان نشان می دهد 
اگرچ��ه ریاض در بس��یاری از 

معادات شکس��ت خورده اس��ت اما به دنبال ورود 
به پرونده های جدید برای کنشگری سیاسی است.

ریاض بیخ گوش تهران ■
در پایان آخری��ن روز از مذاکرات ابوظبی قرار بر 
این شد نشس��ت های بعدی درباره صلح افغانستان 
در ریاض و ابوظبی برگزار شود. تثبیت تغییر محیط 
مذاکره می تواند کدهای مهمی از جمله فعال شدن 
عربستان در افغانستان و میل آمریکا برای ورود رقیب 

جمهوری اس��امی در کنار مرزهای ش��رقی کشور 
در خود داش��ته باشد اما بخش��ی از مشارکت دادن 
سعودی ها به ارتباط این کشور با کادر مرکزی طالبان 
و پاکستان مربوط است. بر اساس داده های تاریخی 
موجود، نگرش و ریش��ه ایدئولوژی طالبان برخاسته 
از »مکتب دیوبندیه« اس��ت و در نمای شکلی هیچ 
ارتباطی میان این جریان با وهابیت س��عودی ندارد 
ام��ا طی دهه 70 ت��ا اواخر 80 
می��ادی و زمان��ی ک��ه بحث 
جهاد علیه شوروی مطرح بود، 
س��عودی ها با نفوذ در سطوح 
عالی طالبان توانستند با برخی 
چهره ها و مهره های اصلی این 
جریان بومی افغانستان ارتباط 
برقرار کنند. طبیعی اس��ت که 
طالبان در آن برهه به تسلیحات 
و حمایت مال��ی برای مقابله با 
ش��وروی نیاز داشت و از این رو 
عربستان توانست کانال های ارتباطی خود را با کادر 
مرکزی وقت طالبان برقرار کند. نکته  دیگری که باید 
مورد اشاره قرار بگیرد، همس��ویی ایاات متحده با 
عربستان در زمان لشکرکشی شوروی به افغانستان 
است. آن موقع واشنگتن و مسکو در اوج جنگ سرد 
و منازع��ه قدرت با یکدیگر قرار داش��تند و بهترین 
گزین��ه برای ای��اات متحده حمای��ت از گروه های 
بنیادگرای افراطی در افغانستان علیه شوروی سابق 

بود. اینجاس��ت که طی اواس��ط ده��ه 80 میادی 
 سازمان تروریستی القاعده که متشکل از مجاهدین 
عرب- افغان بود، در خاک افغانستان اعام موجودیت 
 کرد؛ ای��ن بدان معناس��ت که 2 بال اعمال فش��ار 
س��عودی – آمریکایی )طالبان و القاع��ده( با طرح 
مش��ترک ایاات متحده و عربس��تان علیه شوروی 
دس��ت به س��اح ش��دند و امروز ای��ن دو جریان تا 
ح��دودی ب��ه صورت مس��تقل و بر اس��اس راهبرد 
جداگان��ه خود فعالی��ت می کنند. ذکر این س��ابقه 
تاریخ��ی از این جهت مهم بود که مخاطبان بدانند 
عربس��تان صرفاً برای راضی کردن پاکستان یا آرام 
کردن دولت وحدت ملی افغانستان وارد پرونده صلح 
نشده است، بلکه س��عودی ها از گذشته های دور در 
مباحث اقتصادی، فرهنگی و مذهبی در اس��ام آباد 
و کاب��ل فعال بوده اند. به عنوان مثال آمارهای س��ر 
انگشتی نش��ان می دهد عربس��تان تعداد زیادی از 
مدارس مذهبی با گرایش وهابی و سلفیت جهادی در 
2 کشور همسایه شرقی ایران )افغانستان و پاکستان( 
با صرف هزینه های هنگفت از سال ها پیش تاسیس 
ک��رده و همچنان به دنبال گس��ترش نفوذ وهابیت 
در میان ش��یعیان 2 کشور اس��ت. یکی از مناطقی 
که عربستان در آنجا س��رمایه گذاری های زیادی در 
جهت راه اندازی مدارس مذهبی صورت داده منطقه 
»گلگت بلتستان« واقع در شمال پاکستان بوده که 
هم مرز با کشور چین است. سعودی ها در این منطقه 
که آرایش دینی آن عمدتاً از شیعیان است، اقدام به 
تاسیس مدارس مذهبی با گرایش وهابی کرده اند و به 
دلیل مشکات اقتصادی و عدم توسعه در این استان 
بسیاری از خانواده های شیعه مجبور به راهی کردن 
فرزندان خود به این مدارس هستند. این مثال ها تنها 
بخشی از دایل ریشه ای برای ورود عربستان سعودی 
به پرونده صلح افغانس��تان است که در گذشته هم 
پیش بینی این موضوع از سوی تحلیلگران و نهادهای 
مطالعاتی داخل کش��ور شده بود. اما آنچه باید مورد 
نظر قرار بگیرد این است که ایاات متحده برای وارد 
کردن پرونده افغانس��تان به فضای جدید، در صدد 
است از بازیگران دیگر استفاده کند که طبیعتاً یکی 

از آنها عربستان اس��ت. پر رنگ شدن نقش »زلمی 
خلیل زاد« در مذاکرات افغانستان، یکی دیگر از دایل 
باز شدن پای عربستان سعودی به گفت وگو با طالبان 
اس��ت. سیاست خلیل زاد بر  این اساس است که هر 
طور شده قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2020 
در آمری��کا، باید پرونده صلح با طالبان به یک نقطه 
مشترک برس��د، لذا تیم ترامپ معتقد است فضای 
فعلی بهترین زمان برای آرام کردن طالبان و امضای 
توافق اولیه اس��ت و اینجاست که آنها به دنبال ورود 

عربستان به کابل هستند.
عربستان به دنبال ماجراجویی ایدئولوژیک ■

باید توجه داش��ته باش��یم پاکس��تان، امارات 
عربی متحده و عربستان س��عودی اع��ام کرده اند 
برای به نتیجه رساندن پرونده صلح آماده هرگونه 
همکاری ب��رای راضی کردن طالبان هس��تند اما 
چالش پیش روی منطقه جنوب آسیا این است که 
سعودی ها به دنبال نفوذ ایدئولوژیک خود در منطقه 
جنوب آس��یا و ش��به قاره خواهند بود، چرا که اگر 
ایاات متحده به صورت جدی از افغانستان خارج 
شود، بدون شک منافع زیادی در این راستا به ریاض 
اعطا می کند و یکی از مس��ائل بحث شریک سازی 
طالبان در قدرت و ماجراجویی ایدئولوژیک ریاض 

در منطقه جنوب آسیا خواهد بود.
در ای��ن بین یک��ی از طرح هایی که از س��وی 
گلبدین حکمتیار )رهبر حزب اسامی حکمتیار( 
از گذش��ته تا به امروز مطرح ش��ده اس��ت، بحث 
اعطای یک یا چند وایت پشتون نشین به طالبان 
برای هدایت آنهاس��ت تا از ای��ن طریق طالبان را 
در قدرت ش��رکت دهند. طبیعی اس��ت به دلیل 
ارتباط های پنهان حکمتیار با عربس��تان این طرح 
می تواند مقدمه ای برای تسلط بیش از پیش طالبان 
بر استان های پشتون نشین افغانستان که هم مرز با 
ایران است، ش��ود. این موضوع اگر به ورطه عملی 
برس��د بدون تردید مخاطرات امنیتی ب��رای نوار 
شرقی جمهوری اس��امی خواهد داشت. بنابراین 
ورود عربس��تان و امارات به کابل و پرونده صلح با 
طالبان یک��ی از موضوعاتی خواهد بود که حداقل 
در عرص��ه بهم ریختگی ه��ای ایدئولوژیک و حتی 
احیای جریان های افراطی در جنوب آسیا می تواند 
ب��ه عنوان یک زنگ خطر جدی برای ایران، چین، 

روسیه و حتی هند به حساب بیاید.              
*پژوهشگر مسائل جنوب آسیا

گزارش »وطن امروز« از ابعاد احیای فعالیت داعش و القاعده در اروپا

خیزش پنهان

نگاهی به اقدام  آمریکا برای ورود عربستان به پرونده صلح افغانستان

احیای شیطنت ریاض در شرق ایران

انتخ�اب ام�ارات ب�ه عن�وان محل 
مذاک�رات با طالب�ان دقیقاً نش�ان 
می دهد نه تنها منازعه میان دوحه 
و ریاض ب�ه قوت خود باقی اس�ت، 
بلکه قرار اس�ت در آینده نه چندان 
دور عربس�تان و ام�ارات به عنوان 
بازیگ�ران صحن�ه افغانس�تان ب�ا 
هماهنگی ایاات متحده وارد پرونده 

صلح شوند
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پاسخ این پرس��ش که علت واقعی اعمال 
رژیمی از تحریم ها علیه ایران که آمریکایی ها 
خود آن را سنگین ترین تحریم های طول تاریخ 
می خوانند، واقعا چه ب��وده و این تحریم ها در 
اصل چ��ه هدفی را تعقیب می کرده، بس��یار 
پیچی��ده و در عی��ن ح��ال بااهمیت اس��ت. 
آمریکایی ه��ا- و برخ��ی گروه ه��ای داخل��ی 
همفکر و همراه آنها- در این سال ها، کلیشه ای 
س��اخته اند مبنی بر اینکه علت اصلی اعمال 
تحریم ها، سیاست هسته ای ایران و نوع تعاملی 
است که ایران در این باره با جامعه بین المللی 
در پیش گرفته است. خروجی این نوع نگاه به 
مساله هم این است که اگر ایران فی المثل در 
موضوع هس��ته ای طور دیگری رفتار می کرد، 
تحریم ها هم یا اصا اعمال نمی ش��د یا اینکه 

حداقل قدرت و شدت فعلی را نداشت.
 این نوش��ته که براس��اس ی��ک مطالعه 
کتابخانه ای کم و بیش وس��یع آماده ش��ده، 
اس��تدال خواهد کرد این نوع نگاه به مساله 
کام��ا غیرواقعی و بلکه گمراه کننده اس��ت.  
رژی��م تحریم ه��ای فعلی ای��ران، ریش��ه در 
قطعنامه 1929 ش��ورای امنی��ت دارد که 25 
خرداد 1389 )ژوئن 2010( صادر ش��د. تمام 
تحریم ه��ای یکجانبه ای که اکن��ون به عنوان 
تحریم های موثر علیه ایران از آنها یاد می شود 
)تحریم های انرژی و مالی( در واقع براس��اس 
زیرس��اخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد 
شد، اعمال شده است. اما این قطعنامه–چنانکه 
با جزئیات نش��ان خواهیم داد- اساسا نه یک 
قطعنامه هس��ته ای است و نه با هدف واکنش 
نش��ان دادن به سیاست های هس��ته ای ایران 
اعمال شده اس��ت. قطعنامه 1929 که دقیقا 
در س��الگرد فتنه 88  تصویب ش��د، محصول 
تعام��ل راهبردی آمری��کا و متحدانش درباره 
نحوه کمک به فتن��ه 88 در ایران –که رو به 
افول نهاده بود- و یکی از خروجی های بازنگری 
استراتژیک آمریکا در سیاست خود درباره ایران 
پس از فتنه 88 اس��ت. زمستان 88 و بهار 89 
بحث های مفصل و بس��یار مهم��ی در آمریکا 
صورت گرفت در این ب��اره که آمریکا چگونه 
بای��د با توجه به تحوات داخلی ایران، راهبرد 

خود را بازنویسی کند تا در تغییر محاسبات مردم و حاکمیت در 
ایران موفق باشد. این بازنگری، اگرچه در اصل یک فعالیت بشدت 
پنهان درون دولت آمریکا بوده اس��ت اما کاما محرمانه نمانده و 
در همان ایام بخش های مهمی از آن به محیط علنی و رسانه ای 
راه یافت. در واقع تصمیم به اینکه اعمال تحریم های فلج کننده 
اقتصادی علیه ملت ایران، بهترین راه حمایت از جنبش س��بز و 
جلوگیری از میرایی آن در محیط داخلی ایران اس��ت، محصول 
مباحث و مذاکراتی بس��یار بلنددامنه در محیط سیاس��تگذاری 
اس��تراتژیک دو حزبی آمریکا بوده که تا امروز به هیچ وجه مورد 
مطالعه دقیق قرار نگرفته اس��ت. این در حالی اس��ت که اگر به 
ادبیاتی که در آن مقطع از س��وی مقام های رسمی، تحلیلگران، 
اندیشکده ها و رسانه های آمریکایی در این باره تولید شده مراجعه 
کنیم، به سرعت درخواهیم یافت این ادبیات از این حیث که به 
ما بگوید هدف واقعی اعمال تحریم ها چه بوده و اساسا چه چیز 
آمریکایی ها را متقاعد کرد تحریم های خلع سلاحی را بدل به 
تحریم های اقتصادی فلج کننده کنند، کاما شفاف و صریح است. 
نه مقام های دولتی آمریکا و نه رسانه ها و تحلیلگران حامی آنها، 
در آن مقطع، ابهامی در این باره باقی نگذاشته اند که هدف اصلی، 
اثرگذاری بر محیط داخلی ایران، احیا و قدرتمندسازی فتنه سبز 
و نهایت��ا محقق کردن اهداف کان آمریکا در ایران از طریق این 

جنبش است. 
این نوشته تاش خواهد کرد از خال یک مطالعه متمرکز بر 
جزئیات، و مرور و دسته بندی کدهایی که جملگی از منابع کاما 
آشکار و قابل استناد آمریکایی و اروپایی استخراج شده، نگاهی به 
پس پرده قطعنامه 1929 و تحریم های یکجانبه اعمال شده پس 
از آن بیفکند و در این باره که فتنه 88 چگونه گزینه تحریم علیه 
ایران را احیا کرد و به سمت خطرناک ترین صورت بندی ممکن از 
فشارهای اقتصادی سوق داد، یک داوری مطمئن به دست دهد.1

بهار 89؛ احساس خطر در واشنگتن ■
به��ار 89 ب��ا اوج گرفت��ن بحث ها درب��اره ض��رورت اعمال 
تحریم ه��ای جدید علیه ای��ران در اروپا و آمریکا آغاز می ش��ود. 
نخس��تین جم��ات مقام های آمریکای��ی وقتی م��ردم ایران از 
تعطیات نوروزی بازمی گش��تند چی��زی در این حول و حوش 
بود که وقت تحریم های جدید فرارسیده است. چنانکه خواهیم 
گفت، ماشین بروکراتیک، سیستم رسانه ای و دستگاه اطاعاتی 
آمریکا کاما آماده بودند اجرای یک س��ناریوی از پیش آماده را 
درباره مرتبط نشان دادن دور جدید تحریم ها با برنامه هسته ای 
ایران آغاز کنند. این بازی تقریبا بافاصله آغاز ش��د ولی ش��کل 
آن به گونه ای بود که با کمی دقت می ش��د فهمید بیش از آنکه 
خود حقیقت داش��ته باشد، تاشی برای پوشاندن یک حقیقت 
مهم تر است.  قبل از اینکه ببینیم چگونه در مدت زمانی بسیار 
کوتاه مذاکرات مربوط به اعمال یکی از تندروانه ترین قطعنامه های 
تحریمی شورای امنیت به فرجام رسید، خوب است به یاد بیاوریم 
بهار 89 در حالی از راه رسید که جریان فتنه در ایران تقریبا به 
طور کامل توان خود را از دست داده بود. این جریان در 22 بهمن 

88 با اس��تفاده از استراتژی ای که »اسب تروا« نامیده شد، سعی 
کرد راهپیمایی انقابی مردم را مصادره کرده و با سوءاس��تفاده 
از فضای کارناوالی جش��ن 22 بهمن، بار دیگر عرض اندام کند. 
اما ش��وک ناشی از خیزش مردمی 9 دی به گونه ای بود که این 
جریان در عمل هیچ توفیقی به دس��ت نیاورد و 22 بهمن بدل 
به یکی از پرش��ورترین تجمعات ضدفتنه در کشور شد. این امر 
آنقدر برای طراحان استراتژی اسب تروا مایوس کننده بود که به 
سرعت به جان یکدیگر افتادند و استراتژی جریان خویش را »خر 
تروا« خواندند. تاشی بسیار کم رمق تر و نومیدانه تر هم در روزهای 
منتهی به چهارشنبه آخر سال 88 انجام شد تا شاید در این روز 
فرصتی برای جبران فضاحت استراتژی اسب تروا پیدا شود. نتیجه 
بس��یار فاجعه بارتر بود و ش��اید برای اولین بار، شهر تهران، یک 
چهارشنبه آخر سال بسیار آرام را تجربه کرد. این دو تست کاما 
ناموفق، تقریبا همه ناظران را متقاعد کرد جریان فتنه س��رمایه 
اجتماعی خود را از دس��ت داده و حتی آن دس��ته از آشوبگرانی 
که به طور س��ازمان یافته سعی در رونق دادن به مرده ریگ فتنه 
داشتند، توان خود را به طور کامل از دست داده اند. داستان دقیقا 
از همین نقطه، یعنی جایی آغاز می شود که آمریکایی ها به این 
ارزیابی می رسند که »پتانسیل های داخلی« فتنه 88 پایان یافته و 
فتنه نیازمند تنفس مصنوعی از بیرون است. نخستین بار روز 13 
فروردین، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعام کرد خواستار آن 
اس��ت که شوراي 15 عضوي امنیت سازمان ملل در عرض چند 
هفته و نه چند ماه قطعنام��ه تحریم هاي جدیدی را علیه ایران 
به علت برنامه هسته اي اش تصویب کند.2 وی این سخنان را در 
یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نیکا سارکوزی رئیس جمهور 

وقت فرانسه بیان کرد.3
روز بعد، اوباما در گفت وگو با ش��بکه تلویزیوني CBS آمریکا 
گفت: همه مدارک نشان مي دهد تهران در تاش براي دستیابي 
به توان تس��لیحات هسته اي اس��ت. اوباما گفت: ایران با چنین 
توانایي ای مي تواند زندگي را در خاورمیانه بي ثبات کند و رقابت 
تسلیحاتي را در منطقه به راه اندازد. وي نتیجه گرفت: »من فکر 

مي کنم ایده کنوني ادامه افزایش فشارهاست«.4
وضع ب��ه گونه ای بود که ناظران اینگون��ه ارزیابی کردند که 
آمریکا آشکارا  و به طرز غیرقابل فهمی، »عجله« دارد.5 هیاري 
کلینتون، وزیر وقت خارجه آمریکا هم پیش بیني کرد ش��وراي 

امنیت در زمینه تحریم هاي جدید ایران به اجماع خواهد رسید.6
قبل از همه اینها، هاوارد برمن، رئیس کمیته روابط خارجي 
مجل��س نمایندگان آمری��کا، یک هفته پیش تر، در س��خنراني 
در صح��ن مجلس گفته ب��ود: ما به شلدیدترین تحریم ها و در 
سریع ترین زمان ممکن نیاز داریم.7 خیلی زود اروپایی ها هم وارد 
صحنه شدند و به عنوان نمونه آنگا مرکل صدراعظم آلمان گفت 

روی قید زمانی زود برای اعمال تحریم ها تاکید دارد.8
پس از همه اینها بود که یک دیپلمات غربي پیش بیني کرد 
نمایندگان 6  قدرت جهاني که در حال بررسي تحریم های جدید 
هستند، هفته آینده کار روي تدوین یک قطعنامه را آغاز خواهند 

کرد.9
آغاز بازی رسانه ای ■

همچنانک��ه می ت��وان ح��دس زد، در آغ��از، مقام ها و حتی 
رسانه های آمریکایی کاما مراقب بودند چیزی درباره هدف واقعی 
این تحریم ها گفته نش��ود. پروژه این بود که تاکید شود ایران به 
دلیل شکست در مذاکرات هسته ای تحریم می شود و هیچ قصد و 

غرض دیگری در کار نیست. 
بر همین اس��اس، در یک بازه زمانی بس��یار کوتاه، موجی از 
ادعاهای جدید درباره برنامه هس��ته ای ایران ساخته و به فضای 
رس��انه ای تزریق ش��د. ارائه یک خاصه دسته بندی شده از این 
ادعاها دش��وار است، ولی فهرست زیر حداقل موارد مهم را در بر 

می گیرد:
1- در درجه نخست تاکید غربی ها بر این بود که علت عزیمت گروه 
1+5 به سمت تحریم های جدید، عدم پذیرش طرح انتقال اورانیوم به 
خارج از ایران با فرمولی غیر از بیانیه تهران است. سه کشور آمریکا، 
روس��یه و فرانس��ه )گروه وین( در تابستان سال 88 طرحی به ایران 
پیشنهاد کردند که براساس آن از ایران خواسته می شد تقریبا همه 
موجودی مواد هسته ای 5 درصد خود را به خارج بفرستد و در ازای 
آن، )یک س��ال بعد( س��وخت 20 درصد ب��رای رآکتور اتمی تهران 
دریافت کند. این پیشنهاد که پیشنهاد وین نامیده شد، پس از آن 
مطرح ش��د که ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطاع داد به 
دلیل اتمام سوخت رآکتور تهران که رادیوداروهای ازم برای حدود 
یک میلیون بیمار را تولید می کند، نیاز به خرید سوخت هسته ای با 
غن��ای 20 درصد دارد. ایران عمدتا به این دلیل که می دانس��ت در 
صورت خروج اورانیوم از کشور هیچ تضمینی برای بازگشت آن چه 
به ش��کل س��وخت 20 درصد و چه به شکلی دیگر وجود ندارد، این 
پیشنهاد را نپذیرفت و در عوض در قالب یک توافق سه جانبه با برزیل 
و ترکیه، فرمولی را پیشنهاد کرد که طی آن مواد هسته ای از جانب 
ایران در ترکیه به امانت گذاش��ته شده و در ازای آن سوخت ازم به 
ایران فروخته می شد. آمریکا بیانیه تهران را رد و اعام کرد ایران به 
دلیل نپذیرفتن پیشنهاد وین مستحق تحریم های جدید است. این در 
حالی بود که همانطور که نامه افشا شده لوا داسیلوا، رئیس جمهور 
وقت برزیل به اوباما نشان می دهد آنچه در بیانیه تهران مورد موافقت 
ایران قرار گرفت فاصله چندانی با درخواست آمریکا نداشت. رد بیانیه 
تهران از سوی آمریکایی ها –چنانکه توضیح خواهیم داد- دلیل کاما 
روشنی است که ثابت می کند قطعنامه 1929 به دایل غیرهسته ای 
وضع شده واا اگر آمریکا به دنبال توافق هسته ای با ایران بود، هیچ 
دلیل��ی برای رد بیانیه تهران و در نتیج��ه اصرار بر اعمال تحریم ها، 
نداشت. آمریکا بیانیه تهران را چنان با عجله رد کرد که تقریبا همه 
ناظران دانستند برای آمریکا تحریم مهم بوده نه مدیریت ذخایر مواد 

هسته ای ایران. 
این موضوع چنان آزاردهنده بود که حتی رسانه های غربی هم 
نتوانستند از کنار آن به سادگی بگذرند. برخی منابع غربی گفتند 
واقعا باید پرسید آمریکا به چه دلیل پیشنهادی را که خود ارائه 

کرده رد می کند؟10

روزنامه انگلیس��ی تایمز در توصیف یکی از بهانه های آمریکا 
برای نپذیرفتن بیانیه تهران نوشت:

»مقامات آمریکایي و انگلیسي می گویند ایران ممکن است 
از ایلن فرصت براي شلکاف انداختن میان حامیان تحریم که به 

سختي در یک جبهه گرد آمده انداستفاده کند«.11 
این جمله معنای بسیار مهمی دارد و معنای حقیقی آن این 
است که غربی ها می گویند حاا که به هدف اصلی شان که ایجاد 
اجماع برای تحریم ایران اس��ت رسیده اند، دیگر برای شان مهم 
نیس��ت که ایران با پیشنهاد مبادله سوخت چه می کند؛ چرا که 
در واقع هدف از طراحی کل این فرآیند و ارائه پیش��نهاد وین به 
تهران، تحریم ایران با انگیزه حمایت از فتنه سبز بوده و غربی ها 
به هیچ وجه آنقدرها که ادعا می کنند از ذخیره مواد هسته ای در 

ایران نگران نیستند.

برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، این موضوع را به 
خوبی شفاف کرده است:

»نباید خود را فریب داد چون حل مشلکل مربوط به رآکتور 
تحقیقاتي تهران به هیچ وجه مشکل مربوط به برنامه هسته اي 

ایران را حل نمي کند«.12
توماس شانون سفیر آمریکا در برزیل هم اعام کرد بیانیه اي 
که ایران، ترکیه و برزیل امضا کردند براي تضمین شفافیت برنامه 

هسته اي ایران و اعتماد به آن کافي نیست.13
س��وزان رایس نماینده آمریکا در س��ازمان ملل متحد نیز با 
لحنی آشکارا بهانه جویانه گفت: توافقنامه تهران، درباره غني سازي 
اورانیوم در ایران سکوت کرده است. تهدید جامعه بین المللي براي 
گسترش تحریم ها علیه تهران به علت ادامه برنامه هاي غني سازي 

اورانیوم در جمهوري اسامي است.14
نهایتا بیانیه تهران با این اس��تدال رد شد که اوا ایران باید 
این توافق را با گروه وین انجام می داد نه با ترکیه و برزیل، و ثانیا 
کم شدن ذخایر مواد 5 درصد ایران تا زمانی که غنی سازی ادامه 

دارد، بی فایده است.15
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز 26 اردیبهشت آب پاکی 

را روی دست همه ریخت:
»بیانیه امضا شلده میان ایران، برزیل و ترکیه مرا قانع نکرده 
است، زیرا آنها )برزیل و ترکیه( در متقاعد کردن ایران به تعلیق 

غني سازي اورانیوم شکست خورده اند«.
برنارد کوش��نر وزیر وقت خارجه فرانس��ه هم تاش برزیل و 
ترکیه را مانعي براي تصویب قطعنامه شوراي امنیت ندانست و 
گفت این مس��اله حتي ممکن است تصویب قطعنامه را تسریع 
بخشد.16 جالب است که این همه اصرار بر ضرورت گنجانده شدن 
تعلیق غنی سازی در بیانیه تهران درحالی مطرح می شد که این 
امر حتی در پیش��نهاد وین هم وجود نداشت و در آن پیشنهاد 
صرفا روی کاهش ذخایر مواد 5 درصد ایران تمرکز ش��ده بود نه 
تداوم غنی سازی 5 درصد در ایران. نادیده گرفتن موضوع کاهش 
ذخایر و اصرار غیرمنتظره بر ضرورت تعلیق غنی سازی در ایران، 

در واقع یک پیام بیشتر نداشت و آن هم این بود 
که آمریکا می خواهد به هر قیمت ممکن بیانیه 
ته��ران را رد کند تا راه برای اعمال تحریم های 
شدیدتر باز شود و این پیامی بود که تقریبا همه 

ناظران به سرعت آن را دریافت کردند. 
اکنون ک��ه از منظ��ر روایت تاری��خ صدور 
قطعنام��ه 1929 و اعم��ال رژی��م تحریم های 
فلج کننده علیه ایران به موضوع نگاه می کنیم، 
معلوم می شود امضای بیانیه تهران از سوی ایران 
یک اقدام استراتژیک بود که دست آمریکا را رو 
ک��رد و هدف واقعی آن از ت��اش برای تحریم 
ایران را برما ساخت. اگر ایران این بیانیه را امضا 
نمی کرد آمریکا می توانست با اتکا به این بهانه 
که ایران در مقابل پیشنهاد مبادله مواد هسته ای 
سرس��ختی کرده اعمال تحریم ها علیه ایران را 
توجیه کند اما امضای بیانیه تهران ناگهان این 
توجیه را از بین برد و در واقع آمریکا را ش��وکه 
کرد. آمریکا که از ابتدا کل این فرآیند را با هدف 
تحریم ایران آنهم به منظ��ور کمک به جریان 
فتنه طراحی ک��رده بود، وقتی با امضای بیانیه 
تهران از سوی ایران مواجه شد، آشکارا غافلگیر 
شد و  دیگر نتوانست هدف واقعی خود را پنهان 
نگه دارد. این بیانیه می توانست کل پروژه آمریکا 
را تخری��ب کن��د و آن را از رس��یدن به هدف 
اصلی اش که گذاش��تن عصایی زیر بغل جریان 
فتنه بود بازدارد. اما اهمیت کمک به فتنه گران 
برای آمریکا چنان بود ک��ه در یک مورد کاما 
نادر، همه قول و قرارهای خود با ترکیه و برزیل 
را زیرپاگذاشت و اعام کرد این بیانیه را نخواهد 
پذیرف��ت و به دنبال اعمال تحریم هایی می رود 
که مذاکرات درباره آن به نقاط پایانی رس��یده 
اس��ت. رد بیانیه تهران از س��وی آمریکا نشان 
داد هدف اصلی آمریکا فقط اعمال تحریم ها با 
هدف تشدید به هم ریختگی داخلی در ایران بوده 
نه هیچ چیز دیگر واا اگر آمریکا تحریم ها را با 
هدف تغییر رفتار هس��ته ای ایران تدارک دیده 
بود باید بیانی��ه تهران )یا حداقل مذاکره درباره 
بیانیه تهران( را می پذیرفت و تحریم ها را عجالتا 
منتفی می کرد. اع��ام تداوم پروژه تحریم پس 
از قطعنامه 1929 هم��گان را متقاعد کرد که 
موضوع هسته ای فقط یک بهانه است و آمریکا 

در پی هدف دیگری است.
2- پ��س از ماجرای مبادله س��وخت، ادعا ش��د ش��هرام امیری 
دانش��مند دفاع��ی ای��ران، اطاعات هس��ته ای حساس��ی را به 
آمریکایی ها ارائه کرده و آنها متقاعد شده اند ایران در پی ساخت 

ساح هسته ای است! 
3- س��پس آمریکایی ه��ا ادعا کردن��د ایران به ط��ور پنهان دو 
تاسیسات غیرقانونی جدید برای غنی سازی ساخته است.17 اگرچه 
بعدها روش��ن شد ایران جز نطنز و فردو هیچ تاسیسات دیگری 
برای غنی س��ازی ندارد ولی در آن مقطع آمری��کا ادعا کرد این 
اطاعات را در یک عملیات بسیار محرمانه به دست آورده است. 
جالب است که این اطاعات بسیار محرمانه پس از صدور قطعنامه 

1929، حتی یک بار هم مورد پیگیری قرار نگرفت!
4- ادع��ای دیگ��ر این بود ک��ه ایران برای القاع��ده تجهیزات و 
تسلیحات فراهم می کند. این ادعای عجیب و غریب را–که اتفاقا 
آن هم پس از صدور قطعنامه به تاریخ پیوست- دیوید پترائوس 
که در آن تاریخ رئیس سرفرماندهی مرکزی آمریکا )سنت کام( 
بود، بیان کرد. وی در جلس��ه ای خطاب به اعضای کنگره آمریکا 

گفت:
»ایران به حلقه های ارتباطی القاعده و رهبران تروریسلتی 
مرتبط با این گروه، کمک می کند. برنامه اتمی جمهوری اسامی 
به مانعی برخورد کرده و در سلال جاری میادی - سلال 2۰1۰- 
ایران قادر به سلاخت بمب اتم نخواهد بود.تخمین دقیق اینکه 
چه زمانی ایران قادر به دستیابی به بمب اتم است، جزو اطاعات 
محرمانه و طبقه بندی شلده است اما برنامه زمانی تعیین شده، 
با اطاعلات موجود تطابلق دارد. جمهوری اسلامی همچنین 
تسلیحات ازم را برای گروه های مرتبط با القاعده یا رهبران آنها 

فراهم می کند«.18
5- مس��اله دیگری که در آن تاریخ و برای تسهیل صدور قطعنامه 
مطرح ش��د این بود که برخی رسانه های غربی ادعا کردند جامعه 
اطاعاتی آمریکا ارزیابی پیش��ین خود را تغییر داده و رسما اعام 
کرده برنامه هسته ای ایران را نظامی می داند. مرکز نظارت بر منع 
گسترش تسلیحاتي وابسته به سازمان اطاعات مرکزي آمریکا )سیا( 
گزارشي تحت نام گزارش 721 در این باره تهیه و به کنگره آمریکا 
ارائه کرد. به گفته منابع آمریکایی این گزارش اولین س��ند رسمي 
سیا محسوب مي شود که دقیقا تایید مي کند برنامه هسته ای ایران 
ماهیت نظامی دارد.19 این ارزیابی البته هرگز رس��ما و علنا منتشر 
نشد و پس از قطعنامه 1929 مقام های اطاعاتی آمریکا همچنان 
ارزیابی اطاعاتی سال 2007 این کشور را تکرار کردند که می گفت 
ایران هنوز تصمیم به ساخت ساح هسته ای نگرفته ولی در حال 
توسعه زیرساختی است که هر زمان چنین تصمیمی گرفت بتواند 
در زمان کوتاهی مواد ازم برای یک س��اح را تولید کند. در واقع، 
پس از صدور قطعنامه روش��ن شد ارزیابی اطاعاتی آمریکا تغییر 
نکرده و این خبرس��ازی ها صرفا با هدف سرعت دادن به تاش ها 

برای صدور قطعنامه جدید تحریم علیه ایران انجام شده است. 
ادامه در صفحه 8
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ادامه از صفحه 7
6- ادعای بعدی این بود که اعام شد ایران تصمیم گرفته به جای 
تاسیسات افشا ش��ده فردو، به طور پنهان تاسیسات غنی سازی 
جدیدی بسازد. دیوید آلبرایت، رئیس موسسه علوم و امنیت بین 
المللي، نخس��تین فردی بود که این ادعا را مطرح کرد. آلبرایت 

گفت:
 »منطقي است که مظنون باشیم تاسیسات سانتریفیوژ دیگري 
در دست ساخت است اگر چه مشخص نیست ایران اورانیوم خام 
براي اس�تفاده در این تاسیسات را از کجا به دست مي آورد. ایران 
ممکن اس�ت در پي مجبور شدن به اعام وجود تاسیسات فردو 
تصمیم گرفته باشد براي باز نگه داشتن گزینه هاي هسته اي خود 
تاسیسات غني سازي دیگري را افتتاح کند. منطق حکم مي کند 
زماني که یک تاسیسات فاش مي شود، یک یا دو تاسیسات دیگر 

افتتاح شود«.20
7- پرده بعدی بازی زمانی آشکار شد که وزارت دفاع آمریکا 
به طور تقریبا ناگهانی یک ارزیابی جدید از برنامه موشکی ایران 
منتشر کرد که مدعی بود موشک های ایران می تواند خاک آمریکا 
را ه��دف قرار بدهد! پنتاگون در این گزارش که آش��کارا با هدف 
تهدیدنمایی برنامه موشکی ایران و تشدید فضاسازی ها علیه ایران 
منتش��ر ش��ده بود، اعام کرد ایران تا 5 س��ال آینده براي تولید 
موشک هایي که قادر به هدف قرار دادن خاک آمریکا باشند،آماده 
خواهد بود.21 این ارزیابی ای است که پنتاگون آن را رسما منتشر 

کرد اما بعدها به فراموشی سپرده شد.22
هم�ه این ادعاه�ا که یکی پس از دیگ�ری در زمانی کوتاه مطرح 
ش�د، در واقع نش�ان می داد تاش پش�ت پرده وسیعی برای هر 
چه س�ریع تر اعمال ش�دن تحریم های جدید علیه ای�ران و هر 
چه ش�دیدتر ش�دن متن آن در جریان است و به همین دلیل در 
یک تقسیم کار بزرگ همه نهادهای نظامی، اطاعاتی و سیاسی 
آمریکا موظف شده اند سهم خود را ادا کرده و فضایی ایجاد کنند 
که آمریکا در بستر آن بتواند اوا شرکای خود را راضی به تدوین 
یک قطعنامه بسیار رادیکال علیه ایران کند و ثانیا اعضای شورای 
امنی�ت را وادار کند به این قطعنام�ه رای بدهند. همزمان با این 
فضاسازی ها بود که تاش دیپلماتیک برای راضی کردن اعضای 
گ�روه 1+5 به حض�ور در مذاکرات تدوی�ن پیش نویس قطعنامه 
جدید، بویژه همراه سازی روسیه و چین به عنوان دو عضو بی میل 

گروه به این پروژه، آغاز شد و به سرعت اوج گرفت.
دیپلمات ها وارد می شوند ■

کار روی تحریم های جدید علی��ه ایران در نیمه اول بهار 89 
رسما آغاز شد. دولت آمریکا اصرار داشت این امر باید هر چه زودتر 
به نتیجه برسد و به همین دلیل فشار زیادی را به دو کشور روسیه 
و چی��ن وارد کرد تا هر چه زودتر به مذاکرات تدوین پیش نویس 
قطعنامه بپیوندند. روسیه و چین در آغاز–چنانکه سنت دیرینه 
چانه زنی دیپلماتیک در این کشورهاست- اعام کردند با تصویب 
ی��ک قطعنامه تحریم جدید موافقت نخواهند کرد و به جای آن 
ترجیح می دهند مذاکرات با ایران ادامه پیدا کند. بویژه چینی ها 
در روزهای اول در این باره کاما صریح بودند که با یک قطعنامه 
جدید موافقت نخواهند ک��رد. بنابراین تاش ها قبل از هر جای 

دیگر روی چین متمرکز شد.
نخس��ت باراک اوبام��ا رئیس جمهور آمری��کا از هو جین تائو 
رئیس جمهور وقت چین خواس��ت در اعمال فشار به ایران بر سر 
فعالیت هاي هسته اي این کشور همکاري کند.23 بافاصله پس از 
آن موجی از فشارهای سیاسی و رسانه ای علیه چین آغاز شد که 
هدف از آن آش��کارا همراه کردن این کش��ور با مذاکراتی بود که 
آمریکایی ها به خروجی آن نیاز حیاتی داشتند. در واقع آمریکایی ها 
بهتر از هر کس دیگری می دانس��تند که هم روسیه و هم چین، 
در صورتی که به میزان کافی تحت فشار قرار بگیرند و به میزان 
کاف��ی امتیاز دریافت کنند، آماده تعدیل دیدگاه های خود درباره 
هر موضوع بین المللی از جمله مساله هسته ای ایران هستند. به 
همین دلیل، چین، هدف فشار رسانه ای –سیاسی ای قرار گرفت 
که آمریکایی ها می دانستند ازم نیست مدت زیادی طول بکشد.

اقدامات زیر که ترکیبی از چماق و هویج اس��ت، با س��رعتی 
خیره کننده علیه چین به اجرا گذاشته شد:

نخست غربی ها سعی کردند چین را در اجاس گروه 8 منزوی 
کنند.24 پس از آن تاش هایی برای س��اختن پرونده های مالی 
بین المللی در زمینه پولشویی علیه چین آغاز شد.25 همچنین 
چین بافاصله متهم ش��د نسبت به مساله بس��یار مهم امنیت 
هسته ای بی تفاوت است و به همین دلیل ممکن است اساسا به 
نشست امنیت هسته ای واشنگتن )که اردیبهشت 89 برگزار شد( 

دعوت نشود. اقدامات علیه چین به سرعت رادیکال شد.
در گام بع��دی چین متهم ش��د در حال ف��روش تجهیزات 
غیرقانونی به ایران اس��ت.26 کار داشت باا می گرفت که بااخره 
چینی ها کوتاه آمدند و در نهایت در روز 31 مارس )11 فروردین( 
پذیرفتند در مذاکرات درباره تحریم های ایران مشارکت کنند.27 
تحری��م جدید ایران آنقدر ب��رای غربی ها با اهمیت بود که حتی 
صهیونیست ها خطوط قرمز معموا پررنگ  خود در امور نظامی را 
کنار گذاشته و تاش کردند در ازای موافقت چین با تحریم های 
ایران مشوق های نظامی به این کشور اعطا کنند. ژنرال امیر اشل، 

رئی��س هیات مدیره برنامه ریزي ارتش اس��رائیل اواخر فروردین 
راهی چین ش��د تا با مقامات ارشد تشکیات دفاعي این کشور 
دیدار کند. اشل که مسؤول برنامه ریزي راهبردي و امور خارجي 
در ارتش اس��رائیل بود، گفت امیدوار است بتواند دیدگاه اسرائیل 
درباره حرکت ایران به س��مت توانمندي هاي نظامي هسته اي را 
براي طرف هاي چینی تبیین کند. پی��ش از او، عاموس یادلین، 
رئیس اطاعات نظامي اس��رائیل به پکن سفر کرد و رسانه های 
غربی نوش��تند او در این سفرجزئیات پیش�رفت ایران به سمت 
س�اح هاي  هس�ته اي را براي میزبانان خود بازگو کرده اس��ت. 
همچنین سخنگوي ارتش چین هم با همتایان خود در اسرائیل 

ماقات کرد.28
نتیجه این تاش های بس��یار فش��رده، چیزی بود که سوزان 
رایس نماینده وقت آمریکا در س��ازمان ملل آن را در یک جمله 

خاصه کرد:
 »چین موافقت کرده است در گفت وگوهاي نیویورک درباره 

تحریم جدید ایران شرکت کند و این نشانه پیشرفت است«.29
همزمان، پروژه ای مشابه که البته بیشتر روی تشویق تمرکز 
داش��ت تا تهدید، درباره روسیه اجرا ش��د. پس از مخالفت های 
کمرنگ ولی با اهمیت روس��یه با ملحق شدن به فرآیند تدوین 
پیش نویس قطعنامه، آمریکایی ها یک معامله بزرگ به روس��یه 
پیشنهاد کردند که کاما روشن بود مسکو توان مقاومت در مقابل 
آن را نخواهد داش��ت. آن معامله بزرگ، نهایی کردن پیمان نیو 
اس��تارت میان روسیه و آمریکا با هدف محدود کردن ساح های 
هس��ته ای اس��تراتژیک بود که روز 19 فروردی��ن 89 )8 آوریل 

2010( میان دو طرف امضا شد. 
یک مقام آمریکایي هم��ان ایام  تصریح کرد معاهده کاهش 
تسلیحات هسته اي آمریکا و روسیه، راه را براي مهار فعالیت هاي 
ایران و کره ش��مالي هموار مي کند. بنا به گفته او، »براساس این 
معاهده دو قدرت بزرگ هس��ته اي هر کدام ش��مار کاهک هاي 
هس��ته اي راهبردي خود را از 2200 کاهک به 1550 کاهک 
کاه��ش خواهن��د داد و محدودیت های��ي درب��اره موش��ک ها و 

پرتاب کننده ها اعمال خواهند کرد«.30
اعطای امتیازی چنین بزرگ به روسیه که در واقع به معنای 
به رسمیت شناخته شدن آن از سوی آمریکا به عنوان تنها قدرت 
هسته ای رقیب بود، نشان می داد آنچه آمریکا از روسیه می خواهد 
هم بسیار بزرگ است. در واقع کاما منطقی است که فکر کنیم 
آمریکایی ها می دانستند محتوایی که آنها در قطعنامه 1929 در 
پی تصویب آن هس��تند چنان هراس آور است که روسیه جز در 
ازای گرفتن یک امتیاز بزرگ راضی به همراهی با آن نخواهد شد. 
به همین دلیل، زمان بندی امضای پیمان نیواستارت را به گونه ای 
تنظیم کردند که بت��وان از آن به عنوان یک برگ تمام کننده در 
مذاکرات با روسیه برای جلب موافقت این کشور با قطعنامه 1929 
– که بنا بود معمار سنگین ترین و پیچیده  ترین رژیم تحریم ها علیه 
یک کشور عضو سازمان ملل باشد- بهره برد؛ و این اتفاقی است که 
دقیقا رخ داد. روس ها پس از امضای پیمان نیواستارت تقریبا بدون 

بحث و حاشیه، به مذاکرات درباره تدوین قطعنامه ملحق شدند.
یک نکته مهم در اینجا این ب��ود که آمریکایی ها برای جلب 
رضایت اعضای دائم شورای امنیت مجبور به مراعات یک ماحظه 
ظری��ف بودند و آن هم اینکه چیز زیادی درباره نیت واقعی خود 
از اعمال این تحریم ها که همان تقویت جریان فتنه در ایران بود، 
نگویند چرا که می دانستند در صورتی که این موضوع آشکارا بیان 
ش��ود، آن وقت همراه کردن بسیاری از کشورها با این تحریم ها 
بش��دت دشوار خواهد شد. به همین دلیل آمریکا تاش می کرد 
تاکی��د کند قطعنامه 1929 یک قطعنامه مرتب��ط با پروژه های 
عدم اش��اعه و با هدف جلب همکاری ایران در موضوع هسته ای 
اس��ت اما همزمان مکررا به این موضوع اشاره می شد که اقدامات 
اصلی آنهایی نیست که درون قطعنامه مورد اشاره قرار گرفته بلکه 
تحریم های اصلی پس از صدور قطعنامه و به طور یکجانبه از سوی 

آمریکا و کشورهای اروپایی اعمال خواهد شد.
نتیجه همه این تاش ها این بود که در نهایت هیاری کلینتون 
در هفته دوم فروردین اعام کرد 5 کشور عضو دائم شورای امنیت 
پذیرفته اند در مذاکرات درباره تحریم های ایران مشارکت کنند31 و 
به این ترتیب مذاکرات برای تدوین پیش نویس قطعنامه آغاز شد.

در کنار تاش ها برای راضی کردن 5 عضو دائم شورای امنیت، 
واش��نگتن س��عی فراوانی هم برای جلب نظر 10 عضو غیردائم 
شورای امنیت به خرج داد تا آنها را نیز به همراهی با پروژه خود 
وادار کن��د. البته در این مورد، کار چندان دش��وار نبود. به جز 3 
کش��ور ترکیه، برزیل و لبنان که هر ک��دام دایل خاص خود را 
برای عدم موافقت با تحریم های جدید داشتند، آمریکا در جلب 
نظر بقیه اعضای ش��ورای امنیت با دشواری خاصی روبه رو نبود. 
آمریکایی ها با اینکه می دانستند برزیل و ترکیه، به دلیل دلخوری 
ش��دید از آمریکا در ماجرای نپذیرفتن مفاد بیانیه تهران، به این 
قطعنامه رای نخواهند داد اما همه تاش خود را کردند تا این دو 
کش��ور را وادار کنند به جای رای مخالف، رای ممتنع بدهند. به 
عنوان مثال درباره برزیل آمریکایی ها تلویحا گفتند موضعی که 
برزیل درباره این قطعنامه خواهد گرفت نقش مهمی در بررسی 
درخواست عضویت دائم آن در شورای امنیت خواهد داشت. جیمز 

روبین، یکی از دستیاران سابق کلینتون در این باره نوشت:
آمری�کا باید به برزیل بگوی�د موضعی که در موض�وع ایران 
می گی�رد، برای تاش ه�ای برزیل جهت حضور در کرس�ی دائم 

شورای امنیت، سرنوشت ساز است.32
نکته ای که نمی توان این بحث را بدون توجه به آن به پایان برد، 
این است که رژیم صهیونیستی هم نقش مهمی در تمهید مقدمات 
قطعنامه 1929 ایفا کرد. مطابق یک تقس��یم کار س��نتی میان 
آمریکا و اسرائیل، جنس ایفای نقش صهیونیست ها در دیپلماسی 
بین المللی علیه ایران اغلب به شکل بازی با گزینه نظامی است. 
عموما از طریق افزایش و گاهی هم از طریق کاهش تهدید نظامی، 
اس��رائیلی ها تاش می کنند فضای بین المللی علی��ه ایران را به 
سمت مطلوب خود سوق بدهند. در واقع آسیب پذیری نه چندان 
منطقی غربی ها بویژه اروپا، در مقابل تهدید حمله به ایران از سوی 
اس��راییل، همواره یکی از عوامل تعیین کننده در کیفیت و زمان 
تصمیماتی است که این کشورها درباره ایران گرفته اند. در آستانه 
قطعنامه 1929 هم به طور کاما قابل پیش بینی صهیونیست ها 
س��عی کردند از طریق تشدید لفاظی های نظامی خود، جهان و 
بویژه اروپا را از تبعات عدم موافقت با تحریم های شدید علیه ایران 
بترسانند. در سطح رسمی - و در یکی از جالب ترین موارد - افرایم 
سنه، معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، تاریخی معین برای 

حمله به ایران تعیین کرد.
وی در خرداد 1389، پیش بیني کرد اسرائیل تاپیش از نوامبر 

سال جاري میادي به ایران حمله خواهد کرد. سنه گفت:
چنانچ�ه آمریکا و متحدان�ش در زمینه اعم�ال تحریم هاي 
فلج کننده ب�ه منظور تضعیف ارکان رژیم ای�ران اقدامي نکنند، 
اس�رائیل تا پیش از نوامبر سال جاري به ایران حمله خواهدکرد. 
احتماا ایران تا س�ال 2011 موفق به تولید بمب هسته اي خواهد 
شد. بنا به دایل عملي، در صورت عدم اعمال تحریم هاي واقعي، 

اسرائیل منتظر یک زمستان دیگر نخواهد ماند.33
مجموعه این تاش ها ش��رایطی را ایجاد کرد که خروجی آن 
ص��دور قطعنامه 1929 دقیق��ا در روز 25 خرداد 1389 )تقریبا 
مقارن با سالگرد انتخابات 88( بود؛ قطعنامه ای که هدف اعامی 
آن با آنچه غربی ها واقعا از صدور آن در س��ر داشتند، فرسنگ ها 

فاصله داشت.
اصل داستان: دیالکتیک فتنه و تحریم ■

با وجود ظاهرسازی بی س��ابقه آمریکا، اروپا و اسرائیل درباره 
هدف قطعنامه 1929 و تاش به ظاهر وسیع برای مرتبط نشان 
دادن آن با سیاست هسته ای ایران، مرور روند تحوات و مطالعه 
مجموعه اظهارات و تحلیل های منابع و مقام های غربی در فاصله 
زمانی فروردین 89 تا روز تصویب قطعنامه، حاوی نشانه های بسیار 
روشنی است در این باره که هدف اصلی این قطعنامه ایجاد نوعی 
دیالکتیک )رفت و برگش��ت/ بده بستان( با جریان فتنه در ایران 
بوده اس��ت. این موضوعی نیس��ت که غربی ها آن را پوشیده نگه 
داشته باشند، اگرچه تاکنون طی فرآیندی که می توان آن را نوعی 
سانسور سیس��تماتیک حقیقت خواند، هیچ یک از تاریخ نگاران 
برنامه هس��ته ای ایران در اروپ��ا و آمریکا، به ان��دازه کافی برای 
استخراج حقایق مرتبط با این موضوع کوشش نکرده اند. قطعنامه 
1929 برجسته ترین سند در تاریخ هماوردی و رقابت راهبردی 
ایران و آمریکاست که نشان می دهد عامل اصلی شکل دهنده به 
سیاست آمریکا درباره ایران ارزیابی آن از موقعیت جریان غربگرا 
در ایران، و تنگناها، نیازمندی ها و فرصت های آن است. این اصل 
بنیادینی است که می توان آن را از همین حاا به عنوان نتیجه این 

پژوهش تلقی کرد.
مقام ها، تحلیلگران و رس��انه های غربی به اندازه کافی درباره 
هدف این قطعنامه صریح بوده  و اطاعات در اختیار ما گذاشته اند. 
نگاه به س��رجمع ادبیات تولید شده حول و حوش این قطعنامه، 
تردی��دی در این باره باقی نمی گذارد ک��ه غربی ها وقتی در آغاز 
س��ال 1389 به فکر بازنگری راهبرد خود در قبال ایران افتادند و 
سپس در چارچوب این بازنگری راهبردی، قطعنامه 1929 و به 
دنبال آن سیلی از تحریم های یک جانبه کاما بی سابقه در جهان 
را علی��ه ایران اعمال کردند، در واقع محیط داخلی ایران را هدف 
گرفته بودند نه برنامه هسته ای ایران را. اگرچه این قطعنامه به طور 
کامل از هدفگذاری های خلع ساح و عدم اشاعه خالی نیست ولی 
این هدف ها درواقع هدف های ثانوی آن محسوب می شود. هدف 

اولی و ذاتی 1929:
تقویت جریان فتنه در ایران

افزایش اقبال اجتماعی به سمت آن
کاهش توان مقاومت نظام در مقابل این جریان 

بوده اس��ت. این خاصه ترین بیان ممکن از نتیجه ای اس��ت 
ک��ه تفحص در نیات واقعی آمری��کا از طراحی پروژه تحریم های 
فلج کننده علیه ایران به ما نشان می دهد ولو اینکه می دانیم تحلیل 
دیالکتی��ک میان جریان فتنه و قطعنامه 1929 در واقع بس��یار 

پیچیده تر از آنی است که ممکن است در ابتدا به نظر برسد. 
دسته بندی زیر، یکی از چند روش متنوعی است که می تواند 

ابعاد این بده بستان متقابل را روشن کند.
1- هدایت فشار تحریم به سمت زندگی روزمره مردم؛ مؤثرترین 

روش احیای فتنه

نخستین و مهم ترین استدالی که حامیان تحریم های جدید 
در آمریکا مطرح و با تکیه بر آن نتیجه گرفتند که ضرورت دارد 
در آن مقطع تحریم های بی سابقه اقتصادی علیه ایران اعمال شود، 
این بود که حامیان تحریم عقیده داشتند اگر فشارهای اقتصادی 
روی زندگی روزمره مردم در ایران متمرکز شود، نارضایتی ناشی 
از آن می تواند بدل به س��رمایه اجتماعی برای جریان فتنه شود. 
رویگردانی مردم از جریان فتنه و خالی شدن محسوس خیابان ها 
به طرز عجیبی آمریکایی ها را آزار می داد. روش های رس��انه ای و 
عملیات روانی نیز نتوانسته بود تاثیری بر بی اعتنایی و بلکه تنفر 
مردم نسبت به این جریان که پس از 9 دی روزبه روز تشدید شد، 
بگذارد. در نتیجه آمریکایی ها به این جمع بندی رسیدند که وارد 
کردن فشار اقتصادی بسیار شدید و بی سابقه تنها روشی است که 
می تواند مردم را مجددا به خیابان ها کش��انده و سبد خالی شده 
س��رمایه اجتماعی فتنه را پر کند. تغییر ماهیت رژیم تحریم ها 
از تحریم های عدم اش��اعه به سمت تحریم های اقتصادی، دقیقا 
ناشی از این تحلیل بود که جریان فتنه در ایران به رنج کشیدن 
اقتصادی مردم نیاز دارد. روزنامه وال استریت ژورنال این موضوع 

را اینگونه روایت کرده است:
رهبران مخالف�ان دولت جمهوری اس�امی می گویند دامنه 
اعتراض های مردمی را فراتر برده و بر سیاست های غلط اقتصادی 
محمود احمدی نژاد و دولت او متمرکز خواهند کرد. مهدی کروبی 
که در انتخابات خردادماه س�ال جاری حضور داشت، ضمن ادامه 
انتق�اد به انتخاب�ات مخدوش، سیاس�ت های ضعی�ف اقتصادی 
محمود احمدی نژاد را هم زیر س�وال برد. میرحس�ین موس�وی، 
دیگر رهبر مخالفان ایران هم خواهان گسترش دامنه نارضایتی 
به تمامی اقشار جامعه شد و بویژه بر سیاست های غلط اقتصادی 

احمدی نژاد تاکید کرد.34
نویسنده این مقاله ادامه می دهد:

تحلیلگران می گویند با توجه به س�رکوب معترضان، رهبران 
مخالفان تاش می کنند سیاس�ت های خود را تغییر داده و آن را 
به فازی دیگر تبدیل کرده و بویژه بر سیاست های اقتصادی تاکید 
کنند. تئودور کاراسیک35، مدیر بخش تحقیق و گسترش موسسه 
تحلیل نظامی خاورمیانه و خلیج فارس در دوبی می گوید:»موضوع 
اقتصاد همیشه در بحث مخالفان بوده است اما حاا تاش دارند 

بیشتر از آن حرف بزنند«.36
این تحلیل به خوبی نش��ان می دهد آمریکا نیاز سران فتنه به 
اینکه مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار بگیرند را به خوبی 
درک کرده و تاش کرد در قطعنامه 1929 به آن پاس��خ بدهد. 
در واقع در آن مقطع روشن بود که شعارهای پیشین این جریان 
از جمله ادعای تقلب به کلی خاصیت و کارایی خود را از دس��ت 
داده و اگ��ر فتنه گران نتوانند راهی جدید برای جلب توجه افکار 
عمومی پیدا کنند، دیگر شانسی برای بقا نخواهند داشت. به این 
ترتیب بود که راهبردی شکل گرفت که می توان آن را بازگشت از 
دریچه اقتصاد خواند، منتها این بار آمریکایی ها بودند که به نیابت 
از دوستان داخلی شان بار اجرای این راهبرد را به دوش کشیدند:

اقتصاد بیش�تر و بیشتر دولتی ش�ده ایران، زیر تحریم های 
س�ازمان ملل و آمریکا بش�دت متزل�زل و منزوی خواهد ش�د. 
کارشناسان اقتصادی باا رفتن نرخ تورم را ناشی از ولخرجی های 
ش�دید اخی�ر دول�ت37 ارزیابی می کنن�د. آنها هش�دار داده اند 
سوبسید های سنگین روی مواد غذایی و بنزین که قرار است در 5 
سال آینده کم شود، می تواند به افزایش شدید تورم منتهی شود 

و این می تواند راهی برای ورود مخالفان باشد.38
در واقع ایده اصلی آمریکا این بود که تحریم موثرترین کمکی 

است که می توان به فتنه سبز در ایران کرد:
توان گروه هاي اپوزیسیون ایران براي تغییر رفتار مقامات این 
کشور کافي نیس�ت. به همین علت است که غرب باید همزمان 
تهدیدهاي چند باره خود در اعمال تحریم هاي سخت علیه ایران 
را نیز به منصه ظهور بگذارد. در واقع، تنها با اتخاذ این سیاس�ت 
اس�ت که مي توان ب�اور کرد غرب در زمینه ش�کل گیري صلح و 
استیفاي حقوق بشر در منطقه خاورمیانه جدي است. با این همه 
انقاب س�بز ایران مي تواند در این ارتباط انگیزه جدیدي ایجاد 
کند. اپوزیسیون ایران در این میان در تاش است به اصول خود 
پایدار بماند. برخاف آن دس�ته از ایرانیان -از جمله ایراني هاي 
تبعی�دي به خارج- که هم�واره و امیدوارانه بر ای�ن باورند رژیم 

فعلي ایران در زماني قابل پیش بیني سرنگون خواهد شد اما این 
امید براي اپوزیسیون داخل کشور بیشتر به یک یاس و ناامیدي 

مي ماند.39
نویسنده مجله تایم تصریح می کند دولت اوباما ایجاد شکاف 
می��ان مردم و حاکمیت را هدف اصلی خ��ود از قطعنامه 1929 

قرار داده است:
اگرچه تحریم ها چندان موثر نبوده اند، اما دولت اوباما امیدوار 
اس�ت اقدامات جدیدی که منافع طبقه حاکم ایران را هدف قرار 
داده، منجر به بروز ش�کاف عمیقی میان مردم و حاکمیت شود، 
بویژه که جنبش مخالفان درصدد است از معضات رو به افزایش 
اقتصادی، برای فربه تر کردن و منسجم تر ساختن بدنه مخالفان 

رژیم بهره بگیرد و این چالش را تبدیل به فرصت کند.40
عباس میانی هم در بحبوحه تصویب تحریم ها، این موضوع 

را تایید می کند:
به نظر من این مش�کل هیچ راه ح�ل نظامي ندارد. به نظر من 
کوته فکري است که تصور کنیم این مساله راه حلي نظامي دارد. 
تنها راه حل این مس�اله زماني اس�ت که رژیمي دموکراتیک در 
ایران بر سر کار بیاید. خوشبختانه بیشتر عناصر براي تحقق این 
مساله در داخل ایران موجود است و اوضاع بین المللي مطلوب و 
حمایت هاي بین المللي مي تواند کمک کند تا این عناصر قوي تر 

ظاهر شوند.41
جان بولتون که تا زمان صدور قطعنامه 1835 نماینده آمریکا 
در سازمان ملل و مذاکره کننده ارشد در تدوین تحریم ها بود، به 
روشنی می گوید این فتنه 88 در ایران بود که گزینه تحریم ایران 
را که بیش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجددا به روی 

میز برگرداند. بولتون می گوید:
ما باید درک کنیم که این مسابقه بین ایران است که مي خواهد 
به توانایي تس�لیحات هس�ته اي دس�ت یاب�د و تحریم هایي که 
مي خواهد این روند را آهس�ته کند. رئیس جمهور آمریکا گفته 
است مي خواهد فشارها به ایران افزایش یابد تا گام به گام اتفاقي 
که مي افت�د ماحظه ش�ود. ایراني ها منتظر این افزایش فش�ار 
نیس�تند. آنها در دو سال گذشته زیاد تحت فشار قرار نگرفتند. 
ایراني ها بس�یار به خط انتهاي دستیابي به تسلیحات هسته اي 

نزدیک شدند و تحریم ها نیز در پشت سر جا مانده است.42
اش��اره جان بولتون به روند طی شده بین سال های 1387 تا 
1389 است. شورای امنیت، آخرین قطعنامه تحریم علیه ایران با 
نام 1835 را در سال 1387 صادر کرد. 1835 پنجمین قطعنامه ای 
بود که با صحنه گردانی دولت آمریکا در فاصله سال های 84 تا 87 
علیه ایران صادر شد. در بهار 1387 )یک سال مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران( ارزیابی آمریکا این بود که رژیم تحریم ها 
در کند کردن روند برنامه غنی سازی ایران ناموفق بوده است. روزی 
ک��ه اولین قطعنامه در فوریه 2007 علیه ایران صادر ش��د، ایران 
تنها 164 ماشین در نطنز داشت اما روزی که پنجمین قطعنامه 
صادر می شد ایران حدود 8000 ماشین در نطنز نصب کرده بود. 
معنای این اتفاق از دید استراتژیس��ت های آمریکایی این بود که 
اگ��ر هدف تحریم ها کند کردن برنامه هس��ته ای ای��ران بوده، در 
تحقق این هدف ناکام مانده است. در واقع، در آن مقطع کارآمدی 
گزینه تحریم عمیقا زیر سوال رفته بود. این ارزیابی، همزمان بود با 
افزایش شدید نیاز منطقه ای آمریکا به ایران )که منجر به مذاکرات 
مس��تقیم ایران و آمریکا درباره عراق ش��د( از یک سو، و از سوی 
دیگر، اطمینان نسبی نسبت به اینکه وضعیت داخلی ایران کاما 
باثبات اس��ت. نتیجه ترکیب این عوامل با هم این شد که درسال 
87 نوعی چرخش راهبردی در استراتژی آمریکا درباره ایران ایجاد 
شد. نخست خاویر سوانا در بهار 87 به ایران آمد و طرحی به ایران 
ارائه کرد که در آن برای اولین بار تعلیق غنی س��ازی از فهرس��ت 
پیش شرط های مذاکره با ایران حذف شده و در خواست فریز )عدم 
گسترش تاسیسات( جای آن را گرفته بود. دوم، آمریکایی ها که تا 
آن زمان به دلیل عدم تعلیق تاسیسات غنی سازی در مذاکرات با 
ایران شرکت نمی کردند، تصمیم گرفتند برای اولین بار مستقیما 
در مذاکرات با ایران حاضر شوند. در واقع مقاومت حدودا 5/2 ساله 
ایران، آمریکا را وادار کرد راهبرد یک مسیره فشار را موقتا کمرنگ 
کرده و یک راهبرد تعاملی تر را به جای آن بنشاند. مذاکرات ژنو 1 
در اول اکتبر 2008 )پاییز 1387( در چارچوب این راهبرد جدید 
انجام ش��د و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا به نمایندگی 

از ای��ن کش��ور –برای اوین بار- مس��تقیما در آن ش��رکت کرد. 
دیپلمات هایی که با موضوع مرتبط بوده اند مکررا برای نویس��نده 
گفته اند که نماینده آمریکا در آن مذاکرات مودب ترین عضو جلسه 
بود. در مذاکرات ژنو 1 که براس��اس طرح خرداد 87 سوانا انجام 
شد تصمیم گرفته شد دور بعدی مذاکرات یک ماه دیگر یعنی اول 
نوامبر برگزار شود. اینجا بود که همه چیز ناگهان دگرگون شد. تیم 
غربی که تا آن زمان حریصانه در پی مذاکره و توافق با ایران بود، به 
یکباره میز مذاکره را ترک کرد و تا یک سال بعد از آن بازنگشت. 
مذاکرات ژنو 2 که قرار بود یک ماه بعد برگزار ش��ود، یک س�ال 
بعد در اول اکتبر 2009 برگزار ش��د. آن زمان این پرسش به طور 
جدی وجود داشت که چه چیز به یکباره رفتار مذاکراتی غربی ها 
را تغیی��ر داد و مذاک��رات را در زمانی چنین طوانی به تعطیلی 
کش��اند؟ پاسخ این پرس��ش را محمدعلی ابطحی در اعترافاتش 
)پس از دستگیری در فتنه 88( داده است. ابطحی از قول مهدی 
هاشمی می گوید این اصاح طلبان بودند که به اوباما پیغام دادند 
تا زمان انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران صبر کند و مطمئن 
باش��د در این انتخابات دوستانش در ایران به جای دولت محمود 
احمدی نژاد سر کار خواهند آمد. ظاهرا آمریکا که سخت احساس 
ضع��ف می کرد و در حال گرفتن یک تصمیم تاریخی برای کوتاه 
آمدن در مقابل ایران بود، این پیام را عمیقا جدی گرفت و تاش 
کرد با کمک به پروژه تبدیل انتخابات به کودتا از فروغلطیدن در 
باتاق امتیازدهی به ایران اجتناب کند. تعبیری که من همواره در 
این باره به کار برده ام این است که آمریکایی ها به مدت یک سال 
مذاکراتی را که عمیقا به آن نیاز داشتند تعطیل کردند تا به فتنه 
88 در ایران زمان بدهند و انرژی ای را که باید در این مدت صرف 
مذاکره با ایران می شد صرف تقویت فتنه کنند. فتنه 88 یک گزینه 
بسیار مهم به نام »بی ثباتی داخلی« در سبد خالی شده گزینه های 
آمریکا علیه ایران قرار داد و طبیعی بود که آمریکایی ها به هیچ وجه 
نمی خواس��تند بدون امتحان کردن این گزینه، به دیپلماسی در 
مقابل ایران ادامه بدهند. وقتی جان بولتون درباره از روی میز کنار 
رفتن گزینه تحریم به مدت دو س��ال سخن می گوید، در واقع به 
این رویدادها اشاره دارد. نگاهی به این روند تاریخی، هیچ تردیدی 
در ای��ن باره باقی نمی گذارد که فتن��ه اوا گزینه تحریم را که از 
روی میز برداشته شده بود مجددا به روی میز آورد و ثانیا ماهیت 
تحریم ها را از حوزه های هس��ته ای و عدم اش��اعه دور کرده و به 
سمت تحریم های فلج کننده ناظر به زندگی اقتصادی روزمره مردم 
نزدیک کرد. در واقع ساده اندیشی محض است اگر کسی تصور کند 
خیانت فتنه 88 صرفا آتش زدن تعدادی س��طل آشغال در یکی، 
دو شهر ایران بوده است. خیانت اصلی فتنه آن بود که استراتژی 
فشار بر ایران را که ناکارآمدی آن اثبات شده و تا حد قابل توجهی 
از روی میز برداشته شده بود، مجددا هم احیا کرد و هم به سمت 

خطرناک ترین حوزه های اقتصادی سوق داد.
»کنث کاتزمن« کارش��ناس  ارشد تحریم ها و مشاور کنگره 

آمریکا موضوع را اینگونه جمع بندی کرده است:
این اجم�اع وجود دارد ک�ه تحریم ها در تقویت کس�اني که 
همچن�ان فکر مي کنند رژیم ای�ران باید روابط خ�ود را با جهان 
خ�ارج حفظ کند، اینکه ایران نباید خ�ود را منزوي کند و اینکه 
نباید به کشوري مطرود تبدیل شود نقش دارند. اختاف نظري که 
وجود دارد بر سر این موضوع است که آیا باید ایده تعامل را کنار 
گذاش�ت و فقط تحریم، مجازات و محدود کردن را دنبال کرد یا 
اینکه همزمان با تحریم ها باید به دنبال راه هایي براي تعامل با رژیم 

کنوني بود.43
2- جلوگیری از رکود فتنه سبز با ابزار تحریم های اقتصادی علیه 

مردم
در فاصله فروردین تا خرداد 1389، همزمان با شروع و تقویت 
گفتمان تحریم در محافل غربی، یکی از نگرانی هایی که آشکارا 
ابراز می شد این بود که جنبش سبز در ایران در حال افول است و 
باید برای جلوگیری از این موضوع راهی پیدا کرد. این امر به تدریج 
به یکی از قدرتمند ترین انگیزه های اعمال تحریم های اقتصادی 

شدید علیه ایران تبدیل شد. کاتزمن می گوید:
اکنون بخش�ي از مش�کل ممکن است درگیر ش�دن ایران با 
جنبش اپوزیسیون داخلي باشد. موقعیت سیاسي داخلي ایران 
به دنبال انتخابات جنجالي ژوئن گذشته اکنون عاملي جدید در 
محاسبات به ش�مار مي رود. این مسأله زماني که مراسم تحلیف 

باراک اوباما برگزار ش�د و او این رویکرد تازه را مطرح کرد وجود 
نداشت، اگرچه جنبش اپوزیسیون در چند ماه گذشته تا حدودي 
خاموش شده اس�ت اما این مسأله هنوز یک عامل تعیین کننده 

است و شما در ایحه کنگره علیه ایران قطعا شاهد آن هستید.44
بویژه، یکی از روش هایی ک��ه غربی ها درباره کارآمدی آن در 
احیای جنبش رو به موت سبز تقریبا هیچ تردیدی نداشتند این 
بود که دولت در ایران در حالی که مجبور به پرداخت یارانه نقدی 
به ملت است دچار بحران درآمد شود و این به نوبه خود جنبش 
س��بز را در موقعیت بهتری برای انتقاد از نظام قرار داده و به این 
ترتیب به احیای آن کمک کند. یک پژوهش��گر ارشد اروپایی در 

این باره گفته است:
مس�أله حذف یارانه ها حوزه سیاس�ي در ایران را مورد حمله 
قرار داده است. محافظه کاران میانه رو از پیامدهاي تورمي چنین 
سیاستي نگران هستند و این درحالي است که سبزها بدون شک 
امیدوارند این تدابیر به جنبش هاي اعتراضي بیشتر که بتواند آنها 
را بار دیگر احیا کند منجر شود. در این شرایط است که کشورهاي 

غربي به تحریم هاي جدید اقتصادي علیه ایران فکر مي کنند.45
یک��ی از روش هایی که آمریکایی ها تصور می کردند با ضریب 
اطمینان باا در احیای فتنه موفق خواهد بود، چیزی اس��ت که 
خود آن را تش�دید ب�ه هم ریختگی داخلی ای��ران می خواندند. 
پی��ش از صدور قطعنامه 1929 مناب��ع آمریکایی این موضوع را 
فاش کردند که آمریکا قصد دارد بافاصله پس از صدور قطعنامه، 
تحریم های یکجانبه بسیار شدیدی را علیه ایران اعمال کند که 
قطعا محیط داخلی ایران را درگیر التهابی جدی خواهد کرد.  این 
منابع تشدید این به هم ریختگی را یکی از هدف های اصلی این 

قطعنامه اعام کردند:
تحریم ه�ای خصوص�ی و یکجانبه واقعا گزن�ده و آزاردهنده 
خواهد بود. فرار ایران از این فش�ارها هم فضا را برای فش�ارهای 
بعدی آماده می کند. یک مقام رس�می می گوی�د: »اگر فقط روی 
اجرای بد تحریم ها تمرکز کنید، شاید نتوانید تاثیر آن را ببینید 
ولی به هر حال، برهم زده ش�دن رفتار طرف تحت فشار و محیط 

داخلی آن را می توانید ماحظه کنید«.46
بر این اس��اس، تحریم ها به گونه ای برنامه ریزی شده بود که 

آمریکا از تاثیر شدید آنها تقریبا به طور کامل مطمئن شود:
تحریم ه�اي جدی�د علیه ای�ران در ص�ورت اجرایي ش�دن 
تأثیر قابل ماحظه اي بر جمهوري اس�امي ایران بر جاي خواهد 

گذاشت.47
3- فتنه 88 ؛ کمک راهبردی به آمریکا برای اجماع سازی جهانی 

علیه ایران
در حین تاش برای کشف دیالکتیک متقابل فتنه و تحریم، 
به س��رعت روش��ن می ش��ود یکی از مهم ترین کمک هایی که 
فتنه 88 به اس��تراتژی خصمانه آمریکا علی��ه ایران کرد این بود 
که آمریکا را در موقعیت بس��یار بهتری برای توطئه چینی علیه 
ایران در سطح بین المللی قرار داد. آمریکایی ها این فرصت را کاما 
مغتنم شمردند و  از آن برای متقاعد کردن بسیاری از کشورهای 
جهان برای اعمال تحریم هایی که برخی از آنها آشکارا ضد انسانی 
بود، استفاده کردند. هیچ تردیدی وجود ندارد که اگر فتنه 88 به 
معنای متهم کردن دروغین نظام به تقلب و همچنین اردوکشی 
غیرقانونی خیابانی رخ ن��داده بود آمریکا هرگز در موقعیتی قرار 
نمی گرفت که بتواند تحریم هایی حتی شبیه به آنچه در قطعنامه 
1929 و تحریم ه��ای یکجانبه آن آمده را علیه ایران اعمال کند. 
این فتنه 88 بود که به آمریکا جرأت و توان چنین جنایتی را علیه 
ملت ایران اعطا کرد. هیاری کلینتون وزیر وقت خارجه آمریکا 
یکی از کسانی است که به صراحت و در همان مقطع درباره این 
موضوع سخن گفته است. کلینتون در گفت وگو با روزنامه انگلیسی 
فایننش��ال تایمز در دفتر بزرگش در واشنگتن شرح می دهد که 
فتنه 88 چگونه به آمریکا مجال داده تا استراتژی خصمانه خود 

علیه ایران را بر تکیه گاهی جدید استوار کند:
آنچه طي سال گذش�ته در ایران شاهد آن بوده ایم این است 
که تعداد هر چه بیشتري از کشورها به همان نتیجه اي مي رسند 
که آمریکا رس�یده اس�ت و آن اینکه ایران مجهز به تسلیحات 
هسته اي براي منطقه و فراسوي ان بسیار خطرناک و بر هم زننده 
ثبات است. هدف از تحریم ها متقاعد کردن ایران به آغاز مذاکرات 

واقعي مبتني بر حسن نیت درباره برنامه هسته اي آن است.48

4- کاهش توان مقاوم�ت ایران؛ نتیجه گیری راهبردی آمریکا از 
فتنه 88

درک آمریکا از تغیی��رات در وضعیت قدرت ملی ایران در اثر 
حوادث سال 88 از جمله مهم ترین عواملی بود که آمریکا را متقاعد 
کرد باید اعمال تحریم های فلج کننده اقتصادی علیه ایران را در 
دس��تور کار خود قرار دهد. ارزیابی آمریکا در ابتدای سال 1389 
این بود که تحوات سال 88 روابط مردم و نظام را بشدت بحرانی 
کرده و در نتیجه دیگر حمایت سابق از برنامه هسته ای در میان 
م��ردم وجود ندارد. کاهش حمایت م��ردم از تصمیمات نظام در 
حوزه های امنیت ملی بویژه موضوع هسته ای از نظر آمریکا به این 
معنا بود که توان مقاومت ایران در مقابل فشارها هم افت کرده و 
در نتیجه اگر فشارها تشدید شود می توان امتیازهای بسیار بزرگی 
از ایران گرفت. مارک وااس از مقام های وزارت خارجه آمریکا در 
دوره ریاست جمهوري جورج بوش که در آن تاریخ ریاست پروژه 
»اتحاد علیه ایران هسته ای« را به عهده داشت، می گوید فتنه 88 

ایران را در سراشیبی قرار داده که آمریکا باید از آن استفاده کند:
تش�دید تحریم ها مي تواند ایران را من�زوي کند. ما با روندي 
تدریجي روبه رو هستیم که در حال شدت گرفتن است. ما شاهد 
آن هس�تیم که حکومت ایران بر روي سراشیبي تندي ایستاده 
اس�ت و اگر شرکت هاي بیش�تري روابط خود را قطع کنند ایران 
به خدمات بین المللي کاا و سرمایه دسترسي نخواهد داشت و با 

مشکلي واقعي روبه رو خواهد شد.49
روزنامه س��عودی الشرق ااوس��ط با ذوق زدگی در استقبال از 
یکی از بیانیه های میرحسین موسوی که بی نهایت شبیه یکی از 

اظهارات جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا بوده، می نویسد:
به طور قطع ایران در داخل و خارج رو به ضعف و تحلیل است.
نظام ایران منزوي است و براي ایستادگي زمینه داخلي محکمي 
ن�دارد. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا چه خوب گفت که 
نظام تهران ش�کننده شده اس�ت و بیش از هر زمان دیگري در 
مقابل ملتش و در منطقه منزوی شده است. میرحسین موسوي 

هم گفته است نظام در بحران قرار دارد.50
عباس میانی یکی از مش��اوران دول��ت آمریکا در امور ایران، 
حتی بیانیه تهران را ناشی از تاش کشور برای کاستن از فشارهای 
خارجی ارزیابی می کند؛ آن هم در حالی که ایران از حیث داخلی 

تحت فشار است:
اینکه ایران براي اولین بار پیش�نهاد مبادله س�وخت را سال 
گذشته پس از قیام گس�ترده مردم داد تصادفي نبود، زیرا ایران 
خود را بسیار مستاصل مي دید و مي خواست با این کار و پیشنهاد 
قراردادي براي تبادل س�وخت هسته اي از فشارهاي بین المللي 
علی�ه خود بکاهد. حال که ایران به س�الگرد انتخاب�ات 12 ژوئن 
نزدیک مي ش�ود و رژیم ایران سرکوب جنبش س�بز را افزایش 
داده است، مي خواهد با طرح توافق تبادل سوخت دوباره چهره اي 
مثب�ت از خود در س�طح بین المللي نش�ان دهد و از فش�ارهاي 
بین المللي بکاهد و مجبور نباش�د هم در جبه�ه داخل و هم در 

جبهه بین المللي تحت فشار باشد.51 
در واق��ع، اگر از منظ��ر مذاکراتی به موضوع بنگریم فتنه 88 
کاما به آمریکا اطمینان داد قدرت چانه زنی ایران عمیقا کاهش 
پیدا کرده است. وقتی این ارزیابی شکل گرفت، دو اتفاق به دنبال 
آن رخ داد؛ نخست، آمریکا پیشنهادهای جذابی را که در انتهای 
سال 87 رسما به ایران ارائه کرده بود با عجله از روی میز برداشت 
و دوم، به س��مت اعمال فش��ارهایی حرکت کرد که تا قبل از آن 

حتی در مخیله اش هم نمی گنجید.
ماری��و لیوا، تحلیلگر امور ایران در واش��نگتن در این باره به 

تلویزیون الجزیره می گوید:
معتقدم نظام ایران در حال حاضر در وضعیت چانه زني بسیار 
ضعیفي به س�ر مي برد و اگر با آنها برخورد نکنیم تصور خواهند 
کرد از طریق بلوف زدن پیروز خواهند شد و البته این شیوه بسیار 
خطرناکي براي جهان است؛ در صورتي که در برابر ایران در پیش 

بگیرد.52
یک منبع دیگر می گوید آمریکا به این نتیجه رس��یده است 
که پشتوانه مردمی سابق درباره برنامه هسته ای ایران دیگر وجود 

ندارد:
حمایت مردمي از برنامه هس�ته اي ایران رو به کاهش اس�ت. 
هر وقت که ایران در گذش�ته با بلندپروازي هاي هس�ته اي خود 
زنگ خطر را در غرب به صدا درآورده قادر بوده اس�ت از حمایت 
گس�ترده داخلي در این خصوص برخوردار شود، حتي منتقدان 
و مخالف�ان دولت محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور ایران از حق 
ایران براي توس�عه فناوري هسته اي دفاع کرده اند. اما اینک این 
نارضایتي فزاینده وجود دارد که برنامه هس�ته اي که در گذشته 
مورد حمایت م�ردم بود در مواجهه با س�وءمدیریت اقتصادي و 

تحریم ها، مردم را از نیازهاي اولیه و ضروري آنها دور می سازد.53
ی��ک ارزیاب��ی بس��یار رادی��کال هم ک��ه نق��ش مهمی در 
سرمایه گذاری آمریکا روی پروژه تحریم های فلج کننده داشت، این 
بود که برخی در آمریکا می گفتند مردم ایران به جایی رسیده اند 
که بیش از آنکه غرب را مقصر مشکات اقتصادی بدانند، دولت و 

نظام را مقصر خواهند دانست. دیلی تلگراف می نویسد:
ایراني ها بیش از آنکه تحریم هاي آمریکا را ریش�ه مشکات 

اقتصادي بدانند دولت را مقصر مي دانند.54
5- فتنه گران؛ شریک راهبردی پروژه فتنه در داخل ایران

یک نکته بس��یار اساس��ی که یکی از مقام های آمریکایی که 
معمار تحریم های ایران خوانده می شود به آن اشاره می کند این 
اس��ت که هیچ یک از فش��ارهایی که به ایران وارد می شود – از 
جمله تحریم ها - به خودی خود چیز مهمی  نیست و ایران توان 
مقاوم��ت در مقابل همه آنها را دارد. اس��توارت لوی، معاون وقت 
وزارت خزان��ه داری آمری��کا در امور تروریس��م و اطاعات مالی 
می گوید: مهم ترین اتفاقی که رخ داده این است که  آمریکا تصور 
می کند تحریم ها با اوضاع سیاسی آشفته ایران ترکیب خواهد شد 

و این چیزی است که آمریکا به آن امید بسته است.
لوی در یک اظهارنظر بسیار مهم می گوید:

هیچکدام از این اقدامات چندان اهمیتي ندارند، در عین حال 
اگر روند کلي را با توجه به افزایش انزواي سیاسي و وضعیت داخلی 

ایران تحلیل کنیم، این اقدامات مي توانند بسیار مهم باشند.55
یک جنبه دیگر این موضوع این است که آمریکا پس از فتنه 
88 تصور کرد ش��ریکی در ایران وجود دارد که فش��ار تحریم ها 
را از طریق تولید ادبیات س��ازش به محیط داخلی ایران ترجمه 
خواه��د کرد. کیم هولمز56 رئیس بنیاد هریتیج در همان ایام در 

مقاله ای نوشت:
البته تحریم به تنهایی کافی نیست. همچنین باید دیپلماسی 
عموم�ی را به نقض حقوق بش�ر متمرکز کنیم. نظ�ام جمهوری 
اسامی به اندازه کافی درون کشور بی اعتبار شده و بر این نقطه 
ضعف باید فشار وارد کرد. آمریکا باید بر کمک های نظام جمهوری 
اسامی به تروریسم تاکید کرده و در حد گسترده ای آن را اعام 
کن�د و اطمینان یابد م�ردم ایران این پیام را می ش�نوند. اکنون 
خیلی از ایرانی ها همانی را می خواهند که ما می خواهیم: برقراری 
دموکراس�ی و حکومتی بدون فساد که به حقوق مردمش احترام 
می گذارد. می توانیم با کمک به وبس�ایت های خارج از کشور، به 
آنه�ا فناوری ازم برای گذر از فیلترینگ و سانس�ور را بدهیم و 
باید همان حمایت و کمک مخفیانه ای که در همبستگی با مردم 

لهستان در جریان جنگ سرد داشتیم را به مردم ایران بدهیم.57
نوع دیگر نگاه به مسأله استفاده از تعبیری است که آمریکایی ها 
در آس��تانه تصویب قطعنامه 1929 آن را با اشتیاق تمام به کار 
می بردند. آن تعبیر این بود که فشار اقتصادی شدید نزاع سیاسی 

در ایران را با نزاع اقتصادی تکمیل خواهد کرد.
»تیری کوویل« پژوهشگر ارشد امور راهبردی مرتبط با ایران 
در مرکز مطالعات استراتژیک فرانسه که صاحب مقاات و تالیفات 

مهمی درباره ایران است، این موضوع را اینگونه توضیح می دهد:
در واقع به نظر مي رسد ایران در مبارزه سیاسي داخلي اش با 
ورود مبارزه به میدان اقتصادي وارد مرحله جدیدي ش�ده است. 
به این ترتیب جنبش سبز از چندي پیش بشدت از سیاست هاي 
اقتصادي دولت کنوني انتقاد خواهد کرد. این راهبرد احتماا با این 
هدف صورت مي گیرد که پایه حمایت از این جنبش با جذب طبقه 
کارگري که تاکنون تا حدي از این جنبش دور بوده اند گسترده تر 
ش�ود. به طوري که طبق�ه کارگري تاکنون هی�چ اعتصابي را در 

حمایت از جنبش سبز انجام نداده است.58
گردش کاری که کوویل پیش��نهاد می دهد چندان پیچیده 
نیست ولی بسیار مهم است. او می گوید روش کار اینگونه است که 
غرب فشار اقتصادی سنگین وارد می کند، وضع اقتصادی مردم در 
ایران به سرعت و بشدت تخریب می شود، سپس جنبش سبز و 
سران آن شروع به انتقاد جدی و پیگیر از وضعیت اقتصادی مردم 
می کنند و این برای آنها س��رمایه اجتماعی خلق خواهد کرد. از 
مقطعی به بعد، وقتی وضعیت اقتصادی مردم کاما به وضعیت 
قرمز رسید، آنها مجددا به فراخوان های سران فتنه برای حضور در 
خیابان پاسخ خواهند داد و این جنبه خیابانی فتنه 88 را هم احیا 
می کند. وقتی مردم به خیابان آمدند، دیگر مهم نیست که دلیل به 
خیابان آمدن آنها کاما اقتصادی بوده است یا نه، آنوقت اتفاقی که 
می افتد، این است که مردم شعارهای سیاسی جنبش سبز را هم 

خواهند پذیرفت و با آن همراهی خواهند کرد. 
6- تحریم؛ مجازات مقابله کنندگان با فتنه 88 در ایران

یکی از سخنان بسیار جالب توجه آمریکایی ها درباره قطعنامه 
1929 که حاوی صراحتی عجیب است، این است که این قطعنامه 
اساسا صادر شده تا کسانی را در ایران مجازات کند که فتنه 88 
را سرکوب کرده اند. نکته کلیدی این است که این اظهارنظر نه از 
جانب رسانه ها و تحلیلگران آمریکایی بلکه از سوی جان لیمبرت، 
مقام مسؤول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا که در واقع مسؤول 
پرونده ایران در دولت این کشور محسوب می شد، بیان شده است. 

لیمبرت می گوید:
مس�أله این نیس�ت که مردم ایران ضرر بکنند، هدف از این 
اقدامات حمایت از مردم ایران اس�ت و تحریم ها به کسانی که با 
مردم ایران با خشونت و از طریق غیرانسانی رفتار می کنند ضرر 

می رساند و آنها را مجازات می کند، نه به خود مردم ایران.59
ترکی��ب ای��ن داده ها با یکدیگ��ر تردیدی در این ب��اره باقی 
نمی گ��ذارد که رابطه می��ان فتن��ه 88 و تحریم های فلج کننده 
اقتصادی که پس از آن از س��وی آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال 
ش��د، از یک س��و یک رابطه عّلی و معلولی است به این معنا که 

فتن��ه علت تحریم ها بوده واگر فتنه 88 رخ نمی داد بدون تردید 
آمریکایی ها نه می خواس��تند و نه می توانستند به سمت اعمال 
چنی��ن رژیم بی رحمانه ای از تحریم ها علی��ه مردم ایران حرکت 
کنند. از سوی دیگر این رابطه دیالکتیکی است یعنی فتنه و تحریم 
متقابا به هم خدمات گرانبهایی کرده اند. فتنه شرایطی را ایجاد 
کرد که آمریکا بتواند یک رژیم جنایتکارانه از تحریم ها را با اجماع 
مصوب کند و بعد به اجرا بگذارد و تحریم هم به نوبه خود سعی 
کرد آتش فتنه را ش��عله ور نگه دارد و برای آن سرمایه اجتماعی 
خلق کند. به همین دلیل، در همه سال های پس از 1389 نوعی 
همزیستی کامل میان فتنه و فشار خارجی بویژه تحریم ها وجود 
داشته و فتنه گران هرگز حتی یک بار به طور اساسی با تحریم ها 
مخالفت نکرده و برای رها شدن کشور از چنگال آن نکوشیده اند. 
در واقع همانطور که در سند تامات راهبردی حزب مشارکت به 
صراحت نوشته شده، جریان اصاح طلب همواره فشار خارجی بر 
نظام را فرصتی برای خود می داند که می تواند بر توان چانه زنی آن 
در مقابل نظام بیفزاید و به همین دلیل هرگز راضی به قطع کامل 

این فشارها نبوده است.
7- سبزها دست به دامن آمریکا می شوند

اما شاید جالب ترین سندی که ارتباط میان فتنه سبز و تصمیم 
غرب برای اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران را آشکار می کند، 
تاشی است که محسن مخملباف در سفری که اواخر سال 1388 
به عنوان نماینده میرحسین موسوی به آمریکا داشت برای اعمال 
تحریم ها به عمل آورد. بنا بر گزارش جی سالمون، خبرنگار امور 
ایران در روزنامه وال اس��تریت ژورنال، مخملباف در این س��فر به 
صراحت اعام می کند جنبش سبز در ایران از اعمال تحریم های 
هدفمند اقتصادی حمایت می کند. این روزنامه 20 نوامبر 2009 

می نویسد طی بازدید مخملباف از واشنگتن:
آق�ای مخملباف که س�خنگوی کاندیدای ریاس�ت جمهوری 
ایران میرحسین موسوی است به اوباما پیام داده است پشتیبانی 
علن�ی خود را برای نیرو های دموکراتیک در ایران افزایش داده و 
به فشار های مالی بر سپاه بیفزاید. آقای محسن مخملباف اعام 
کرده اس�ت جنبش س�بز ایران از تحریم های اقتصادی هدفمند 

پشتیبانی می کند.
 وال استریت ژورنال، به نقل از مخملباف می نویسد:

ما به تحریم های اقتصادی که فشار را بر ایران زیادتر می کند 
محتاجیم. ما می خواهیم اوباما بگوید او پشتیبان دموکراسی است. 

اگر چنین نگوید طرفداران خود را در ایران از دست خواهد داد.60
این درخواست مخملباف که دقیقا در آغاز مباحثات در آمریکا 
درب��اره ضرورت اعمال تحریم ها به منظور حمایت از س��بزها در 
ایران بیان ش��ده، بی تردید نقشی بسیار جدی و تعیین کننده در 

نهایی شدن تصمیم آمریکا در این باره داشته است. 
هفته نامه آمریکایی تایم ه��م در همان مقطع، در مقاله ای با 
عنوان »سبزها دست به دامن آمریکا می شوند« به قلم رابین رایت 

)23 نوامبر 2009( از قول مخملباف می نویسد:
اعم�ال تحریم های اقتصادی باعث خواهد ش�د ایران متوجه 
ش�ود جهان نس�بت به آنچه در این کش�ور می گذرد بی تفاوت 

نیست.61
روزنامه وال اس��تریت ژورنال در همان تاریخ نوش��ت: حضور 
مخملباف به نمایندگی از موسوی در آمریکا و درخواست وی برای 
اعم��ال تحریم علیه ایران به برخی اختاف نظرها و مباحثات که 
در آمریکا درباره مفید بودن یا نبودن تحریم ها شکل گرفته بود، 
خاتمه داد. این روزنامه می نویس��د: مهم ترین سوال در آن مقطع 
در آمریکا این بود که آیا تحریم ها به جنبش سبز در ایران کمک 
می کند یا خیر. برخی ظاهرا عقیده داش��ته اند ممکن است این 
تحریم ها به معنای وابستگی جنبش سبز به آمریکا تفسیر شود اما 
حضور مخملباف در واشنگتن و درخواست صریح او برای اعمال 
تحریم ها همه این تردیدها را از بین برد و آمریکایی ها را مطمئن 

کرد جنبش سبز تحریم را به نفع خود می داند. 
این شاید صریح ترین کدی است که می توان آن را درخواست 
فتنه گران از آمریکا برای تحریم ملت ایران نامید. در واقع به نوعی 
می ت��وان گفت جریان فتنه پ��س از 9 دی 88 تصمیم گرفت از 
مردم ایران انتقام بگیرد و برای این انتقام گیری راهی بهتر از آن 
نیافت که آمریکا را متقاعد کند سنگین ترین تحریم های ممکن 
را علیه این مردم اعمال نماید. از دید فتنه گران، مردم به س��بب 
رویگردانی از آنها باید هزینه ای سنگین می پرداختند و این هزینه 
نمی توانس��ت چیزی جز اعمال ش��کنجه بی رحمانه و بلندمدت 
اقتصادی بر آنها باشد. دقیقا با همین ماموریت بود که افرادی مانند 
مخملباف به آمریکا اعزام ش��دند تا به این کشور یادآوری کنند 
وقت عمل فرارسیده است. میرحسین موسوی هرگز انکار نکرد که 
محسن مخملباف به نمایندگی از او به واشنگتن رفته و درخواست 
تحری�م ملت ایران را کرده اس�ت. قطعنامه 1929 و تحریم های 
یکجانبه مابعد آن یک پروژه مشترک میان جریان فتنه و آمریکا 
بود. فتنه گران را می ت��وان در این پروژه کارفرما و آمریکایی ها را 
پیمانکار دانس��ت. هدف این پروژه هم این بود که مردم بفهمند 
وقتی به نیروهای طرفدار غرب در ایران پشت می کنند، چه بهای 

سنگینی باید بپردازند.
ادامه در صفحه 10
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ادامه از صفحه 9
این مس��تندات برای آنکه ثابت کند هدف اصلی قطعنامه 
1929 و تحریم های یکجانبه مابعد آن، سرویس دهی به جریان 
فتنه بود، کاما کافی است؛ اگرچه پژوهش بیشتر، بدون تردید 

می تواند جنبه های مهم تری از موضوع را هم آشکار کند. 
شکنجه اقتصادی؛ تحفه فتنه گران برای ملت ایران ■

اکنون که روش��ن ش��د علت اصلی صدور قطعنامه 1929 
و تحریم ه��ای یکجانبه مابعد آن در حوزه ه��ای انرژی و مالی، 
تحلیل آمریکا از ش��رایط داخلی ایران و اراده غرب برای کمک 
و حمایت از فتنه 88 بوده، خوب اس��ت به این سوال بپردازیم 
که تحریم هایی که براس��اس این اس��تراتژی وضع ش��د، چه 
ویژگی هایی داشته است. به عبارت دیگر، پرداختن به این بحث 
ضروری است که وقتی آمریکا تصمیم گرفت با هدف حمایت و 
توفیق جریان فتنه به شکنجه اقتصادی ملت ایران بپردازد، دقیقا 

چگونه این کار را انجام داد؟
1-  1929، شدیدترین قطعنامه ممکن

ش��اید مهم ترین جنب��ه قطعنامه 1929 این اس��ت که به 
طور کاما عمدی و ارادی با حداکثر ش�دت تنظیم شده است. 
آمریکایی ه��ا به چند دلیل قطعنامه 1929 را بس��یار رادیکال 

نوشتند.
دلی��ل اول این بود که می خواس��تند این قطعنامه حداکثر 

مقدار تاثیر را بر محیط داخلی ایران بر جای بگذارد.
دلی��ل دوم آن بود که تص��ور می کردند فرصتی را که فتنه 
88 برای ایجاد اجماع در اختیار آنها گذاشته به هیچ وجه نباید 
از دست بدهند چرا که ممکن است چنین فرصتی دیگر هرگز 

تکرار نشود )که نشد(.
و سومین دلیل هم این بود که آمریکایی ها می خواستند مفاد 
تحریم های گنجانده ش��ده در قطعنامه چنان عمیق، شدید و 
وسیع باشد که بتوانند براساس آن هر نوع تحریم یکجانبه ای را 

که می خواهند علیه ایران اعمال کنند.
 ای��ن امر )یعنی تش��دید متن قطعنامه ت��ا حداکثر مقدار 
ممکن( توصیه کس��انی بود که بعدها معلوم شد در واشنگتن 
بس��یار موثرند. مایکل س��ینک، رئیس موسسه واشنگتن که 
اکنون روشن شده یکی از متنفذترین تحلیلگران ضدایرانی در 

آمریکاست، در آن مقطع در این باره نوشت:
ما نباید دس�ت خود را ببندیم و فکر کنيم هر اقدامي عليه 
ای�ران نياز به تصميم متفق القول در ش�وراي امنيت دارد. من فکر 
نمي کنم تغييرات زیادي در ش�وراي امنيت روي داده باش�د. ایران 
فکر نمي کند تحریم ها بسيار شدید و بسيار رنج آور باشد و به همين 
جهت جس�ورانه می گوی�د هزینه اي براي کاري ک�ه انجام می دهد 

نخواهد پرداخت.62
همانطور که می توان حدس زد، بنیامین نتانیاهو هم یکی از 
مهم ترین افرادی بود که استدال کرد باید یک شوک اقتصادی 
بس�يار سنگين به ایران وارد شود. وی شاید اولین فردی بود که 
پیش��نهاد داد تحریم های یکجانبه پ��س از 1929 روی موضوع 

بنزین متمرکز شود:
احتمال اینکه ایران یک برنامه س�اخت ساح های هسته اي 
ایجاد کند بزرگ ترین مش�کلي اس�ت که ما در عصر خود با آن 
روبه رو هس�تيم. جامعه بين الملل در صورتي که تصميم بگيرد 
می تواند تحریم های شدیدتري را اعمال کند. اگر جامعه بين الملل 
مانع واردات بنزین به ایران شود این کشور ظرفيت پاایشگاهي 
ندارد و حکومت این کشور پایان مي یابد و من این را تحریم های 

فلج کننده می دانم.63
هفته نامه تایم این موضوع را اینگونه توضیح می دهد:

فقط تحریم کامل واردات بنزین است که می تواند ایران را به 
زانو درآورد.64

جالب ترین تعبیر اما احتماا از آن فیلیپ کراولی، سخنگوی 
وقت وزارت خارجه آمریکاس��ت که می گوید تحریم های جدید 
باید به گونه ای باشد که قلب مشکل ما را در تهران هدف بگیرد.

وی می گوید:
همه م�ا می خواهيم هرچيزي ک�ه از قطعنامه تحریم بيرون 
می آید اول معتبر باشد؛ دوم قلب مشکل ما در ایران را هدف قرار 

دهد و سوم اینکه قابل اجرا باشد.65
اگر بخواهیم از تعبیری دقیق استفاده کنیم، آمریکایی ها در 
پی قطعنامه ای بودند که تدابیر وسیعی از تحریم ها را در بر گیرد تا 
بعد بتوانند از طریق اقدامات یکجانبه آن را تعمیق کنند.یک مقام 
عالیرتبه دولت آمریکا به روزنامه فایننشال تایمز می گوید وضعیت 
ایده آل آن بود که تحریم ها وس�يع و عميق باشد اما تحریم های 

پیشنهادي حداقل وسیع است.66 به گفته وي، درباره ایران تحریم 
کامل عملي نیس��ت اما بهتر است مقوله های مهم متعددي در 
تحریم ها گنجانده ش��ود. واشنگتن در صدد اقدام در زمینه های 
وسیعي است که از جمله بخش مالي، تجارت، انرژي، بازرسي از 
محموله ها و سپاه پاسداران ایران را شامل شود. این مقام رسمي 

ادامه می دهد:
مایليم اقداماتي در همه این عرصه ها اعمال ش�ود حتي اگر 
برخي الزامي باشند و برخي دیگر چندان قوي نباشد. می خواهيم 
نش�ان دهيم اق�دام در این زمينه ها مش�روعيت دارد و متعاقبا 
کشورها می توانند تصميم بگيرند که این اقدامات به لحاظ اجرایي 

چقدر باید شدید باشد.67
س��وال این اس��ت که چرا آمریکا تا این حد تاکید داشت که 
تحریم ها علیه ایران باید بس��یار شدید باش��د؟ و چرا عما هم 
قطعنامه 1929 ش��دیدترین قطعنامه تحری��م در طول تاریخ 
شورای امنیت از کار در آمد؟ ارزیابی تحلیل های منتشر شده از 
سوی منابع غربی بی آنکه زحمت چندانی نیاز باشد ثابت می کند 
آمریکا تصور می کرد باید گسل هایی را که جریان فتنه در محیط 
داخلی ایران به وجود آورده فعال کند و از طریق ایجاد یک کانال 
تغذی��ه اقتصادی فعال، به آنها عمق ببخش��د. آمریکایی ها فکر 
می کردند جریان فتنه در ایران زمینه کاما مناسبی ایجاد کرده 
که اگر با فشار اقتصادی سنگین همراه شود، فضای داخلی ایران 
را منفجر خواهد کرد. اگر جریان فتنه محیط داخلی ایران را به 
هم نمی ریخت و بناحق و با ادعای دروغ تقلب مردم را در مقابل 
نظام قرار نمی داد، معنا نداش��ت آمریکا روی اعمال تحریم های 
بسیار شدید اقتصادی سرمایه گذاری کند چرا که در آن شرایط 
این تحریم ها می توانست به تنفر عمومی از غرب در ایران منتهی 
شود و انگیزه مقاومت ملت ایران را در مقابل غرب افزایش دهد. 
ایجاد اشتباه محاسباتی در ذهن غربی ها درباره نوع واکنشی که 
مردم ایران به فشار شدید اقتصادی نشان خواهند داد، خمیرمایه 

قطعنامه 1929 و تحریم های یکجانبه پس از آن است. 
2- تحریم های خارج از ش�ورای امنيت، به اوج رساندن شکنجه 

اقتصادی
آمریکایی ها از همان ابتدا شفاف بودند که برنامه وسیعی برای 
تحریم یکجانبه ایران پس از صدور قطعنامه، آماده شده و قطعنامه 
شورای امنیت تنها قرار بود به عنوان زیرساخت آن عمل کند. در 
واقع تاکید بر این بود که تحریم های اصلی برای حمایت از جریان 
فتنه در ایران، خارج از شورای امنیت اعمال خواهد شد. یک مقام 

ارشد آمریکایی در این باره می گوید:
فشار بر ایران حتي بدون صدور قطعنامه نيز تشدید می شود 
زیرا بانک ها و ش�رکت های تامين س�وخت داد و ستد خود را با 
دول�ت ایران قطع می کنند ولي م�ا می خواهيم و به قطعنامه اي 
نياز داریم که به عنوان »خط مش�ي« عمل کند و ما براس�اس آن 
بتوانيم فش�ارها را تش�دید کنيم. دولت های جهان می توانند از 
این قطعنامه براي مش�روعيت بخش�يدن به تاش براي اعمال 

تحریم های شدیدتر خود استفاده کنند.68
یک مقام دیگر می گوید:

فشار بر ایران حتي بدون قطعنامه هم ایجاد شده است زیرا 

بانک ها و ش�رکت های س�وخت تعامل بازرگاني خود را با دولت 
ایران متوقف کرده اند. ما به قطعنامه نياز داریم تا از آن به عنوان 
بستري براي افزایش تحریم ها استفاده کنيم.دولت ها می توانند از 
این تحریم براي مشروعيت بخشيدن به تحریم های خود استفاده 

کنند.69
یک منبع دیگر موضوع را اینگونه شرح می دهد:

پس از سازمان ملل از اتحادیه اروپایی براي تقویت تحریم های 
خود درخواس�ت خواهد شد. به گفته منابع آگاه، شمار زیادي از 
کش�ورها پيش از این به صورت فردي متعهد ش�ده اند صادرات 
قطعات یدکي یا حتي محصوات پاایش ش�ده نفتي را به ایران 

محدود کنند.70
اینها همه نشان دهنده این است که آمریکا با درک نیاز فوری 
دوستانش در ایران، رایزنی های فراوانی را برای تشدید تحریم ها 
علیه ایران آغاز کرده بود و قصد داشت آن را حتی بدون قطعنامه 
شورای امنیت عملی کند؛ منتها در این میان به قطعنامه به عنوان 
بستر حقوقی و عنصر مشروعيت بخش نیاز داشته است. رابرت 
گیت��س، وزیر وقت دف��اع آمریکا که معمار اس�تراتژی ترکيب 
گزینه های فش�ار عليه ایران است، شفاف تر از هر کس دیگری 
ابعاد و اهداف پروژه را تشریح کرده است. وی می گوید: قطعنامه 
جدید یک سکوی حقوقی برای یک سلسله اقدامات بسيار قوی 

خارج از شورای امنيت خواهد بود:
تصوی�ب ی�ک قطعنام�ه در ش�ورای امنيت س�ازمان ملل 
فراهم کننده سکوی حقوقی تازه ای برای هر کشور یا گروه هایی 
از کش�ورها مانند اتحادیه اروپایی است که می خواهند دست به 
اقدامات ش�دیدتری بزنند. قطعنامه س�ازمان ملل از این منظر، 

به عنوان سکوی پرتاب عمل می کند.71 
مهم ترین شاهد بر این امر هم این است که آمریکایی ها قبل 
از تصویب 1929 جزئیات تحریم های یکجانبه خود را که در گام 
اول ب��ر بنزین متمرکز بود، آماده کرده بودند. ارا فریدمن، مدیر 

روابط سیاسي مرکز صلح آمریکا در این باره می نویسد:
اخيرا با یکي از دوس�تانم در اطاع�ات ارتش آمریکا درباره 
تاش هاي کنگره براي به تصویب رساندن طرح تحریم صادرات 
بنزین به ایران و همچنين تحوات اخير بين المللي در این رابطه 
گفت وگو مي کردم؛ طرحي که ماه گذش�ته ایپک ابي قدرتمند 
صهيونيستي مس�تقر در آمریکا با ارس�ال نام هاي به تک تک 
اعضای کنگره خواس�تار به تصویب رساندن و اجرایي شدن هر 

چه سریع تر آن شده بود.72
جالب اس��ت توجه کنیم پیش از تصویب قطعنامه، شرکت 
مانگلور هند تحت فش��ار آمریکا اعام کرد دیگر به ایران بنزین 
نمی فروش��د. همچنین شرکت پتروناس که بزرگ ترین شرکت 
تولیدکننده بنزین در مالزی است نیز صادرات بنزین به ایران  را 
متوقف کرد.73 مدت کوتاهی بعد کریستوف دوژماری مدیرعامل 
وقت ش��رکت توتال نیز اعام کرد در صورت تصویب قانوني در 
آمریکا براي مجازات ش��رکت هاي صادرکننده مواد سوختي به 
ایران، این شرکت اروپایي فروش بنزین به ایران را متوقف خواهد 

کرد.74
اگ��ر به روند اعمال تحریم های یکجانبه از س��وی آمریکا و 

اروپا علیه ایران نگاه کنیم، روش��ن اس��ت که این روند به طور 
کامل بر ش��الوده قطعنامه 1929 استوار شده است. نخست در 
تابستان 1389 تحریم بنزین اعمال شد که غربی ها آن را »گلوله 
نقره ای« می خواندند. پس از آن نیز به تدریج طی سال های 89 
و 90 تحریم خرید نفت )که »گلوله طایی« خوانده می شد( از 
ایران از س��وی اتحادیه اروپایی، تحریم سوئیفت و تحریم بانک 
مرکزی اعمال شد. این فرآیند نشان دهنده آن است روند تشدید 
تحریم ه��ا علیه ایران یک روند کاما برنامه ریزی ش��ده بوده و 
آمریکایی ها از همان ابتدا می دانستند به کجا قرار است بروند.  
علت همه این اقدامات هم آن بود که آمریکایی ها می خواستند 
در زمانی کوتاه و به طور مس��تمر بیش��ترین تاثیر را بر جامعه 
ایران��ی بگذارند. این موضوعی اس��ت که خ��ود را در مذاکرات 
ماقبل صدور قطعنامه میان روسیه و چین از یک سو و آمریکا از 
سوی دیگر نشان می دهد. وقتی این مباحثات را مرور می کنیم 
کاما پیداس��ت آمریکایی ها می خواهن��د تحریم هایی اعمال 
کنند که بیش��ترین اثر را بر جامعه ایرانی بگذارد اما می بینند 
طرف هایی مانند روسیه تا حدودی مخالفند بنابراین آمریکا بار 
اصلی تحریم های کمک کننده به جریان فتنه در ایران را روی 
دوش تحریم های یکجانبه خارج از ش��ورای امنیت می گذارد. 

وال استریت ژورنال موضوع را اینگونه توضیح می دهد:
م�دودف  دیميت�ری  خصوص�ی،  مذاک�رات  جری�ان  در 
رئيس جمه�وری ]وق�ت[ روس�يه ه�م ب�ه ش�کل واضح�ی 
محدودیت های�ش را برای تحریم های ایران ترس�يم کرد. یک 
مشاور کرملين می گوید روس�يه با تمام تحریم ها همراه است 
ولی با جدی ترین س�احی ک�ه تندروهای واش�نگتن در نظر 
دارند همراه نمی ش�ود؛ تحری�م و ممنوعيت ف�روش بنزین و 
فرآورده های نفتی به ایران. سرگئی ریباکوف معاون وزیر خارجه 
روس�يه می گوید: »هرگونه ممنوعيت و تحریم فروش بنزین و 
فرآورده های نفتی به ایران، مانند س�يلی، فش�ار محکم و یک 
شوک بزرگ به تمام جامعه و مردم ایران است. چنين فشارهایی 
که شوک بزرگی به اساس جامعه وارد می کند را ما به طور حتم 

در نظر نمی گيریم«.75
ام��ا در واق��ع از دس��ت روس��یه کار چندانی ب��ر نمی آمد. 
آمریکایی ها یک جمله در متن قطعنامه 1929 نوشتند که ایران 
از درآمدهای نفتی اش برای س��اخت ساح هسته ای استفاده 
می کند و بر همین اساس همه تحریم های مالی و بانکی را که 
می خواستند خارج از شورای امنیت تقریبا بدون دردسر اعمال 

کردند.
یک سوال بس��یار مهم در اینجا این است که آمریکا نوع و  
زم��ان بندی اعمال تحریم های یکجانبه علی��ه ایران را چگونه 
انتخاب می کرد؟ ش��واهدی وجود دارد که ثابت می کند در این 
مورد هم مشاوران داخلی مرتبط با جریان فتنه اصلی ترین نقش 
را ایفا کرده اند. همانطور که مستندات ارائه شده در کیفرخواست 
»م.ه« نشان می دهد، وی متهم است در مدت حضور در لندن، 
با عناصری از دولت انگلس��تان در ارتباط مستمر بوده و به آنها 
در این باره که چه تحریم هایی را و چگونه باید اعمال کنند تا 
بیشترین فش��ار ممکن بر ایران وارد شود، مشورت داده است. 

جزئیات این موضوع فعا قابل بحث نیس��ت چ��را که دادگاه 
رسیدگی به این اتهامات هنوز ادامه دارد.

خاتمه و نتيجه گيری ■
این نوشته به هیچ وجه کامل نیست. حداقل 3 مبحث دیگر 
در این نوشته باید مورد بحث قرار می گرفت تا حق مطلب ادا 

شده باشد. 
1- قب��ل از هر چیز باید نش��ان داده می ش��د فتنه 88 چگونه 
راهب��رد کان آمریکا را درباره ای��ران –که تا پیش از آن تاریخ 
صرفا بر مهار برنامه هسته ای ایران متمرکز شده بود- تغییر داد 
و عامل سیاس��ت داخلی در ایران را بدل به یکی از اصلی ترین 
پارامترهای ش��کل دهنده به تصمیمات واشنگتن درباره ایران 
کرد. این موضوعی است که برای درک مکانیسم بازنگری های 
راهبردی در آمریکا راجع به ایران حائز اهمیت فوق العاده است 
و در نوش��ته ای دیگر تفصیا ب��ه آن خواهیم پرداخت. در واقع 
حرکت به س��مت اعمال تحریم های اقتصادی فلج کننده علیه 
ایران یک اقدام مستقل نبود، بلکه درچارچوب یک راهبرد جدید 
به نام راهبرد »تغییر محاسبات با استفاده از ترکیب گزینه های 
فشار« انجام شد که متاسفانه در این نوشته مجالی برای بحث 

درباره آن فراهم نشده است.
2- پ��س از آن، بای��د در این باره هم بحث می ش��د که گزینه 
تحریم ه��ای فلج کننده تنه��ا گزینه ای نبود ک��ه در چارچوب 
این راهب��رد و برای اثرگذاری بر محی��ط داخلی ایران و تغییر 
محاس��بات مردم فعال شد. آمریکایی ها همچنین سعی کردند 
یک تهدید نظامی معتبر علیه ایران ایجاد کنند، دوران جدیدی 
از عملي�ات اطاعاتی علی��ه ایران را آغاز کردن��د که از ابتدای 
انقاب به این سو بی سابقه بود، یک طراحی ویژه برای بازسازی 
سازمانی و گفتمانی جریان فتنه انجام دادند، زیرساخت عمليات 
روانی و رس��انه ای خود علی��ه ملت ایران را نوس��ازی کردند و 
همچنین استراتژی مذاکراتی خود را تغییر دادند. در این نوشته 
درب��اره هیچ کدام از این موارد به جز موضوع تحریم ها س��خن 
گفت��ه نش��د و امیدواریم بتوانیم در آین��ده نزدیک در مقااتی 
مبسوط و مستند این مساله را شرح دهیم که فتنه 88 ترکیبی 
از گزینه های فش��ار را علیه ایران فعال کرد که تحریم های فلج 

کننده اقتصادی فقط یکی از آنها بود.
3- سومین موضوعی که بدون شک باید درباره آن سخن گفته 
می ش��د این اس��ت که پس از صدور قطعنامه 1929 تا آستانه 
انتخابات خرداد 1392 )یعنی در بازه زمانی 4 سال پس از فتنه تا 
انتخابات بعدی( آمریکا چگونه سعی کرد در چارچوب یک راهبرد 
جدید خط سازش را در ایران تقویت کند. این هم مساله ای است 

که جداگانه و به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت.
اما از همین مقدار چند نتیجه کاما روشن می توان گرفت.

یکم- قطعنامه 1929 و تحریم های یکجانبه مابعد آن به هیچ 
وجه تحریم های هسته ای نیس��ت. این تحریم ها مستقیما به 
درخواس��ت جریان فتنه و با هدف حمایت از آنها وضع ش��د و 
به نوعی مجازات مردم ایران به سبب رویگردانی از فتنه گران و 
همچنین تاشی برای سوق دادن اجباری دوباره آنها به سوی 

جریان فتنه محسوب می شد.
دوم- اساس��ا جنایت بزرگ جریان فتن��ه علیه ملت ایران هم 
همانطور که رهبر معظم انقاب اسامی فرموده اند و ما تاش 
کردیم در این نوشته آن را مستند و بازسازی کنیم، این است 
که پروژه فشار بر ایران را احیا و بشدت رادیکال کرد و دشمنی 
را که از امتیازگیری از ایران ناامید شده و به سمت امتیازدهی 
پی��ش می رفت، جری کرد و به جان ملت انداخت. این جنایت 
از هر جرم دیگری بزرگ تر است و باید در صدر عناوین اتهامی 

سران فتنه قرار گیرد. 
سوم- نکته پایانی هم این است که ما به هیچ وجه درباره یک 
پدیده تاریخی که تمام ش��ده و رفته اس��ت سخن نمی گوییم. 
مساله فتنه 88 و تبعات راهبردی آن برای امنیت ملی جمهوری 
اس��امی ایران موضوعی کاما زنده و به روز اس��ت که کشور 
همین حاا نیز با تبعات آن مواجه است. این مساله، خود بخشی 
کوچک از یک مساله کلی تر تحت عنوان نحوه تاثيرگذاری فهم 
آمریکا از وضعيت داخلی ایران بر روند طرح ریزی استراتژیک 
ضد ایران اس��ت که بای��د در جای خود مورد مطالعه تفصیلی 
قرار گیرد. ما برای مبارزه با فتنه دایل بسیار زیادی داریم. این 
نوش��ته یکی از مهم ترین آن دایل را بس��ط می دهد و آن این 
است که فتنه »تکیه گاه، شریک و انگیزه بخش آمریکا« برای 
جنایت علیه ملت ایران به اشکال مختلف بوده است که تحریم 

تنها یکی از آنهاست. 

1- متن کامل تمام مقااتی که فيش های مورد استناد در این نوشته از 
آنها استخراج شده، نزد نویسنده موجود و قابل ارائه است.

2- لوی�ي ش�اربونو، گ�زارش خبرگ�زاري رویت�رزاز س�ازمان مل�ل 
)1389/1/13(

3- بوریس کایماکف، روزنامه روسي وره ميا ناواستي )1388/1/13(
4- گزارش آسوشيتدپرس از واشنگتن )1389/1/14(

5- کریل بليانينوف و الکساندر رئوتوف، کومرسانت )1389/1/14(
6- گزارش خبرگزاري فرانسه از پکن )1389/1/13(

7- هووارد ا فرانچي، کریستين ساینس مانيتور )1389/2/8(
8- زود دویچه تسایتونگ )1389/1/23(

9- کریس باکلي و جف ماس�ون، گزارش خبرگزاری رویترز از پکن و 
واشنگتن )1389/1/13(

10- گلن کسلر، واشنگتن پست )1389/2/28(
11- تایمز )1389/2/28(

12- الکساندر رئوتف، کامرسانت )1389/2/28(
13- گزارش خبرگزاري شين هوا از برازیليا )1389/2/29(

نيوی�ورک  از  رویت�رز  گ�زارش خبرگ�زاري  لوی�ي ش�اربونو،   -14
)1389/2/29(

15-  دیوی�د ایگناتيوس، واش�نگتن پس�ت )1389/2/31(:یک مقام 
ارش�د آمریکا گفت ایران براي اجراي این توافق باید همانطور که در 
نس�خه اوليه پيشنهاد ژنو درج شده است نخس�ت با پنج عضو دائم 
شوراي امنيت و آلمان به منظور بحث هاي مفصل تر در این باره دیدار 
کن�د و در گام دوم تهران باید از غني س�ازي 20 درصدي خود صرف 

نظر کند.
16- ژان لوئيدواوس�يه، گ�زارش خبرگزاري فرانس�ه از اس�تانبول 

)1389/3/2(
17- ویلي�ام. جی. ب�راد، دیوید س�نگر،  هرالد تریب�ون بين المللي 

)1389/1/9(
18- بيل گرتز، واشنگتن تایمز )1388/12/26(

19-  کریل بليانينوف و الکساندر رئوتوف، کومرسانت )1389/1/14(

20-  جابي واریک، واشنگتن پست )1389/2/12(
21-  جين اسکينر، فاکس نيوز  )1389/2/1(

22- نس�خه محرمانه ای از این گزارش نيز دوشنبه )19 آوریل 2010( 
به کنگره فرستاده شد.

23-  کریس باکلي و جف ماس�ون، گزارش خبرگزاری رویترز از پکن 
و واشنگتن )1389/1/13(

24- بنيامي�ن دیرکس، فاینش�نال تایمزآلم�ان )1389/1/12(: گيدو 
وس�تروله ش�ربت را از لب�ش پاک می کن�د و دیوی�د ميليبند بدون 
ناش�يگری تافی افرا می َمکد و برنار کوش�نر بيکار نمی ماند و چيزی 
برم�ی دارد و هياری کلينتون هم ب�ا ظرافِت تمام آب نباتی به دهان 
می گذارد. سرگئی اوروف مایل نيست وقتی شيرینی در دهان دارد 
از او عکس گرفته شود اما او هم نمی تواند شاد نباشد. پيام این صحنه 
ها این اس�ت: نگاه کنيد! ما یکدستيم، با هم می مانيم. وزیران خارجه 
8 قدرت اقتصادی در گردهمایی خود در کانادا یکی از محبوب ترین 
ترفن�د های خود را زدند: ناراحت کردن کس�ی که همکاری نمی کند. 
این کس در حال حاضر چين است زیرا چين به این گروه تعلق ندارد و 
از این گذشته نمی خواهد از تحریم های شدیدتر عليه ایران حمایت 

کند.
25- یک مقام آمریکایي هم گفته اس�ت انتظ�ار مي رود دولت اوباما 
گزارش�ي را درباره سياس�ت مالي چين منتش�ر کند. احتماا دولت 
آمریکا انتش�ار این گ�زارش را که در آن چين به عنوان کش�وري که 
در سياس�ت هاي مالي دس�تکاري مي کند معرفي مي شود به تعویق 
انداخته اس�ت. وزارت خزانه داري آمریکا قرار اس�ت پانزدهم آوریل 
گزارش خود درباره سياست هاي مالي شرکاي عمده تجاري آمریکا را 
به کنگره ارائه کند اما با توجه به آنکه رئيس جمهور چين اعام کرده 
اس�ت قصد دارد در کنفرانس امنيت هس�ته اي در آمریکا به ریاست 
باراک اوباما در روزهاي 12 و 13 آوریل شرکت کند، گمانه زني ها درباره 
تصميم دولت آمریکا مبني بر به تعویق انداختن انتش�ار گزارش خود 
درباره سياست هاي مالي کشورهاي عمده مانند چين افزایش مي یابد. 
همچنين ممکن است این گزارش در موعد مقرر منتشر شود اما آمریکا 

از معرفي چين به عنوان کش�وري که در سياست هاي مالي دستکاري 
مي کند خودداري کند. چين دس�تکاري در سياست هاي مالي خود را 

رد کرده است. شاي اوستر، وال استریت ژورنال )1389/1/14(
26- پيت�ر فری�ش و دیوی�د کراف�ورد، وال اس�تریت ژورن�ال 
)1388/1/14(: ی�ک ش�رکت ایراني که با برنامه هس�ته اي تهران 
ارتباط نزدیک دارد تجهيزات س�خت افزاري غني س�ازي اورانيوم 
از چين وارد مي کرده اس�ت. به گفته مقاماتي که از موضوع مطلع 
بودن�د، این اقدام با وجود تحریم ایران براي ممانعت از دسترس�ي 
این کشور به تجهيزات هسته اي صورت گرفته است. در هفته هاي 
اخير ش�رکت ایراني اقدام به خرید ش�يرهاي حساس و تجهيزات 
اندازه گيري خأ کرده اس�ت که ساخت یک شرکت فرانسوي بوده 
که تا ماه دس�امبر متعلق به یک ش�رکت مختلط آمریکایي به نام 

تيکو اینترنشنال بوده است.
27 - ماکس�يم ماکاریچ�ف، روزنام�ه روس�ي راسيس�کایا گازیه تا 

)1389/1/13(
28 - هاآرتص )1389/1/13(

29- تلگراف، 1389/1/13
30 - روزنامه تایمز کره  )1389/1/16(

31 - هاآرتص )1388/1/13(
32 -جيمز روبين استادیار روابط بين الملل در دانشگاه کلمبيا است. 
وی در دولت بيل کلينتون، رئيس جمهوری پيش�ين آمریکا، دستيار 

وزیر خارجه بود.
33 -پایگاه اینترنتينيوزمکس )1389/1/15(

34 -چيپ کامينز، وال استریت ژورنال )1389/12/26(
Theodore Karasik -35

36 - چيپ کامينز، وال استریت ژورنال )1389/12/26(
37 - اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی به مردم

38- چيپ کامينز، وال استریت ژورنال )1389/12/26(
39 - ریچارد هرتسينگر، روزنامه آلمانی ولت )1389/1/14(

40- اندرو لی باترز، مجله تایم )1389/4/19(

41- عب�اس مياني، مدی�ر مطالعات ایران در دانش�گاه اس�تنفورد 
آمریکا در گفت وگو با گزارش�گر شبکه تلویزیوني الجزیره انگليسي 

)1389/3/3(
42 - جان بولتون، نماینده س�ابق آمریکا در س�ازمان ملل متحد در 

گفت و گو با شبکه تلویزیوني فاکس نيوز )1388/1/14(
43- گفت وگوی کنت کاتزمن با پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی 

آمریکا )1389/1/15(
44- گفت وگوی کنت کاتزمن با پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی 

آمریکا )1389/1/15(
45-  تيري کوویل از پژوهشگران موسسه روابط بين الملل و راهبردي 

فرانسه، پایگاه اینترنتي فرانسوي زبان افر استراتژیک )1389/2/7(
46- دیوید ایگناتيوس، واشنگتن پست )2010/4/21(

47- ماتيو چانس، سي ان ان )1389/3/3(
48-  دنيل دامبي، فایننشال تایمز )1389/1/30(

49-  پيتر بيکر، نيویورک تایمز )1389/2/4(
50-  الشرق ااوسط )1389/2/7(

51- عب�اس مياني، مدی�ر مطالعات ایران در دانش�گاه اس�تنفورد 
آمریکا در گفت وگو با گزارش�گر شبکه تلویزیوني الجزیره انگليسي 

)1389/3/3(
52- گفت وگوی محمد کریشان مجري برنامه ماوراء شبکه تلویزیوني 

الجزیره با کارشناسان درباره بيانيه گيتس )1389/1/30(، 
53-  دامين مک الروي، دیلي تلگراف )1389/1/31(
54-  دامين مک الروي، دیلي تلگراف )1389/1/31(

55-  پيتر بيکر، نيویورک تایمز )1389/2/4(
56- کيم آر. هولمز )Kim R. Holmes( مش�اور سابق وزیر خارجه 
آمری�کا و مع�اون رئي�س س�ابق بنياد هریتي�ج اس�ت. وی کتابی با 
عنوان»بهترین آرزوی آزادی: رهبری آمریکا در قرن بيس�ت و یکم« 

نوشته است.
57- کيم آر. هولمز، واشنگتن تایمز )1389/1/3(

58-  تيري کوویل از پژوهشگران موسسه روابط بين الملل و راهبردي 

فرانسه، پایگاه اینترنتي فرانسوي زبان افر استراتژیک )1389/2/7(
59- عنایت فانی، گفت وگوی جان ليمب�رت، معاون مدیر کل وزارت 
خارجه ایاات متحده آمریکا در امور ایران با بی بی سی )1389/2/31(

60- متن اصلی این مقاله را اینجا ببينيد:
http://www.wsj.com/news/articles/SB1258656477657
56061?mg=reno64wsj&url=http،3A،2F،2Fonline.wsj.co

m،2Farticle،2FSB125865647765756061.html

61- اصل مقاله را اینجا ببنيد:
http://content.time.com/time/world/ar-
ticle/0,8599,1942091,00.html

62- مایکل س�ينگ، رئي�س امور خاورميانه در ش�وراي امنيت ملي 
دولت بوش در گفت وگو با  شبکه تلویزیوني فاکس نيوز )1389/1/15(
63-  بنيامين نتانياهو، نخست وزیر رژیم صهيونيستي در گفت وگو با 
جورج اس�تفانوپولوس از پایگاه اینترنتي شبکه تلویزیوني اي بي سي 

نيوز )1389/1/31(
64-  جيمز بن، تایمز )1389/1/31(

65- فيليپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا )1389/1/31(
66-  دنيل دامبي، فایننشال تایمز )1389/2/6(
67-  دنيل دامبي، فایننشال تایمز )1389/2/6(

68-  کلوم لينچ و ماري بت شریدان، واشنگتن پست )1389/1/14(
69-  واشنگتن پست )1389/1/15(

70-  فيليپ باتر، گزارشگر خبرگزاري فرانسه از تهران )1389/1/21(
71- بی بی سی )1389/1/27(

72-  فارین پاليسي )1389/1/15(
73-  اسپنس�ر اسوارتز، وال اس�تریت ژورنال )1389/1/27(: یکي از 
مقامات ش�رکت پتروناس گفت این ش�رکت که روزانه 15 تا 20 هزار 
بش�که بنزین به ایران صادر مي کرد از اواسط ماه مارس ارسال بنزین 

به ایران را متوقف کرده است.
74- گزارش خبرگزاري رویترز از کویت )1389/2/6(

75- جاناتان وایسمن، وال استریت ژورنال )1389/1/20(

پی نوشت
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دکتر سیدمجید حس�ینی این روزها در زمینه 
مطالبه امکانات برابر آموزشی به چهره ای فعال 
تبدیل شده است. به همین مناسبت با او به گفت وگو نشستیم تا 

آسیب های نظام آموزشی کشور را زیر ذره بین ببریم.
***

 چه ضرورتی ایجاب می کرد که به س�مت نهضت س�وادآموزی 
برویم؟ 

انقللاب 22 بهمن 57 انقللاب علیه  تبعیض بود. در حقیقت 
انقاب 57 انقابی بود که ایجاد شد تا فضای بی تبعیض برای مردم 
ایران ایجاد شود، یعنی همه با هم برابر باشند. این برابری یکسری 
مفاهیم داشت؛ برابری یک روستایی با یک شهری، برابری یک زن 
با یک مرد، برابری یک ترک با یک فارس، یک بچه دیپلمات با یک 

بچه معلم و... و ابعاد مختلف دیگری هم داشت. 
یکی از ابعاد این برابللری، برابری در زمینه آموزش بود. خب! 
می دانید که آموزش هم مفهوم بنیادینی اسللت و اگر بخواهیم 2 
رکن رفاه یک کشور را بشناسللیم یکی آموزش و دیگری درمان 
اسللت. اتفاقی که افتاد این بود که بهمن 57 فضایی ایجاد شللد 
که در آن قرار بود آغازی باشللد بللرای لحظاتی که افراد مختلف 
در حوزه های آموزش با هم برابر باشللند.  در آن زمان بر اسللاس 
آمار می بینیم که حجم بسللیار زیادی از افللراد به لحاظ آموزش 
برابللر نبودند و ایده نهضت سللوادآموزی زاییده این زمان اسللت. 
اینکه عنوان آن هم نهضت اسللت این است که حاصل آن لحظه 
بی تبعیض انقاب است، یعنی جنبشللی است برای بازگشت به 
لحظه بی تبعیض. نهضت سللوادآموزی ایجاد شد تا زخم آموزش 
پهلوی را که یک آموزش سراسر تبعیض بود جبران کند؛ آموزشی 
که هر روز تبعیض آمیزتر شده بود و زخم بی عدالتی در آن توسعه 
پیدا کرده بود و افراد زیادی از جنوب کشللور، از فقرا و محرومان 
نتوانسته بودند از این آموزش استفاده کنند. نهضت سوادآموزی 
نهضتی بود برای بازگشت به لحظه ای که می گوید همه باید برابر 
باشید و از امکانات آموزشی استفاده کنید و آن افرادی که از این 

امکانات عقب مانده اند، حاا باید از این امکانات استفاده کنند. 
 مصداق های این تبعیض و زخم آموزش�ی چه بود؟ بااخره شاه 

هم ادعا می کرد سپاه دانش راه انداخته و آموزش را نهادینه کرده 
است. 

شللما دقت کنید که دانشللگاه هایی که پهلوی سللاخت و ما 
متاسفانه میراث دار آن هستیم در شهرهای بزرگ هستند. یعنی 
دانشگاه خوب پزشکی در شیراز است، دانشگاه صنعتی خوب در 
اصفهان است، دانشللگاه معظم تهران در تهران است. اواً مساله 
این اسللت که وقتی دانشگاه های بزرگ مختص شهرهای بزرگ 
شللد، آرام آرام به افراد شللهرهای کوچک فهماند که اینجا جای 
زندگی نیسللت و باید به شللهرهای بزرگ مهاجرت کنید، چون 
امکانات و توانایی آموزشللی در شهرهای بزرگ است.  دوم اینکه 
سازمان آموزشی در ماندگاری مهارت و زندگی ترکیب معمول را 
به هم زد. یعنی یک روستایی اگر تا حاا یک مقداری خواندن و 
نوشللتن یاد می گرفت و بعد هم سراغ خرده زندگی خودش مثل 
کشاورزی، دامپروری یا مرغداری و... می رفت، حاا نظام آموزشی 
به سمتی رفت که می گفت اگر مدرک یا دیپلم نداشته باشی عقب 
هسللتی! حاا این دیپلم را باید کجا بگیری؟ در سازمان آموزشی 
که به صورت نابرابر در شهرهای بزرگ قرار گرفته است. پس باید 
مهاجرت کنی. اگر می خواهی از این آموزش استفاده کنی فی الواقع 
در روسللتاهای تربت جام نمی توانی دیپلم بگیری، باید به مشهد 
بروی. پدر من و عموهای من همه مجبور شللدند به همین دلیل 
از روستای کوچکی در حوالی تربت جام و فریمان بروند در مشهد 
ادامه تحصیل بدهند، چون امکان آن درس خواندن در روسللتاها 
نبود. پس مهاجرت ایجاد می شللد، چرا که امکان درس خواندن 
و دیپلم گرفتن در هیچ روسللتایی نبود. سازمان آموزش پهلوی 
سازمانی بود که فرد را به سمت شهرها می کشید و منطق نابرابری 
را تقویت می کرد. حاصل این موضوع چه شد؟ حاصل آن شد که 
افراد زیادی رویای آموزش پیدا کردند اما نتوانستند از آن استفاده 
کنند. افراد زیادی هم در آن آموزش شرکت کردند و آموزش برای 
آنها رویایی ساخت که آن رویاها محقق نشد.  اصاً انقاب حاصل 
رویاهایی است که آموزش پهلوی ساخت اما آن را محقق نمی کرد، 
آموزشللی که از آن حرف می زد، عدالتی کلله از آن حرف می زد، 
امکانات و رفللاه و غرب گرایی که از آن حرف می زد اما در صحنه 

عمل به طبقات متوسط به پایین نمی داد، به جای آن به آنها رویا 
می داد. می گفت این شرایط هست اما آن رویاها را محقق نمی کرد. 
پس پهلوی یک سیسللتم آموزشللی ایجاد کرد کلله کار آن 
رویاسازی بود اما توانایی تحقق آن رویاها را به خاطر ناعادانه بودن 
نداشت. در نتیجه وقتی انقاب 57 اتفاق افتاد تمام تاشش این 
بود که به لحظه ای بازگردد که این فرم آموزش ناعادانه پهلوی را 

اصاح کند و از این رو نهضت سوادآموزی ایجاد شد. 
 حاا با ایجاد نهضت سوادآموزی چه اتفاقی افتاد؟ 

تمام دهه 60 تاش بر این بود که زخمی را که پهلوی بر گرده 
ملت ایجاد کرد التیام دهد. تاش های زیادی شللد و این نهضت 
تاش کرد که یک جنبش اجتماعی را وارد نظام آموزشی کند و 
سواد را محور کرد. جالب است که سواد را محور کرده است، نگفته 
دیپلم یا لیسانس، سواد را محور آن چیزی قرار داده که باید در آن 
عدالت ایجاد شللود. این ایده خوبی بود که به مردم می گفت شما 
سواد بیاموزید،  نمی گوید لیسانس بگیرید. چون لیسانس درون 
یک نظام سرمایه داری قرار گرفت به نام دانشگاه آزاد. دانشگاه آزاد 
یک سللاختار ناعادانه سرمایه دارانه است اما گفت مردم سواد یاد 
بگیریللد تا رویاهای خودتان را در قالب همین رویه و با حضور در 

شهر و روستای خودتان اجرا کنید.
امللا چه اتفاقی افتاد؟ وقتی دهه 60 تمام شللد، آرام آرام یک 
سیسللتم آموزشی ایجاد شللد که روز به روز نابرابرتر می شد. این 
نابرابری هللا به نسللبت رابطه با مراکز سللرمایه داری دائمللاً افراد 
بازمانده از تحصیل تولید می کرد. یعنی در تهران به عنوان مرکز 
سرمایه داری جایی بود که بهترین امکانات در آن قرار داشت، آن 
وقت این امکانات در سیستان و بلوچستان یا کرمان وجود نداشت، 
پس آنها یا مجبور بودند به تهران بیایند یا از تحصیل بازبمانند! یا 

به شهرهای بزرگ بروند یا ترک تحصیل کنند. 
سازمان خصوصی سازی آموزش و اینکه 85 درصد دانشگاه ها 
پولی شدند، اینکه مدارس غیرانتفاعی محور کیفیت تحصیلی شد؛ 
این اتفاق ها افتاد که باعث شد آموزش تبدیل به کاا شود. طبیعتاً 
افرادی که توانایی خرید این کاا را نداشتند از تحصیل بازماندند. 
حاا نهضت سللوادآموزی به عنوان یک ساختار بروکراتیک دیگر 
نمی توانست مقابل ساختار بزرگ آموزش وپرورش و آموزش عالی 
که دائماً بر اسللاس پول افراد را حللذف می کرد، چیزی را جبران 
کنللد.  اان که داریم با هم صحبت می کنیللم 2/5 تا 3 میلیون 
بازمانللده از تحصیل داریم که نهضت سللوادآموزی به عنوان یک 
سللاختار بروکراتیک که از شکل اولیه خود افتاده است، نمی تواند 
این افراد را به تحصیل بازگرداند. سازمان آموزش هم هر روز این 

افراد را بیشتر حذف می کند. 
من دو هفته پیش سیسللتان و بلوچسللتان بودم. مدیر یک 
ناحیه آموزش وپرورش می گفت در این ناحیه 1100 نفر بازمانده 
از تحصیل داریم. یعنی دخترها و پسللرهایی کلله در کاس اول 
دبستان تحصیل نکرده اند و وقتی مدرسه ای در آن منطقه ایجاد 

شد 600 دختر با معدل سنی 13 سال در آن ثبت نام کردند. 
این یعنی بللا کاایی کردن آموزش اتفاقللی افتاد که نهضت 
سوادآموزی به عنوان یک جنبش حاشیه ای کنار آموزش وپرورش 
نمی تواند آن را جبران کند هر روز بازمانده از تحصیل ما بیشللتر 

می شود. 
توزیللع آمللوزش به ایللن عظمت بللا اداره ای به نللام نهضت 
سوادآموزی اصا تناسبی با هم ندارد. مجموعاً منابع ایران در سال 
در حوزه آموزش فقط در بخش آموزش عمومی تا دیپلم 66 هزار 

میلیاد تومان هزینه می شللود. به نظر شللما این 66 هزار میلیارد 
تومان چه تناسبی با بودجه نهضت سللوادآموزی دارد؟ اصا این 
نسبت میل به صفر دارد. پس اینجا از ساختار کارآمد یا ناکارآمد 

صحبت نمی کنیم.
 این روند در دهه های 80 و 90 چطور طی شد؟ 

دهه های 80 و 90 شللاهد تعمیق خصوصی سازی در آموزش 
کشللور هسللتیم. اتفاقی که افتاد را ببینید! همین مدرسه ای که 
هفته گذشته در سیستان و بلوچستان سوخت، مدرسه خصوصی 
بود! یعنللی حتی مدارس مناطللق محروم ما هللم در طرح های 

خصوصی سازی قرار گرفتند و خصوصی شدند.
دهه 90 تعمیللق این وضعیت بود و به شللما می گویم آقای 
رئیس جمهللور چند هفته پیش گفتند که ما بایللد بار آموزش را 
از روی دوش دولللت برداریم. این به این معناسللت که دولتی که 
در حللال حاضر 55 درصد هزینه های آموزش کشللور را می دهد 

می خواهد همان 55 درصد را هم ندهد! 
 م�ا با وضعیتی مواجه هس�تیم که بیش از نیم�ی از آموزش ما 
خصوصی است و این نیمی از آموزش باعث شده شکاف و اتفاقات 
غیرقابل جبرانی در فضای آموزشی ما بیفتد. 2 راه داریم؛ یا اینکه 
این نیمه را برگردانیم یا اینکه به گفته آقای رئیس جمهور آن نیم 
دیگ�ر را بدهیم برود. اگر این نی�م دوم را هم به بخش خصوصی 

بدهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر این اتفاق بیفتد ما با فروپاشی پیشرفت و رفاه ایران مواجه 
خواهیم بود. اان در آمریکای سرمایه داری که هیچ ادعایی برای 
عدالت ندارد 90 درصد هزینه های آموزش عمومی را دولت پرداخت 
می کند! چون آمریکایی ها هم می دانند که اگر آموزش عمومی را 

خصوصی کنند، کشورشان از هم می پاشد. 
ما اگر آموزش عمومی را خصوصی تر از این 
کنیم فی الواقع آینده پیشرفت کل کشور و 
جامعه را تهدید کرده ایم. من فکر نمی کنم 
نیروهای اجتماعی اجازه دهند این اتفاق در 

ایران توسط دولت ها رخ دهد. 
 این تبعیض انواع مختلفی دارد. 

نمی خواهم وارد انواع مختلف تبعیض در 
آموزش شوم. من معتقدم همه این تبعیض ها 
یک ریشه دارد و آن هم سرمایه داری است. 
یعنی تمللام این تبعیض هللا مثل تبعیض 
جنسیتی، تبعیض اقلیتی و... اگرچه اشکال 
مختلفی دارد اما یک ریشلله دارد که آن هم 
تبعیض مبتنی بر سرمایه و ثروت است. اصًا 

نباید بحث را از این مسللیر منحرف کللرد. اگر بچه ها در مدارس 
سیستان و بلوچستان سوختند، دلیلش این است که ما تبعیض 
سللرمایه ای ایجاد کردیم. 8 هزار میلیللارد تومان گردش مافیای 
کنکور است و این سازمان سرمایه سیستان و بلوچستان را از بین 
می برد. چرا موسسللات کنکور در تهران قوی هستند اما در یک 
منطقلله دورافتاده که 25 هزار دانش آموز داریم کاس کنکور که 

پیشکش، آب هم نداریم؟! 
چون برای سازمان سرمایه صرف ندارد! پس به نظر من نباید 

روی جزئیات تمرکز کرد و باید به اصل و ریشه پرداخت. 
 به موسسات کنکور اشاره کردید؛ یعنی اگر کنکور برداشته شود 

بخشی از این فضای سرمایه داری تعدیل می شود؟ 
اگللر کنکور را همین اان برداریم وضع ناعادانه تر می شللود. 

من می گویم ساختار آموزشی را طوری اصاح کنیم که تقاضای 
سرمایه داری را از آموزش برداریم. تقاضای سرمایه داری چیست؟ 
تقاضای پزشکی اسللت! 640 هزار نفر می خواهند پزشک بشوند 

که پولدار شوند. 
 چرا؟ 

چون ما در وزارت بهداشت برای پزشک در سال اول کاری اش 
17 میلیون حقوق می دهیم. خب! هر کسللی می خواهد آن 17 
میلیون را بگیرد. تا وقتللی این پول را می دهید نمی توانید به آن 
640 هزار نفر بگویید پشت کنکور نباشید یا من می خواهم آن را 
بردارم.  شما اول حقوق معلم را به جای یک میلیون و 200 هزار 
تومان تبدیل کن به 5 میلیون تومان، خود به خود تقاضا از روی 
کنکور پزشکی برداشته می شود. آن وقت است که کنکور بی معنا 
می شود.  پس نمی شود فردا صبح کنکور را برداشت یا تبدیل به 
شرط معدل کرد، من می گویم کاری کنیم که تقاضای کنکور از 
بین برود، این تقاضا یک تقاضای پول محور است، این از بین برود 
فی الواقع سازمان ناعادانه مافیای کنکور هم از بین می رود. اگر در 
این وضعیت کنکور به شرط معدل یا امتحان نهایی تبدیل شود، 
این مفهوم را خواهد داشللت که یک بازار جدیدی برای این مافیا 

درست کرده اید. 
 یعنی به جای تغییر سیستم تغییر تقاضا ایجاد کنیم.

بله! بااخره اان 80 هرار میلیارد تومان تقاضای کتاب تست 
است. چرا؟ چون اان همه می خواهند پزشکی قبول شوند. حاا 

اگر این تقاضا نباشد، طبیعتاً این کتاب ها هم فروش نمی رود. 
 این مافیای کنکوری که شما اشاره کردید، گردش مالی باایی هم 
دارد اما آنچه در ظاهر بیان می شود این است که یکی از مهم ترین 
ارگان های این مافیا یک موسسه وقفی است 
و هزینه های مختلفی انجام می دهد، دیگری 
ه�م که به نوع دیگری تبلیغ می کند؛ این را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
روشن است؛ ما سللازمان سرمایه ایجاد 
کرده ایللم که خودش باعللث فقر و تبعیض 
شللده و افراد زیللادی را از تحصیل محروم 
کللرده و بللرای افللرادی که خللودش باعث 
محروم شدن شان از تحصیل شده است، یک 

مقداری کمک می کند.
این موسسات 2 میلیون نفر را از تحصیل 
محروم کرده اند اما برای 50 هزار نفر مدرسه 
می سللازند. خللب! آن چند میلیللون نفر را 

محروم نکن، مدرسه هم نساز! 
 به عنوان سوال آخر، راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از 

این مشکل چیست؟ 
این مشکات راهکار ندارد! باید فضای تبعیض آمیز کشور تغییر 
کند. این مشکل قرص ندارد که امشب بخوریم و فردا صبح همه 
این تبعیض ها برداشللته شود. باید افکار عمومی بسیج شود برای 
اینکه جلوی اجرای سیاسللت های تبعیض آمیز گرفته شود. برای 
اینکه دولت بفهمد آموزش و درمان را باید از این سیستم خصوصی 
خارج کند. دولت نسللبت به آموزش و درمان مردم مسؤول است 
و نخستین  بخش آن عدالت اسللت. این باید به درخواست مردم 
تبدیل شللود، درخواسللت مردم تبدیل به رای شود و به خواست 
عمومی و گفتمان عمومی تبدیل شللود تا طبیعتاً تغییر در این 

روند ایجاد شود.  

س�میرا کریمش�اهی: در دیدار هیللأت دولت با رهبللر انقاب در 
شهریورماه گذشته به مناسللبت هفته دولت، رهبری بار دیگر به 
این مسللأله تأکید کردند که برای رفع مشکات اقتصادی، کشور 
با بن بست مواجه نیست: »در زمینه اقتصادی باید قوی و پرحجم 
کار کللرد و تمام خأهللا را پر کرد که همه  این موارد امکان پذیر و 
شللدنی است و ما در اداره  اقتصاد کشللور بن بست نداریم«. اینکه 
گفته شود مشکات اقتصادی ایران  در داخل کشور راهکار دارد و 
بن بستی در میان نیست نافی تاثیر تحریم  های بین المللی نمی شود 
اما نشللان دهنده واقعیتی اسللت که تاش می شود از چشم مردم 
پنهان بماند و آن غلبه  تاثیر سوءمدیریت داخلی بر اقتصاد کشور 

نسبت به تحریم  های خارجی است. 
به گفته کارشناسان اقتصادی کشور، تاثیر تحریم  های بین المللی 
بر اقتصاد ایران به کمتر از 40 درصد می رسد و این اقدامات داخلی 
است که بیشترین تاثیر را در تشدید مشکات اقتصادی و وضعیت 
نابسامان فعلی دارد. اما نقص  های موجود چیست که تاش برای 
رفع و عدم شللان به عنوان راهکارهای اقتصادی مناسب به جهت 

برون رفت از اوضاع فعلی مطرح می شود؟
چند نمونه از مهم     ترین آنها را در این یادداشت مطرح می کنیم:

ابتدا نیاز است باور و دیدگاهی که مدیران و مسؤوان نسبت به 
مشکات کشور و ظرفیت  های موجود برای رفع آنها دارند تغییر کند. 
اقتصاد ایران به امید توافق با غرب و آمریکا به وضعیت رهاشدگی 
رسید، بعد از منعقد شدن برجام چنان قدرتی به آن به عنوان حال 
مشکات بخشللیدند که اکنون به هر طریقی شده عده ای اعتقاد 
به حفللظ آن دارند.  هنگامی که وزیر امور خارجه شللرایط فعلی 
را به ناشکری نسبت به نعمت برجام ربط می دهد، نشان می دهد 
همچنان دولت نگاه به بیرون مرز ها دارد و جز توافق ایده ای برای 
دگرگونی وضعیت کشللور ندارد یا نمی خواهد که داشته باشد.  در 
واقع دولت همچنان مایل است هویت خود را در  »متخصص رفع 
تحریم ها« تعریف کند که هم جزو شللعار  های انتخاباتی شان بوده 
و هم عاملی اسللت که به لطف آن می شود هر نابسامانی را به آن 
گره زد و کشللور را به امید توافق  های پی درپی معطل نگه داشت؛ 
واقعیتی که اکنون درباره مذاکرات با اروپاییان وجود دارد و رهبری 
هرچه به کار قوی، پر حجم و توان  های داخلی تاکید کنند تا دل از 

اروپا کنده نشود، این نصایح سرلوحه کار قرار نخواهد گرفت.  مسأله 
بعدی که ریشلله  بسیاری از سوءمدیریت ها در بخش  های مختلف 
کشور است، نفوذ روحیه اشرافی گری بین مسؤوان است. اعتیاد به 
روحیه کاخ نشینی ریشه بسیاری از بیماری  های مدیریتی است که 

گریبانگیر مسؤوان می شود. مدیری با زندگی اشرافی 
بتدریج سللطح دغدغه هایش از منافع ملت به منافع 
شخصی تنزل می یابد و وقتی ذهنش درگیر مسائلی 
از قبیل حقوق بیشتر و زندگی لوکس      تر شود، دیگر 
فرصتی برای فکر کردن به درد مردم ندارد و مهم      تر 
اینکه این اتفاقات همگی جلوی چشم مردم است و 
آنها می بینند فردی که به او امید بسته    اند، ماشین و 
خانه آنچنانی دارد و فرزندانش از امکاناتی برخوردارند 
کلله تنها 2 درصد مردم می توانند به آن دسترسللی 
داشللته باشند. این درگیری  های ذهنی ممکن است 
مدیر را به ته منجاب اشللرافی گری بکشاند که آن 
اعمال فساد و دست درازی به بیت المال است. به دنبال 

ثروت اندوزی مدیران، به قشللر مرفه و ثروتمند کشور برای جوان 
بیشتر میدان داده می شود تا ایران، کشوری که انقابش متعلق به 
محرومان و مستضعفان است، عنوان بهشت ثروتمندان را به خود 
بگیرد و آنها زیر چتر حمایتی و پوششی مسؤوان قرار می گیرند که 
بعضا این حمایت ها برای اقتصاد کشور آسیب زاست. به عنوان مثال 
سال های متمادی است که به مسأله مالیات بر دارایی ها بی توجهی 
می شود. طبق گزارش هایی که کارشناسان اقتصادی اعام کرده  اند 
از دهک ثروتمند کشور یا 10 درصد ثروتمند، تنها 3 درصد مالیات 
اخللذ می شللود و اگر این رقم بلله 30 درصد افزایللش یابد، دولت 
درآمدی مطابق نصف درآمد سللاانه خود از محل فروش نفت را 
خواهد داشللت. چنین ظرفیتی اگر با همت قوه مجریه و مجلس 
شورای اسللامی در سللاماندهی قانون اخذ مالیات شکل بگیرد، 

بلله تنهایی می تواند ایران را از خطر متکللی بودن به فروش نفت 
نجات دهد.  مورد دیگر اقتصاد مقاومتی است که آنقدر لفظ آن در 
همایش ها و سربرگ طرح ها آورده شده که برای همگان تبدیل به 
عنوانی کلیشه ای شده است؛ عنوانی که متاسفانه تهی از اقدام است، 

بویژه مهم ترین مسأله آن یعنی تولید ملی. عدم توجه و حمایت  های 
ناکافللی در کنللار نظارت  های ناقص در بازار باعث شللده صاحبان 
سللرمایه برای افزایش درآمد خود دنبللال فعالیت  های نامتعارفی 
همچون دالی روانه شوند تا اینکه به دنبال صنایع تولیدی بروند. 
اما مسللأله رونق تولید داخلی صرفا بلله حمایت  های دولتی ختم 
نمی شود، بلکه یک رابطه سلله جانبه بین مسؤوان، تولید کننده 
و مصرف کننده اسللت. متاسفانه در شرایط فعلی شاهدیم بعضی 
تولید کننللدگان داخلی در بحث قیمت  گذاری عملکرد مناسللبی 
ندارنللد و کاای خود را با قیمتی چنللد برابر هزینه تولید عرضه 
می کنند  یا تاشی برای بهبود کیفیت کاا ندارند. آفت احتکار هم 
دامنگیر عده ای از تولیدکنندگان شده است. به عنوان مثال گزارشی 
منتشر شده بود که بعضی تولید کنندگان لوازم خانگی در داخل، از 

عرضه  کاا خودداری می کنند.  از طرف مردم هم عدم خرید کاای 
ایرانی به 2 دلیل عمده اتفاق می افتد؛ اول اینکه تحت تأثیر باوری 
غلط قرار دارند که هر کاایی خارجی    اش بهتر است، کاا باید برند 
باشد و... دوم بی توجهی نسبت به کشور سازنده. بسیاری از مردم 
خریدهای روزانه خود را از فروشگاه  های مختلف انجام 
می دهند بدون اینکه توجهی داشللته باشند کاا در 
کجا ساخته شده است. اگر نقص ها و خأ  های موجود 
 در رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده و نهاد  های 
حمایتی- نظارتی تا حدودی رفع شود، کمک شایانی 
به مسللأله اشتغال زایی در کشللور می شود و بیش از 
یک میلیون فرصت شللغلی جدید به بازار کار تزریق 
خواهد شللود. عنوان دیگر مسأله  اتاف ذخیره  ارزی 

کشور است. 
به عنوان مثال ارز دولتی که به سفرهای تفریحی 
اختصاص داده شللده بود، نه تنها جزو امور غیرضرور 
است که با این سیاست غلط آمار سفرهای تفریحی 
به خارج از کشللور افزایش یافت و به دنبال آن خرید کاا از خارج 
به جای داخل که به بازار  های خارجی رونق می بخشللد. همچنین 
واردات اقللام غیرضرور یا کااهای لوکسللی که صرفا رفاه طبقه  
مرفه کشللور را تامین می کند، مانند واردات میوه  های استوایی یا 
آب معدنللی . البته دولت، واردات بیللش از هزار قلم کاا را ممنوع 
اعللام کرده کلله در جای خود قابل تقدیر اسللت اما همچنان در 
بازارهللای ایران کااهایی وارداتی دیده می شللود که نمونه داخلی 
باکیفیت دارند مثل بیسللکویت یا اینکه اصا مورد نیاز 95 درصد 
مردم نیسللت. به نسللبت هر یک میلیارد داری که از خروج ارز 
جلوگیری شللود، حدود 200 الی 300 هزار فرصت شغلی جدید 
ایجاد می شود. نمونه  هایی که مطرح شد در کنار چندین مورد مهم 
دیگر همچون مسللأله بانک ها و قاچاق کاا هر کدام موضع ضعف 

اقتصاد کشور هستند یا به تعبیر دیگر تحریم از نوع داخلی  اند که 
تاش برای رفع و جلوگیری از رشد آنها می تواند اقتصاد کشور را 
سر پا نگه دارد. البته همان طور که گفته شد ابتدای همه این مسائل 
ازم است این باور شکل بگیرد که هم ریشه مشکات اقتصادی و 
هم کلید حل آن در داخل کشور است. اگر مسؤوان به این مسأله 
ایمان داشته باشند و واقعا دغدغه تأمین منافع ملت در اذهان آنها 
باشللد، شبانه روز در جهت آن تاش خواهند کرد و مردم با دیدن 
این تاش ها به آینده امیدوار خواهند بود، نه صرفا وعده و شللعار 
در کام. تاشللی که در آخرین دیدار هیأت دولت با رهبر انقاب 
پیش از دیدار اخیر با مثال تیم ملی فوتبال بر آن تاکید شد: »همه 
دیدند که اینها ]تیم ملی فوتبال ایران[ در میدان تاش کردند، عرق 
ریختند، ابتکار به خرج دادند، شجاعت به خرج دادند. دروازه بان با 
هوشمندی و فداکاری و سرعت عمل یک کاری کرد که کارستان 
بود. مردم وقتی این را از شللما ببینند برای تان شعار می دهند، به 
نفع تان شللعار می دهند، این باید احساس بشود. آدم ممکن است 
مشکل را هم یک جایی نتواند حل کند. همین قدر که بدانند وارد 
میدان هستید و دارید تاش می کنید، روز و شب نمی شناسید، به 
مردم پیام اقتدار را می دهد. باید احساس بکنند دارد کار می شود«. 
وضعیت امروز اقتصاد و افزایش نارضایتی  های عمومی از عملکرد 
دولت و دسللتگاه های اجرایی نشان دهنده  این است که همچنان 
خأ هوشمندی، ابتکار، فداکاری، عرق ریختن، شجاعت، شب و روز 
نشناختن و تمام صفاتی که ذیل »اینگونه باشید« از دولت خواسته 
شد، در دولت حس می شود و انگار مسؤوان قصد ندارند در شرایط 
کنونی دست به تاشی متفاوت و مناسب وضعیت فعلی بزنند.  به 
دنبال آن، در دیدار اخیر دوباره رهبری به این مسأله تأکید داشتند 
که »فعالیت و عملکرد مسللووان اقتصادی کشور باید به گونه ای 
باشللد که شب و روز نشناسللند«. کار و تاش شبانه روزی اقدامی 
است که وضعیت نابسامان اقتصادی تشنه  آن است اما اگر قرار باشد 
رئیس دولت رویه قبلی خود را ادامه دهد، سللقای اقتصاد نخواهد 
بود. منظور از رویه ، عدم حضور در میدان کار است، به طور مثال به 
ادعای مشاور رئیس دولت اصاحات، روحانی از 10 صبح سر کار 
می رود، یا اینکه بارها از سللوی مشاوران و وزرایش نقل شده برای 
گرفتن وقت ماقات از دفتر رئیس جمهور با مشکل روبه رو می شوند.
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گفت وگوی »وطن امروز« با دکتر سیدمجید حسینی، استاد دانشگاه تهران به مناسبت ایام سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی

اگر آموزش خصوصی شود 
فاتحه پیشرفت را باید خواند

چرا در آمریکا 90 درصد آموزش دولتی است اما دولت ایران به دنبال خصوصی کردن آموزش است؟ 

گفت و گو

سیاست های اشتباه، مواضع عجیب و غریب و ویژگی هایی که »نیست«!
تحریم  های داخلی، ریشه  مشکات اقتصادی

نمی ش�ود ف�ردا صب�ح کنک�ور را 
برداش�ت یا تبدیل به ش�رط معدل 
کرد، م�ن می گوی�م کاری کنیم که 
تقاض�ای کنک�ور از بین ب�رود، این 
تقاضا یک تقاضای پول محور است، 
ای�ن از بین برود فی الواقع س�ازمان 
ناعادانه مافی�ای کنکور هم از بین 
می رود. اگر در این وضعیت کنکور به 
شرط معدل یا امتحان نهایی تبدیل 
ش�ود، این مفهوم را خواهد داشت 
که یک بازار جدیدی برای این مافیا 

درست کرده اید
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ادامه از صفحه 15
او بخوبی می داند دموکرات ها 
درباره پرونده خاشقجی و حمایت بی چون و چرای 
کاخ سفید از سعودی ها آرام نمی نشینند اما محور 
اصلی حمل��ه دموکرات ها دخالت روس��یه و زد و 

بندهای مالی او و اطرافیانش خواهد بود.
بدین جه��ت ترامپ فرص��ت را برای حمله 
غنیمت ش��مرده و چند روز مانده به کریسمس 
میزان درگیری خود با دموکرات ها بر سر پرونده 
دی��وار مکزیک را افزایش داد تا در نهایت تهدید 
به تعطیلی دولت فدرال را عملیاتی کند. بدیهی 
اس��ت او عواقب اقتصادی تعطیل شدن دولت و 
خانه نش��ین ش��دن کارمندان را بخوبی می داند 
و حت��ی به این درک رس��یده که ام��کان دارد 

کارمندان دولت دست به تجمعات اعتراضی بزنند 
اما به دنبال آن است تا موج انتقادها را به سمت 
دموکرات ها روانه کند. ترامپ به دنبال آن است 
ملی گراهایی را که س��ال 2016 ب��ه او رای داده 
بودند علیه رقبای سنتی خود تحریک کند و به 
آنها بفهماند دموکرات ها نمی گذارند او شعارهایش 
 در بحث ممانعت از نف��وذ مهاجران را عملیاتی

 کند. 
طبیعی اس��ت در وضعیت فعلی و با ش��روع 
س��ال نوی میادی تمام قانونگذاران در مجلس 
س��نا برای س��پری کردن تعطیات به ایاات و 
حوزه های انتخابی خود بازگش��ته اند اما ترامپ 
همچنان در کاخ سفید تک و تنها به سناریوهای 
محتملی فکر می کند که پس از تعطیات اجرایی 

خواهد ش��د. او ب��ه دنبال مقابله ب��ه مثل علیه 
دموکرات هاس��ت و تنها چیزی که در ذهنش با 
خود مرور می کند خاص شدن از هجمه جناح 
مقابل و سناریونویسی برای پدافند و آفند متقابل 
است. او همچنان به این فکر می کند که تا سال 
2020 چگونه می توان��د افکار عمومی را با خود 
همراه کند و دومین دوره ریاست جمهوری خود 
را در کاخ س��فید جش��ن بگیرد، ل��ذا در روزها و 
ماه ه��ای آین��ده باید منتظر هج��وم و حمات 
توئیتری و لفظی ترامپ به دموکرات ها و تحریک 
حس ملی گرایی از سوی رئیس جمهوری آمریکا 
باشیم. از این جهت تعطیلی دولت فدرال آمریکا 
را باید یک مجادله سنتی میان 2 حزب اصلی با 

درون مایه حمله استراتژیک بدانیم.    

بین الملل

لجبازی استراتژیک یا جدال سنتی؟

یک، دو، س��ه، چهار، پنج، شش، هفت، 
هش��ت، نه، ده، یازده، دوازده، س��یزده، 
چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده، بیست، بیست و 
یک، بیس��ت و دو، بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، 
بیست و شش، بیست و هفت، بیست و هشت، بیست و نه، سی، 
سی و یک، سی و دو، سی و سه، سی و چهار، سی و پنج، سی 
و ش��ش، سی و هفت، سی و هشت، سی و نه، چهل، چهل و 
یک، چهل و دو، چهل و سه، چهل و چهار، چهل و پنج، چهل 
و شش، چهل و هفت، چهل و هشت، چهل و نه، پنجاه، پنجاه 
و یک، پنجاه و دو، پنجاه و س��ه، پنجاه و چهار، پنجاه و پنج، 
پنجاه و شش، پنجاه و هفت، پنجاه و هشت، پنجاه و نه، شصت، 
شصت و یک، شصت و دو، شصت و سه، شصت و چهار، شصت 
و پنج، شصت و شش، شصت و هفت، شصت و هشت، شصت 
و نه، هفتاد، هفتاد و یک، هفتاد و دو، هفتاد و س��ه، هفتاد و 
چهار، هفتاد و پنج، هفتاد و ش��ش، هفت��اد و هفت، هفتاد و 
هشت، هفتاد و نه، هشتاد، هشتاد و یک، هشتاد و دو، هشتاد و 
سه، هش��تاد و چهار، هشتاد و پنج، هشتاد و شش، هشتاد و 
هفت، هشتاد و هشت، هشتاد و نه، نود، نود و یک، نود و دو، نود 
و س��ه، نود و چهار، نود و پنج، نود و ش��ش، نود و هفت، نود و 
هش��ت، نود و نه، صد، صد و یک، صد و دو، صد و س��ه، صد و 
چهار، صد و پنج، صد و شش، صد و هفت، صد و هشت، صد و 
نه، صد و ده، صد و یازده، صد و دوازده، صد و س��یزده، صد و 
چهارده، صد و پانزده، صد و شانزده، صد و هفده، صد و هجده، 
صد و  نوزده، صد و بیست، صد و بیست و یک، صد و  بیست و 
دو، صد و بیس��ت و سه، صد و بیست و چهار، صد و بیست و 
پنج، صد و بیست و شش، صد و بیست و هفت، صد و بیست 
و هشت، صد و بیست و نه، صد و سی، صد و سی و یک، صد 
و سی و دو، صد و سی و سه، صد و سی و چهار، صد و سی و 
پنج، صد و سی و شش، صد و سی و هفت، صد و سی و هشت، 
صد و سی و نه، صد و چهل....... سی و نه میلیون و نهصد و نود 
و نه هزار و نهصد و نود و یک، سی و نه میلیون و نهصد و نود 
و نه هزار و نهصد و نود و دو، سی و نه میلیون و نهصد و نود و 
نه هزار و نهصد و نود و سه، سی و نه میلیون و نهصد و نود و نه 
هزار و نهصد و نود و چهار، سی و نه میلیون و نهصد و نود و نه 
هزار و نهصد و نود و پنج، سی و نه میلیون و نهصد و نود و نه 
هزار و نهصد و نود و شش، سی و نه میلیون و نهصد و نود و نه 
هزار و نهصد و نود و هفت، سی و نه میلیون و نهصد و نود و نه 
هزار و نهصد و نود و هشت، سی و نه میلیون و نهصد و نود و 
نه هزار و نهصد و نود و نه، چهل میلیون! خدایی خسته شدیم! 
من نویس��نده از نوش��تن این همه عدد و ش��مای خواننده از 
خواندن ش��ان! تازه این فقط 1۵0 عدد از ۴0 میلیون عدد بود! 

چیزی نش��مردیم! بله! ما چیزی نشمردیم  اما سال ۸۸  امنای 
همین مردم در مسجد و مدرسه و بازار و کوی و برزن، قریب 
۴0 میلیون عدد یعنی حدود ۴0 میلیون رأی، شمارش کردند! 
کار آسانی است؟! کار ساده ای است؟!  ای بسا زن و مرد که چند 
ش��بانه روز، خواب خوش را بر خود حرام کردند تا هم رأی آن 
دخترک بااشهرنشین رأی دهنده در حسینیه ارشاد شمارش 
ش��ود و ه��م رأی آن پیرزن چادرگل منگلی س��اکن در کویر 
مزینان! و صدالبته ایران، تنها شمال ش��هر تهران نیس��ت! که 
»همه جای ایران، س��رای من اس��ت!« شگفتا! هنوز جماعت 
کثی��ری از این ۴0 میلیون در صف صن��دوق آرا بودند، بلکه 
نوبت ش��ان شود و رأی خود را بدهند که نامزد نامرد در خال 
یک گفت وگوی رسانه ای، خود را برنده انتخابات نامید! یعنی 
دب��ه درآوردن از هم��ان روز اول! اینکه هنوز بس��یاری از ۴0 
میلیون، در محل اخذ رأی باشند و هنوز چند ساعت مانده به 
پایان رأی گیری، تو ناگهان بیایی و خود را فرد پیروز انتخابات 
بخوانی! و شاخ و شانه بکشی؛ هم علیه نظام، هم علیه سازوکار 
انتخابات و هم علیه همه این ۴0 میلیون! از قضا همین است 
دیکتاتوری! و همین است خود را بااتر از قانون دیدن! و همین 
اس��ت تمرد و طغی��ان و فتنه! تو وقتی وس��ط انتخابات و در 
شرایطی که هنوز چند میلیون از ۴0 میلیون در صف رأی گیری 
هس��تند، می آیی و آن خوراک را برای دشمن فراهم می کنی، 
حتی حرمت رأی دهندگان به خودت را هم لکه دار کرده ای! و 
علنا و عما ثاب��ت کرده ای ایق کاندیدا ش��دن در انتخابات 
نبودی! عناصری که تو را و توهم تو را و تقلب تو را و دروغ تو 
را باد کردند نیز! بعضی ش��ان بارها و بارها با همین سازوکار- 
دقیقا با همین سازوکار!- نماینده و بلکه رئیس مجلس و حتی 
رئیس جمهور ش��دند  اما  امان از آن روز که انتخابات را تنها به 
شرط فتح خود قبول کنی! و مردم تا آنجا برایت عزیز باشند که 
رأی شان تو یا نامزد مدنظر جنابعالی باشد! و اا حاضری بزنی 
زیر میز بازی! و تکرار کنی یا تَکرار کنی مرتب، خباثت خود را! 
و در  آش��کارترین وقاح��ت و بدترین سوءاس��تفاده از لطف و 
رواداری نظام، مردم را دعوت کنی به شرکت در همان انتخاباتی 
که ۸۸ آن با را آوردی سرش! و سر همه آن ۴0 میلیون! واه 
جای نظام بودم، اقا این جریمه را برایت در نظر می گرفتم که 
از یک تا ۴0 میلیون، بی وقفه بشمری! هم توی تَکراری و هم 
دوستان مکررتر از خودت! یکی از یکی واقعا می خواهم بگویم؛ 
وقیح تر! ما حساب کردیم که اگر بخواهی از یک تا ۴0 میلیون 
را در روزنامه چاپ کنی، می شود بالغ بر ۵0 و بلکه 60 و شاید 
حتی ۷0 هزار صفحه روزنامه! اصا مگر قابل محاس��به است! 
عدد »یک« را راحت می شود تایپ کرد لیکن »سی و نه میلیون 
و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه« خودش کلی عدد و 

کلمه است! و عدد قبلش نیز! و قبلی ها نیز! حیف که اوا ناظر 
بر حفظ محیط زیس��ت، در بحران کاغذ به سر می بریم و ثانیا 
بشدت گران است همین کاغذ موجود در بازار و اا واقعا قصد 
داشتیم  امروز در سالگرد ۹ دی ۸۸ که فی الواقع پاسداشت همه 
آن ۴0 میلیون رأی بود، اینگونه پاسداری کنیم از آن حماسه 
ملی که کل شماره  امروز بشود نوشتن همه اعداد از میان یک 
تا ۴0 میلیون! هر چند هزار صفحه که می خواهد بشود! بلکه 
متوهمین، متنبه می شدند که چقدر کار زشت شان بزرگ بود! 
آری! پای همه این اعداد و همه این آرا، خون مقدس شهیدان 
ریخته شده!  اشتباه است اگر فکر کنیم خون شهدا، تنها برای 
حفظ خاک بوده یا حفظ اسام! آن قطرات سرخ، یکی هم برای 
این ریخته شد که ما همیشه انتخابات داشته باشیم! در  امن و 
 ام��ان! ک��ه هم مواف��ق بیای��د رأی بدهد و ه��م مخالف! هم 
شمال شهری و هم جنوب شهری! همه! از روستایی گرفته تا آن 
س��رباز لب مرز! حتی هموطنان مان در خارج! آیا آسوده است 
صندوق رأی را به همه واجدان شرایط رأی رساندن؟! و حتی 
رساندنش به همه آن آبادی ها که تنها چند کیلومتر فاصله دارند 
با نقطه صفر مرزی! و بعد هم کار طاقت فرسای شمارش! آنهم 
با دست جماعتی از همین مردم! کجا وزارت کشور یا شورای 
نگهبان، این همه کارمند دارند که از پس شمارش همه اعداد 
آن حماس��ه ۴0 میلیونی برآیند؟! معلوم است که  امنای خود 
مردم باید بیایند وسط! معلمان! فرهنگیان! خوش نامان! بعد تو 
بیایی و هنوز انتخابات تمام نشده، پرده  برداری از اوج خباثتت! 
و هیچ هم راضی نشوی از راه قانون بروی! و مدام ِعده و ُعده به 
رخ نظام بکشی! و مردم را بیندازی به جان هم! و حماسه را فرو 
بکاهی در حادثه! و بلکه فتنه و آبروبری! و کام های شیرین را 
تلخ کنی! که چی؟! که برنده انتخابات منم! و 1۳ از 2۴ بزرگ تر 
است! حتی وقتی که هنوز مردم در صف رأی هستند! و یا آن 
متوهم بیچاره که آرایش حتی از آرای باطله هم کمتر بود! و آن 
وقت بنازم معرفت مرحوم هاشمی را که نه تنها آن نامه عاری از 
ادب را نوشت که بارها خواهان ابطال انتخابات شد! ابطال ۴0 
میلی��ون رأی! و ۴0 میلی��ون عدد! که م��ن همین جا دعوت 
می کنم از اهالی مطبوعات که حساب کنند دقیقا چند صفحه 
روزنامه می شود! حتی حسابش هم به  این راحتی ها نیست! تو 
آن وقت مدعی ش��وی که چون با فانی حال نمی کنی، پس 
ابطال انتخابات! ببخش��ید! مگر ما ۹2 و ۹6 مثا خیلی حال 
می کردیم با نامزد پیروز آن 2 سال؟! الحمده تخلف هم اقا در 
۹6 کم نبود! رئیس��ی  اما راه قانون رفت! قالیباف هم ۴ س��ال 
پیش��ش! و همه کسانی که رأی داده بودند به این 2 نفر! پس 
ح��رف غلط یا اصا دروغ هیچ نامزدی در ایام تبلیغات، مجوز 
یورش به قانون نمی شود! با فانی حال نمی کنیم هم! خوب یا 

بد، اکثریت مطلق یا شکننده مردم در ۹2 و ۹6 به آقای روحانی 
رأی دادند و نظام، هر 2 بار هم رأی ایشان را خواند! و مگر 2 بار 
رأی خ��ود مرحوم هاش��می را نخواند؟! و مگر ب��از 2 بار رأی 
رئیس جمه��ور بعدی را نخوان��د؟! آیا آقای »خ« با س��ازوکار 
انتخابات در کشور افغانستان یا گینه یا اصا بگو فرانسه، برای 
2مرتبه رئیس قوه مجریه ش��د؟! طرفه حکایت اینجاست که 
 امروزه روز، باز این نظام مظلوم جمهوری اس��امی است که از 
قانونی بودن ریاست جمهوری آقای روحانی دفاع می کند، حتی 
در برابر کس��انی که از رأی  دادن به ش��یخ سرخه ای پشیمان 
شده اند و عوض تلنگر به رأی خود، از نظام گله می کنند که چرا 
ای��ن اس��ت اوض��اع؟! اوضاع هر چی هس��ت، آق��ای روحانی 
رئیس جمهور قانونی و رای خود مردم است. ۸۸ هم فرد پیروز، 
قانونی بود و رای مردم بود. و دفاع آن روزهای خامنه ای از قانون 
بود! مثل اان! رأی مردم، بازیچه دس��ت فتنه گران نیست که 
روزی عزیز باشد و روزی ذلیل! با این همه  اما رهبر انقاب زیر 
بار بدعت ابطال انتخابات نرفتند و به نامه سرگش��اده، وقعی 
ننهادند! خامنه ای، همان خامنه ای است! عوضی ها توهم نزنند 
رهب��ر ما عوض ش��ده! خامن��ه ای در دوم خ��رداد و همه آن 
انتخابات های بعد، هم پای کل آرا ایستاد و هم پای فرد پیروز! 
مکرر در سال ۸۸ و حتی ۸۹ دعوت کردند حضرت آقا که اگر 
کس��ی بر فرض اعتراضی ه��م دارد، از راه قان��ون برود لیکن 
جماع��ت با این ش��عار، خیلی خوب خودش��ان را ل��و دادند: 
»انتخابات، بهانه است؛ اصل نظام نشانه است!« اصل همان نظام 
که هم پای رأی مردم به هاش��می ایستاد و هم الی آخر! اصل 
همان نظام که زمینه ساز حماسه ۴0 میلیونی شد! اصل همان 
نظام که حت��ی از مخالف هم دعوت به ش��رکت در انتخابات 
می کند! این یک روحیه و منش و روش است؛ یکی هم آن است 
که فتنه گران در ۸۸ کردند! و بعدها خودش��ان گفتند »تقلب، 
اسم رمز  آشوب بود!« بله! این اعتراف  اما آیا تحریم هایی که فتنه 
باعثش ش��د را هم قادر اس��ت لغو کند؟! و آیا قادر است جان 
مجدد ببخشد به شهدایی چون »غام کبیری« و »ذوالعلی«؟! 
چه می نویسم که حتی خون آن ۳کشته کهریزک هم در اصل 
پای کسانی است که ادعای دروغ »تقلب« برای شان، هیچ نبود 
اا »اسم رمز  آشوب«! القصه! اوج مهر و مهربانی نظام ما را ببین 
که از آن جماعت متقلب، بعضی ش��دند وکیل و برخی وزیر و 
حداقل یکی هم چند صباحی شهردار شد! آن وقت جمهوری 
اس��امی باید درباره موضوعاتی چون »حقوق بشر« شرمنده 
فرانسه باشد! حتی شرمنده ترکیه اردوغان که دیدیم چه کرد با  
آش��وبگران! دیروز هم این را نوشتم؛ یکی آن باا هست  اما که 
هوای ما را داشته باشد! و او بود که از قطره های هیچ، اقیانوس 
۹ دی ساخت! ۹ دی همان روزی بود که مردم، یک یک آن ۴0 

میلیون عدد را شمردند! و سینه سپر کردند برای همه آن اوراق 
الحق بهادار! و اعام کردند؛ جمهوری اسامی در راه حفاظت از 
آن ۴0 میلیون عدد و رأی، هرگز تنها نیست! و کاما اتکا دارد 
به ملتش! آری! ما ملت جمهوری اسامی هستیم! ملت نستوه 
ایران! رأی ما سوای بیعت ماست! ما شاید روزی از رأی به این و 
آن، نادم شویم  اما پای بیعت مان با نظام هستیم! ۹ دی لیله.. القدر 
دفاع از مردمس��ااری دینی ب��ود! و اینکه داعی��ه داران ابطال 
انتخاب��ات، هیچ غلطی نمی توانند بکنند! حت��ی اگر هیاری 
کلینتون و باراک اوباما پشت شان باشند! آن روزها ما متکی به 
خدا بودیم و این روزها هم! آن روزها هنوز حججی زنده بود! و 
هنوز حتی احمدی روشن زنده بود! زیاد بودند از تبار آسمانی ها 
در یوم اه ۹ دی! گویی همه شهدا بودند! همه بچه های دوکوهه 
و مهران و بازی دراز و فکه و شلمچه! اجنبی شرط بسته بود روی 
تنهایی علی  اما معلوم ش��د که »ما اهل کوفه نیستیم«! لذا نه 
رهبرمان تنها ماند و نه آن ۴0 میلیون رأی! اگر ۹ دی نبود،  ای 
بسا ما دیگر نمی توانستیم انتخاباتی برگزار کنیم! ۹ دی، مهر 
ختامی بود بر پیش��انی چرک مدعیان ابطال انتخابات! ۹ دی، 
اتمام حجت بود! باز هم اگر دشمن در این مرز و بوم فتنه کند، 
پاسخش از همان جنس ۹ دی است! حدودا 10 سال گذشت! 
روز ۹ دی ۸۸ ما در این فکر بودیم که ان شاءاه کربای ۵ بماند 
 اما خدا راهپیمایی ما را تا خود کربا  امتداد داد! از آن جماعت، 
یکی ش��د احمدی روش��ن و دیگری حججی! دشمن  اما هنوز 
درگیر مکان دقیق نارنجک حسین فهمیده است! گمانم به تانک 
نزد! زد به مخت! آری! زد به مخت که این همه عقبی از روزگار! 
۸۸، هفته ای نبود که هفته بعدش روز س��قوط جمهوری 
اسامی نباش��د  اما اوباما در خواب هم نمی دید که قریب 10 
س��ال بعد، ما در سوریه باش��یم و  آمریکا در انزوا! آقای اوباما! 
ژنرال سلیمانی چطوری می رود عراق و ترامپ چطوری؟! خانم 
کلینتون! چقدر رجز خواندی برای ما ۹ س��ال پیش! فردای ۹ 
دی، خوب یادم هس��ت که مصاحبه ک��ردی و گفتی؛ »قبول 
نیس��ت! این یک راهپیمایی حکومتی است!« و من جوابت را 
اینگونه دادم؛ »تا وقتی حاکم، علی است، همه راهپیمایی های 
ما حکومتی است!« من اان هم بر همان موضع قبلی هستم! 
تو  اما کجایی؟! دنیا  امثال مرا به قاس��م سلیمانی می شناسد و 
ت��و را به مادری داعش! عالی مچ فرزندانت را خواباند، س��ردار 
ما! عالی مچ کاخ سفید را خواباند یوم اه ۹ دی ما! چشم بسته 
غیب گفتی! و چقدر هم درست! بله! یک راهپیمایی حکومتی 
بود ۹ دی! و قدر مسلم، کاخ روسیاه سفید، باز هم از کلمه کلمه 
»بیت رهبری« سیلی خواهد خورد! ما فرار  آمریکا از تمام این 
دنیا را هم خواهیم دید! فرار از شام، استعاره بود! ما مرگ  آمریکا 
را خواهیم دید! گفته بودیم ۹ دی، فراوان که »مرگ بر  آمریکا«!
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13 فرهنگ و هنر

تئاتر

نقاشی های »الحق مع علی« 
حسن روح اامین دیدنی شد

نمایشگاه نقاشی های حس��ن روح اامین با 
عنوان »الحق مع علی« افتتاح ش��د. به گزارش 
فارس، نمایش��گاه نقاشی های حسن روح اامین 
با حض��ور معاون هنری وزیر ارش��اد، مدیردفتر 
هنرهای تجس��می ارشاد و مدیر مرکز هنرهای 
تجس��می حوزه هنری، در فرهنگسرای نیاوران 
گش��ایش یافت. »الحق مع عل��ی« حاصل یک 
سال فعالیت هنری روح اامین در قالب ۱۳ تابلو 
در ابعاد بزرگ با درون مایه مذهبی اس��ت که ۵ 
تابل��و درباره امام عل��ی)ع( و ۲ تابلو هم فرزندان 
آن حضرت را ش��امل می ش��ود، به همین دلیل 
عن��وان آن از حدیث قدس��ی »عل��ی مع الحق 
والحق مع علی« انتخاب ش��ده اس��ت. آثار این 
نمایشگاه همگی طی یک سال اخیر خلق شده  
است. نمایش��گاه نقاشی »الحق مع علی« تا ۲۰ 
دی در گالری ش��ماره یک فرهنگسرای نیاوران 
برپاس��ت. عاقه مندان می توانند برای بازدید از 
این نمایش��گاه در روزهای عادی از ساعت ۱۰ تا 
۲۰ و در روزهای تعطیل از س��اعت ۱۴ تا ۲۰ به 

فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.

 سریال حضرت »موسی)ع(« 
چه زمانی  آماده پخش می شود؟

کارگردان مجموعه تلویزیونی 
»موس��ی)ع(« گفت: با توجه 
به سختی هایی که تولید این 
اثر دارد، پیش بینی می ش��ود 
حدود ۵ س��ال س��اخت آن 
به طول بینجام��د. به گ��زارش »وطن امروز«، 
س��اخت مجموعه الف ویژه »موس��ی )ع(« که 
پیش تولید آن از هفته گذشته با حضور رئیس 
سازمان صداوسیما، معاون سیما، رئیس مرکز 
سیمافیلم، تهیه کننده و کارگردان این مجموعه 
به طور رس��می آغاز شد به گفته کارگردان این 
اثر پنج سالی به طول می انجامد. جمال شورجه، 
کارگردان این اثر گفت: این مجموعه تلویزیونی 
در ۵۲ قسمت تولید می شود که متن اولیه آن 
توس��ط مرحوم فرج اه سلحشور به طور کامل 
نوش��ته و در ادامه توسط حجت ااسام سعید 
بهمن پور به طور کامل بازنویسی شد. این متن 
اکنون  آماده ساخت است. طبق پیش بینی های 
انجام ش��ده یک س��ال زمان برای پیش تولید، 
۳ س��ال تولید و یک س��ال ب��رای پس تولید 

»موسی)ع(« زمان ازم است. 

»اختیاریه« برنامه شبانه شبکه 5 شد
شبانه  گفت وگومحور  برنامه 
»اختیاریه« به تهیه کنندگی 
س��یدمرتضی  اج��رای  و 
فاطم��ی روی آنتن ش��بکه 
۵ س��یما می رود. به گزارش 
»وطن ام��روز«، برنام��ه گفت وگومحور ش��بانه 
»اختیاریه« بزودی ب��ه تهیه کنندگی و اجرای 
سیدمرتضی فاطمی به صورت زنده روی آنتن 
ش��بکه ۵ س��یما خواهد رفت. ای��ن برنامه در 
گروه اجتماعی ش��بکه ۵ تولید خواهد ش��د و 
گفت وگوهایی صریح و شفاف با شخصیت های 
شناخته شده فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی 
و علمی خواهد بود که در آن مباحثی فرامتنی 
با میهمانانی که در متن جامعه هستند، انجام 
می ش��ود. تمرکز بر ح��وزه پژوهش میهمانان، 
ویژگ��ی مهم »اختیاریه« اس��ت و مجموعه ای 
متش��کل از روزنامه نگاران بنام سال های اخیر 
رس��انه های کش��ور ترکیب تیم پژوهش آن را 
شکل می دهند. س��یدمرتضی فاطمی پیش از 
این، تهیه کنندگی و اج��رای برنامه تلویزیونی 

»۱۸۰ درجه« را برعهده داشته است.

خاطره بازی با موسیقی بچه های 
دهه ۶۰ در شبکه 4

»شب موسیقیایی« شب های هنر این هفته، 
به موسیقی کودک و آهنگ های نوستالژیک دهه 
6۰ می پ��ردازد. به گزارش »وطن امروز«، »ش��ب 
موسیقی« در سیزدهمین نشست خود، با موضوع 
»موس��یقی کودک« ب��ا حضور به��رام دهقانیار، 
آهنگساز و ندا نصیری نویسنده کتاب»بازی های 
تربیت شنوایی« یکشنبه ۹ دی، روی آنتن شبکه 
۴ م��ی رود. در این برنامه با پخش بخش هایی از 
موس��یقی خونه مادر بزرگه، مدرس��ه موش ها و 
آقای حکایتی، ساخته بهرام دهقانیار، به موسیقی 
نوس��تالژیک دهه 6۰ پرواز خواهیم کرد. از دیگر 
بخش ه��ای برنامه، آیتم��ی با موض��وع زنده یاد 
ایرج بس��طامی خواهد بود. »شب موسیقی« هر 
یکشنبه شب به تهیه کنندگی حبیب اه ذوالفقاری 
و با اجرا و کارشناس��ی رضا مهدوی ساعت ۲۳ از 

شبکه ۴ سیما روی آنتن می رود.

 معرفی 22 نمایش راه یافته
به جشنواره  تئاتر فجر

بخ��ش  ب��ه  نمای��ش   ۲۲
مس��ابقه  تئاتر صحنه ای ایران 
جش��نواره   س��ی وهفتمین 
بین الملل��ی تئات��ر فج��ر راه 
پی��دا کردن��د. ب��ه گ��زارش 
»وطن امروز«، گروه انتخ��اب این بخش مرکب 
از نسیم ادبی، کیومرث مرادی و محمد مساوات 
با توجه ب��ه آثار متقاضی ثبت نام ش��ده در این 
بخ��ش،۲۲ اثر را شایس��ته  راهیاب��ی به مرحله  
نهایی دانس��ته اند. »از خط زرد فاصله بگیرید« 
به کارگردانی رضا رشادت، »آقا محمد خان« به 
کارگردانی نوید معمار، »آنشرلی با موهای خیلی 
قرمز« به کارگردانی امیر بهاور اکبرپوردهکردی، 
»اهالی هوا« به کارگردانی دایانا فتحی رسگانی، 
»جعبه« به کارگردانی علیرضا وحدی، »راز بقا« 
به کارگردانی سیدصالح علوی زاده، »سردسیر« به 
کارگردانی مصطفی ابهری مارشک، »سرزمین های 
ش��مالی« به کارگردانی ش��یما عرب، »فرآیند« 
به کارگردانی علی کرسی زر، »فیل در تاریکی« 
ب��ه کارگردانی مهرداد مصطف��وی، »قضیه« به 
کارگردان��ی س��جاد امیرمجاه��دی، »انچر۵« 
به کارگردانی مس��عود صرامی و پویا س��عیدی، 
»لنگ ظهر« به کارگردانی رس��ول کاهانی، »ما 
داریم از این خونه می ریم« به کارگردانی حسین 
اکبرپ��ور، »مده آ« به کارگردانی ندا قاس��میان، 
»مرد شده« به کارگردانی آسو بهاری، »مرگ و 
دوشیزه« به کارگردانی سینا راستگو، »مقدس« 
به کارگردانی سعدی محمدی عبد، »ناگهان همه 
برمی خیزند به آوازی دیگر« به کارگردانی سعیده 
آجربندیان، »نقاشی اشر« به کارگردانی فریبرز 
کریمی، »هار« به کارگردانی حسین پوریانی فر و 
»ُویتسک« به کارگردانی سینا احمدی اسامی ۲۲ 
نمایش راه یافته به این بخش است. سی وهفتمین 
جش��نواره  بین المللی تئاتر فجر ب��ه دبیری نادر 
برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اس��فندماه ۱۳۹7 

برگزار خواهد شد.

تغییر در مدیریت مؤسسه 
نمایشگاه های فرهنگی ایران 

قادر آشنا با رأی اعضای هیات 
نمایشگاه های  موسسه   امنای 
به عن��وان  ای��ران  فرهنگ��ی 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
ای��ن موسس��ه انتخاب ش��د. 
به گ��زارش مهر، ب��ا رأی اعضای هی��ات  امنای 
موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، قادر آشنا 
به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موسسه 
نمایشگاه های فرهنگی ایران انتخاب شد. بر اساس 
ای��ن گزارش، قادر آش��نا پیش از ای��ن به  عنوان 
سرپرست موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران 

منصوب  شده بود. 

شهرام ناظری 
از بیمارستان مرخص شد

ش��هرام ناظری که چند روز 
گذش��ته به دلیل مشکات 
عفونی در بیمارستان بستری 
ش��ده بود، مرخص ش��د. به 
گزارش ایس��نا، این خواننده 
سرشناس موسیقی ایرانی به دلیل عفونت ریه 
در بیمارستان بستری شده بود و اکنون مرخص 
شده است. کنسرت های ناظری در اصفهان به 
دلیل بستری ش��دن و درمان او در بیمارستان 

لغو شد.

تقدیر ملکه از کارگردان »دانکرک«
کارگردان  نوان،  کریستوفر 
مطرح فیلم های »دانکرک«، 
»تلقین« و »شوالیه تاریکی« 
به پاس خدماتش به سینما، 
امپراتوری  فرمان��ده  مق��ام 
بریتانی��ا )CBE( را از ملک��ه بریتانیا دریافت 
می کن��د. به گزارش مهر به نق��ل از مترو، نام 
کریستوفر نوان، کارگردان مطرح هالیوود در 
فهرست تجلیل شوندگان سال نوی میادی از 
س��وی ملکه بریتانیا دیده می شود. نوان که 
بیشتر برای ساخت فیلم های بسیار پرفروشی 
چون »دانکرک«، »تلقین« و »شوالیه تاریکی« 
ش��ناخته می ش��ود، مقام فرمانده امپراتوری 
بریتانیا )CBE( را به پاس خدماتش به سینما 
دریافت خواهد کرد. نوان ۴۸ ساله ۵ بار برای 
فیلم  های »ممنتو«، »تلقی��ن« و »دانکرک« 
نامزد جایزه اس��کار شده است. لزلی اوسون، 
خوانن��ده، بازیگر و مدل انگلیس��ی که با نام 
»توییگی« ش��ناخته می شود به همراه مایکل 
پیلین بازیگر و کمدین انگلیس��ی که بیشتر 
ب��رای عضویت��ش در گروه »مانت��ی پیتون« 
مشهور است و سوفی اوکوندو بازیگر بریتانیایی 
و نیز جیم کارتر بازیگر مجموعه »دانتون ابی« 
از دیگر تجلیل شوندگان سال ۲۰۱۹ میادی 

در عرصه هنر هستند.

گروه فرهنگ و هنر: ۲ سال از حذف بخش نگاه نو یا 
همان بخش ویژه فیلم اولی ها می گذرد که در همین 
سال ها عمده فیلم  های تحسین شده به کارگردان   هایی 
اختصاص پی��دا می کرد که تجربه  های اول ش��ان در 
فیلمس��ازی را می گذراندند. اعتراض ها و خأ بخش 
ویژه ای برای فیلمسازها باعث شد تا بار دیگر جشنواره 
فیل��م فجر بخش »ن��گاه نو« را ب��ه مهم ترین رویداد 
سینمایی ایران راه دهد. فیلم  های منتخب نگاه نو جزو 
اولین فیلم   هایی بودند که مورد بازبینی قرار گرفتند و با 
تاخیر یک هفته ای اسامی آنها اعام شد. احمد امینی، 
محمدعلی حسین نژاد، حسن خجسته، شاهرخ دولکو، 
بهروز شعیبی، حسین کرمی و رضا مقصودی انتخاب 
فیلم  های بخ��ش نگاه نو را عه��ده دار بودند و نتیجه 
انتخاب آنها به این ۱۰ اثر منتج ش��د: »پالتو شتری« 
ب��ه کارگردانی مهدی علی میرزای��ی و تهیه کنندگی 
مجید ش��یخ انصار، »جان دار« به کارگردانی حس��ین 
امیری دوم��اری و پ��درام پورامی��ری و تهیه کنندگی 
کامران مجیدی، »حمال طا« ب��ه کارگردانی تورج 
اصانی و تهیه کنندگی منصور س��هراب پور، »دیدن 
این فیلم جرم اس��ت! « به کارگردانی رضا زهتابچیان 
و تهیه کنندگی محمد حمزه زاده، »روز های نارنجی« 
به کارگردان��ی آرش اهوتی و تهیه کنندگی علیرضا 
قاس��مخان، »زه��ر مار« ب��ه کارگردانی س��یدجواد 
رضویان و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، »سونامی« 
به کارگردانی میاد صدرعاملی و تهیه کنندگی علی 
س��رتیپی، »معکوس« به کارگردانی پواد کیمیایی 
و تهیه کنندگی مس��عود کیمیایی و »مسخره باز« به 
کارگردانی همایون غن��ی زاده و »یلدا« به کارگردانی 
مسعود بخشی هر ۲ فیلم به تهیه کنندگی علی مصفا.

طبق شنیده ها ۳۵ فیلم سینمایی در این بخش، 
دارای شرایط بررسی برای حضور در جشنواره فیلم 
فج��ر بودند که با اعام اس��امی بخش رقابتی، ۲۵ 
فیلم با انتخاب نشدن از این رقابت جاماندند. گفتنی 
اس��ت،  امسال فیلم دیگری به بخش نگاه نو اضافه 
نخواهد شد و از این تعداد ۳ فیلم در بخش سودای 

سیمرغ حضور خواهند داشت.
غایبان بزرگ »نگاه نو« ■

گزینه  ه��ای هی��ات داوران ب��رای انتخ��اب در 
سی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر، در بدو شروع 
به کار جشنواره حاشیه  های بسیاری را آفرید. عدم 
راهیابی فیلم های برجسته ای که انتظار می رفت در 
زمره گزینه های قطعی ورود به جش��نواره باشند، 

از جمل��ه ای��ن حاش��یه ها بود. 
فیلم »منطقه پرواز ممنوع« با 
مضمونی امیدبخش و س��ازنده 
و روایت��ی جذاب از داس��تان با 
مخاط��ب نوجوان، بس��یاری از 
امیده��ا را ب��رای دیدن فیلمی 
جذاب و در عین حال امیدبخش 
زنده کرده بود که با شگفتی در 
ای��ن لیس��ت دیده نمی ش��ود. 
همچنین هیچ کدام از فیلم  های 
اولی که شهاب حسینی امسال 
ب��ازی ک��رده بود در فهرس��ت 

فیلم بخش نگاه نو دیده نمی شود. فیلم   هایی چون 
»ابیرنت«، »نبات« و »نرگس« از جمله این موارد 
هستند. در کنار این موارد باید به عدم حضور اولین 
فیلم سینمایی سروش صحت با عنوان »پیچ تند« 

نیز در این جشنواره اشاره کرد. 
حضور فیلم دوم فیلمساز پر حاشیه در جمع  ■

فیلم اولی ها!
عاوه بر غایبان مطرح جشنواره در بخش نگاه نو، 
نام افرادی در این لیست به چشم می        آید که تعجب 
بسیاری را برانگیخته است. از جمله این افراد مسعود 
بخش��ی، کارگردان فیلم موه��ن و ضدایرانی »یک 
خانواده محترم« است که به رغم حاشیه های فراوانی 
که به واسطه نمایش این فیلم در جشنواره کن به وجود 
آمد و توهین های آشکار این اثر به خانواده های معزز 
ش��هدا، باز هم توانسته با دومین اثر خود یعنی فیلم 
س��ینمایی »یلدا« به جمع فیلم اولی های جشنواره 
فجر امس��ال راه پیدا کند! البته دبیرخانه جشنواره 
فجر در پاسخ به این مساله بیان 
داش��ت فیلم  های قبلی مسعود 
بخش��ی، کارگ��ردان فیلم »یک 
خان��واده محت��رم« و همچنین 
ت��ورج اصانی، کارگ��ردان فیلم 
»جینگ��و« که در س��ی ودومین 
جش��نواره بین المللی فیلم فجر 
حضور داشته، پیش از این پروانه 
ساخت ویدئویی داشته  اند و آثار 
ارائه ش��ده از سوی این ۲ نفر به 
جشنواره امسال یعنی »یلدا« و 
»حمال طا«، نخستین فیلم های 
آنها با پروانه ساخت سینمایی هستند؛ توجیهی به 
ظاهر منطقی که گویا فقط در سینمای ایران می توان 
آن را شنید و در نهایت باعث اجحاف در حق گروهی 

از فیلم اولی های امسال می شود. 

جشنواره دست چندم فجر؟! ■
نکت��ه جالب دیگر در ارتباط ب��ا آثار راه یافته به 
فهرست ۱۰ اثر »نگاه نو« جشنواره سی وهفتم فیلم 
فجر، حضور متعدد برخی از این آثار در جشنواره های 
خارجی پیش از حضور آنها در جش��نواره فیلم فجر 
است؛ موضوعی که با مفاد فراخوان جشنواره تناقضی 
ن��دارد ولی با توجه به رویه جش��نواره فیلم فجر در 
انتخ��اب آثار دس��ت اول و فیلم های��ی که پیش از 
این در جش��نواره های دیگر به نمایش درنیامده اند، 
انتخاب این آثار اتفاقی متفاوت در جشنواره امسال 
به ش��مار می رود. به عنوان مثال، فیلم س��ینمایی 
»حمال طا« به کارگردان��ی تورج اصانی پیش از 
این در جشنواره بوسان کره جنوبی رونمایی شده و 
»روزهای نارنجی« س��اخته آرش اهوتی نیز پس 
از حض��ور و رونمایی در جش��نواره  های »تورنتو«، 
»کلگری«، »زوریخ«، »سائوپائولو«، »تافی فست«، 
»مدیترانه ای« »رم«، »مااتیا«، »مانهایم«، »چنای 
هند«، »پالم اسپرینگز«، » صوفیا منار« و... به جمع 
فیلم های حاضر در جشنواره فجر امسال ملحق شده 
است. همچنین گفته می شود برخی فیلم ها در حالی 
که س��ال قبل به جشنواره فیلم فجر راه پیدا نکرده 
بودند، با اخذ چند امضا از هیات انتخاب سال گذشته 
امسال توانستند برخاف مش��ی معمول جشنواره 
فجر در عدم راهیابی آثاری که سال گذشته توسط 
هیأت انتخاب جشنواره دیده شده اند، راهی جشنواره 
فیلم فجر شوند. فیلم سینمایی »روزهای نارنجی« 
از جمله این آثار اس��ت که بنا بر اخبار منتشر شده، 
س��ال گذشته با نام »واس��طه«، متقاضی حضور در 

سی وششمین جشنواره فیلم فجر شده بود.

تجسمی
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وقوع فتنه ۸۸، حادثه خیره کننده 
و باش��کوه انتخابات ۴۰ میلیونی 
ریاس��ت جمهوری دهم را به کام م��ردم ایران تلخ 
ک��رد و حدود ۸ ماه کش��ور را درگیر خود کرد. در 
کنار حجم عظیم بمباران رسانه ای، انواع ترفندهای 
تخریبی به کار گرفته شد و خسارت های فراوانی به 
ملت ایران تحمیل شد. در چنین شرایط غبارآلودی 
هشدارهای بموقع و راهگشای رهبر بزرگوار انقاب، 
مسیر درست را یادآور شد و توطئه زهرآگین دشمن 
را ناکام گذاشت. به همین خاطر شناخت این نقش 
سرنوشت ساز رهبر معظم انقاب اسامی بویژه برای 

جوانان بسیار مهم و راهگشا خواهد بود.
 »نقش امام خامنه ای در مهار فتنه 1388« ■

این کتاب که توسط موسسه فرهنگی مرکز اسناد 
انقاب اسامی منتشر شده، با بررسی مختصری از 
تاریخچه انتخابات دهم ریاست جمهوری و علل بروز 
اغتشاشات پس از آن، نقش حضرت امام خامنه ای 
را در مهار فتنه ۸۸ تبیین کرده است. این مجموعه 
در 7 فصل گردآوری ش��ده است. فصل اول ضمن 
تعریف مفاهی��م و مصادیقی چون فتنه، بصیرت و 
بحران، مروری بر فتنه گری ها در تاریخ معاصر دارد. 
بررسی زمینه های فتنه ۸۸ موضوعی است که فصل 
دوم کتاب بدان می پردازد و فصل س��وم هم روند و 
چگونگی برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری را 
مورد بازخوانی قرار می دهد. فصل چهارم به تحلیل 
و چگونگی پدیدار شدن فتنه ۸۸ و اعتراضات بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری می پردازد. فصل پنجم با 
عنوان »فصل پرافتخار ملت ایران«، به نقش آفرینی 
مردم ایران در خنثی سازی فتنه ۸۸ می پردازد که 

با رهنموده��ای رهبر انقاب و آگاهی ملت محقق 
شد. راهبردهای رهبری برای مهار فتنه ۸۸ موضوع 
فصل ششم است که در این راستا به ۱۰ راهبرد امام 
خامنه ای در این رابطه اشاره می شود. فصل هفتم و 
پایانی هم به بررسی نتایج و دستاوردهای مهار فتنه 
۸۸ می پردازد. کتاب »نقش امام خامنه ای در مهار 
فتنه ۱۳۸۸« به تالیف سیدسعید غفوری سبزواری 
با ش��مارگان ۱۰۰۰ نسخه در ۳۲۲ صفحه توسط 
موسسه فرهنگی- هنری مرکز اسناد انقاب اسامی 

چاپ شده است.
 »نقش آیت اه خامنه ای در مهار بحران 1388« ■

کتاب »نق��ش آیت اه خامنه ای در مهار بحران 
۱۳۸۸« به بررس��ی ابعاد مدیریت حضرت آیت اه 
خامنه ای در س��ال ۸۸ می پ��ردازد. این کتاب ۴ 
فصل دارد؛ ابتدا طی فصل مطالعات نظری، ضمن 
تش��ریح بحران و مدیریت بحران های سیاسی- 

امنیتی، مباحث تئوریک آورده ش��ده تا پیش از 
ورود به موضوع، خواننده درک صحیحی از مفاهیم 
پایه ای مربوط کسب کند. در ادامه، نیم نگاهی به 
پیش��ینه  تاریخی وایت فقیه داش��ته و جایگاه، 
اختیارات و شرح وظایف ولی فقیه براساس قانون 
اساسی جمهوری اس��امی در حل مسائل کلی 
نظام تجزیه و تحلیل می شود. تاریخچه مدیریت 
بحران ها در جمهوری اسامی موضوع فصل دوم 
اس��ت و آنچه در فصل س��وم با عنوان »واکاوی 
بحران پس از انتخابات دهم ریاس��ت جمهوری« 
آم��ده روایتی از ای��ن مقطع تاریخی اس��ت که 
فض��ای ذهنی خوانن��ده را برای توج��ه به ابعاد 
مختلف مدیریت، تدابیر و اقدامات رهبری آماده 
می کند. فصل چهارم تحت عنوان »نقش رهبری 
در مواجه��ه و مدیریت بح��ران ۸۸« در ۳ بخش 
با موضوع هدایت راهبردی رهبر انقاب، تحلیل 

گفتمان بصیرت بخش��ی رهب��ری در ایام فتنه و 
اقدامات اجرایی ایش��ان مطرح شده است.  کتاب 
»نقش آیت اه خامنه ای در مهار بحران ۱۳۸۸« 
به تالیف علی اصغر اصغرزاده، با شمارگان ۱۰۰۰ 
نسخه در ۲6۲ صفحه، توسط موسسه فرهنگی- 
هنری مرکز اس��ناد انقاب اس��امی چاپ شده 

است.
»نقشه راه« ■

کتاب »نقشه راه« مجموعه  ۸۸ فراز از بیانات 
مقام معظم رهبری درباره نقش بصیرت در فتنه 
۸۸ است. این کتاب ۹ فصل دارد که فصل اول با 
عنوان اصول و تعاریف، شامل بیانات و فرمایشات 
رهبر معظم انقاب در بازه زمانی مهر تا اس��فند 
۸۸ اس��ت. فصل دوم ای��ن مجموعه تحت عنوان 
»وایت فقیه« ب��ه بیانات امام خامن��ه ای درباره 
اهمیت وایت فقیه و الگوی وایتمداری و حفظ 
نظام اش��اره می کند و فصل س��وم به فرازهایی از 
فرمایشات ایشان حول محور جمهوری اسامی، 
نظ��ام و وحدت، اهداف نظام و همچنین ش��یوه 
صحیح انتقاد می پردازد. فص��ل چهارم کلیدواژه 
»بصیرت« را در بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 
جست وجو کرده است. »دشمن شناسی« موضوعی 
اس��ت که در فصل پنجم بررسی می شود و فصل 
شش��م بیانات مقام معظم رهبری را درباره سابقه  
فتنه در زمان امیرمومنان)ع( و نحوه برخورد با آنها 
را مورد بازخوانی قرار داده است.  کتاب »نقشه راه« 
به تالیف محمدمهدی کوثری با شمارگان ۲ هزار 
نسخه در ۲۱۲ صفحه توسط مرکز اسناد انقاب 

اسامی چاپ شده است.

معرفی 3 کتاب درباره نقش رهبر معظم انقاب در خنثی سازی فتنه 88

با ناخدای کشتی بصیرت
گزارش

نگاهی به فیلم  های منتخب بخش نگاه نو و حواشی این انتخاب ها در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر

جشنواره دست چندم؟!

سینمای جهان

جدول فیلم اولی های راه یافته به سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر
توضیحاتبازیگران شاخصژانرکارگردانتهیه کنندهفیلم

مجید پالتو شتری
شیخ انصاری

مهدی 
سام درخشانی، بانیپال شومون، بهاره کیان افشار، لیندا کیانی، شاهرخ کمدیعلی میرزایی

فروتنیان، افسانه چهره آزاده، پریوش نظریه
 یک درام کمدی درباره وضعیت های پیچیده رفاقت و رقابت که کارگردان آن، نویسنده فیلمنامه »گشت1« و

 »در مدت معلوم« است 

کامران جان دار
مجیدی

حسین امیری دوماری
فاطمه معتمدآریا، حامد بهداد، باران کوثری، جواد عزتی، مسعود کرامتی، اجتماعی  و پدرام پورامیری

علی شادمان، گیتی قاسمی
 کامران مجیدی که پیش از این تهیه کنندگی »اک قرمز« و »زرد« را برعهده داشته، تهیه کننده این اثر است 

و خاصه قصه آن نشان می دهد فضا و قصه ای تلخ دارد. 

منصور حمال طا
 سعید آقاخانی، پیام احمدی نیا، لطف اه سیفی، ژاله صامتی،  امید روحانیاجتماعیتورج اصانیسهراب پور

  امین آقا فرزانه، علیرضا مهران
فیلم داستان مردی است که شغلش رساندن طا و جواهرات از کارگاه به مغازه است. یک روز در مسیر از او دزدی 

می شود و او باید غرامت بپردازد.  اما نوسانات بازار تهران اوضاع او را بدتر می کند.

دیدن این فیلم 
جرم است!

محمد 
حمزه زاده

_سیاسیرضا زهتابچیان
اطاعات موثقی از این اثر منتشر نشده  اما پروانه ساخت این فیلم با عنوان »واکنش سریع« و در ژانر اجتماعی 
صادر شده هرچند بعضی رسانه ها مدعی شدند محتوای این اثر سیاسی و در ارتباط با یک گروگانگیری است. 

روزهای 
نارنجی

علیرضا 
هدیه تهرانی، علی مصفا، مهران احمدی، ژیا شاهی، علیرضا استادی، رؤیا اجتماعیآرش اهوتیقاسمخان

روزهای نارنجی قصه زنی میانسال به نام »آبان« است که واسطه استخدام کارگران فصلی است.حسینی، صدف عسگری، لیلی فرهادپور

جواد زهر مار
سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق فراهانی، سیامک صفری، نسیم کمدیجواد رضویاننوروزبیگی

ادبی علی استادی، رضا رویگری، حسین محب اهری
فیلمنامه این اثر به قلم »پیمان عباسی« و حال و هوایی طنز و اجتماعی دارد. جواد نوروزبیگی تهیه کننده این اثر 

زهرمار را اثری متفاوت از سایر کمدی های سینمای ایران دانسته بود.

علی سونامی
بهرام رادان، مهرداد صدیقیان، علیرضا شجاع نوری، رعنا آزادی ور، فرشته درام ورزشیمیاد صدرعاملیسرتیپی

حسینی، علیرضا ورزنده،  امیر شریعت،  امیرمهدی ژوله و محمدرضا غفاری
سونامی یک درام ورزشی است که به چالش های مختلف ورزشکاران پرداخته و محوریت داستان فیلمنامه 

سونامی زندگی یک تکواندوکار و اتفاقات مختلف آن است.

علیمسخره باز
یکی از 2 فیلم اولی  امسال که علی مصفا تهیه کنندگی آن را برعهده دارد. کارگردان این اثر از چهره های فعال علی نصیریان، هدیه تهرانی، فرهاد اصانی، صابر ابر، بابک حمیدیاناجتماعیهمایون غنی زاده مصفا

عرصه تئاتر است.

مسعود معکوس
 فیلمی اجتماعی و خانواده محور است که ایه هایی از اکشن دارد و مسعود کیمیایی کارگردان سرشناس اکبر زنجانپور، بابک حمیدیان و علیرضا کمالیاجتماعیپواد کیمیاییکیمیایی

سینمای ایران تهیه کنندگی آن را برعهده گرفته است.

علییلدا
این فیلم در سکوت خبری تولید شد و از مضمون آن خبری منتشر نشده  اما ایرج تقی پور تهیه کننده پیشین این فیلم بهناز جعفری، فرشته صدرعرفایی و بابک کریمی اجتماعیمسعود بخشی مصفا

گفته بود »یلدا« مضمونی قرآنی دارد و درباره کظم غیظ است و به 2 زن می پردازد که روبه روی هم قرار می گیرند. 

تلویزیون

خبر

موسیقی
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کیوسک
مارکا

آژاکس را نمی شناسند
موندودپورتیوو

والورده می ماند
اسپورت

رابیو، اول ژانویه 2019
آ.اس

براهیم 15 میلیون یورو

2 بازیکن ایرانی
به تیم فوتبال ماریتیمو پیوستند

باش��گاه ماریتیموی پرتغ��ال خبر جذب 2 
بازیکن ایرانی به این تیم را اعام کرد.

ب��ه نقل از پای��گاه اینترنت��ی SAPO، در 
حالی که پنجره نقل وانتقاات زمس��تانی آغاز 
شده است، یک مدافع و یک هافبک ایرانی به 

عضویت تیم ماریتیموی پرتغال درآمدند.
محمدرضا قاس��می، مداف��ع ایرانی که ۱۹ 
سال سن دارد از تیم لوسیتانیا به عضویت تیم 
ماریتیمو درآمد و امیرحسین شیخ العالم که در 
پست هافبک دفاعی بازی می کند از ذوب آهن 

راهی این تیم شده است. 
ماریتیمو امی��ر عابدزاده را نی��ز در اختیار 
دارد که برای بازی های جام ملت های آس��یا به 
تیم ملی ایران دعوت ش��ده اس��ت و یکی از ۳ 

دروازه بان ایرانی در این رقابت هاست. 
هنوز مش��خص نیس��ت که این دو بازیکن 
ج��وان ایرانی برای تیم اصل��ی ماریتیمو بازی 
خواهند ک��رد یا به عضویت تی��م B این تیم 
درخواهند آمد. این باشگاه همچنین جدایی 2 
بازیکن دیگر خود به نام های دنی و ایبسون را 

تایید کرده است.

پیشنهاد 10 میلیون یورویی
حریف استقال برای یک بازیکن

حری��ف تی��م فوتب��ال اس��تقال در لیگ 
قهرمانان آس��یا با ۱۰ میلیون ی��ورو به دنبال 

جذب هافبک آرژانتینی آتاانتاست.
به نقل از اسپورت، الهال عربستان حریف 
اس��تقال در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 
خواهد بود. تیم فوتبال الهال با هدایت خسوس 
پرتغال��ی خود را آماده حض��وری قدرتمند در 
لیگ قهرمانان آس��یا می کند و به دنبال جذب 

بازیکنانی گران قیمت و سرشناس است.
روزنامه توتو میرکاتوی ایتالیا از تاش الهال 
برای ج��ذب الخاندرو گومز، هافبک آرژانتینی 
آتاانت��ا س��خن به می��ان آورد و نوش��ت تیم 
عربستانی حاضر است برای جذب این هافبک 

بازیساز ۱۰ میلیون یورو پرداخت کند.
گومز ی��ک هافبک بازیس��از اس��ت که تا 
س��ال 2۰22 با آتاانتا قرارداد دارد. او در نقش 
مهاجم هم بازی کرده است و شوت های بسیار 
دقیقی دارد. الهال بعد از آس��یب دیدگی عمر 
عبدالرحم��ان به دنب��ال انتخ��اب جایگزینی 
شایسته برای این بازیکن اماراتی در میانه میدان 
خود اس��ت و عاوه بر گومز با ملوس جدیناک 

استرالیایی هم مذاکره کرده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش 
نامزد فدراسیون جودو شد

مازی��ار ناظم��ی، مدی��رکل روابط عمومی 
در  ب��رای حض��ور  و جوان��ان  وزارت ورزش 
انتخابات فدراس��یون جودو ثبت ن��ام کرد. در 
ادام��ه ثبت ن��ام کاندیداهای پس��ت ریاس��ت 
فدراسیون جودو          ، ۳ نفر با حضور در فدراسیون 
مدارک خ��ود را تحویل داده و ثبت نام کردند. 
مازیار ناظمی          ، توفیق کابلی و محمد درخشنده 
نفراتی بودند که ثبت نام خود را تکمیل کردند. 
همچنین امیرحسین سیاحی، دبیر فدراسیون 
جودو از سمت خود استعفا داد و بافاصله نیز 
مدارک خ��ود را برای حضور در انتخابات ارائه 
داد و ثبت نام ک��رد. همچنین وحید زارع نژاد، 
جودوکار پیشین تیم  های نوجوانان و جوانان که 
سابقه ریاست هیات جودوی فارس و مربیگری 
در تیم  های دانشگاهی را داشته به همراه داوود 
میقانی، از پیشکسوتان خوشنام جودوی ایران 
نام خود را وارد لیس��ت کاندیداهای نشس��تن 
روی صندلی ریاست فدراسیون جودو کردند. 
پیش از این، منصور عبدی، ابوالفضل حیدریان 
و  عب��اس فاح نیز ثبت نام ک��رده بودند تا با 
احتساب ثبت نام آرش میراسماعیلی، عبداه 
جعف��ری و مس��عود حاجی آخون��دزاده جمع 
نفرات��ی که ب��رای حض��ور در انتخابات جودو 

ثبت نام کرده  اند به عدد ۱2 برسد. 

استقال فعًا فقط یک جای خالی دارد
اس��تقال ب��رای حض��ور در نقل وانتقاات 
نیم فص��ل در ح��ال حاض��ر و حتی ب��ا وجود 
خداحافظی ب��ا الحاجی گرو و مارتین نیومایر، 
تنها یک جای خالی در لیس��ت خود می بیند. 
لیست بازیکنان باای 2۳ سال استقال بدین 

شرح است:
سیدمهدی رحمتی، سیدحسین حسینی، 
پژمان منتظری، محمد دانشگر، خسرو حیدری، 
وریا غفوری، فرشاد محمدی مهر، میثم تیموری، 
روزبه چشمی، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، 
داریوش شجاعیان، علی کریمی، جابر انصاری، 
روح اه باق��ری، مرتض��ی آقاخ��ان و مرتضی 

تبریزی.
این لیست شامل ۱۷ بازیکن است و با این 
حس��اب، تنها یک جای خالی در لیست باقی 
می ماند. همچنین احتمال جدایی جابر انصاری، 
میثم تیموری و سیدحسین حسینی بسیار زیاد 

است.

راهکارهای پپ
برای خروج از بحران

آدام بی�ت: گل��ی ک��ه »ریکاردو پری��را« در 
استادیوم کینگ پاور به منچسترسیتی زد، به 
ای��ن معنا بود که حاا مدافع عنوان قهرمانی 
لی��گ برتر با ص��در جدول ۷  امتی��از فاصله 
گرفته؛ تیمی که فصل پیش با شکستن تمام 

رکوردها حاکم مطلق جزیره بود.
س��یتی از 4 بازی اخیرش در لیگ ۳  تا را 
باخته و برای همین با بحرانی، البته نصفه و 
نیمه، روبه رو ش��ده است. یکی از نقاط ضعف 
بزرگ تیم پپ گوآردیوا در این هفته ها مرکز 
خط میانی بوده است. مصدومیت فرناندینیو 
باعث ش��د پپ در شکس��ت خانگ��ی مقابل 
کریس��تال پااس از جان اس��تونز در پس��ت 
هافبک دفاعی اس��تفاده کند، مسؤولیتی که 
مقابل لس��تر به ایلکای گوندوغان رس��ید اما 
هیچ کدام از این دو بازیکن  نتوانس��تند جای 

خالی هافبک برزیلی  را پر کنند.
فرناندینیو نقشی حیاتی برای سیتی دارد. 
خود گوآردیوا بعد از شکس��ت برابر لس��تر 
اعتراف ک��رد: »ما باید با غیب��ت فرناندینیو 
یک جوری بس��ازیم. ما بازیکنی که شبیه او 
باشد نداریم و برای همین باید راه حلی برای 
پر کردن جای خالی اش پیدا کنیم«. از سال 
2۰۱6 و ش��روع دوران گوآردیوا در سیتی، 
آبی پوشان منچستر ۷۱/۳ درصد از بازی هایی 
را ک��ه در آن فرناندینی��و را در ترکیب اصلی 
داش��ته اند با پیروزی پشت س��ر گذاشته اند. 
ب��دون فرناندینیو اما آنه��ا فقط 5۹/۳ درصد 
بازی های شان را برده اند. میانگین گل های زده 
س��یتی با فرناندینیو هم 2/5 گل در هر ۹۰ 
دقیقه بوده؛  آماری که بدون او به ۱/۹ گل در 

هر بازی سقوط کرده است.
با توجه به اینکه فرناندینیو ۳۳ ساله است 
و پستی که در آن بازی می کند نیاز به انرژی 
باایی دارد، حتی اگر او مصدوم نباش��د هم 
نمی توان از او انتظار داشت در تمام بازی های 
س��یتی از ابتدا به زمین برود. بنابراین خرید 
ی��ک هافبک دفاع��ی برای کمک ب��ه او در 
پنج��ره نقل وانتق��اات زمس��تانی می تواند 
بهترین راه حل برای س��یتی باش��د، راه حلی 
که قطعا خود پپ و چیکی بگرس��تین و فرن 

سوریانو به آن فکر می کنند.
یکی از گزینه های س��یتی برای پوش��ش 
دادن به پس��ت فرناندینیو، هافبک 2۱ ساله 
لیون، تنگای  اندومبله اس��ت.  اندومبله در 2 
بازی رفت و برگش��ت مقابل س��یتی در دور 
گروه��ی چمپیونز لیگ که ب��ا یک پیروزی 
برای لیون و یک تساوی به پایان رسید، یکی 

از بهترین بازیکنان زمین بود.
اما برجس��ته ش��دن غیب��ت فرناندینیو 
نباید باعث فراموش��ی تاثیر زیاد مصدومیت 
بنجامین مندی شود. مندی فصل پیش یکی 
از کلیدی ترین مهره های س��یتی در پس��ت 
فولبک چپ، چه در بعد دفاعی و چه در بعد 
هجوم��ی بود. اگر مندی ای��ن فصل مصدوم 
نمی ش��د، حداقل فابین دلف می توانست در 
بازی های س��اده تر به عنوان هافبک دفاعی و 
به ج��ای فرناندینیو بازی کند  اما کنار رفتن 
مدافع س��ابق موناکو باعث شده دلف مجبور 
ش��ود مثل فصل اول گوآردیوا، بیشتر نقش 

دفاع چپ را بازی کند.
دل��ف مقاب��ل کریس��تال پااس و لس��تر 
۱۹۰ بار صاحب توپ ش��د  ام��ا فقط ۱2 بار 
لمس توپ هایش در یک س��وم دفاعی سیتی 
ب��ود. او در کینگ پ��اور بی��ش از ه��ر یک از 
هم تیمی های��ش در نیمه زمین لس��تر پاس 
س��الم داد  اما از س��وی دیگ��ر روی گل اول 
میزبان کاما مقصر بود و مارک آلبرایتون را 

به حال خودش رها کرد.
کارت قرمزی که دلف در پایان این بازی 
گرف��ت او را از ۳ بازی آینده س��یتی محروم 
می کن��د، در حالی  ک��ه ش��اگردان پپ باید 
همین پنجشنبه برابر لیورپول به زمین بروند. 
تنها گزینه ای که گوآردیوا برای جانش��ینی 
مندی و دلف دارد الکس��اندر زینچنکو است، 
ک��ه او هم در واقع هافبک��ی بوده که تبدیل 
ب��ه دفاع کناری ش��ده اس��ت. ب��رای مثلث 
هجومی لیورپول این نقطه ضعف خط دفاعی 
سیتی می تواند بهترین فرصت ضربه زدن به 
میزبان ش��ان را فراهم کند. به نظر می رس��د 
خدمت گرفتن یک مدافع چپ تخصصی در 
ژانویه هم می تواند دیگر راه حل برای س��یتی 

و پپ باشد.

یادداشت اخبار

 2۳ بازیک��ن نهایی کی روش برای حضور در جام 
ملت های 2۰۱۹ مشخص شدند. بر این اساس او سراغ 
بیرانوندی رفته که این فصل فقط 4 گل خورده و در 
هیچ مسابقه ای هم بیشتر از یک بار دروازه اش باز نشده 
است. یا در خط حمله سردار آزمونی را دعوت کرده که 
با زدن 5 گل و ارسال 4 پاس  گل بهترین بازیکن فصل 
روبین کازان لقب گرفته است. همچنین سامان قدوس 
که ۳ گل و ۳ پاس  گل در لوش��امپیونه فرانسه ثبت 
کرده است. در ادامه وضعیت همه 2۳ بازیکن دعوت 

شده به تیم ملی را مرور می کنیم.
علیرضا  بیرانوند

ش��ماره یک پرسپولیس این فصل در ۱۱ مسابقه 
لیگ حضور داش��ت ک��ه بعد از رحمتی بیش��ترین 
کلین ش��یت و کمترین میانگین گل خورده را در بین 
دروازه بان های لیگ ثبت کرده اس��ت. بیرانوند به طور 
میانگین فق��ط ۰/4 گل در ه��ر ۹۰ دقیقه می خورد 
و در ۷ ت��ا از ۱۱ مس��ابقه اش هم کلین ش��یت کرد. 
علیرضا بیرانوند در این فصل 8۰ درصد از شوت های 
در چارچ��وب پرس��پولیس را مهار ک��رده و در بین 
دروازه بان هایی که بیش��تر از ۳ بازی حضور داشتند، 
بعد از رشید مظاهری بااترین دقت پاس را هم داشته 
اس��ت. آن هم در حالی که پرتاب های بلند و ریسکی 

بیرانوند معروف است.              
پیام  نیازمند

به طور متوس��ط در هر بازی س��پاهان نزدیک به 
۳ ش��وت به چارچ��وب دروازه این تیم زده می ش��ود 
که نیازمند 2/2 ش��وت یعن��ی ۷5 درصد آنها را مهار 
کرده است. پیام که در همه مسابقات این فصل برای 
سپاهان بازی کرد، در 6 مسابقه گلی نخورد و میانگین 
گل خ��ورده اش هم ۰/۷ اس��ت. در ه��ر 2 آیتم بعد از 
رحمتی، بیرانوند و بهزادی بهترین دروازه بان لیگ بود.

وریا غفوری
بازیکن��ی که ب��ه بهانه بازی کردن در پس��ت 
وینگر، جام جهانی روس��یه را از دست داد، در این 
فصل ۹ مس��ابقه به عنوان وینگر و در 5 بازی هم 
به عنوان دفاع راست استقال حضور داشت. وریا 
زمانی که وینگر بازی می کرد 2 گل برای استقال 
زد و آم��ارش در پس��ت دفاع راس��ت هم به یک 
گل و یک پاس  گل خاصه ش��ده اس��ت. غفوری 
در آیتم ه��ای پاس کلی��دی و نرخ تبدیل ش��وت 
ب��ه گل بهترین بازیکن  اس��تقال بود، در دریبل 
موفق دومین بازیکن و در توپ گیری از حریف هم 

سومین بازیکن این فصل استقال بود.

پژمان  منتظری
پیرترین بازیکن حاضر در لیس��ت کی روش، این 
فصل در ۱۰ مس��ابقه لیگ برای استقال بازی کرد. 
پژمان در یک مسابقه دفاع راست آبی ها بود و در سایر 
بازی ها هم در پست تخصصی اش یعنی دفاع مرکزی 
قرار گرفت. تبحر منتظری در ارسال پاس های دقیق و 

پیروزی در نبردهای هوایی است.
محمدحسین  کنعانی زادگان

کنعان��ی زادگان در هم��ه مس��ابقات ای��ن فصل 
ماشین سازی  جز دیدار با سایپا حاضر بود. این مدافع 
میان��ی در این فصل یک گل زده و یک پاس  گل هم 
داده اس��ت. این بازیکن در آیتم های دقت پاس و نرخ 
تبدیل شوت به گل بهترین بازیکن تیمش بود و آمار 
فوق العاده ۷/۳ عملکرد دفاعی را به طور متوسط در هر 

بازی ثبت می کند.
احسان حاج صفی

احس��ان دیرتر از همه بازیکنان به تراکتورسازی 
اضافه شد ولی در همین ۹ مسابقه هم ۳ پاس  گل داد 
که بهترین آمار بین هم تیمی هایش است. حاج صفی 
طبق آمار »متریکا« بیش��تر از همه دریبل می زند و 

بیشتر از همه هم از حریف توپ می گیرد.
روزبه چشمی

روزبه این فصل 6 بازی در دفاع و یک مرتبه هم به 
عنوان هافبک دفاعی برای استقال بازی کرد. چشمی 
با ارسال ۹۰ درصد پاس صحیح، بااترین دقت پاس 
را بین شاگردان ش��فر داشت. روزبه چشمی در بازی 
مقابل س��پاهان آمار باورنکردن��ی ۱۰۰ درصد پاس 
صحیح را به جای گذاشت. این بازیکن به طور متوسط 
در هر مسابقه 5/۳ عملکرد دفاعی هم ثبت می کند که 

از این حیث هم دومین بازیکن برتر استقال است.
احمد  نوراللهی

ش��ماره 8 پرس��پولیس در ۱۳ مسابقه این فصل 
لی��گ برتر ب��ازی کرد. احمد در این مدت بیش��تر از 
همه پرسپولیسی ها از حریف توپ گرفت. در آیتم های 
عملکرد دفاعی و لمس توپ هم جزو بهترین شاگردان 
برانکو بوده اس��ت. نوراللهی در نمرات سایت ۹۰ هم 
بهترین بازیکن پرسپولیس و چهارمین بازیکن لیگ 

برتر است.
اشکان دژآگه

اشکان این فصل بازی در همه پست های تهاجمی 
تراکتور را تجربه کرده است. دژآگه به عنوان هافبک 
تهاجمی، هافبک چپ، مهاج��م، وینگر چپ، وینگر 
راس��ت، هافبک مرکزی بازی کرده است که بهترین 

عملک��ردش را با ثبت یک گل و ی��ک پاس گل در ۳ 
مسابقه ای ثبت کرد که وینگر چپ بود. در ۷ مسابقه ای 
که در س��ایر پست ها به میدان رفت هم مجموعا یک 
پ��اس  گل داد. بهترین عملکرد دژآگه هم در ارس��ال 
پاس کلیدی و خطا گرفتن از حریف بود که در هر دو 

آیتم دومین بازیکن تراکتورسازی است.
مسعود  شجاعی

کاپیتان تیم ملی در ۱2 مس��ابقه این فصل برای 
تراکتورس��ازی بازی کرد. مس��عود هر دو پاس گلش 
را زمانی ارس��ال کرد که هافبک دفاعی این تیم بود. 
شجاعی در این فصل ۳ گل هم زده است. شجاعی در 
آیتم های لمس توپ، شوت در چارچوب، نرخ تبدیل 
ش��وت به گل، دریبل موفق و خطا گرفتن از حریف 

بهترین بازیکن تیمش بود.
مهدی ترابی

تراب��ی ۱2 بازی فیک��س و 2 مرتبه هم به عنوان 
ذخی��ره در ترکیب این فصل س��ایپا ق��رار گرفت که 
حاصل آن فقط ی��ک گل زده بود. البته همچنان در 
آمارهای فنی خوب اس��ت و در هر مسابقه نزدیک به 

2 شوت می زند و بیشتر از یک دریبل ثبت می کند.
امیر عابدزاده

عابدزاده در ۱۳ مسابقه این فصل ماریتیمو حضور 
داشت. او در ۳ مسابقه کلین شیت کرد و مجموعا ۱۳ 

بار هم دروازه اش باز شد.
رامین  رضاییان

رامین 4 مسابقه برای الشحانیه در لیگ قطر بازی 
کرده و در این مدت یک گل هم زده است. رامین در 

یک بازی هم پاس  گل ۳ امتیازی تیمش را داد.
میاد  محمدی

دفاع چپ تیم ملی این فصل در ۱6 مسابقه لیگ 
و 2 ب��ازی جام حذفی برای احمد گروزنی بازی کرد. 
محمدی یک گل در لیگ روس��یه زد و یک پاس گل 

هم در جام حذفی ارسال کرد.
مرتضی پورعلی گنجی

دفاع محبوب کی روش مس��ابقات زیادی از فصل 
جدید لیگ بلژیک را به خاطر مصدومیت از دست داد. 
مرتضی در 6 مس��ابقه ای که ب��رای اوپن بلژیک بازی 
کرد 2 گل زد و تیمش در حضور او 2 کلین شیت هم 

تجربه کرده است.
مجید  حسینی

حسینی این فصل در ۱۱ دیدار سوپرلیگ ترکیه 
بازی کرد و در این مدت یک پاس گل هم داد. ترابزون 
 اسپور در حضور او، ۳ کلین شیت هم ثبت کرده است. 

حسینی در 2 بازی حذفی هم برای این تیم بازی کرد 
که یک گل هم زد.

مهدی طارمی
مهاجم پرحاشیه الغرافه در ۱5 مسابقه این فصل 
برای تیمش بازی کرد. طارمی در این مدت 6 گل زد.

سامان قدوس
هافبک ایرانی آمیان که از ابتدای این فصل بازی 
در لوشامپیونه را تجربه می کند، در ۱6 مسابقه لیگ 
و یک بازی حذف��ی در ترکیب تیمش قرار گرفته 
اس��ت. او در این مدت ۳ گل و ۳ پاس گل در لیگ 
فرانسه ثبت کرده و در تنها بازی حذفی هم پاس گل 

داده است.
علیرضا  جهانبخش

مهم ترین لژیونر تیم ملی، علیرضا جهانبخش است 
ک��ه از این فصل در لیگ جزی��ره بازی می کند. البته 
مصدومیت، امان علیرضا را بری��ده و او فقط در 4۳۹ 
دقیقه برای برایتون بازی کرده است. جهانبخش پس 
از انجام ۱۰ مسابقه، همچنان در انتظار ثبت اولین گل 

یا پاس گلش برای این تیم است.
امید  ابراهیمی

امید در ۱4 مس��ابقه ای که برای ااهلی در لیگ 
ستارگان قطر بازی کرد، ۳ گل زد و یک پاس  گل  داد.

کریم  انصاری فرد
کری��م مدت زی��ادی از ابتدای فص��ل را به خاطر 
درس��ت کردن مجوز کارش در انگلیس از دست داده 
بود. انصاری  فرد بتازگی به عضویت ناتینگهام فارست 
درآمد و 4۱ دقیقه در چمپیونزش��یپ انگلیس بازی 
کرد. همچنین 2۷ دقیقه هم در یورولیگ بازی کرد و 
هنوز در این مدت کوتاه روی گل های تیمش تاثیرگذار 

نبوده است.
سردار آزمون

مهاجم ایرانی روبین کازان در ۱4 مسابقه این فصل 
آمار فوق   العاده 4 گل و 4 پاس  گل را ثبت کرده است 
تا بهتری��ن بازیکن این تی��م در پایان نیم فصل لقب 
بگیرد. س��ردار در ۳ مسابقه حذفی هم یک گل برای 

روبین کازان زده است.
وحید امیری

دیگر ایرانی باش��گاه ترابزون اسپور در ۱2 مسابقه 
سوپرلیگ ترکیه که حضور داشت، یک گل زده است. 
در ۳ دی��دار حذفی هم 2 گل زده اس��ت. البته وحید 
بیش��تر به عنوان بازیکن تعویضی برای این تیم بازی 
می کند و در ۱2 مسابقه لیگ، مجموعا ۳45 دقیقه در 

زمین حضور داشته است.

بررسی یک به یک لیست تیم ملی

همه مردان کی روش

برانک��و ایوانکوویچ قبل از ترک تهران از مدیران 
باش��گاه درخواس��ت جذب حداقل ۳ بازیکن برای 
لیس��ت بزرگس��ال و 5 بازیکن در لیست های دیگر 
ک��رده بود. ای��ن موضوع را حمیدرضا گرشاس��بی، 
مدیرعامل پیش��ین باشگاه پرس��پولیس نیز گفته 
بود: »باش��گاه به دنبال جذب حداقل ۹ بازیکن در 
رده های مختلف است تا لیست هایش را پر کند اما 
این موضوع بستگی به نظر برانکو دارد که چند نفر 
را از لیس��ت ۱8 نفره خارج ک��رده و به دنبال چند 
بازیکن جدید باشد«.  با این حال برانکو درباره جذب 
بازیکنان جدی��د یک خط قرمز دارد ک��ه آن را در 
جلسه با ایرج عرب، سرپرست کنونی باشگاه در میان 
گذاشته است: »قیمت بازیکنان جدید نباید بیشتر 

از بازیکنان فعلی پرسپولیس 
باشد«.

این موض��وع آنقدر ذهن 
عرب را درگیر خود کرده که 
او در مصاحبه های��ش م��دام 
روی این موضوع اش��اره دارد 

و می گوید: هر بازیکنی بگیریم نمی تواند پیشنهادی 
بااتر از قرارداد بازیکنان فعلی بدهد اگرنه مذاکرات 
به همین علت نقض می شود. به خصوص این اتفاق 
درباره جذب رض��ا قوچان نژاد رقم خورده و عرب از 

پیش��نهاد مالی ای��ن بازیکن 
حی��رت زده اس��ت. او تأکی��د 
دارد حت��ی ب��رای قوچان نژاد 
نی��ز حاضر نخواهد ش��د روی 
اصول و قوانین جذب بازیکن 
ک��ه توس��ط برانک��و تبیی��ن 
ش��ده، پا بگذارد. گفته می شود قوچان نژاد خواستار 
قراردادی 8۰۰ هزار داری با باش��گاه پرس��پولیس 
 بوده اما اختاف باشگاه با این بازیکن چیزی بیش از

۳5۰ هزار دار است!

نخستین خرید زمستانی  ■
پرسپولیس نخستین خرید زمستانی خود را به 
صورت رسمی دیروز انجام داد. محمد نادری، بازیکن 
تیم کوتریک بلژیک به صورت قرضی به پرسپولیس 
منتقل ش��د. وی در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا 
کرد و پس از جلسه ای با ایرج عرب، طبق توافق های 
قبلی برای نیم فصل دوم به صورت قرضی به جمع 
سرخپوشان پیوست. باشگاه پرسپولیس پیش از این، 
نامه ای را از باشگاه بلژیکی در تایید این انتقال دریافت 
کرده بود. محمد نادری در پست دفاع چپ و مرکزی 
ب��ازی می کن��د و در رده های پایه، س��ابقه بازی در 
تیم های سایپا و مقاومت تهران را دارد و در تیم های 
تراکتورسازی و نساجی قائمشهر نیز بازی کرده است.

خواسته  عجیب برانکو از مدیریت پرسپولیس
قیمت جدیدها بیشتر از قبلی ها نباشد



15بينالملل

گروهبینالملل: ارتش و کمیته های مردمی یمن به 
توافقات خود درباره بندر الحدیده عمل کردند. این 
مطلب را در حالی سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
»یحیی سریع« اعام کرد که همگان در انتظار رفتار 
متقابل متجاوزان سعودی هستند. سعودی ها طی 
2 هفته گذش��ته و پس از توافق استکهلم، عما به 
تعهدات خود پایبند نبوده اند. سرتیپ یحیی  سریع، 
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن  به خبرگزاری 
»سبأ« گفت بر اساس توافق استکهلم و در راستای 
اجرای دستورات سران، اجرای مرحله اول این توافق 
از شب شنبه )2 شب قبل( آغاز شد. این مقام یمنی 
با اعام اینکه نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 
یمن در اسکله های الحدیده بر اساس توافق، جابه جا 
ش��ده اند، توضیح داد: ما از کمیته نظارت وابسته به 
س��ازمان ملل انتظار داریم طرف مقابل را به اجرای 
تعهداتش در مرحله اول یعنی عقب نشینی از بخش 
ش��رقی شهر الحدیده و بقیه بخش های حساس بر 
اساس توافق ملزم کند. در همین حال  اما اخیرا یگان 
پهپادی ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن، تجمع 
بزرگ مزدوران رژیم سعودی را در یکی از پایگاه های 
نظامی در »الجوف« هدف قرار داد. سرتیپ یحیی 
سریع اعام کرد: یگان پهپادی یمن، تجمع بزرگ 
مزدوران سعودی را در پایگاه »السویقا« در منطقه 
»الیتمه« در الجوف ه��دف قرار داد. وی همچنین 
گفت: مزدوران هدف قرار گرفته شده در حال  آماده 
شدن برای انجام عملیاتی جدید و تشدید درگیری ها 
در استان الجوف به نفع ائتاف سعودی بودند. وی 
اف��زود: در این حمله، ده ها نف��ر از نیروهای مذکور 
کشته و شماری دیگر زخمی شدند و موجی از ترس 
و وحشت در صفوف نیروهای متجاوز به وجود  آمد. 
تجاوز عربستان سعودی به یمن برای این کشور 
مشکات متعددی را ایجاد کرده است. سعودی ها 
که بیش از 5 س��ال است در یمن مشغول بمباران 

مناطق مسکونی و کشتار غیرنظامیان هستند، پس 
از آنکه مطمئن شدند قادر نیستند مقاومت مردم 
یمن را در هم بکوبند پای میز مذاکره نشستند. البته 
فشار های بین المللی شرکای نظامی سعودی در این 
تصمیم عربستان بی تاثیر نبوده است. این در حالی 
است که در فتنه ای تازه، هم پیمانان سعودی تاش 
می کنند شرایط را در یمن وخیم و به سمت مرحله 
اعتراض��ات عمومی کارمن��دان دولت پیش ببرند 
به طوری که رئیس کمیت��ه عالی انقاب یمن در 
توئیتی با  اشاره به تخلفات بانک مرکزی وابسته به 
دولت مستعفی و فراری منصور هادی در پرداخت 
نکردن دس��تمزد 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 
توافق الحدیده هم تکرار شود. »محمد علی الحوثی« 
در صفحه توئیتر خود نوشت: اینکه فرستاده سازمان 
ملل به یمن که دوره مسؤولیت او به پایان رسیده 
است، از تخلفاتی مبنی بر انتقال بانک )مرکزی از 

صنعا به عدن( پس از دریافت هش��دار از نهادهای 
پولی و مالی خبر دارد، همچنین مطلع اس��ت که 
از آن زم��ان تاکنون این بانک و مس��ؤوان آن به 
پرداخت حقوق ه��ا متعهد نمانده ان��د، صاحیت 
س��ازمان ملل برای نجات یمن را زیر سوال می برد. 
آنها )دولت مس��تعفی منصور هادی( دزد و سارق 
دستمزدهای مردم هستند. آنچه اکنون ما را نگران 
کرده این اس��ت که ای��ن دور زدن ها و تخلفات در 
توافق حدیده که تعهد به آن برای همه ازم است، 
تکرار شود. وی در توئیتی دیگر نوشت: همان طور 
که آنها مصلحت عمومی کش��ور و ش��هروندان را 
در نظر نمی گیرند، فرس��تاده سازمان ملل هم در 
راستای اجرای تصمیم های ائتاف متجاوز با اقتصاد 
یمن بازی می کند. تصمیم گرفتیم بانک را منتقل 
کنی��م حتی اگر به نقطه صفر برس��د. محمدعلی 
الحوثی افزود: فرستاده سازمان ملل باید بداند حتی 
اگر پرداخت حقوق کارکنان در ش��هر الحدیده هم 
انجام شود، این اقدام کافی نیست، زیرا طبق توافق 

با فرستاده س��ازمان ملل، دستمزد همه کارکنان 
دس��تگاه های دولتی باید پرداخت شود و او به این 
 امر متعهد شد و در اظهارات خود در این باره سخن 
گفت و این چیزی است که ما خواستار آن هستیم و 
هر گونه تخلف و دور زدن در این باره فایده ای ندارد 
و هیچ راه حلی برای بحران انسانی ایجاد نمی کند، به 
غیر از اینکه مسؤولیت این بحران را آنها باید بپذیرند 
و این، جرم و جنایت های ائتاف متجاوز و مزدوران 
آنه��ا را در برابر مردم اثبات می کند. در حال حاضر 
همان طور که  اش��اره شد مساله نگران کننده آینده 
تحوات در یمن است به طوری که سعودی براحتی 
تاکنون در چندین مقطع حساس از تعهدات خود 
سر باز  زده است. آذر ماه 97 میان طرفین در یمن 

توافقی سه گانه شکل گرفت که به شرح زیر است:
1- توافق درباره شهر الحدیده و اسکله های الحدیده، 

الصلیف و رأس عیسی
۲- ساز و کار اجرای توافق تبادل اسرا
۳- اعام تفاهمات 2 طرف درباره تعز

عربستان و  امارات از اردیبهشت ماه سال جاری 
)1397( پس از بارها عملیات ناکام، عملیات بزرگی 
را برای  اشغال اس��تان الحدیده در غرب یمن آغاز 
کردن��د  اما این عملیات که از پش��تیبانی  آمریکا و 
فرانسه برخوردار بود، شکست خورد. سرانجام طبق 
توافق سوئد قرار شد این شهر مشمول آتش بس قرار 
بگی��رد و هر دو طرف طبق تواف��ق از مواضع خود 
عقب نشینی کنند و کمک های انسانی به داخل شهر 
منتقل ش��ود.  اما  واقعیت آن است که سعودی ها 
به دلیل عدم تحقق اهداف شان در جریان مذاکرات 
صلح سوئد، اکنون به همان مسیر سابق خود یعنی 
کشتار بی رحمانه مردم بی گناه ادامه می دهند؛ حال 
آنکه خود نیز بخوبی می دانند قدرت نظامی و دفاعی  
امروز مقاومت یمن قابل قیاس با آنچه اوایل تجاوز 

نظامی به این کشور شاهد بودند، نیست. 

مرحلهنخستتوافقاستکهلمدربندرالحدیدهاجراشد

ارتش و کمیته های مردمی یمن پایبند به تعهدات
بینالملل

بررسیدایلتعطیلیدولتفدرالآمریکا
توسطدونالدترامپ

لجبازی استراتژیک یا جدال سنتی؟

احمدمعینیان:تعطیل شدن بخش های زیادی 
از دولت فدرال ایاات متحده به دستور دونالد 
ترامپ، آن هم در آس��تانه س��ال نوی میادی 
یکی از رخدادهایی است که در بسیاری از متون 
منتشر شده با اشتباهات تحلیلی روبه رو بوده یا 
براحتی از کنار آن عبور کرده اند. باید توجه شود 
تحلیل دایل تعطیلی دولت ف��درال در قالب 
سیاست  داخلی ایاات متحده قابلیت بررسی 
و واکاوی دارد اما طبیعتاً آثاری بر حوزه اقتصاد 
بین الملل خواهد داشت. به عنوان مثال باید به 
این نکته توجه داشت که تعطیلی دولت فدرال 
هفته ای 1/5 میلیارد دار خس��ارت مالی برای 
ایاات متحده دارد و بخش عمده این ضرر مالی 
ب��ه دلیل قطع فعالیت نهاهای دولتی با دنیای 
خ��ارج از ایاات متحده اس��ت. با وجود اینکه 
آمریکا س��رمایه داری قرن بیست ویکمی را به 
عنوان راهبرد اصلی خود در دستور کار گذاشته 
است اما مهره های مس��تقر در ساختار قدرت 
این کش��ور هیچ گاه فکر نمی کردند ش��خصی 
مانند ترامپ بر صندلی اتاق بیضی کاخ سفید 
تکیه بزند و تنه��ا چند روز مانده به تعطیات 

کریسمس کام کارمندان دولت را تلخ کند.
همگان بر این باور بودند تعطیل شدن دولت 
فدرال به فرمان ترام��پ تنها چند روز به طول 
می انجامد و در نهایت با ورود دموکرات ها به این 
پرونده، قبل از شروع سال 2019 و تعطیات آن 
مجدداً دولت ف��درال به کار خود ادامه می دهد 
اما اینگونه نش��د و این روند ادامه دارد. مس��أله 
مهم تر از تعطیل��ی دولت فدرال آمریکا، اعطای 
مرخصی اجباری بدون حقوق به طیف وسیعی 
از کارمندان دولت است. در آمریکا یک اصل در 
رابطه کارگر و کارفرما وجود دارد که ترامپ دقیقاً 
از همین اصل برای پیش بردن سیاس��ت های 
داخلی خود اس��تفاده می کند. این اصل اگرچه 
نانوشته و عرفی به حساب می آید اما این اجازه 
را به کارفرماها می دهد هر زمان صاح دانستند، 
عذر مس��تخدم )کارگر( را بخواهند. به عبارتی 
دیگ��ر این اصل می گوید: »من تو را اس��تخدام 

کردم و حاا اخراجت می کنم!« 
ترامپ از همین اصل استفاده کرده و بخشی از 
کارمندان مجبور شده اند به مرخصی اجباری بدون 
حقوق بروند و در خانه های خود منتظر بازگشایی 
دولت فدرال باشند و بخشی دیگر از این کارمندان 
به دلیل اینکه در مشاغل حساس مشغول به کار 
هستند به مرخصی اجباری بدون حقوق و حضور 
در محل کار محکوم شده اند. شاید از دهه 1980 
میادی تاکنون این هشتمین مرتبه ای باشد که 
با تعطیل ش��دن دولت فدرال، کارمندان مشمول 
مرخصی اجباری شده اند. اما ترامپ از اصل »اخراج 
کارگر توس��ط کارفرما« تنه��ا در تعطیلی دولت 
فدرال بهره نبرده اس��ت، بلکه او همین تئوری را 
درباره کابینه خود به اجرا گذاش��ته اس��ت. از این 
جه��ت هر کدام از وزرا ی��ا اعضای کابینه را که با 
وی هم نظر نباشد از کابینه اخراج می کند و فوراً 

شخص دیگری را به استخدام خود در می آورد. 
لجبازیپایدیوارمکزیک ■

مبدأ تعطیل ش��دن دولت فدرال توس��ط 
ترامپ را باید مجادله او با دموکرات ها بر س��ر 
تامین هزینه ساخت دیوار حائل در مرز آمریکا 
و مکزیک بدانیم. ترامپ بر اساس شعارهایی که 
در کمپین انتخاباتی خود در سال 2016 داده 
بود به طرفداران خود قول داده از ورود مهاجران 
به خاک کش��ورش جلوگیری کن��د و در این 
راستا چندین قانون ضدمهاجرتی را اباغ کرد 
و به س��رعت مورد هجوم و حمله دموکرات ها 
و قض��ات ایالتی قرار گرفت، ل��ذا احداث دیوار 
مکزیک دقیقاً در همین رابطه قابلیت تحلیل 
دارد ام��ا او ب��ا زیرکی تمام ت��وپ را در زمین 
دموکرات ها انداخت. ترامپ برای احداث دیوار 
حائ��ل رقمی بالغ بر 5 میلیارد و 750 میلیون 
دار از قانونگذاران طلب کرد اما دموکرات ها تا 

این لحظه با درخواست او مخالفت کرده اند.
دموکرات ها معتقدند این رقم به معنای به 
یغما بردن مالیات مردم ایاات متحده اس��ت 
و در ای��ن راس��تا طرحی را مط��رح کردند که 
خروج��ی آن تامین امنی��ت و افزایش ضریب 
نظارتی بر مرزهای مش��ترک ب��ا مکزیک بود. 
لیبرال ه��ای مجلس نمایندگان و س��نا رقمی 
بال��غ بر 1/5 میلیارد دار ب��رای طرح خود در 
نظ��ر گرفتند و این بار ترام��پ با لجبازی خود 
طرح دموکرات ها و مواد تصویب شده از سوی 
آنها را رد ک��رد. این لجبازی تا حدودی جنبه 
اس��تراتژیک دارد. ترامپ بخوبی می داند پس 
از تعطی��ات ژانویه، دموکرات ه��ا در مجلس 
نمایندگان مستقر می شوند و اولین اقدام آنها 
به چالش کشیدن او بر سر پرونده دخالت های 

روسیه در انتخابات 2016 خواهد بود.
ادامهدرصفحه1۲

چهارگوشه

قیام جلیقه زردها تعطیل نشد
تعطیات س��ال نوی میادی نیز مانع ادامه 
قیام »جلیقه زردها« در فرانسه نخواهد شد. دیروز 
در هفتمین شنبه متوالی از اعتراضات ضددولتی 
فرانسوی ها، اگر چه تعطیات و سرمای هوا باعث 
کاه��ش قابل ماحظ��ه تع��داد تظاهرکنندگان 
بوی��ژه در پاریس ش��ده بود اما رهب��ران مخالف 
اعام کرده  اند هی��چ چیز مانع ادامه تظاهرات در 
س��ال جدید میادی نخواهد شد. دیروز عاوه بر 
پاریس، آتش اعتراضات در ش��هر های مارس��ی، 
مونپولیه و کن نیز شعله ور بود و به نظر می رسد 
شعار اصلی آنها یعنی »مکرون استعفا کن!« که در 
سراسر این کشور شنیده می شود تبدیل به یک 
مطالبه عمومی شده باشد، چرا که بر پایه آخرین 
برآوردها ای��ن جنبش همچنان م��ورد حمایت 
بیش از 70 درصد مردم فرانسه است. به گزارش 
آسوشیتدپرس، در آغاز هفتمین هفته اعتراضات، 
جلیقه زرده��ا این بار در پاریس دس��ت به تغییر 
تاکتیک زدند و در گروه  های کوچک      تر در مناطق 
مختلف پایتخت تظاهرات کردند. اگر چه خیابان 
محوری ش��انزه لیزه دی��روز آرام      تر از ش��نبه  های 
گذش��ته بود اما کاهش تع��داد تظاهر کنندگان 
مانع لشکرکشی بزرگ نیروهای امنیتی و پلیس 
در این خیابان و دیگر مناطق پایتخت نشده بود. 
مانند هفته  های گذشته برخوردها میان معترضان 
و پلیس در س��اعات بعدازظه��ر افزایش یافت. به 
گزارش لومون��د، مواردی از درگیری میان پلیس 
و معترضان در منطقه »آوینیون« واقع در جنوب 

فرانسه نیز گزارش شده است.

خروج بدون توافق از اتحادیه 
کابوس لندن 

انگلی��س 3 ماه فرصت دارد تا درباره خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپایی که بزرگ ترین بلوک 
اقتصادی- سیاسی جهان است به توافق برسد. 
در غیر این صورت مجبور اس��ت 100 میلیون 
پوند تنها در بنادر خ��ود هزینه کند تا قوانین 
انگلیس را بر آنها حاکم کن��د. در حال حاضر 
می   امیدوار اس��ت بتواند پی��ش از مارس  ترزا 
2019 پارلم��ان را متقاعد کند ب��رای خروج 
انگلی��س از اروپا تن به توافق بدهد اما در حال 
حاضر بس��یاری از جریان های سیاسی در این 
کش��ور مخالف نظرات نخس��ت وزیر هستند و 
احتمال شکسته ش��دن توافق اولیه نیز وجود 
دارد. خروج بدون قاعده انگلیس از اروپا ضربات 

شدیدی به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد.

انفجار در نزدیکی اهرام ثاثه مصر
در حمل��ه ب��ه اتوبوس حامل گردش��گران 
ویتنام��ی در نزدیکی اهرام مصر دس��ت کم 4 
نفر کشته و شماری زخمی شدند. پلیس مصر 
تحقیق درباره انفجار را ش��روع کرده است. به 
گفته مقام های رسمی مصر، اتوبوس گردشگران 
خارجی با بمبی دست س��از م��ورد اصابت قرار 
گرفته که در کنار جاده تعبیه ش��ده بود. هیچ 
گروهی مسؤولیت این حادثه را بر عهده نگرفته 
اما مصر از س��ال 2013 تاکنون در حال جنگ 
با وابستگان گروه تروریستی داعش در صحرای 
سینا بوده است. طی س��ال های اخیر صنعت 
توریسم در مصر به دلیل حمات تروریستی و 

ناامنی زیان فراوانی متحمل شده است.

 ورود سازمان ملل
به خط بحران در سودان

تظاه��رات ضد دولتی در س��ودان ک��ه از یک 
هفته پیش آغاز شده دست کم 37 کشته در میان 
معترضان بر جای گذاشته است. این تظاهرات در 
اعتراض به گرانی و نابس��امانی اوضاع اقتصادی و 
اجتماعی همچنان ادامه دارد. سخنگوی دبیرکل 
سازمان ملل در بیانیه ای خواستار اجرای تحقیقات 
درباره کش��ته ش��دن معترضان در تظاهرات های 
چند روز گذش��ته در س��ودان ش��د. ای��ن مقام 
س��ازمان ملل گفت که گوترش خواهان آرامش و 
خویشتنداری است و از مقامات سودان می خواهد 
درباره خشونت های اخیر و کشته شدن معترضان 
تحقیق کنند. اقتصاد سودان در سایه عدم وفاداری 
کش��ورهای عربی از جمله عربس��تان و امارات به 
وعده کمک های مالی خود در مقابل تغییر سیاست 
خارجی سودان، کمبود ارز خارجی و افزایش نرخ 

تورم، با دشواری هایی مواجه شده است.

هنیه اواسط ژانویه به روسیه می رود
رئیس دفتر جنبش سیاسی حماس قرار است 
پانزدهم ژانویه عازم روسیه شود و با وزیر خارجه 
این کشور دیدار کند. معاون وزیر خارجه روسیه 
ب��ا اعام این خبر، تصریح کرد اوضاع خاورمیانه، 
حل وفصل بحران فلسطین و اسرائیل، اوضاع نوار 
غزه و آش��تی میان گروه های فلس��طینی محور 
سفر اسماعیل هنیه به مسکو خواهد بود. ناظران 
اتفاق نظر دارند دعوت رسمی مسکو از هنیه، در 
واقع مش��روعیت دهی سیاسی به حماس است؛ 
امری که موجبات خش��م تل آوی��و را برانگیخته 
اس��ت. پیش تر وزارت خارجه اس��رائیل با ارسال 
نامه ای به س��فیر روسیه در تل آویو، خواستار آن 
شده بود که هنیه اجازه سفر به مسکو پیدا نکند.
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گروهبینالملل: ورود قوای نظامی 
سوریه به شهر منبج و برافراشتن 
پرچم سوریه در این شهر روند مداخله نظامی ترکیه 
در سوریه را دشوار کرده و گروه های شورشی مخالف 
دمشق که از س��وی همپیمان  آمریکایی شان طرد 
شده اند، باتکلیف مانده اند. اعام دونالد ترامپ برای 
خروج نیروهای  آمریکایی از سوریه و تنها گذاشتن 
کردهای س��وریه در مقابل ترکیه، شهر منبج را در 
روزهای اخی��ر در حالت  آماده ب��اش و بحرانی قرار 
داده بود. در حالی که تحرکات نیروهای ارتش ترکیه 
و عناصر تروریس��تی برای حمل��ه به مواضع تحت 
تصرف ش��به نظامیان کرد در شهر منبج در شمال 
ش��رق اس��تان حلب افزایش یافته بود، روز جمعه 
نیروهای دولتی س��وریه به درخواست شبه نظامیان 
کرد وارد این ش��هر شدند. شبه نظامیان کرد سوری 
که طی س��ال های اخیر بر حمایت  آمریکا حساب 
وی��ژه ای باز ک��رده بودند، با اعام خ��روج نظامیان   
آمریکایی از سوریه به این جمع بندی رسیده اند که 
برای مقابله با تهدیدهای  امنیتی از جمله مبارزه با 
تروریس��ت ها و بویژه تهدیدها از جانب ترکیه باید 
صرفاً به ظرفیت های داخلی از جمله ارتش س��وریه 
تکیه کنند. ترکیه که پیش از این با حمله به منطقه 
عفرین، این منطقه را  اش��غال کرده، اکنون با خروج 
نظامیان  آمریکایی می کوشد به منبج نیز حمله و این 
شهر را نیز  اشغال کند و در واقع این بخشی از »نقشه 
راه منبج« اس��ت که توسط  آمریکا و ترکیه طراحی 
شده اس��ت. جیهان احمد، س��خنگوی »نیروهای 
دموکراتیک س��وریه« در این باره گفت: »این گروه 
ورود ارتش سوریه به شهر منبج را تایید و به همراه 

دمشق برای بستن راه به روی ترکیه تاش می کند«. 
اس��تقرار نیروه��ای ارتش س��وریه در منبج حامل 
چندین پیام مهم است: نخست اینکه نظام سوریه بر 
حفظ تمامیت ارضی این کشور تأکید دارد و  اشغال 
شهرها و مناطق سوریه توسط گروه های تروریستی 
یا کش��ورهای خارجی از جمله ترکیه را نمی پذیرد. 
دومین پیام این اس��ت که تاکنون  آمریکا گروه های 
کردی س��وریه را برای ایجاد منطقه خودمختار در 
ش��مال این کش��ور تحریک می ک��رد و اکنون این 
گروه ه��ا به این درک رس��یده اند که مطالبات خود 
را ن��ه از طریق ایجاد هرج و مرج یا کس��ب حمایت 
قدرت ه��ای خارجی، بلکه باید در چارچوب قانون و 
تمامیت ارضی س��وریه و از کانال گفت وگو با نظام 
این کشور پیگیری کنند. سومین پیام نیز این است 
که با ورود ارتش س��وریه به منبج، بهانه های ترکیه 

برای حمله به این منطقه نیز برداشته می شود، زیرا 
تاکنون بهانه ترکیه این بود که گروه های کرد کنترل 
این منطق��ه را در اختیار دارند و این تهدیدی برای 
ترکیه است  اما اکنون کنترل این شهر در اختیار نظام 
سوریه قرار دارد و در صورتی که ترکیه حمله نظامی 
انجام دهد حاکمیت س��وریه را صریحا نقض کرده 
است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
در واکنش ب��ه این تحوات، گزارش های منتش��ر 
ش��ده درباره ورود ارتش سوریه به منبج را »جنگ 
روانی« توصیف کرد و گفت کردها »حق ندارند« از 
دمش��ق کمک بخواهند. اردوغان در عین حال، روز 
گذشته تأکید کرد در صورتی که شبه نظامیان کرد 
از منبج و شرق فرات خارج شوند، آنکارا دیگر هیچ 
کاری در س��وریه ندارد. منابع کرد در سوریه اعام 
کرده اند کردها روی توافقی با روس ها و دولت سوریه 

کار می کنند ک��ه به موج��ب آن، نیروهای دولتی 
س��وریه بعد از خروج  آمریکا کنترل منبج و برخی 
دیگر از مناطق واقع در مجاورت ترکیه را در دست 
می گیرن��د. این معامله احتمالی دمش��ق و کردها، 
محور مقاوم��ت را پیروز واقعی نبرد س��وریه کرده 
است.  س��ناتور جمهوری خواه  آمریکایی، لیندسی 
گراهام همپیمانی نیروهای کرد سوریه با حکومت 
بش��ار اسد بعد از تصمیم خروج نظامیان  آمریکایی 
از این کش��ور را »فاجعه ای بزرگ« خوانده و گفته 
است این یک کابوس برای ترکیه و احتماا اسرائیل 
است و برندگان اصلی روسیه، ایران و اسد و داعش 
هستند. با این حال، ارتش  آمریکا این گزارش ها را 
تکذی��ب و هر گونه تغیی��ری در وضعیت نیروهای 
نظام��ی در منبج را رد کرده اس��ت. منابع میدانی 
همچنین گزارش دادند، هلی کوپترهای  آمریکایی در 
اطراف منبج در ماموریتی جاسوسی همزمان با اعام 
دمش��ق درباره ورود ارتش سوریه به شهر راهبردی 
منبج به پرواز درآمدند و همزمان نیروهای  آمریکایی 
به سمت پایگاه های ارتش سوریه در العریمه و مراکز 
استقرار آنها در س��احل رودخانه الساجور در غرب 
این ش��هر بمب های نوری ش��لیک کردند. از زمان 
ورود نیروهای ارتش س��وریه ب��ه منطقه العریمه، 
این س��ومین باری اس��ت که نیروهای  آمریکایی از 
بمب های نوری اس��تفاده می کنند. منابع یاد شده 
تاکید کردند، نیروهای ارتش سوریه در طول ساحل 
رودخانه الساجور در حدفاصل مناطق تحت کنترل 
نیروهای موس��وم به »سپر فرات« وابسته به ترکیه 
و مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک 

تحت حمایت  آمریکا مستقر شده اند.

علیموس�ویخلخالی:سفر دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری ایاات متحده 
آمریکا به عراق قابل پیش بینی بود. بعد از سال 2003 
روسای جمهور آمریکا از آنجا که اقدام به  اشغال کرده 
بودند و این کشور به واسطه حضور نیروهای آمریکایی، 
به یکی از مهم ترین کشورها برای آمریکایی ها تبدیل 
ش��ده بود، سفرهای منظمی به عراق داشتند. البته با 
خروج نیروه��ای آمریکایی از عراق در س��ال 2010 
در زم��ان باراک اوباما، رئیس جمهوری س��ابق، توجه 
آمریکایی ها به عراق کم ش��ده بود، تا آنجا که از سال 
2008، یعن��ی زمان آغاز ب��ه کار دولت اوباما تا پایان 
دوران ریاس��ت جمهوری او، وی تنها یک بار در سال 
2009 به عراق س��فر کرده بود. این سفر هم بیش از 
آنکه برای توجه به خود عراق باشد، زمینه سازی برای 
خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود که چند ماه بعد 

از سفر او عما انجام شد. 
در دوره دونالد ترامپ، از آنجا که او یک جمهوریخواه 
اس��ت و جنگ عراق در زمان جمهوریخواهان )جرج 
بوش پسر( انجام شد، پیش بینی می شد توجه آمریکا 
ب��ه عراق افزایش یابد بویژه که آمریکا در عراق پایگاه 
نظامی دایر کرده اس��ت. در عین حال خصومت ورزی 
آمریکا با ایران سبب شده بسیاری انتظار داشته باشند 
توج��ه آمریکایی ها به عراق که ای��ن روزها به یکی از 
متحدان بامنازع تهران تبدیل ش��ده است، بیش از 
گذشته شود. در عین حال، آمریکا و عراق به عنوان 2 
کشور مستقل که دارای رابطه مستقیم با هم هستند، 
طبیعی اس��ت مقامات ارشدشان به پایتخت های هم 
سفر کنند. در این چارچوب هم انتظار می رفت عراق 

به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه که به دایل 
مختل��ف از اهمیت باایی برای آمریکایی ها برخوردار 

است، شاهد سفر رئیس جمهوری آمریکا باشد. 
آنچه انتقادبرانگیز است نفس سفر رئیس جمهوری 
آمریکا نیست، بلکه شیوه توهین  آمیز و خارج از عرف 
دیپلماتیک سفر او است. او چهارشنبه شب، بدون اطاع 
قبلی، وارد پایگاه آمریکایی ها در عین ااسد استان اانبار 
شد، در آنجا به همراه همسرش و جان بولتون، مشاور 
 امنیت ملی اش در میان سربازان آمریکایی حاضر شد، 
عک��س یادگاری گرفت و 3 س��اعت بعد آنجا را ترک 
کرد. دولت عراق در بیانیه خود که متعاقب سفر ترامپ 
منتشر کرد، یادآور شد در جریان سفر رئیس جمهوری 
آمریکا بوده  اما 2 طرف نتوانس��ته اند درباره چگونگی 
ماقات با یکدیگر به توافق برسند برای همین ترامپ 
از عادل عبدالمهدی دعوت کرده اس��ت در نخستین 

فرصت میزبان او در کاخ سفید باشد. 
ب��ه عبارت دیگ��ر، دونالد ترامپ از نخس��ت وزیر، 
رئیس جمهور و رئیس مجلس عراق دعوت کرده بوده 
به جای بغداد، پایتخت عراق، در پایگاه آمریکایی ها در 
عین ااسد با او ماقات کنند  اما طرف های عراقی این 
تقاضا را رد کردند و از او خواستند همانند همه مقامات 
عالی رتبه کشورهای جهان برای دیدار به بغداد بیاید 
که او نپذیرفته و گفته است در فرصت دیگری با آنها 
ماقات می کند. س��پس بافاصله خاک عراق را ترک 

کرده و سرزده وارد آلمان شده است.
ش��یوه برخورد از ب��اا به پایین دونال��د ترامپ با 
مقام های جهان همواره باعث خشم دولت های مختلف 
شده است. این بار گویا نوبت به عراق رسیده بود که با 
مقامات این کشور به شیوه نامتعارف برخورد کند. او 
با عراق به ش��یوه ای برخورد کرد که گویی آن بخشی 
که نیروهای آمریکایی در آنجا حضور دارند را تنها به 
رسمیت می شناس��د و توجهی به باقی کشور ندارد. 
حضور 3 س��اعته و ترک فوری عراق بعد از مخالفت 
مقام��ات عراقی برای دیدار با او در پایگاه آمریکایی ها 
ش��اهدی بر این ادعاست.  یک منبع نزدیک به دفتر 
نخست وزیری عراق به رسانه قطری »العربی الجدید« 
گفت لحن ترامپ با عبدالمهدی ب��رای دیدار با او به 
گونه ای توهین  آمیز بود که برای نخست وزیر چاره ای 
نگذاشت که با قاطعیت تقاضای دیدار با او را رد کند. 
به گفته این منبع، روسای جمهور و مجلس در جریان 
سفر ترامپ نبودند و فقط نخست وزیر به عنوان فرمانده 
کل قوا از این سفر خبر داشته است. ظاهرا رفتار ترامپ 
به قدری توهین  آمیز بوده که نخست وزیر ترجیح داده 
از قبل رئیس جمهور و رئیس مجلس را در جریان سفر 
ترامپ نگذارد. این شیوه دیدار خشم عراقی ها را بحق، 
برانگیخته اس��ت. ائتاف اصاح و سازندگی با صدور 
بیانیه ای رسمی، دقایقی بعد از ترک عراق توسط دونالد 
ترامپ، از نخست وزیر و وزیر  امور خارجه عراق خواست 

در نخستین فرصت به پارلمان بیایند تا درباره شیوه 
توهین  آمیز سفر رئیس جمهوری آمریکا با آنها رایزنی 
کنند و تدابیری درخور توجه در واکنش به این توهین 
اتخاذ ش��ود. عصائب اهل حق، فراکسیون سازندگی 
به رهبری ه��ادی عامری و جریان صدر نیز هر کدام 
جداگانه بیانیه هایی صادر و سفر توهین  آمیز ترامپ را 
تقبیح کردند. حتی اهل تسنن نیز نسبت به این شیوه 
سفر رئیس جمهوری آمریکا معترض بودند. استاندار 
اانبار، محل اس��تقرار نیروه��ای آمریکایی، با صدور 
بیانیه ای ش��یوه سفر رئیس جمهوری آمریکا به عراق 
را توهین  آمی��ز خواند و از او انتقاد کرد. حاا عراقی ها 
انتظار دارند دولت ش��ان جواب توهین  آمیز ترامپ را 
با قاطعیت پاس��خ دهد تا غرور ملی شان بیش از این 
خدش��ه دار نشود. برخی پیشنهاد داده اند نخست وزیر 
عراق در اعتراض به سفر توهین  آمیز رئیس جمهوری 
آمریکا سفر خود به واشنگتن در ماه آینده را لغو کند. 
برخی چهره های عراقی نزدیک به ایران نیز پیشنهاد 
داده ان��د نخس��ت وزیر عراق در واکنش ب��ه این اقدام 
توهین  آمیز به جای س��فر به واشنگتن به تهران برود. 
تحقیر رفتاری اس��ت که هیچ ملت برنمی تابد. حتی 
اروپایی ها که متحد بافصل آمریکایی ها محس��وب 
می ش��وند از توهین ها و تحقیره��ای مکرر ترامپ به 
ستوه  آمده اند. ملت عراق در طول سال های اشغال به 
شیوه های مختلف پاسخ سوء رفتارهای آمریکایی ها را 
داده اند، این بار نیز پیش بینی می ش��ود پاسخ قاطعی 
به این رفتار توهین  آمیز عالی ترین مقام آمریکا بدهند و 
در این رابطه دولتمردان خود را تحت فشار بگذارند تا 

از این مساله بسادگی نگذرند.

کابوساردوغاندرمرزهایجنوبیبهواقعیتپیوست
پیامهایاستقرارارتشسوریهدرمنبج

سفر۳ساعتهترامپ
کهتوهینبهعراقیهابود

سوریه

خاورمیانه
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قاب روز
بارش برف در تبریز

عکس:    مهر

بازار

گزارش

اسد اه خسروی: فش��ار اقتصادی در پی افزایش 
قیمت ها روزبه روز بر مردم بیشتر می شود تا جایی 
که قشر متوسط درآمدی جامعه اکنون به طبقات 
پایی��ن درآم��دی و ضعیف ریزش ک��رده، چراکه 
هزینه  های زندگی همچنان رو به بااست و از طرفی 
قدرت خرید مردم مسیر نزول را با شیبی تند طی 
می کند. مردم و کارشناسان معتقدند دولت بازار را 
به حال خود رها کرده است و هیچ نظارتی از سوی 
نهادهای کنترل کننده  قیمت در بازار به چش��م 
نمی خورد، زیرا با کاهش قیمت دار از حدود 20 
هزار تومان به ح��دود 9 هزار تومان اتفاق خاصی 
در کاه��ش قیمت ها رخ نداده اس��ت. در این باره، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میانگین 
قیمت کاا های اساس��ی به دلیل نبود نظارت ۷0 
درصد بیشتر از قیمت های ارز تخصیص یافته است. 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس با بیان اینکه حدود 14 میلیارد دار امسال 
و نیز سال آینده به کااهای اساسی اختصاص یافته 
است، افزود: قیمت این کااها در بازار متناسب با 
ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص یافته نیس��ت. 
پورابراهیمی گفت: در نشس��تی که اخیرا اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و مس��ؤوان دستگاه  های نظارتی برگزار 
کردن��د، راهکارهایی برای افزای��ش نظارت دولت 

بر قیمت کااهای اساس��ی 
در نظر گرفته ش��د و اگر در 
کاه��ش قیمت ای��ن کااها 
نش��ان دهنده  نیفتد  اتفاقی 
رانت در اقتصاد کشور است 
و این مس��أله ب��ه هیچ وجه 
نمی توان��د ادامه یابد. رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسامی افزود: اولویت 
نخست ما این است که دولت 
بتواند با سیاست  های نظارتی 
و مدیری��ت و تنظی��م بازار، 
قیمت کااهای اساس��ی را 
بر اس��اس ارز 4 هزار و 200 
تومانی قرار دهد، در غیر این 
پیشنهاد کمیسیون  صورت 
تخصیص  مجلس  اقتصادی 
مابه التفاوت یارانه بین قیمت 
ارز تخصیص یافته به کااهای 
اساس��ی و قیمت این کااها 
در بازار اس��ت. پورابراهیمی 
گف��ت: ح��دود 100 ه��زار 
مناب��ع  توم��ان  میلی��ارد 
مابه التفاوت قیمت کااهای 
اساس��ی بر اساس ارز 4 هزار 
قیم��ت  و  تومان��ی  و 200 
این کااه��ا در بازار اس��ت. 
وی اف��زود: ای��ن رقم معادل 
یک چهارم بودجه کل کشور 
در س��ال 98 اس��ت و بای��د 
برای آن تصمیم   گیری شود. 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

مجلس ش��ورای اس��امی گفت: اگر نظ��ارت بر 
قیمت ها انجام نش��ود مابه التفاوت این قیمت که 
بخش عمده ای از آن اکنون به رانت تبدیل ش��ده 
و در واس��طه گری از جیب مردم خارج می ش��ود 

باید به جیب مردم بازگردانده ش��ود. پورابراهیمی 
افزود: بر اس��اس س��ازوکاری که برای این کار در 
نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه التفاوت 
مشخص شده و این سرانه در قالب کارت اعتباری 
به خانوار داده می ش��ود. وی گفت: بر اساس این 
طرح قیمت کاای��ی که مردم پرداخت می کنند 
همان قیمت ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر 
اس��اس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می شود. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با دولت 
سه ش��نبه هفته آینده در کمیس��یون اقتصادی 
برای تنظیم بازار رایزنی می کنیم. ابراهیم رزاقی، 
اقتص��اددان و عضو هیات علمی دانش��گاه تهران 
نیز در گفت وگو با »وطن امروز« درباره بی توجهی 
دول��ت به اقتصاد خانوارها و عدم نظارت دقیق بر 
قیمت ها در بازار گفت: آنگونه که مشاهده می شود 
دولت در قبال فش��اری که مردم در پی گرانی ها 
متحمل می شوند و قش��ر کم درآمد جامعه را در 
شرایط سخت قرار داده است احساس مسؤولیت 
نمی کند، چرا ک��ه هیچ گونه نظارتی بر قیمت ها 
در بازار وجود ندارد. این اس��تاد دانشگاه به توجه 
دولت روحانی به سیاست اقتصاد بازار آزاد )لیبرال( 
اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مسؤوان دنباله رو 
سیاست نظام لیبرال در اقتصاد باشند، درد ضعفا را 
حس نمی کنند و درک واقعی از فشار اقتصادی بر 
مردم ندارند. وی اضافه کرد: 
دولتی که طب��ق قانون باید 
خادم مردم باش��د، مدیرانی 
در  را  آخون��دی  همچ��ون 
رأس ام��ور ق��رار داد که طی 
5 س��ال س��کانداری وزارت 
زم��ان  در  راه وشهرس��ازی، 
خداحافظ��ی افتخارش این 
بود که یک واحد ساختمان 
نیز برای مردم نساخته است. 
این اقتصاددان تصریح کرد: 
بی توجه��ی دولت ب��ه ورود 
ب��ه ب��ازار برای س��اماندهی 
قیمت ها به نوعی دهن کجی 
به مردمی اس��ت که به این 
دول��ت اعتم��اد کردند و آن 
را برگزیدن��د. رزاقی افزود: از 
آنجایی که نظام سرمایه داری 
در این دولت حاکم اس��ت، 
بنابراین تعیین قیمت ها در 
بازار به شیوه عرضه و تقاضا 
جای نظارت و س��اماندهی 
قیمت ها در ب��ازار را گرفته 
اس��ت که ای��ن رویکرد جز 
رانت و فشار بر مردم نتیجه  
دیگری ن��دارد. وی تصریح 
ک��رد: ای��ن بی توجهی  های 
به کنت��رل قیمت ها  دولت 
در بازار همان تفکر بازرگانی 
داخلی در نظام سرمایه داری 
لیبرال اس��ت که ضعیف را 
روزبه روز ضعیف تر و غنی را 
غنی      تر می کند. در چنین شرایطی شاهد ریزش 
قشر متوس��ط جامعه به طبقات پایین درآمدی 
هس��تیم و اینکه 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر 

زندگی کنند.

کارشناسان و نمایندگان مجلس از بی توجهی دولت به کنترل قیمت ها انتقاد کردند
گرانی ۷۰ درصدی کاا ها حتی با آمار دولتی ها!

از بازار اصرار و از مسؤوان انکار
مرغ به باای 14۰۰۰ تومان پرید!

گرانی

کارگری

ضرورت همسان  سازی حقوق شاغان و بازنشستگان
کارگران و نیمی از بازنشستگان هنوز سبد کاا نگرفته اند

کارش��ناس ح��وزه کار ب��ا تاکی��د ب��ر لزوم 
همسان  س��ازی حقوق ش��اغان و بازنشستگان 
می گوی��د: مناب��ع س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی 
بای��د افزایش یاب��د تا پرداختی ها ب��ه کارگران و 
بازنشس��تگان هم بیشتر ش��ود. علی اکبر لبافی 
در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: نظام حقوق و 
دس��تمزد تامین اجتماعی بای��د با نظام حقوق و 
دس��تمزد قان��ون کار و قانون خدمات کش��وری 
منطبق شود تا به سهامداران اصلی صندوق تامین 
اجتماعی که کارگران هستند، بهتر رسیدگی شود. 
وی ادامه داد: اگر دولت نمی تواند دس��تمزدها را 
افزایش دهد یا میان کارگران بسته حمایت غذایی 
توزیع کند، بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی 
بپردازد تا از این طریق حمایت از بازنشستگان و 
کارگران هم بیشتر و خدمات دهی به این گروه ها 
ارزان تر شود. لبافی افزود: البته تاش زیادی برای 
وصول این بدهی انجام ش��ده ولی نکته اساس��ی 
این اس��ت که تا وقتی نتوانیم ش��رایط مناسبی 
را در تطبی��ق حق��وق و دس��تمزد  برقرار کنیم، 
نتیجه نمی گیریم. این کارش��ناس حوزه کار در 
عین حال به دلیل تاخیر در اختصاص بسته های 
حمایت غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین 
اجتماعی اش��اره ک��رد و گفت: آنط��ور که گفته 

می شود نیمی از بازنشس��تگان تامین اجتماعی 
این بسته ها را دریافت کرده اند و دلیل اینکه مابقی 
دریافت نکرده اند این است که بودجه ای که برای 
این منظور پیش بینی ش��ده به طور کامل تحقق 
نیافته و با اختصاص کامل آن مابقی بازنشستگان 
تامی��ن اجتماع��ی نی��ز از بس��ته های حمایتی 
بهره مند خواهند ش��د. به گفته وی، پس از آنکه 
همه بازنشستگان تامین اجتماعی بسته  حمایت 
غذایی گرفتند، نوبت به کارگران خواهد رسید که 
بعد از تامین اعتبار از محل پیش بینی ش��ده در 
مصوبه دولت در طرح حمایت غذایی از گروه های 
کم درآمد جامعه اختصاص خواهد یافت. لبافی در 
بخش دیگ��ری از اظهارات خود با بیان اینکه اگر 
منابع س��ازمان تامین اجتماعی افزایش یابد، در 
بهبود وضع معیش��ت و ارتقای درآمد و دریافتی 
بازنشستگان و کارگران اثرگذار است، افزود: تاکید 
ما این است دولت هرچه سریع تر بدهی  های خود 
را به این س��ازمان پرداخت کند و در مرحله بعد 
ش��رکت هایی را که فاقد بهره وری و س��ودآوری 
هس��تند و نمی توان عاجی برای آنها پیدا کرد، 
واگذار و تعیین تکلیف کند و پول به دست آمده، 
صرف بهبود معیشت و افزایش حقوق و دستمزد 

کارگران و بازنشستگان کند. 

قیمت هر کیلوگرم مرغ در خرده فروش��ی به 
14500 تومان رسید، این در حالی است که وزیر 
جهاد کشاورزی نرخ منطقی این محصول را 10 

هزار توم��ان اعام کرده بود. 
به گزارش تسنیم، قیمت هر 
کیلوگرم مرغ گرم استعامی 
کش��تارگاه های تهران دیروز  
شنبه در کشتارگاه 13200 
تومان، پخش 13400 تومان، 
خرده فروشی14500 تومان، 
خرده فروش��ی مرغ ش��مال 
14200 توم��ان و قیم��ت 
عمده مرغ کشتار شمال در 
میدان بهمن 12200 تومان 
رقم خ��ورد. س��ینه با کتف 
21500 تومان، سینه بدون 
کتف 23 هزار تومان و فیله 
26 هزار تومان اعام ش��ده 
اس��ت. در اطاعیه اتحادیه 
فروش��ندگان پرنده و ماهی 
تهران درباره تعیین قیمت ها 
قیمت ه��ای  اس��ت  آم��ده 
اعامی نرخ استعامی بوده 
و  آنه��ا می توانن��د با توجه 
ب��ه فاکتور خرید رس��می و 
با احتس��اب 10 درصد سود 
اق��دام به ف��روش کنند. بنا 
بر این گ��زارش، در روزهای 
پایانی هفته گذشته، اتحادیه 
فروش��ندگان پرنده  و ماهی 

ته��ران در اطاعیه ای دیگر به اعضای خود اعام 
کرد: همکاران کش��تارکننده و دفاتر فروش مرغ 

زنده اس��تان تهران توجه داشته باشند که خرید 
مرغ زنده در سراسر استان تهران به قیمت بااتر از  
8۷00-8600 تومان به صورت واریز پیگرد قانونی 
ج��دی دارد و با  خریداران و 
نرخ فوق  باای  فروشندگان 
از طری��ق مراج��ع قضایی و 
تعزی��رات برخ��ورد قاطعانه 
خواه��د گردید. بن��ا بر این 
گزارش، وزیر جهاد کشاورزی 
قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ 
برای مصرف کننده را 10 هزار 
تومان، ستاد تنظیم بازار آن 
را 9800 توم��ان به عاوه 5 
درصد تغیی��رات و مرغداران 
آن را 12 ه��زار تومان اعام 
می کنن��د ام��ا قیم��ت این 
محصول در محدوده 13 هزار 
و 500 توم��ان  ت��ا 14 هزار 
و 500 توم��ان در ته��ران به 
فروش می رسد. بر اساس این 
اطاعیه، مسؤوان به دنبال 
گرانفروش��ی  از  جلوگی��ری 
این محص��ول از مبدا تولید 
هس��تند. این درحالی است 
که برومند چهارآیین، رئیس 
گوش��تی  مرغداران  اتحادیه 
معتقد است هزینه های تولید 
در این بخش بشدت باا رفته 
اس��ت و چنانچه مس��ؤوان 
فکری به ح��ال این صنعت 
نکنند در ماه های پایانی سال با مشکل کمبود و 

افزایش قیمت مرغ روبه رو خواهیم شد.
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رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن 
از ۹۵ تاکنون

در حال��ی که رش��د متوس��ط قیمت هر 
مترمربع مسکن در تهران در 9 ماه نخست 96 
نسبت به مدت مشابه سال 95 تنها ۷/4 درصد 
بود  اما این شاخص در 9 ماه 9۷ نسبت به مدت 
مشابه س��ال 96 با رشد 62/6 درصدی روبه رو 
بوده است. به گزارش مهر، بر اساس اعام بانک 
مرکزی درباره بازار مس��کن شهر تهران، در 9 
ماه ابتدایی  امسال 9۷ هزار و 900 فقره معامله 
مسکن به ثبت رسیده است. این در حالی است 
که بر اس��اس اعام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه وشهرسازی در 9 ماه ابتدایی 
س��ال گذش��ته 133 هزار و 92۷ فقره معامله 
مسکن انجام شده بود. بر این اساس،  آمار تعداد 
معامات 2 مرجع رس��می کشور، یعنی بانک 
مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، 34 هزار و 2۷ 
فق��ره معامله یا به تعبیری 35 درصد اختاف 
دارد. بر اس��اس گزارش تازه بانک مرکزی، در 
9 ماه نخس��ت سال 1396 نس��بت به 9 ماه 
نخس��ت س��ال 1395 تعداد معامات مسکن 
12/6 درصد رشد داش��ت  اما این شاخص در 
9 ماه نخس��ت  امسال نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته 25/6 درصد کاهش داشته است. 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 
9 ماهه  امسال بر اساس اعام دفتر برنامه ریزی 
و اقتص��اد مس��کن وزارت راه وشهرس��ازی، ۷ 
میلیون و 561 هزار تومان برآورد ش��ده است. 
همچنین بر اس��اس اعام این دفتر، میانگین 
قیمت هر مترمربع مس��کن در 9 ماه نخست 
س��ال گذش��ته 4 میلیون و 650 هزار تومان 
بوده است، بنابراین متوسط قیمت مسکن در 
9 ماهه سال 139۷ نسبت به مدت مشابه سال 
1396 رشد 62/6 درصدی نشان می دهد. این 
در حالی اس��ت که متوسط قیمت مسکن در 
9 ماه نخس��ت سال 96 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از آن )1395( تنها ۷/4 درصد رشد 
داش��ته اس��ت. به عبارت دیگر قیمت مسکن 
 از س��ال 95 تاکن��ون دقیقا 80 درصد رش��د 

داشته است.

روز بصیرت و میثاق امت با وایت ■
ترور نافرجام »ش�یخ فض�ل  اه نوري« به  ■

دس�ت »کریم دواتگر« عامل کمیته مجازات 
- 1287ش

عضویت ایران در جامعه ملل پس از جنگ  ■
اول جهاني- 1300 ش

آی�ت  اه »سیدحس�ین  ■ ورود حض�رت   
طباطبایي بروجردي« به قم- 1323 ش

معرف�ي »ش�اپور بختی�ار« ب�ه عن�وان  ■
نخست وزیر خاندان پهلوي- 1357 ش

رحل�ت حکی�م ع�ارف و محدث مفس�ر  ■
»مامحمدمحسن فیض کاشاني«- 1091 ق

تولد عالم شیعه »محمدتقي رازي« معروف  ■
ب�ه »آقانجفي« از مب�ارزان جنبش تنباکو - 

1262 ق
م�رگ »روم�ن روان« نویس�نده و ادیب  ■

معروف فرانسوي- 1944م
مرگ »آلفرد وایتهد« فیلسوف و ریاضیدان  ■

معروف انگلیسي- 1947م
اعدام »صدام« رئیس  جمهور اس�بق عراق  ■

- 2006م
خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 
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درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان
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تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

53/03
55/08

-0/33
0/5

45/121/5

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3500000

3600000

1840000

1180000

620000

-70000

-50000

-60000

-20000

-

-

323190

-

1281 )دار(
15/445)دار(

-

-5000

-

1/01

0/035

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

160774/0
7877/6

6938/7

1/47
1/57

1/69

118177/3
321565/6

144585/4

1/40

1/59

1/72

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5651/1بورس استرالیا

31
-
-

23062

20015

2494
-

کام نور

هر کس فرزندش را ببوسد، خداوند برای او 
ثواب می نویسد و هر کس فرزندش را شاد 
کند، خداوند روز قیامت او را شاد خواهد 
کرد و هر کس قرآن به او بیاموزد، ]روز 
قیامت[ پدر و مادرش دعوت می شوند و 

2 لباس بر آنان پوشیده می شود که از نور 
آنها، چهره های بهشتیان نورانی می گردد.

حضرت محمد)ص(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
13284

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-5/54

کارتن  ایران
تراکتورسازي ایران

سرمایه گذاري  صنعت  نفت
س. صنایع  شیمیایي  ایران  

صنایع  شیمیایي  فارس
کنترل  خوردگي  تکین کو 

معدني  اماح  ایران
سیمان  داراب

آبسال  

3593

4909
4172

2952

11736

22257
1563

3067

9/97
5

4/98
4/98

4/98

4/96

4/9

4/9

4/89

ح . مهندسي  نصیرماشین
تولیدي  مهرام  
معدني  دماوند 

درخشان  تهران  
ح . سرمایه گذاري  نیرو 

صنایع  خاك چیني  ایران   
سایپا شیشه
سیمان  غرب

تولید محورخودرو  

2182

39209

20842
7730

80

14308

2626
4484

2578

-5

-5

-4/92
-4/76

-4/5

-4/37

-4/29

-3/91

متوسط قیمت هر کیلوگرم کااها 
در پاییز ۹۷)تومان(

آذرآبانمهرکاا
16.81017.74218.000برنج ایرانی درجه یک

5.18479188.500برنج خارجی درجه یک
65.72066.04070.000گوشت گوسفند

62.22265.19067.000گوشت گاو یا گوساله
10.74811.47412.500مرغ ماشینی

4.2634.8765.000شیر یک لیتری
6.6157.5038.000ماست پاستوریزه

9.1419.84610.000پنیر ایرانی 500 گرمی
12.33312.86813.500تخم مرغ ماشینی

4.6714.8054.900کره 100 گرمی
8.5898.5568.600روغن مایع 900 گرمی

12.48614.37612.800موز
8.5889.9279.450سیب درختی

11.2508.7779.400پرتقال محصول داخل
6.3526.3616.361قند
4.7565.1275.100شکر

19.84121.19418.000رب گوجه فرنگی
25.48125.77527.000چای خارجی نیم کیلو

میانگین قیمت مرغ در یک ماه اخیر
قیمت)تومان(تاریخ

1397/10/814500
1397/10/613850
1397/10/513500
1397/10/413700
1397/10/313700
1397/10/212400
1397/10/112200
1397/9/2911980
1397/9/2811820
1397/9/2711620
1397/9/2611520
1397/9/2511440
1397/9/1811030
1397/9/1110620
1397/9/510600

 عضو هیأت علمی دانشگاه در گفت وگو با »وطن امروز«:
 واردنشدن دولت به بازار برای ساماندهی قیمت ها دهن کجی به مردم است


