
 ايران با فشار جبهه استکبار 
از حمايت فلسطين منصرف نخواهد شد

رهبر انقاب در ديدار دبيرکل جهاد اسامي فلسطين:
سرلشكر باقري در بازديد از تأسيسات نظامي 

جزيره بوموسي: 

 عراقچي به طور »مفصل و مبسوط« 
با طالبان مذاکره کرد

  بي بي س�ي فارس�ي، ديروز با انتش�ار فيلمي 
مدعي ش�د دانشجويان در دانشگاه تهران تجمع 
اعتراضي داشتند اما مدتي بعد اعتراف کرد که اين 

فيلم متعلق به حوادث دي 96 بوده است!

  پيروزي مردم فلس�طين در س�ال های اخير، به معناي توانايي تشكيل حكومت در تل آويو 
نبوده است که البته اين موضوع نيز به فضل پروردگار محقق خواهد شد، بلكه پيروزي اصلي اين 
بوده است که رژيم صهيونيستي که ارتش هاي عربي نتوانستند آن را شكست دهند، به وسيله 

مردم فلسطين و گروه هاي مقاومت به زانو درآمد |  صفحه 2

  علت پيروزي هاي مستمر ملت فلسطين در سال های اخير، ايستادگي و مقاومت بوده است 
در آينده و تا زماني که مقاومت وجود داش�ته باشد، روند افول و زوال رژيم صهيونيستي ادامه 
خواهد داشت. فشارهاي سنگين جبهه استكبار به جمهوري اسامي ايران  هرگز موجب نخواهد 

شد تا ما از وظيفه الهي، ديني و عقاني خود در حمايت از فلسطين منصرف شويم. 

ايران در كنار صلح طلبي  
حضوري نظامي و قاطع 

در منطقه دارد

 بي بي سي 
از هول حليم اعتراضات 
در ديگ فيلم تقلبي افتاد!

 مسئوان بايد 
صداي مردم را بشنوند

 تبريک رئيس جمهور 
به آيت اه آملي اريجاني 

1

 سنگ تل آويو 
جلوي پاي فرار امريكا 

از سوريه

15

 شيخ مظلوم زکزاکی 
 اولين تقديری 

جشنواره نهم عمار

6

  در حالی که طالبان همچنان از مذاکره مستقيم 
با دولت افغانستان طفره می رود، ظاهراً مذاکرات 
تهران با اي�ن گروه وارد فاز جدی ش�ده تا جايی 
ک�ه ديروز هيئتی از طالب�ان در محل وزارت امور 
خارجه با عباس عراقچی، معاون ظريف »مذاکرات 

مفصل و مبسوطی«  انجام داد

طالبان در وزارت 
امور خارجه

15

1

سرلشكر باقري در بازديد از تأسيسات نظامي جزيره بوموسي:
ايران در كنار صلح طلبي، حضوري نظامي و قاطع در منطقه دارد

بي بي سي از هول حليم اعتراضات در ديگ فيلم تقلبي افتاد!

مردم به پاركبان ها  پول زور ندهند
١۵ دی م��اه ۹۵ ب��ود ک��ه 

مهسا گربندی
  جوان آناین

براساس مصوبه شورای عالی 
ترافیک تهران، پارکبان   ها 
جمع آوری شدند و قرار ش��د به جای آن تعداد پارکومتر   ها 
افزایش پیدا کند. این در حالی است که محمدعلی کرونی، 
دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از 
بازگشت دوباره پارکبان   ها دریکی از مناطق تهران خبر داده و 
آن را بر خاف مصوبه ش��ورای عالی ترافیک دانسته است. 
کرونی در این باره گفته: »حدود سه سال قبل، با تمدید نشدن 
قرارداد شرکت های تأمین کننده نیرو های پارکبان، عماَ عمر 
پارکبان   ها به پایان رس��ید و پرونده این طرح برای همیشه 
بسته شد. طرحی که حدود ١٠ سال قبل به عنوان یکی دیگر 
از راهکار های شهرداری تهران برای نظم بخشی به ترافیک و 
تردد در پایتخت آغاز شد، اما پس از فراز و نشیب های بسیار و 
ابهاماتی که در عملکرد آن وجود داشت، بااخره به خاطر 
شفاف نبودن عملکرد پارکبان   ها و گردش مالی پیمانکاران و 
نیرو های پارکبان پایان یاف��ت. در نتیجه انتظار می رود که 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن رعایت 

و ماحظه مصوبات ش��ورای شهر، تعامل س��ازنده تری با 
کارشناسان حوزه حمل و نقل شهری داشته باشد، زیرا که 
تهران دیگر ظرفیت یک دوره مدیریت شهری براساس آزمون 
و خطا را ندارد.« براساس مشاهدات میدانی خبرنگار »جوان 
آناین« در برخی از مناطق شهر تهران پارکبان هایی در حال 
فعالیت هستند و از این راه پول کانی به جیب می زنند. این 
در حالی است که شهروندان دانسته یا ندانسته، پول زور به این 
پارکبان   های متخلف می دهند و چند ساعتی از آنها جاپارک 

کرایه می کنند!
کامران اخباری، معاون اجرایی معاونت حمل و نقل ترافیک 
تهران درباره علت فعالیت دوباره پارکبان   ها در پایتخت به 
خبرنگار »جوان آناین« می گوید: »چند س��الی است که 
فعالیت پارکبان   ها متوقف شده و عمَا فعالیت پارکبان   ها 
غیرمجاز اس��ت. اگر در یکی از مناط��ق پارکبانی فعالیت 

می کند، این یک تخلف است و باید با او برخورد شود.«
معاون اجرای��ی معاونت حمل و نقل ترافی��ک تهران ادامه 
می دهد: »سیس��تم مورد اس��تفاده برای جاپارک همان 
پارکومتر است که شهروندان باید از آن استفاده کنند. البته 

قرار است سیستم نوین و جدیدی مطابق با متد روز راه اندازی 
کنیم و در اختیار پایتخت نشینان قرار دهیم.«

اخباری درباره نحوه برخورد با پارکبان های متخلف می گوید: 
»اگر کس��ی به عنوان پارکبان از مردم هزین��ه ای دریافت 
می کند، مصداق بارز تخلف اس��ت که وظیف��ه برخورد آن 
برعهده ضابط قضایی اس��ت. البته در چن��د روز اخیر یک 
مورد تخلف برای فعالیت پارکبان   ه��ا در بازار گل محاتی 
گزارش داده ش��د که با همکاری نیروی انتظامی و معاونت 
حمل و ترافیک منطقه به آدرس رفتیم و با این مورد برخورد 
کردیم.« معاون اجرایی معاونت حمل و نقل ترافیک تهران 
در مورد فعالیت پارکبان های موتور مقابل برخی از پاساژ های 
ش��لوغ اظهار می دارد: »در منطقه ١۲ که تع��داد موتور   ها 
خیلی زیاد است، شهردار منطقه سیستم کاماً مکانیزه ای 
را راه اندازی کرده که بدون ردوبدل ش��دن پول، تگ   هایی 
را روی موتور نصب می کنند و ساماندهی می شوند. اما اگر 
به غیر از این موارد پارکبان هایی مشغول فعالیت و پول گرفتن 
از شهروندان باشند، باید بررسی شود و ممکن است که تخلف 

صورت گرفته باشد.«

نظاِم رويين تن در چهل سالگی انقاب
»ارتباط گيری با اقش�ار 

محمد اسماعیلی
متوسط به پايين جامعه   گزارش

ايران�ی« ب�رای احي�ا و 
پياده سازی ايده های عقيم مانده، به ويژه طی يک سال 
اخير يك�ی از مهم  ترين طرح ه�ای امريكايی   ها برای 
مبارزه عليه جمهوری اسامی ايران به شمار می رود. 
ايده ارتباط گيری با اقش�ار متوسط، ويژگی  ها و ابعاد 
جديدتری نس�بت ب�ه س�اير طرح ه�ای ضدايرانی 
امريكايی   ها دارد و اهداف بديعی را دنبال می کند که 
شناس�ايی آن ي�ک نياز ض�روری به ش�مار می رود. 
١- فع��اان خارج��ی و داخلی ط��رح : در ای��ن طرح از 
دولتم��ردان و سیاس��تمداران غربی تا اندیش��کده های 
تحقیقاتی و رسانه های وابسته به آنها در آن نقش پذیری 
و برای بهبود نتایج این ط��رح و افزایش قدرت اثرگذاری 
آن تاش کرده اند گروهی از فعاان سیاس��ی، رسانه ای 
و مجازی ایران را که سبقه سیاسی آنها مخالفت و حتی 
معاندت با حاکمیت سیاس��ی کش��ور اس��ت، نیز به کار 

گرفته شود. 
۲- گس��تره زمانی و جمعیت��ی طرح: در ط��رح مذکور 
اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه با توجه به موقعیت 
اقتصادی و اجتماعی ش��ان م��ورد هدف ق��رار گرفته تا 
نارضایتی های اقتصادی حاص��ل از ناکارآمدی و ناتوانی 
دولت و مجل��س در جهت تحقق ش��عارهای انتخاباتی 
- سیاس��ی به ش��ورش های اجتماعی - سیاسی تبدیل 
ش��ود. به لحاظ زمانی نیز امریکایی  ه��ا از مقطعی طرح 
»تشدید فشار و تحریم به اقشار کم بضاعت« را جدی تر 
و به صورت رسمی کلید زدند که در اقدامی مشکوک در 
اواخر آذرماه سال گذشته چند مقام رسمی در مواضعی 
هماهنگ از »ح��ذف یارانه بنزین، ن��ان و برخی دیگر از 
کااهای اساسی« و »حذف نزدیک به ۲٠ میلیون نفر از 
یارانه بگیران« و »افزایش چش��مگیر حامل های انرژی« 
در ایحه بودجه س��ال بعد خبر به میان آوردند. مواضع 
هماهنگ و یکس��ان مقامات و برخی دیگر از رس��انه  ها 

موجی از نگرانی را از آذر ماه گذشته تاکنون به اقشار کم 
درآمد جامعه منتقل کرد و امریکایی   ها طرح خروج خود 
از برجام را ماه  ها زودتر عملیاتی کردند تا بر اساس غائله 
دی ماه سال گذش��ته، »ارتباط گیری مستقیم« با مردم 
ایران را طی یکس��ال اخیر عملیاتی کنند. چنانکه از دی 
ماه س��ال ۹6 تا دی ماه امسال بی سابقه   ترین فراخوان   ها 
جهت کشاندن مردم به کف خیابان  ها و دعوت به آشوب 
و بلوا علیه حاکمیت سیاسی توسط غربی   ها و شبکه های 
رسانه ای - مجازی وابسته به آنها صورت گرفته است، چرا 
که بر اساس برآورد غربی   ها بعد از تزریق موج نگرانی شکل 
گرفته در آذر ماه سال گذشته، جامعه ایران با خروج امریکا 
از برجام و تش��دید تحریم های دوگانه دوقطبی مردم - 
حاکمیت شکل گرفته و نهایتاً به فروپاشی سیستماتیک و 
پس از آن حاکمیت خواهد انجامید. ایده سوخته »تابستان 
داغ « توسط دولت دونالد ترامپ در بستر چنین شرایطی 
شکل گرفت که انتظار می رفت با نوسانات مشکوک نرخ 

ارز، نتایج دلخواه امریکایی   ها را به دنبال داشته باشد. 
3- عناصر کلی��دی و فع��ال در طرح: ب��رای تحریک و 
ترغیب اقشار کم درآمد برای لشکرکشی های خیابانی و 
شورش های اجتماعی عاوه بر »هراس زایی از بودجه۹7 « 
و »تش��دید تحریم ه��ای اقتص��ادی« و »ناتوانی ه��ای 
بحث برانگی��ز برخ��ی از ارکان « باید با اته��ام زنی های 
اقتص��ادی و غیر اقتص��ادی علیه ش��خصیت های اصلی 
حاکمیت اسامی و وابستگان نسبی و سببی آنها، اعتماد 
عمومی نسبت به اصل حاکمیت مخدوش و آینده کشور 
به طرز رعب آوری ناامید کننده جلوه داده ش��ود. اینکه 
دونالد ترامپ یا مایک پمپئو، وزیر فعلی وزارتخانه امریکا 
و تیلرسون وزیر امور خارجه س��ابق این کشور بار  ها طی 
سخنرانی های یک س��ال اخیر خود به صورت مستقیم 
افکارعمومی داخلی را مورد خط��اب قرار داده و اتهامات 
گسترده مالی و اقتصادی و سیاسی را علیه مقامات ارشد 
کشورمان و شخصیت های مورد احترام جامعه مطرح کرده 
است ناشی از همین مسئله است. حمایت از آزادی های 

فردی و اجتماعی مردم اعم از »حمایت از حضور زنان در 
ورزشگاه ها«،  »تأکید بر ضرورت احیای حق مردم ایران 
در برگزاری تجمعات قانونی و اعتراضی علیه حاکمیت« 
و مباحث اینچنینی نی��ز وجه دیگ��ری از تاش جهت 
اعتمادزدایی مردم از نظام و تغییر نگرش در آنها نسبت به 

هیئت حاکمه امریکایی هاست. 
4- تبدی��ل اعتراضات معیش��تی و مس��المیت  آمیز به 
لشکرکشی های خیابانی: تاش برای ایجاد شورش های 
اجتماعی و تقابل س��ازی اقش��ار کم درآمد با حاکمیت 
سیاس��ی با حمایت ه��ای جه��ت دار از اقش��ار مختلف 
جامعه نظیر معلم��ان آموزش و پ��رورش، کامیونداران، 
کارگران هفت تپه و ش��رکت فواد خوزستان و اصفهان، 
مهمانداران هواپیما، بازنشس��تگان نیروهای مسلح و از 
جمله ارتش و کش��اورزان اصفهان صورت گرفته است، 
کمااینکه طی یک سال اخیر )از دی ماه سال۹6 تاکنون( 
غربی  ها و رس��انه های مکتوب و مجازی وابس��ته به آنها 
گس��ترده   ترین و بی س��ابقه   ترین فراخوان های عمومی 
را در این جهت به کار گرفته اند، آن هم در ش��رایطی که 
تجمعات مسالمت  آمیز صورت گرفته هر کدام از این اقشار 
در اعتراض به ناکارآمدی و ناتوانی های قوه مجریه بود و 
در کمترین بازه زمانی برخاف اهداف جریان ضدانقاب 

خاتمه یافته است. 
طی چهار دهه اخیر، این نخس��تین باری است که غرب 
تمرکز اصلی خود را برای تحریک و ترغیب اقشار کم در 
آمد با این ابعاد و گس��تره بازه زمانی مورد اشاره )دی ماه 
س��ال ۹6 تاکنون( متمرکز کرده اس��ت و یکی از دایل 
آن ناامیدی از اقش��ار الی��ت و طبقه نخب��ه جامعه برای 
فروپاشی حاکمیت سیاسی در س��ال های 78 و 88 بوده 
است که چنین طرحی نیز با حجم و کیفیت مورد اشاره به 
بن بست رسیده است و این برآورد را می تواند برای غربی  ها 
به دنبال داشته باشد که جمهوری اسامی ایران در برابر 
محدودیت ها، فشار  ها و تحریم های بین المللی تغییر رفتار 

نداده و به تعبیری رویین تن است. 

افزايش ۱۰ برابری شليک راكت های مقاومت به  صهيونيست   ها در سال ۲۰۱۸
ارتش رژيم صهيونيستی  در گزارشی اعام کرد که   جهان
راکت های شليک شده توس�ط مقاومت غزه در سال 
2۰1۸ افزايش 1۰ برابری در مقايس�ه با سه سال قبل 
 داش�ته و س�امانه گنب�د آهني�ن ني�ز توفي�ق 
چندان�ی در متوق�ف ک�ردن آن نداش�ته اس�ت. 
ارتش رژیم صهیونیستی روز دو  شنبه در گزارش ساانه خود 
اعام کرد که در س��ال ۲٠١8 عملیات های راکتی مقاومت 
از نوار غزه علیه ش��هرک   ها و مناطق صهیونیست نشین در 
جنوب فلس��طین اش��غالی افزایش قابل توجهی داشت. به 
نوشته روزنامه »جروزالم پست « در گزارش ارتش اسرائیل 
آمده است که در مقایسه با سه س��ال قبل از ۲٠١8، که در 

مجموع کمتر از ١٠٠ فروند راکت به اراضی اشغالی شلیک 
شده است، در سال ۲٠١8 بیش از هزار  فروند راکت و خمپاره 
از نوار غزه به اسرائیلی  ها شلیک شده است. بر اساس آمار ارائه 
شده توسط ارتش، از هزار راکت شلیک شده، فقط ۲۵٠ فروند 
توسط سامانه های پدافند موشکی »گنبد آهنین« رهگیری 
شده و مابقی به زمین اصابت کرده  است. بر این اساس، بیشتر 
این راکت   ها در ماه نوامبر و بع��د از عملیات نفوذ ناکام یگان 
ویژه اس��رائیلی  ها به نوار غزه برای رب��ودن فرمانده حماس 
در خان یونس، به سمت جنوب فلس��طین اشغالی شلیک 
شدند. در 48 س��اعت پرالتهاب بعد از این لو رفتن عملیات 
صهیونیس��ت ها، نزدیک به ۵٠٠ فروند خمپ��اره و راکت از 
جمله یک موش��ک ضدزره »کورنت« به س��مت نظامیان 

اسرائیلی شلیک شد. ارتش اس��رائیل می گوید که در پاسخ 
به این عملیات های راکتی، طی یک سال گذشته 86۵ بار به 
مواضع مقاومت در نوار غزه حمله کرده است. همچنین گفته 
اس��ت که ١۵ تونل را که از غزه به داخل اراضی اشغالی حفر 
شده بود، تخریب کرده است. داده های ارتش اسرائیل نشان 
می دهد که در سال ۲٠١8 در جریان 87 عملیات  مقاومت، 
١6 صهیونیست کشته و ١۹۹ نفر مجروح شدند. در حالی که 
کمیسیون امور بازداشتی   ها در سازمان آزادیبخش فلسطین 
می گوید که در سال ۲٠١8 مجموع 6هزار و 48۹ فلسطینی 
)ش��امل هزار و 63 فرد نابالغ و ١4٠ زن( توس��ط نظامیان 
صهیونیست بازداشت شدند اما ارتش این رژیم ادعا می کند 

که این رقم 3هزار و ١73 نفر است. 

   سیاسي

با حكم رهبر انقاب

حجت ااسام علي اكبري
امام جمعه موقت تهران شد

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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از   سیاسي رئيس س�تاد کل نيروهاي  بازدي�د  در  مس�لح 
تأسيس�ات نظامي جزيره بوموس�ي گفت: دش�منان 
منطق�ه اي اي�ران بدانن�د اي�ران در کن�ار دکتري�ن 
صلح طلبي، حض�ور نظامي قدرتمن�د و قاطعي دارد. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقري، 
رئیس ستاد کل نیرو هاي مسلح جمهوري اسامي ایران در 
سفر به شهرستان بوموسي، از تجهیزات و میزان آمادگي 

نیرو هاي نظامي مستقر در این جزیره بازدید کرد. 
سرلشکر باقري در این بازدید امنیت مثال زدني در تنگه هرمز و 

خلیج فارس را ثمره فداکاري ها و توانمندي هاي نیرو هاي مسلح 
توصیف و تصریح کرد: امنیت موجود در جزایر خلیج فارس با 
حضور نیرو هاي زبده و به کارگی��ري روزآمدترین تجهیزات 
نظامي محقق شده است. وي با بیان اینکه برخي کشور هاي 
حاش��یه جنوبي خلیج فارس از امریکا براي توطئه افکني در 
خلیج فارس دعوت مي کنند، گفت: دشمنان منطقه اي ایران 
بدانند جمهوري اسامي ایران در کنار دکترین صلح طلبي، 
حضور نظامی قدرتمند و قاطعي هم دارد که در صورت لزوم 
ضمن دفاع از تمامیت ارضي خود کشور هاي پیشنهاددهنده 
را هم مسئول عواقب بعدي مي داند. رئیس ستاد کل نیرو هاي 

مسلح جمهوري اسامي ایران گفت: برخي کشور ها به امریکا 
دل نبندند، چون همین امریکا پس از چند سال خشونت و هرج 
و مرج طلبي چاره اي جز خروج از کشور سوریه نیافت. وي در 
ادامه با یادآوري خوي صلح طلبي ایرانیان در تاریخ، تصریح کرد: 
جمهوري اسامي ایران همواره پرچمدار دوستي و صلح طلبي 
است حتي برگزاري رزمایش هاي نظامي هم با ارائه همین پیام 
انجام مي شود.  رئیس س��تاد کل نیرو هاي مسلح در پایان 
تصریح کرد: تأمین امنیت در منطقه تنها با همراهي همه 
کشور هاي منطقه شدني اس��ت و حضور بیگانگان مخل 

این هدف بوده است. 

ش�بكه تلويزيون�ی بی بی س�ی ک�ه در خصوم�ت و 
دشمنی با ملت ايران گوی س�بقت را از همپالگی های 
ضدانقابش ربوده است، روز گذش�ته برای چندمين 
بار مرتكب گافی ش�د که پس از چند س�اعت چاره ای 
ج�ز تصحي�ح و پ�وزش از مخاطب�ان خود نداش�ت. 
ماجرا از این قرار بود که پس از تجمعات مشکوک و پراکنده 
در اطراف دانش��گاه تهران که به گفته معاون سیاس��ی و 
امنیتی فرمانداري تهران فاقد مجوز قانونی بود، بی بی سی 
فارسی که مانند اش��خورهای سیاسی در کمین نشسته 
بود، اقدام به پخش تصاویری کرد که مدعی ش��د به زعم 
او از صحن��ه ناآرامی های اطراف دانش��گاه تهران دریافت 

کرده است. 
حال آنکه این ادعای دروغ ارتباطی به حوادث روز گذشته 

مقابل دانشگاه تهران نداش��ت و عوامل بدنام تر از خودش 
حوادث ناآرامی های ۹6 را تاش کردند به خورد مخاطبان 

بی بی سی بدهند. 
شیطنت های رسانه ای بی بی س��ی در حالی است که روز 
گذشته معاون سیاسی و امنیتی فرمانداري تهران هشدار 

داد، دست هایي در کار است تا فضا ناآرام شود. 
   دست هايي در کار است تا فضا ناآرام شود

معاون سیاس��ي امنیتي فرمانداري تهران ب��ا بیان اینکه 
تعدادي از افراد فرصت طلب در مقابل دانشگاه تهران تجمع 
کردند، گفت: این تجمع غیرقانوني بوده و البته شرایط تحت 
کنترل است.  عبدالعظیم رضایي در گفت وگو با ایسنا، با 
اش��اره به اینکه در چند روز گذش��ته تجمعاتي در داخل 
دانشگاه آزاد به دلیل اتفاق تأثربرانگیز براي دانشجویان این 

دانشگاه، برگزار شده است، اظهار کرد: این تجمعات نیازي 
به مجوز فرمانداري یا استانداري نداشت زیرا داخل دانشگاه 
برگزار شده است. اما امروز) دیروز( برخي افراد فرصت طلب 
در مقابل دانشگاه تهران تجمعات پراکنده اي داشتند. وي 
ادامه داد: این تجمعات پراکنده بدون مجوز برگزار ش��د و 
بنابراین غیرقانوني بود. مش��خص بود دست هایي در کار 
است تا فضا ناآرام ش��ود ولي تعداد تجمع کنندگان بسیار 
اندک بود و در حال حاضر نیز به پایان رسیده است. معاون 
سیاسي امنیتي فرمانداري تهران با اشاره به اینکه تجمعات 
با حضور حدود 3٠-۲٠ نفر برگزار ش��ده است، بیان کرد: 
اکنون شرایط تحت کنترل است. رضایي در پاسخ به این 
پرسش که آیا تجمع کنندگان دستگیر شده اند، گفت: هیچ 

دستگیري اي گزارش نشده است. 

رئيس جمه�ور در پيام�ي به آيت اه آمل�ي اريجاني 
انتصاب وي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و نيز عضويت فقهاي شوراي نگهبان را تبريک گفت. 
در پي�ام رئيس جمهور آمده اس�ت: اميدوارم با حضور 
مؤثر و حسن تدبيرتان بيش از پيش شاهد رفع سريع 

معضات نظام از طريق مجمع تشخيص باشيم.

رئيس قوه قضائيه: 

 دفاع مسئوانه
 از دفاع مقدس

محسن رضایي دیروز پس از جدال گسترده کاربران بر سر توئیتي که درباره عملیات کرباي 4 زده بود، تلویحاً پذیرفت که مي توانست 
دقیق تر بنویسد و سردار سلیماني نیز با دفاع از »آقا محسن« به عنوان فرمانده عملیات هاي بزرگي در طول جنگ، دفاع مسئوانه اي از 

جانفشاني هاي رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلي کرد و گفت که دفاع مقدس جاي عقده گشایي نیست |  صفحه ۲
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 مجمع تشخيص مصلحت

رهبر معظم انقاب اسامي حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( در 
حكم انتصاب آيت اه آملي اريجاني به س��مت رياست جديد مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام به نكته اي مهم در خص��وص مأموريت اين 
مجمع اش��اره كرده و مرقوم داش��تند: » همان طور كه پيش از اين در 
حكم دوره  جديد آمده اس��ت، مجمع در اين دوره عهده دار مسئوليت 
مهم و اساسي تغييرات در س��اختار و محتواي آن نهاد مؤثر و مهم نيز 
مي باش��د.«  با توجه به اينكه 23 مرداد سال 1396، معظم له در حكم 
دوره كنوني اجزاي اين مأموريت را برش��مردند، بازخواني اجزاي اين 

مأموريت ضروري به نظر مي رسد: 
1- نخس��تين جزء تحول مأموريتي مجمع در دوره كنوني »س��امان 
بخشيدن به مجموعه  سياست های كلی و بازنگري در عناوين و نيز در 
فرآيند تعيين و تنظيم آن« است. طي سه دهه گذشته در موضوعات 
گوناگون سياس��ت های كلي اي توس��ط مجمع به محضر رهبر معظم 
انقاب ارائه شده كه عمدتاً با نظر معظم له تنفيذ شده است. اكنون به 
نظر مي رسد ازم است مجمع كليت اين سياست ها را منقح، يكپارچه، 
همساز و به روزرساني شده نمايد. البته چنين به نظر مي رسد اين روند از 

سال گذشته در دستور كار مجمع بوده و اين روند بايد شتاب پذيرد. 
2- نكته دوم مورد تأكيد رهبر انقاب »س��امان بخش��يدن به مسئله  
نظارت بر اجراي سياست ها« اس��ت. واقعيت آن است كه بر طبق بند 
2 اصل 110 قانون اساسي »نظارت بر حسن اجراي سياست های كلي 
نظام« در شمار وظايف و اختيارات رهبري است؛ با اين حال پيش از اين 
ساختار مشخصي براي اين موضوع وجود نداشته و اكنون با نظر معظم له 
مجمع به عنوان ب��ازوي نظارتي ولي فقيه همانگون��ه كه در نگارش و 
پيشنهاد سياست ها نقش ايفا مي نموده، بر حس��ن اجراي آنها نيز به 
نيابت از وايت فقيه نظارت مي كند. به اين منظور ساختار مشخصي نيز 
در مجمع پيش بيني شده كه در طول يك سال اخير فعال شده است. 

ضرورت اين بحث از آن رو است كه يكي از چالش هاي جدي مديريتي 
كشور ما در دوره هاي گوناگون، عدم استمرار اجراي سياست های درست 
و نيز اعمال س��ليقه هاي فردي و جناحي به جاي اجراي سياست های 
كلي در برخي از بخش هاي اجرايي بوده است؛ بنابراين وجود سازوكاري 
مشخص براي نظارت بر حسن اجراي سياست ها، احتمال سليقه گرايی 

و گريز از سياست های كلي را كاهش مي دهد. 
3- طبع��اً يك��ي از ضرورت ه��اي ه��ر فرايند سياس��ت گذاری اي 
»بازخوردگيري از حوزه اجرا« است و اين بازخوردگيري به اصاح 
و تقويت سياس��ت ها كمك نموده و ارزيابي سياست ها سبب بهبود 
و جامع تر ش��دن هرچه بيشتر آنها مي ش��ود. بر همين اساس رهبر 
انقاب تحقق »س��ازوكار ازم براي ارزيابي كارآمدي و اثربخش��ي 
سياست ها« را به عنوان يكي از مؤلفه های انتظار از مجمع در دوره 

جديد برشمردند. 
4- يكي از نقاط ضعف مجمع در ساختار پيشين آن وجود دوگانگي در 
بخش هاي مديريتي ميان دبيرخانه و حوزه رياست مجمع و نهادهاي 
وابسته به آن بود كه در حكم معظم له براي دوره جديد »ايجاد انسجام 
كامل در س��اختار تش��كياتي و مديريتي و تمركز برنامه ها بر اساس 
آيين نامه   مصّوب« و »چابك سازي تشكيات و حذف بخش هاي موازي 
و غيرضرور« توصيه ش��ده بود. طبيعتاً اكنون و در دوره رياست رئيس 
جديد مجمع انتظار مي رود همين توصيه معظم له نصب العين رياست و 
دبيرخانه مجمع بوده و ضمن انسجام تشكياتي، از تأسيس ساختارهاي 

غيرضرور و موازي خودداري گردد. 

محمدجواد اخوان

دفاع مسئوانه از دفاع مقدس
قاسم سليماني و محسن رضايي در برنامه زنده تلويزيوني در مورد كرباي 4 توضيح دادند

قاس�م س�ليماني، فرمانده نيروي قدس س�پاه 
پاسداران انقاب اس�امي روز گذشته به صورت 
تلفن�ي در يک برنام�ه تلويزيوني حض�ور يافت 
و توضيحات�ي در م�ورد عمليات كرب�اي 4 داد. 
محس�ن رضايي هم مهمان حض�وري اين برنامه 
بود. عمليات كرباي 4 در روزهاي اخير و به واسطه 
يک توئيت از محس�ن رضايي، فرمانده سپاه در 
دوران دفاع مقدس روي خط خبرها آمد و بسياري 
از دلس�وزان انق�اب و رزمندگان دف�اع مقدس 
تا ضدانقاب و اصاح طلب كه هر ك�دام كارنامه 
روشني در مورد شهدا و فرهنگ شهادت و دفاع 
مقدس دارند، عليه اي�ن توئيت و عمليات فريب 
ناميده شدن كرباي 4 موضع گرفتند. روز گذشته 
پاسخگويي مبسوط محسن رضايي در مورد اين 
اظهارنظر خود و توضيحات قاس�م س�ليماني در 
مورد عمليات كرباي 4 فصل الخطاب جنجال هاي 
مغرضانه و نقدهاي دلس�وزانه روزهاي اخير شد. 
اما ب�اب يک مطالبه ديگ�ر را گش�ود و آن اينكه 
دولتي ها و حامي�ان دولت ك�ه در روزهاي اخير 
هجمه بی س�ابقه ای عليه محس�ن رضايي كليد 
زدند و از لزوم پاسخگويي فرماندهان مي گفتند، 
حال آيا همين مطالبه را از دولت براي پاسخگويي 
در مورد پنج س�ال سياس�ت نادرست سياسي و 
اقتصادي خواهند داش�ت؟! در مورد عمليات 32 
سال پيش پاس�خگويي و توضيح حاصل شد، در 
مورد معيشت امروز چه كسي جواب خواهد داد؟!

قاس��م س��ليماني ديروز در برنامه تلويزيونی »حاا 
خورشيد«  با بيان اينكه بعضي از بحث ها را پيرامون 
جنگ غيرضروري مي دانم، تصريح كرد: در سال های 
اخير بعض��ي بحث هاي انحرافي مث��ل موضوع فتح 
بيت المقدس و قبل و بعد از آن دل خانواده شهدا را به 
درد آورد. اين بحث هاي انحرافي قداست دفاع مقدس 
را زير س��ؤال مي برد و من انتقادات زيادي به كساني 
كه به اين موضوع مي پردازن��د، دارم. ما يك فرمانده 
قدرتمند، با تقوا و حكيم در بااي سرمان داشتيم كه 
امام بود و در همه شئون جنگ، هم نظارت داشت و هم 

در سطوح مختلف نماينده داشت.  
سردار س��ليماني با اش��اره به حواش��ي پيش آمده 
پيرامون ماهيت عمليات كرباي 4 اظهار داش��ت: 
آقاي محس��ن رضايي يا آقا محس��ن ما و همه مردم 

ايران حق بزرگي به گردن همه ما دارند. آقا محسن 
طراح عمليات های بسيار بزرگي مثل بيت المقدس، 
فتح المبين، طريق القدس و رمضان بو دند كه اغلب اين 
عمليات ها موفق بو دند، چو ن د ر همه اينها نظر، نگاه 
و طراحي ايشان نقش برجسته اي داشت. نبايد يك 
فرد كه دوره طواني هشت سال دفاع مقدس فرمانده 
بوده، محور انتقادات و به نحوي مورد عقده گشايي و 

شماتت قرار گيرد. 
   كرباي 4 عمليات اصلي بود

س��ردار س��ليماني با بيان اينكه عمليات كرباي 4، 
عمليات اصلي ما بو د، خاطرنشان كرد: ما د ر طول سال 
و بيشتر از پنج يا شش ما ه روي عمليات كرباي 4 كار 
كرديم و لي به موفقيت دست نيافتيم. فقط عمليات 
كرباي 4 نبود و د ر طول جنگ پنج يا شش عملياتي 
بو د كه تاش هاي فراواني بر ا ي آن صورت گرفت و لي 

منجر به موفقيت نشد                                                                                                                                و اين طبيعي است. 
   تقريباً د ر همه عمليات ها لو رفتگي داشتيم

سردار سليمانی با اش��اره به بحث هايي كه د ر فضاي 
مجازي مطرح مي شو د، خاطرنش��ان كرد: بعضي ها 
شماتت مي كنند كه چر ا عمليات لو ر فت و چر ا آقاي 
رضايي دستور عمليات داد؟ البته دستور ايشان دستور 
شخصي نبوده و يك جمعي تصميم گيرنده د ر مسئله 
جنگ بو دند. ا ما يك منطق نظام��ي وجود د ارد و آن 
اينكه ما تقريباً د ر همه عمليات  هاي مان نس��بتي از 
لورفتگي ر ا داشتيم. بر ا ي مثال د ر عمليات والفجر ۸ كه 
يكي از غافلگيرانه ترين عمليات دفاع مقدس بو د، شب 
لب رودخانه نشسته بودم. وقتي غواص هاي ما داخل 
آ ب شدند، دش��من نورافكن روي آ ب باز كر د و روي 
ساحل ما شليك كر د. معنايش اين است كه ما بايد 
عمليات ر ا لغو مي كرديم. ا گر ما چنين تصوراتي ر ا د ر 
جنگ مبنا قرار مي داديم، قادر به اجراي هيچ عملياتي 

نبوديم و بايد همه آنها ر ا متوقف مي كرديم                                                                    . 
   دشمن تصور كرد كرباي 4 عمليات فريب 

بوده است
سردار سليمانی با بيان اينكه يك نكته وجود د ارد كه 
آقاي رضايي د ر بيان شان ش��ايد مي خواستند به آن 
اش��اره كنند، تصريح كرد: ما وقتي با فاصله كمتر از 
1۵ روز عمليات كرباي ۵ ر ا كه پيچيده تر از كرباي 
4 بو د انجام داديم و بزرگ ترين موفقيت ر ا به دست 
آورديم، دشمن تصور كرد عمليات كرباي 4 عمليات 

فريب بود. 
فرمانده نيروي قدس س��پاه با بيان مخالفت خود و 
برخي فرماندهان ديگر با عمليات كرباي ۵ و اصرار 
درست مرحوم هاشمي رفسنجاني بر انجام آن گفت: 
بعداً معلوم شد كه دشمن در كرباي۵ دچار غافلگيري 
شد. نه اينكه كرباي4 عمليات فرعي ما بو د، ا ما با توجه 
به س��رعتي كه د ر اجراي عمليات كرباي۵ به خرج 
داديم، اين تصور د ر دشمن به وجود آمد كه كرباي 4 
فرعي بوده و عمليات اصلي ما كرباي۵ بوده است           . و لي 
از ديد ما عمليات كرباي4، عمليات اصلي بو د و بر اين 
مبنا روي آن سرمايه گذاري هاي بزرگي كر د ه بوديم. 

   حاشيه سازی های تكراري
محسن رضايي  نيز در برنامه حاا خورشيد با اشاره 
به اينكه همه واكنش ها را نسبت به توئيت اخير خود 
درباره عمليات كرباي 4 ديده و با صبر و حوصله آنها 
را خوانده است، اظهار داشت: بسياري از آنها تكراري 
است و ما هر س��ال در دي ماه با يك داستان تكراري 
مواجهيم كه يك عده به صحنه مي آيند و مي گويند 
عمليات كرباي 4 لو رفته اس��ت؛ هزاران نفر شهيد 
ش��ده اند و فرماندهان هيچ توجهي به جان بچه هاي 
مردم نداشتند. سوم دي ماه اين موج دوباره آغاز شد؛ 
من يك توئيتي زدم و گفتم حال بياييد از يك زاويه 
ديگر هم به موضوع نگاه كنيم و آن اين اس��ت كه ما 
عملياتي را كه انجام داديم تبديل به عمليات فريب 
كرديم و 1۵-10 روز بعد درس��ت در همان منطقه 

عمليات ديگري را انجام داديم. 
   نمي خواستيم عمليات فريب باشد

فرمانده سپاه در سال های دفاع مقدس گفت: خدا به 
ذهن ما انداخت كه اين تاشي را كه ناكام شده است، 
تبديل به فريب بكنيم نه اينكه از ابتدا در ذهن ما باشد 
كه كرباي 4 را به عنوان ي��ك عمليات فريب انجام 
دهيم. ما كي اين عمليات را تبديل به فريب كرديم؟ 
24 س��اعت بعد. چرا؟ چون به اين نتيجه رسيدم با 
اينكه راه شلمچه باز اس��ت ولي موفقيت مان اندك 

خواهد بود. 
  حت�ی  روي ي�ک ش�هيد هم حساس�يت 

داشتيم
رضايي در پاس��خ به اين سؤال كه برخي نمي پذيرند 
كه كرباي 4 ب��ا آن حجم از تلف��ات عمليات فريب 
ناميده شود، گفت: ما مي گوييم پس از انجام عمليات 

كرباي4 آن را تبديل به عملي��ات فريب كرديم، به 
عاوه كل شهداي ما در عمليات 9۸۵ نفر هستند و آمار 
آنها در بنياد شهيد و سپاه موجود است و چنين چيزي 
نيست كه هزاران نفر شهيد شده باشند. فرماندهان ما 
حتي روي يك نفر شهيد هم حساسيت داشتند؛ رابطه 
عاطفي ما در جنگ بيش از رابطه خانوادگي ما بوده 
است. آيا در يك چنين فضايي انسان حاضر مي شود 

جنازه حتي يك برادرش را ببيند؟
   منتقدان پاسخگوي معيشت مردم باشند

رضايي گفت: من دس��ت جواناني را كه حتي به من 
ناسزا هم مي دهند مي بوس��م، چون مي دانم كه در 
دل شان چيزي نيست. من نيامدم اينجا كه از خودم 
دفاع كنم. بعضي از كساني كه شما اسم شان را برديد 
كه به توئيت من واكنش نشان دادند امروز خودشان 
بايد بيايند و پاسخگو باشند. خودشان بايد خيلي از 
مسائل را حل كنند. اينها هر چند مدت يك بار ذهن 
مردم را از مباحث معيشتي و اقتصادي به سمت مسائل 
حاشيه اي مي برند، در حالي كه امروز روزي است كه 
همه بايد دست به دست هم دهند و مسئله معيشت 

مردم را حل كنند. 
   كرباي 4 نبود، كرباي 5 شكل نمي گرفت

رضايي با اشاره به پيروزي بزرگ كرباي ۵ گفت: اگر 
كرباي 4 نبود ما اين پيروزي ب��زرگ را در كرباي 
۵ به دس��ت نمي آورديم از اين رو ش��هداي كرباي 
4 و خانواده های آنها در ي��ك درجه عالي تاريخ دفاع 
مقدس قرار دارند؛ اگر شهداي كرباي 4 نبودند كه 

اصاً كرباي ۵ شكل نمي گرفت. 
فرمانده سپاه در سال های دفاع مقدس گفت: اين در 
همه جنگ ها مرسوم اس��ت كه در نقطه اي عمليات 
صورت بگيرد ولو با تلفاتي كه توجه دشمن را از نقطه 
اصلي عمليات پرت كند. البت��ه كرباي 4 عمليات 
فريب نبود و تبديل به فريب ش��د؛ ام��ا اگر هم ما در 
نقطه ديگري عمليات فريب صورت مي داديم كه در 
جاي ديگر پيروز شويم اين بايد جزو محاسن جنگ 

محسوب شود و نبايد مورد انتقاد واقع شويم. 
   پاسخگويي مسئوان دولتي كی مي رسد؟

ماجراي بحث تاريخي پيرامون كرباي 4 با توضيحات 
محسن رضايي و قاسم سليماني، براي كساني كه در 
پي رسيدن به پاسخ و روشنگري بودند، به اتمام رسيد. 
گرچه براي كساني كه به دنبال طرح شبهه هاي بي 
اساس هس��تند تا نتيجه بگيرند فرماندهان جنگ 
جوانان مردم را به كش��تن داده اند! ت��ا بگويند همه 
س��ال های پر افتخار دفاع مردم اي��ران مقابل تجاوز 
بعثي ها اشتباه بوده است، تا دايه هاي مهربان تر از مادر 
شوند و از لندن و پاريس و نيويورك براي فرماندهان 
نظامي ما نسخه  منافقانه پاسداش��ت حرمت خون 
شهدا مي پيچند، هيچ پاسخ و توضيحي فصل الخطاب 
نخواهد بود. چاره اي هم نيس��ت؛ جنگ رسانه اي در 
ابعادي بزرگ تر از جنگ نظامي ادام��ه دارد. حاا اما 
مدعيان پاس��خگويي بايد به ميدان بيايند و توضيح 
دهند وضعيت معيشتي مردم چرا درست نمي شود. 
سياست هاي برجامي اشتباه بود، اما حسن روحاني 
همچنان معتقد است » برجام يكي از خيرات دولت 
يازدهم است كه حسنه آن مداوم بوده و براي هميشه 
باقي مي ماند و مانند كار خيري است كه پايان ندارد... 
« آيا مي ش��ود تيم اقتصادي و برجام��ي دولت هم 
در برنامه زنده تلويزيوني حاضر ش��وند و به سؤاات 
كاربران توئيتر پاسخ دهند و سعه صدر به خرج دهند تا 
انتقادات بي پرده توئيتري ها مقابل آنها خوانده شود؟! 
اقتصاد و معيشتي كه ديگر قابل احاله به دولت گذشته 
نيست و بايد هر چه را كه هست، متأثر از سياست ها و 
عملكرد دولت حسن روحاني است، متأثر از گره زدن 

همه چيز به برجام. 

ژه
وی

    اصاح طلبان از سلطه پدرسااران 
خارج مي شوند؟

وزير كشور دولت اصاحات با تأكيد بر اينكه گذر اصاح طلبان 
از صندوق رأی و قهر با انتخابات را قبول ندارد، مي گويد: سعيد 
حجاريان) به عنوان چهره ش��اخص و مبلغ گذار از نظام دينی( 
در اقليت است. عبدالواحد موسوي اري كه با روزنامه سازندگي 
)ارگان حزب كارگزاران سازندگي( گفت وگويي تفصيلي كرده 
اس��ت، گفت: من عقيده دارم اصاح طلب ها باي��د تمام تاش 
خود را به كار ببندند تا در مس��ير رس��يدن به قدرت مشروع از 
صندوق رأی اس��تفاده كنند.  فارغ از اينكه مواضع وزير كشور 
دولت اصاحات چه ميزان تبليغاتي و محافظه كارانه است، دو 
نكته در سخنان او نهفته است؛ نخست اعتراف ضمني به اينكه 

اصاح طلبان در مقاطعي شبيه فتنه ۸۸ براي رسيدن به قدرت از 
روش های نامشروع بهره گرفتند و اكنون به اين نتيجه رسيده اند 
رسيدن به قدرت مشروع تنها از طريق صندوق رأی ميسر است 
نه ساختارشكنی و اردوكشي هاي خياباني. دوم اينكه به تجربه 
چند سال اخير دريافته اند كه س��لطه پدرسااران بر مجموعه 
اصاح طلبان ) ياران حجاريان و حزب منحله مشاركت( تاريخ 
مصرف خود را از دست داده و به تعبير موسوي اري اكثريت با 
آنها همراهي نمي كنند. كه اين مطلب را بايد به فال نيك گرفت 
و به عنوان نشانه پاايش و بازگشت بخش زيادي اصاح طلبان 
به روش های قانوني و بازگش��ت به نظام تفس��ير و تحليل كرد. 
موضوعي كه رگه هايي از اين رويكرد را مي توان در گفت وگوي 
حسين مرعشي، عضو ش��وراي مركزي كارگزاران سازندگي با 
روزنامه همشهري هم جست وجو كرد. مرعشي با تأكيد بر اينكه 

اگر ما ادعاي خدمت داريم نمي تواني��م در خأ قدرت، خدمت 
كنيم تصريح كرده است: ما در اردوگاه اصاح طلبان يك بار اين 
اشتباه را مرتكب شديم كه قدرت رهبري را كه يك قدرت واقعي 
در ساختار جمهوري اسامي است به جريان رقيب واگذار كرديم 
و خود را از قدرت رهبري خلع و مح��روم كرديم، حاا هم بايد 

فرياد بزنيم كه نمي گذارند ما كار كنيم!
هرچند ممكن اس��ت اين تغيير نگاه در مجموعه اصاح طلبان 
آن هم در ش��رايطي كه س��ال آينده انتخابات مجلس شوراي 
اسامي در پيش است، رويكردي تاكتيكي و رسانه اي ارزيابي 
شود، اما آنها بايد بدانند، س��ابقه پر چالش و غيرقابل دفاعي در 
فتنه ۸۸ از خود برجاي گذاشتند كه براي تغيير واقعي قدم هاي 
بزرگ تري بردارند كه اساسی ترين آن اعام برائت از سران فتنه 

و عذرخواهي از مردم است. 

با حكم رهبر معظم انقاب
 حجت ااسام حاج علي اكبري

 امام جمعه موقت تهران شد
س�تاد نماز جمعه تهران اعام ك�رد: حجت ااس�ام محمدجواد 
حاج علي اكب�ري در حكم�ي از س�وي رهب�ر معظ�م انق�اب 
اس�امي به عن�وان ام�ام جمع�ه موق�ت ته�ران منصوب ش�د. 
به گزارش روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران، نماز جمعه اين هفته 
تهران )14 دي 97( به امامت حجت ااسام حاج  علي اكبري در مصاي 
امام خميني)ره( اقامه مي ش��ود.  محمدج��واد حاج علي اكبري از دي 
ماه 1396 رئيس شوراي سياس��تگذاری ائمه جمعه است. امام جمعه 
شهرستان دماوند، عضو هيئت مديره كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان، رياست مركز رسيدگي به امور مساجد، نماينده رهبر معظم 
انقاب در اتحاديه انجمن هاي اسامي دانش آموزان و رئيس سازمان 

ملي جوانان از ديگر مسئوليت هاي وي در سال هاي گذشته است. 

رئيس قوه قضائيه: 
مسئوان بايد صداي مردم را بشنوند

رئيس قوه قضائيه با تأكيد ب�ر ضرورت پيگيري جدي، س�ريع و متقن 
حادثه تلخ واژگوني اتوب�وس در واحد علوم و تحقيقات دانش�گاه آزاد 
اس�امي از س�وي دادس�تان تهران و با نظارت دادس�تان كل كش�ور، 
گفت: اينكه عده اي چنين حادثه اي را اس�باب تصفيه حساب با برخي 
افراد قرار دهند، شايس�ته نيس�ت و ما در رس�يدگي هاي قضايي خود 
به اين قبيل س�ر و صداها و جنجال هاي رس�انه اي توجه نخواهيم كرد. 
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آي��ت اه آملي اريجاني در 
جلسه مسئوان عالي قضايي با قدرداني از رهبر معظم انقاب اسامي تصريح 
كرد: قبل از هر چيز از مقام معظم رهبري )مدظله العالی( به دليل اعتمادي 
كه به اينجانب براي رياست مجمع تش��خيص مصلحت نظام و عضويت در 
شوراي نگهبان داشتند، تشكر مي كنم و از خدا مي خواهيم كه توفيق انجام 
مسئوليت ها به نحو احسن، اخاص در عمل و توفيق طاعت حق را در همه امور 
عطا فرمايد.  رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه الطاف مقام معظم رهبري همواره 
موجب دلگرمي و نشاط مسئوان نظام است، اظهار كرد: اميدواريم حمايت هاي 
ايشان در اين مسير دشوار همراه ما باشد تا بتوانيم اين مسئوليت هاي بزرگ را 
به درستي ايفا كنيم.  آيت اه آملي اريجاني در ادامه با اشاره به دوران تصدي 
آيت اه هاشمي شاهرودي در دستگاه قضايي ادامه داد: ايشان در قوه قضائيه 
نيز منشأ آثار مهمي بودند كه از جمله آنها مي توان به احياي دادسراها و تاش 
براي نهادينه سازي شوراهاي حل اختاف اشاره كرد كه بار سنگيني را از دوش 
دادگستري ها برداشت. همچنين كمك به وضعيت معيشت قضات و كاركنان 
دستگاه قضايي از ديگر اقدامات مرحوم آيت اه هاشمي شاهرودي بود.  رئيس 
قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با گراميداشت سالروز حماسه 9 
دي، جريان فتنه سال ۸۸ و حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري آن سال 
به ويژه نهم دي را متضمن پيام ها و عبرت هاي فراوان دانست و تصريح كرد: 
اين حوادث، صرفاً جنبه تاريخي ندارد بلكه بايد آن را در يك بستر مستمر و 
دائمي تحليل كرد. جريان فتنه ۸۸ قابل تكرار است زيرا امروز هم دشمن به 
ميدان آمده، ابزار دروني كشور را به كار مي گيرد، عده اي فريب مي خورند يا 
تعمداً با دشمن همراهي مي كنند و به اين ترتيب ظرفيت تكرار چنين حوادثي 

همچنان وجود دارد. 
    امريكا فقط آشوبگران را »مردم« مي دانست

آيت اه آملي اريجاني با اشاره به ابراز تمايل اوباما به نزديك شدن به ايران و 
سپس، تغيير رويكردش پس از مشاهده حوادث سال ۸۸، ادامه داد: به محض 
اينكه اوضاع را آشفته ديدند، ورق برگشت و به همراه وزير خارجه خود، رئيس 
جمهوري فرانسه و برخي ديگر از سران كشورهاي غربي، مدعي »حمايت از 
مردم ايران« شدند. آنها آشوبگران را مردم مي دانستند اما از نظرشان ميليون ها 
ايراني بصير كه در دفاع از نظام و انقاب خود قد علم كردند، جزو مردم نبودند! 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه عده اي نيز آب به آس��ياب دش��من ريختند، 
يادآور شد: امروز نسبت به گذشته، دشمن ابزارهاي متنوع تر و بيشتري دارد و 
هزينه هاي كان تری مي كند. براين اساس ما بيش از هر زمان ديگري نيازمند 
دشمن شناسی، فتنه شناس��ي و موقعيت شناسی هستيم تا با درك صحيح 
بزنگاه ها، چشم فتنه را به موقع درآوريم. اين يكي از مهم ترين عبرت های فتنه 

۸۸ و حماسه 9 دي است. 
   مسئوان بايد صداي مردم را بشنوند

آيت اه آملي اريجاني با بيان اينكه متأسفانه امروز هم برخي در داخل همان 
اشتباهات گذشته را تكرار مي كنند و دشمن را به تحقق رؤياهايش اميدوار 
مي سازند، خاطرنشان كرد: اقش��ار مختلف مردم از جمله كارگران محترم، 
دانش��جويان عزيز و ... مطالبات بر حقي دارند كه قطعاً مسئوان بايد صداي 
آنان را بشنوند و در جهت حل مشكاتشان گام بردارند اما اين عزيزان نيز بايد 
هوشيار باشند كه خداي ناكرده غافانه نردبان دشمن نشوند و دشمن حس 
نكند كه با استفاده از بستر مطالبات آنان مي تواند به ساحت نظام ورود كند. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه نبايد اجازه داد جريان فتنه ۸۸ در لباس ديگري 
عرض اندام كند، اظهار كند: امروز نيازمند بصيرت بيش��تر هستيم و بايد به 
ترسيم نقشه راه از سوي رهبر معظم انقاب در خصوص آينده، توجه بيشتري 
داشته باشيم. بر اين اساس، رويدادهايي همانند حماسه 9 دي بايد همواره زنده 

نگه داشته شود و عبرت ها و پيام هاي آن مورد توجه قرار گيرد. 
   حادثه دانشگاه آزاد نبايد اسباب تصفيه سياسي شود

آيت اه آملي اريجاني در ادامه با اش��اره به حادثه غمب��ار واژگوني اتوبوس 
حامل دانشجويان در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسامي و تسليت 
به خانواده های داغدار و آرزوي ش��فاي عاجل براي مصدومان، تصريح كرد: 
نكته مهم اين است كه مسئوان بايد در وقت خود به مشكات توجه داشته 
باشند. گر چه ممكن است مشكات در نهادي مانند دانشگاه آزاد متعدد باشد و 
از چشم مسئوان دور بماند اما واقعيت اين است كه برخي از امور قابل بازگشت 
نيست. رئيس قوه قضائيه ادامه داد: حسب برخي گزارش ها دانشجويان اعام 
كرده اند كه مكرراً مشكات به مسئوان دانشگاه تذكر داده شده بود. اگر اين 
موضوع واقعيت داشته باشد، حتماً نياز به پيگرد دارد. من از دادستان محترم 
كل و دادستان محترم تهران كه ديروز)يك شنبه( وقت گذاشتند و در جمع 
دانشجويان دانش��گاه حضور يافتند تشكر مي كنم زيرا بس��يار كار درست و 
پسنديده اي بود اما مهم تر از همه آن اس��ت كه مطالبات را به صورت جدي 
پيگيري كنند و اگر كسي تعمدي در اين حوادث داشته بررسي شود.  آيت اه 
آملي اريجاني، برخي كوتاهي ها را كه مقدماتش در اختيار خود مسئوان 
است، به نحوي عمد دانست و گفت: درست است كه ممكن است كسي در خود 
واژگون شدن اتوبوس و جان باختن اين عزيزان عمدي نداشته اما كوتاهي در 
برخي مسائل قابل پذيرش نيست؛ خصوصاً اگر قبًا تذكر داده شده باشد. من 
همين جا از دادستان محترم تهران و دادستان محترم كل مي خواهم كه اين 
قضيه را پيگيري جدي، سريع و متقن كنند. رئيس قوه قضائيه در عين حال 
اظهار كرد: بايد از سر و صداهاي رس��انه اي هم احتراز كرد زيرا عده اي دنبال 
اهداف سياسي هستند و حاا چنين حادثه اي را عرصه تصفيه حساب با برخي 
اشخاص مي بينند كه اين واقعاً ناشايس��ت و ناپسند است. اينها ربطي به كار 
دستگاه قضايي ندارد. آنچه به ما مربوط مي شود، رسيدگي عادانه و تعقيب 
كساني است كه در اين زمينه قصور يا تقصير داشته اند. عاوه بر اين، تاش ما 
در جهت پيشگيري از چنين حوادثي در آينده است و دادستان محترم نيز از 
باب مدعی العموم بايد به اين موضوع ورود كند. واقعاً بحث كوچكي نيست زيرا 
يكباره 10 خانواده به دليل امري كه به احتمال زياد قابل اجتناب بوده، داغدار 
شده اند. چه نيازي است كه نحوه رفت و آمدها در يك دانشگاه اينگونه باشد؟

آيت اه آملي اريجاني در پايان ابراز اميدواري كرد كه با تعقيب دادس��تان 
تهران، نظارت دادستان محترم كل كشور و پيگيري خود مسئوان دانشگاه، 
كس��اني كه كوتاهي كرده اند و مقصرند به مجازات برسند و از تكرار حوادث 

مشابه در اين دانشگاه يا هر جاي ديگري پيشگيري شود. 

      خبر یک 

حضرت آيت اه خامنه اي، رهبر معظم انقاب اسامي صبح ديروز در 
ديدار زياد الَنخاله، دبيركل جهاد اسامي فلسطين و هيئت همراه 
تأكيد كردند: فلسطين با قدرت خواهد ماند و به لطف الهي در آينده 
نه چندان دور، پيروزي نهايي ملت فلس�طين محقق خواهد ش�د. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اه 
خامنه اي با اشاره به يك معادله روشن در قضيه فلسطين گفتند: براساس 
اين معادله اگ��ر مقاومت كنيد پيروز خواهيد ب��ود و اگر مقاومت نكنيد 
پيروزي نخواهيد داشت اما به فضل الهي، مردم فلسطين در مبارزه با رژيم 

صهيونيستي تاكنون مقاومت كرده و پيروز بوده اند. 
رهبر انقاب افزودند: پيروزي مردم فلسطين در سال های اخير، به معناي 
توانايي تشكيل حكومت در تل آويو نبوده است كه البته اين موضوع نيز 
به فضل پروردگار محقق خواهد شد، بلكه پيروزي اصلي اين بوده است 
كه رژيم صهيونيستي كه ارتش هاي عربي نتوانستند آن را شكست دهند، 
به وسيله مردم فلسطين و گروه هاي مقاومت به زانو درآمد و به اذن الهي 

پيروزي هاي بزرگ تري نيز خواهيد داشت. 
حضرت آيت اه خامنه اي خاطرنشان كردند: رژيم صهيونيستي كه در دو 
جنگ قبلي با گروه هاي مقاومت، در برهه اي بعد از 22 روز و در برهه اي 
ديگر بعد از هشت روز درخواس��ت آتش بس كرد، در آخرين درگيري، 
بعد از 4۸ ساعت خواستار آتش بس شد و اين، يعني به زانو درآمدن رژيم 

غاصب صهيونيستي. 
رهبر انقاب اسامي، اين اتفاقات را بسيار مهم و از الطاف الهي بر شمردند 
و تأكيد كردند: علت پيروزي هاي مستمر ملت فلسطين در سال های اخير، 
ايستادگي و مقاومت بوده است در آينده و تا زماني كه مقاومت وجود داشته 
باشد، روند افول و زوال رژيم صهيونيستي ادامه خواهد داشت. حضرت 
آيت اه خامنه اي با اشاره به فشارهاي سنگين جبهه استكبار به جمهوري 
اسامي ايران گفتند: اين فشارها هرگز موجب نخواهد شد تا ما از وظيفه 

الهي، ديني و عقاني خود در حمايت از فلسطين منصرف شويم. 
رهبر انقاب اسامي در بخش ديگري از سخنان خود با تمجيد از مقاومت 

و مبارزات جهاد اسامي فلسطين، شفاي هرچه زودتر آقاي دكتر رمضان 
عبداه دبير كل سابق جهاد اسامي را از خداوند متعال مسئلت كردند. 

   سخنان زياد النخاله
  در اين ديدار آقاي زياد الَنخاله، دبيركل جهاد اس��امي فلس��طين نيز 
ضمن ارائه گزارش��ي از آخرين تحوات فلسطين اش��غالي و توانايي ها 
و آمادگي هاي بااي گروه هاي مقاومت گفت: م��ردم غزه با وجود همه 
فشارها، در مقابل رژيم صهيونيس��تي و طرح موسوم به »معامله قرن« 
ايستاده اند كه نمونه بارز آن استمرار تظاهرات هفتگي »جمعه بازگشت« 
است. وي همچنين به پيروزي اخير مقاومت اسامي فلسطين در مقابل 
رژيم صهيونيستي و درخواست اين رژيم براي آتش بس بعد از 4۸ ساعت، 
اش��اره كرد و افزود: امروز توانايي ها و قدرت مقاومت اسامي فلسطين 
بيش از هر زمان ديگر است، به گونه اي كه اگر جنگي رخ دهد، تل آويو و 
همه شهرها و شهرك هاي رژيم صهيونيستي در تيررس هزاران موشك 

مقاومت قرار خواهند داشت. 

رهبر معظم انقاب در ديدار دبيركل جهاد اسامي فلسطين:   
ايران با فشار جبهه استکبار  از حمايت فلسطين منصرف نخواهد شد

رحيم پورازغدی:
 بايد روح پاسخگويي را بر كساني 

كه سوار بر گردن مردمند، ايجاد كرد
و  پاس�خگويي  ام�روز روح  باي�د 
كس�اني  در  را  مس�ئوليت پذيري 
مش�غول  جه�اد،  عص�ر  در  ك�ه 
زندگي ش�ان بودند و ام�روز بر گردن 
م�ردم س�وارند، ب�ه وج�ود آورد. 
اس��تاد حس��ن رحيم پور در نشستي با 
موضوع »فقه و علوم اجتماعي« در حضور 
جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران مورد اين پرسش قرار گرفت كه 
» اين روزها سالگرد عمليات كرباي4 و ش��هادت غريبانه غواص ها 

است. 
رس��انه هاي بيگانه و چند نفر از دولتي ها مثل آقاي آ شنا به گونه اي 
جوس��ازي كرده اند كه گويا هزاران ش��هيد داده ايم و دكتر محسن 
رضايي آن را حركتي انحرافي دانسته است. حال آنكه اساساً خود اين 
آدم ها زمان كرباي 4 در خانه ها نشسته بودند. اين تيپ  افراد برخاف 
رزمنده ها و شهداي دانشگاه امام صادق )ع(، از آن امام صادقي هايي 
بودند كه در آن زمان جبهه نمي رفتند، بعدها هم يك روز معمم بودند و 
يك روز عمامه ها را برمي دارند، روزي در وزارت اطاعات بودند و روزي 

با خارج نشين هاي معاند هم صدايي مي كنند. 
به نظر مي رسد اين حرف ها نش��اندن بدهكار به جاي طلبكار است. 
نمونه هاي ديگري هم مثل مسئول پيشين سازمان سينمايي وزارت 
ارشاد، از همين جبهه ناديده ها بودند كه جزئي از مسئوان شدند.« 
رحيم پور درپاسخ به سؤال  اين دانشجو اش��اره كرد آقاي رضايي كه 
منظور خود را توضيح داد و اما توقف كرباي 4، نتيجه خيانت منافقين 

و ماهواره هاي امريكا و... بود. 
در كرباي 4 من از نزديك ش��اهد ماجرا بودم. در كن��ار غواص ها از 
جاده ش��هيد صبوري در جبهه جزيره بوارين مجروح شدم. برادرم و 
بيش از 10 نفر از دوستان صميمي بنده كه همه غواص بودند و همان 
شب شهيد و مفقود شدند، اواً تقريباً هيچ يك در فكر بازگشت و در 
انتظار پيروزي حتمي نبودند. اخوي من، حميد كه تنها 1۸ س��الش 
بود، هنگام وداع كنار آب با لباس غواصي با آرامش و يقين به من گفت 
كه اين محور، فوق العاده سخت است و ما حتماً شهيد مي شويم ولي 
خط را ان شاءاه مي شكنيم. ثانياً اين گفت وگو ساعت ها قبل از شروع 
عمليات و كش��ف لو رفتن آن بود. هنوز صبح نشده اين دسته غواص 
شهيد شدند و پيكرشان سال ها بعد برگشت. من در بيمارستان بودم 
و به ياد مي آورم زيرپيراهن را كه درآوردم، پوست بدن من از شانه تا 
كمر، جدا شد. البته دوباره از بيمارستان به خط برگشتم. چند روز بعد 
كه حال بنده خراب و در بيمارستان بستري شده بودم از آقاي قاليباف 
كه فرمانده لشكر بود و برادر خود ايشان هم غواص كرباي 4، شهيد و 
مفقود شده بود پرسيدم خبر شهادت اخوي ام را به پدر و مادر بدهم يا 
خير، ايشان گفتند نه، صبر مي كنيم. احتمااً در بوارين عمليات داريم 
و معلوم مي شود كه چه كساني ش��هيد و چه كساني مفقود شده اند. 

ضمناً تعداد شهدا چند صد نفر بود نه چند هزار نفر. 
وي در پايان افزود: همانطور كه اين دوستمان گفتند به جاي طلبكار 
ش��دن بدهكارها بايد امروز روح پاسخگويي و مسئوليت پذيري را در 
كساني كه در عصر جهاد، مشغول زندگي شان بودند و امروز بر گردن 
مردم س��وارند، به وجود آورد. بنده توفيق ش��ركت در هفت هش��ت 
عمليات به  عنوان طلبه  رزمنده داش��ته ام و در هيچ عملياتي قبل از 
درگيري، اطمينان به پيروزي نداش��تيم و برادرها بيش��تر احتمال 

شهادت خود را مي دادند. 

زینب شریعتي
  گزارش  یک



با وجود ت�داوم كس�ري 4ه�زار ميلياردي، 
آموزش و پرورش س�هم خود را از بودجه 98 
راضي كنن�ده مي دان�د. اين در حالي اس�ت 
كه ايحه بودجه س�ال آينده در بازگذاشتن 
دس�ت اين وزارتخانه براي خصوصي سازي، 
 نسخه اي بي سابقه ارائه كرده است. بنابراين 
آنچ�ه آموزش و پ�رورش را از بودجه ري�زي 
دولتي راضي كرده اس�ت نه انتقال كس�ري 
امس�ال به س�ال آينده،  بلكه ش�يوه جبران 
كمبوده�اي مال�ي و اعتباري ب�ا ورود بخش 
خصوصي و خريد خدمات آموزش�ي اس�ت. 

مديران س��ازمان برنامه اي در س��ال هاي اخير 
حكم س��خنگو و حافظ منافع اين سازمان را در 
آموزش و پرورش بازي كرده اند و با تأييد نظرات و 
الزامات مالي سازمان برنامه، سياست هاي آموزش 
و تربيت را تغيير داده اند. در حالي كه در س��اير 
كشورها اين بودجه اس��ت كه متناسب با نيازها 

و ضروريات تعليم و تربيت خود را وفق مي دهد.  
اين كه نشست خبري روزگذشته معاون توسعه 
و پش��تيباني وزارت آموزش و پ��رورش در ادامه 
و تأيي��د صحبت ه��اي رئيس دولت در جلس��ه 
تقديم ايحه بودجه 98 به مجلس باشد، به نظر 

عادي مي آيد.  
علي الهيار تركمن كه بخ��ش قابل ماحظه اي 
از س��خنانش به توجيه بودجه نويس��ي دولت و 
محدوديت ه��اي آن اختصاص داش��ت، با بيان 
اينكه بودج��ه عاوه ب��ر كاركرد تأمي��ن منابع 
مال��ي، كاركردهاي ديگري مانن��د كاركردهاي 
سياس��تگذاري، كاركرد تنظيم گ��ري و كاركرد 
اصاحات س��اختاري دارد، گف��ت: »در ايحه 
بودجه 98 يكي از اصلي تري��ن ويژگي ها توجه 
به كاركرد اصاحات س��اختاري است، يعني از 
طريق سياستگذاري ها كه در قانون بودجه انجام 
مي دهيم، مي توانيم به يك س��ري از اصاحات 
ساختاري دست پيدا كنيم و از آن طريق بتوانيم 

به چابك  كردن اج��راي فرآيندها و اثربخش��ي 
منابعي كه در ايحه پيش بيني شده است، كمك 
كنيم.«  وي در ادامه به چند مورد از اصلي ترين 
اصاحات س��اختاري كه در ايحه بودجه انجام 

گرفته است، اشاره كرد. 
بر مبناي اظهارات الهيار تركمن، چهارمين مورد 
از اصاحات س��اختاري مورد اش��اره مربوط به 
اصاحات فرآيندي در آموزش و پرورش است كه 
يكي از اهداف آن بحث ۱۰درصد خريد خدمات 
آموزشي براي تحت پوشش بردن دانش آموزان 
اس��ت.  اين مقام مس��ئول در توجيه اين هدف 
خاطرنشان كرد: »بسياري از معلمان ما در برخي 
از نقاط كشور حاضر به حضور نيستند و ما نبايد 
حق دانش آموز را ناديده بگيريم. در روستاهاي 
سيس��تان و بلوچس��تان با همين ط��رح خريد 
خدمات، معدل دانش آموزان ۱/5برابر رشد داشته 
است. بايد در راس��تاي تحقق حقوق دانش آموز 
كه تأمين معلم اس��ت، از طريق خريد خدمات 

آن را جب��ران كنيم.«  آنچه به نظر مي رس��د در 
اين بخش از صحبت هاي الهي��ار تركمن تعمداً 
ناديده گرفته ش��ده است اين اس��ت كه استان 
سيستان و بلوچستان يكي از استان هايي است 
كه با كاهش ظرفيت پذيرش دانشجوي تربيت 
معلم در سال هاي اخير مواجه بوده است.  به بيان 
ديگر معلمي كه در پوشش طرح خريد خدمات 
آموزشي و بدون ايجاد تعهد اس��تخدامي براي 
آموزش و پرورش حاضر به حضور در كاس هاي 
مورد اشاره آقاي معاون مي شود، به طريق اولي 
حاضر به طي فرآيند جذب و اس��تخدام تربيت 

معلم مي شود كه ضمانت شغلي هم دارد. 
حاا هر بيان ديگ��ري خاف اين نش��اني غلط 
اس��ت. از س��وي ديگر در فرآين��د تربيت معلم 
بسياري از دانشجو معلمان بعد از فارغ التحصيلي 
موظف ب��ه حضور در كاس هايي مي ش��وند كه 
آموزش و پرورش تعيين مي كند و اين فرآيند طي 
سال هاي گذشته كمتر با مخالفت تربيت يافتگان 

تربيت معلم رو به رو شده است. 
حاا اگر بخواهيم رو راست باشيم، به جاي تأمين 
معلم كه ح��ق هر دانش آم��وزي در اقصي نقاط 
كشور است، تغيير تربيت معلم به خريد خدمات 
آموزش��ي فقط ي��ك معن��ي دارد و آن كاهش 
هزينه هاي دولت اس��ت و آن هم ب��دون در نظر 
گرفتن ماحظات تربيتي و آموزشي دانش آموزان 

و ماحظات شغلي و درآمدي معلمان. 
ب��ر اين اس��اس بس��ياري از صاحب نظ��ران و 
كارشناس��ان آموزش و پرورش با ديدن بخش 
آموزش و پرورشي بودجه نه تنها راضي نشدند، 
 بلك��ه آرزو كردند افزاي��ش 2۱درصدي رديف 
پرداخت حق��وق كاركنان خري��د خدمات كه 
بخش عمده اي از آنها را كادر آموزشي تشكيل 
مي دهد، س��هم تربيت معلم افزايش��ي در اين 
س��طح را تجربه مي ك��رد تا هيچ كاس��ي در 
هيچ كجاي كش��ور بدون معلم نمان��د و افراد 
صاحيت دار بومي ب��ا دغدغه هاي محلي وارد 
عرصه تعليم و تربيت شوند.  حاا بماند كه جز 4 
تبصره ۱9 از تبصره هاي بيست و دو  گانه بودجه 
س��ال آينده هم اجازه خريد خدمات آموزشي 
از مؤسس��ان مدارس غيردولت��ي را به وزارت 
آموزش و پ��رورش مي دهد تا خري��د خدمات 
منحصر به كاس هاي بي معلم مانده استان هاي 

كمتر برخوردار محدود نشود. 
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سونامي اخبار فيك در فضاي مجازي باعث شده است سطح آگاهي مردم تقليل پيدا كند
فيک نيوزها اعتبار گروه هاي مرجع را کم رنگ کرده است 

بودجه98شاهراهخصوصيسازيآموزشوپرورش
آنطور كه معاون پشتيباني وزير مي گويد،آموزش و پرورش از هماهنگي دولت با اهداف خصوصي سازي خرسند است

شبكه هاي اجتماعي، 
زهرا چيذري 
رسانه هاي مدرن و   گزارش  2

و  نف�وذ  ق�درت 
دسترس�ي ب�ه آنه�ا در »عص�ر ارتباطات« 
س�اختارهاي اجتماعي جامع�ه را دگرگون و 
مرجعي�ت گروه ه�اي اجتماع�ي مرج�ع و 
روشنفكران را با چالش مواجه كرده است. حاا 
هركس رس�انه اي ش�خصي در اختيار دارد و 
همين مس�ئله موجب شده تا س�لبريتي ها و 
افرادي كه به م�دد ويژگي هاي فضاي مجازي 
براي به دست آوردن ش�هرت از خطوط قرمز 
اخاق�ي عبور مي كنن�د، جاي�گاه گروه هاي 
مرجع اصيل اجتماعي را گرفته اند. غوطه وري 
مخاطب�ان در س�ونامي اخب�ار ضد و نقي�ض 
موجب ش�ده تا اف�راد به خص�وص جوانان و 
طرفداران پر و پا ق�رص فضاي مجازي در اين 
اقيان�وس وس�يع ام�ا كم عمق غرق ش�وند. 
جامعه اطاعاتي و عص��ر ارتباطات ويژگي هاي 
دني��اي ام��روز ماس��ت. عص��ري كه ب��ه مدد 
پيشرفت هاي ارتباطات و فناوري هاي اطاعات 
شاهد دسترسي آزاد و ارزان همگاني به اطاعات 
هستيم، اما همين دسترسي آزاد به اطاعات و 
گستردگي اطاعاتي كه در مجراي فضاي مجازي 
به سوي مخاطبان گسيل مي شود، موجب شده تا 
تشخيص اطاعات واقعي از فيك نيوزها و اخبار 
جعلي و جهت دار كاري دشوار شود و در كوران 
اطاعات و اخبار اصالت منب��ع با چالش مواجه 
شود. رسانه هاي جديد و ش��بكه هاي اجتماعي 
رس��انه اي ش��خصي در اختيار مخاطبان خود 
قرار داده اند؛  رسانه هايي كه برخاف رسانه هاي 
رس��مي هيچ نظارتي بر محتواهاي منتشر شده 
در آن وج��ود ن��دارد و از قواعد خاص��ي پيروي 
نمي كنند. از س��وي ديگر دسترسي همگاني به 
اينترن��ت و گرايش جوانان ب��ه گروه هايي نظير 

سلبريتي ها موجب شده تا گروه هاي مرجع اصيل 
اجتماعي كه وظيفه خط دهي به جامعه و تعميق 
باورها و نگاه مردم را بر عهده دارند، جاي خود را به 
سلبريتي ها و افرادي بدهند كه به مدد شبكه هاي 
اجتماعي و رفتارهاي عجيب و غريب و در تضاد 
با عرفشان در ميان نس��ل جوان مورد توجه قرار 
گرفته اند. اين مسئله در درازمدت مي تواند باعث 
اشاعه نگاه و تفكر سطحي در جامعه شود و قدرت 
تحليل و تفكر انتقادي نس��ل جوان آينده س��از 

جامعه را تحت الشعاع خود قرار دهد. 
 واقعيت و هويت مجازي 

فض��اي مج��ازي تعاري��ف جدي��دي را وارد 
ادبيات جامعه ش��ناختي و روانش��ناختي كرده 
اس��ت؛»واقعيت مجازي«  و » هوي��ت مجازي« 
 مفاهيمي اس��ت كه در ارتباط با چنين فضايي 
ش��كل مي گي��رد و عضوي��ت در ش��بكه هاي 
اجتماع��ي و حض��ور در فضاي مج��ازي امكان 

تعريف هويت هاي مجازي متعددي را براي افراد 
به وجود مي آورد، اما فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي قواعد خاص خ��ودش را دارد و آنهايي 
كه ش��يوه هاي بهره برداري از اين فض��ا را بهتر 
بشناس��ند در اين فضا موفق تر هس��تند. در اين 
ميان سلبريتي ها و ستارگان عالم هنر و ورزش 
چهره هاي غالب ش��دند و توانس��تند با افزايش 
مخاطبان خود اثرگذاري بسياري را ايفا كنند. در 
اين ميان بسياري از گروه هاي مرجع اجتماعي 
به دليل ناآشنايي با قوانين اين فضا از قافله عقب 
مانده اند و اين مس��ئله موجب ش��ده تا در غياب 
اين گروه ها ك��ه در دهه هاي��ي از تاريخ معاصر 
اي��ران نقش برجس��ته اي در فض��اي اجتماعي 
داش��تند، س��لبريتي ها و افرادي با هويت هاي 
مجازي پوشالي جايگزين آنها شوند. با اين روند 
گروه هاي مرجع نه تنها در حال از دس��ت دادن 
مخاطبانشان هستند بلكه مرجعيت فكري خود 

را نيز از دست رفته مي بينند. شايد به اين دليل 
كه كوران اخبار و اطاعات و فيك نيوزها و اخبار 
جهت دار بحران اعتماد به اين گروه ها را در ميان 

مخاطبان فضاي مجازي تزريق كرده است. 
 كناره گيري و كنار گذاشته شدن!

اساتيد،  علما،  روحانيون،  معلمان و روشنفكران 
البته نه به مفهوم غربزده در برهه هاي گوناگون 
و بزنگاه هاي تاريخي نقشي مهم و تأثيرگذار در 
وحدت و همبستگي مردم و حل و فصل تعارضات 
و اختافات داش��ته اند. ام��روز آفتاب مرجعيت 
آنها در سايه شبكه هاي اجتماعي و كناره گيري 
خودشان از مركزيت جامعه در حال افول است. 
گروه هاي مرجع اجتماعي در شرايط كنوني انگار 
روي واقعيت هاي جامعه چشم بسته و در دنيايي 
انتزاعي سير مي كنند. همين مسئله موجب شده 
تا نسل جواني كه در كوران اطاعات و در دنياي 
ارتباطات و فض��اي مجازي غرق ش��ده اعتماد 
و اتكايش را ب��ه اين گروه هاي مرجع از دس��ت 
بدهد و افرادي كه پي��ش از اين توان جهت دهي 
و رهبري فك��ري جامعه را داش��تند، حاا جاي 
خودشان را به سلبريتي هايي داده اند كه هر چند 
در تعريف هويتي خود مانده اند، اما توانس��ته اند 
در بازنماي��ي تصوير خ��ود با كمك رس��انه ها و 

شبكه هاي اجتماعي موفق عمل كنند. 
 تلنگري جدي 

جايگزين��ي گروه هاي مرجع و رهب��ران فكري 
فرهنگي جامعه با سلبريتي ها به معناي فروپاشي 
قدرت فكري و ساختار خودجوش اجتماعي در 
بازنگري و خود اصاحي اس��ت. هرچند ش��ايد 
اين جايگزيني تلنگري باش��د تا رهبران فكري 
و فرهنگي جامعه به خود بيايند و بدانند زندگي 
در عصر رسانه ها و ارتباطات قواعد خاص خودش 
را مي طلب��د و حضور فعال در فض��اي مجازي و 

شبكه هاي اجتماعي يكي از اين قواعد است.  

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 عل�ي احمدنيا توئيت ك�رد: با هزينه يك جلس��ه علني مجلس 
چه كاري مي توان كرد؟ براي هر يك س��اعت جلس��ه علني مجلس، 
۱/3ميليارد تومان هزينه مي شود. با تعطيلي يا لغو هر يك روز جلسه 
علني مجل��س مي توان بي��ش از ۱۷هزار كاس درس را به سيس��تم 

گرمايشي مجهز كرد. 

  علي صابونچي توئيت كرد: راستشو بگين اگر باز هم قراره كه براي 
چندمين بار شبكه ملي اطاعات رو افتتاح كنين به ما هم بگين! باور 

كنين هنوز طاقتش رو داريم. 

  احس�ان رس�تم پور توئيت كرد: به اين خبر دقت كنيد: حجت 
نظري )عضو ش��وراي ش��هر تهران( لوح ثبت ملي خان��ه پدري فروغ 
رو در روز تولدش برده س��ر قب��رش در ظهيرالدول��ه رونمايي كنه كه 
)خوش��بختانه( راهش ندادن. )سال هاست كس��ي رو جز پنج شنبه ها 
راه نمي دن( پس از پدر تهرانگردي در ش��ورا ش��اهد تولد پدر شوآف 

ميراثي هستيم. 

  محمدرضا فرهادي با انتشار اين عكس توئيت كرد: قاده هاى  
طا به خوبي نقش خواص داخلي معاند را با نظام به تصوير مي كش��د. 
اين فيلم نشان داد ما هرچه داريم ضربه مي خوريم، از داخل است نه از 
خارج. نفوذي هاي دوگانه با چهره هاي موجه شكل مخفي سرويس هاي 

اطاعاتي براي كسب اطاعات است. 

  ابراهيم علي�زاده توئيت كرد: اين آمار فق��ر خيلي تكان دهنده 
اس��ت: تا پيش از س��ال9۷ تعداد كل خانوار تحت پوشش بهزيستي 
بيش از 5۰۰هزار خانوار بوده، آن وقت تنها در 9ماهه نخس��ت امسال 
طبق اعام معاون توانبخشي بهزيستي 4۷9هزار خانوار ديگر به آمار 

مستمري بگيران اضافه شده است.

 سميه شاهشس�وند با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: شيوع 
سالك در شهر زنان چادر سپيد ورزنه! خشكس��الي در اصفهان باعث 
شيوع سالك شده، درمان آن از طريق تزريق دارو، بسيار دردناك است. 

به آسمان بگوييد ببارد... 

 نويد كمالي با انتشار اين عكس توئيت كرد: يكي از فاكتورهاي 
مهم توسعه يافتگي و مبارزه با فساد اقتصادي، اجراي سياست شفافيت 
آمار و ارائه دسترس��ي آزاد به اطاعات عمومي است، زيرا محرمانگي 
غيرضروري آمار تنها بستر ادامه ناكارآمدي، فساد و حتي سوءاستفاده 

برخي مديران را فراهم مي كند!

عليرضا سزاوار

سازمانبودجه100درصد
دانشگاهتهرانيكدرصد!

شهريور امسال بود كه براي نخس��تين بار به صورت جدي در نشست 
رؤس��اي دانش��گاه ها و مراكز آموزش عالي به بودجه پژوهشگاه هاي 
دستگاه هاي دولتي خارج از وزارت علوم انتقاد شد. بررسي بودجه سال 

آينده نشان مي دهد كه اين انتقادها راه به جايي نبرده است. 
به طور نمونه آمارها نشان مي دهد كه افزايش بودجه پژوهشي سازمان 
برنامه و بودج��ه ۱۰۰درصد بوده، حال آنكه دانش��گاه تهران تنها يك 

درصد افزايش بودجه داشته است!
متأسفانه دستگاه هاي دولتي در حال حاضر خودشان را بي نياز از آموزش 
عالي و دانشگاه ها مي بينند؛ چراكه براي خود مراكز پژوهشي ايجاد كرده 
و بودجه اختصاصي هم گرفته اند كه اين قضيه به پژوهشگران دانشگاهي 

زيان جدي مي زند و انگيزه آنها را هم نابود مي كند. 
به تازگي در نشست رؤساي دانشگاه ها افشا شد، امسال 2 هزار و 5۰۰ 
ميليارد تومان از بودجه دولتي به پژوهشگاه ها، پژوهشكده ها و مراكز 
آموزش عالي خارج از وزارت علوم داده ش��د و پژوهشگران دانشگاهي 

را به حاشيه راند. 
بررسي بودجه پژوهشي دانشگاه هاي مطرح كشور در سال 98 نشان 
مي دهد كه دانشگاه تربيت مدرس ۱9درصد، علم و صنعت ۱8درصد، 
عامه طباطبايي ۱۱درصد، دانش��گاه تبريز ۱2درصد، شهيدبهشتي 
۱5درصد، اميركبير۱۷درصد، تهران 9درصد و تنها صنعتي  شريف به 

روال هر سال 32درصد از كل بودجه است. 
دانش��گاه ها با اين بودجه بايد فعاليت هاي مختلفي از اعطاي پژوهانه 
به اعض��اي هيئت علمي )گرن��ت( و حمايت از پژوهش ه��اي پايه اي 
گرفته تا اعزام به فرصت هاي مطالعات��ي )داخلي و خارجي(، حمايت 
از پايان نامه ه��ا، ارائه خدمات فن��اوري اطاع��ات و ارتباطات، تأمين 
كتاب و نشريات علمي، برگزاري همايش هاي علمي و پژوهشي، عقد 
قراردادهاي پژوهشي توسعه اي با دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي 

را انجام دهند. 
اما در ديگر سو پژوهش��گاه هاي دولتي با افزايش بودجه چشم گيري 
مواجه شده اند، به طوري كه مركز پژوهش هاي مجلس بيش از 8ميليارد 
تومان بودجه پژوهش��ي دارد كه به تنهايي از كل بودجه بس��ياري از 
دانشگاه هاي ديگر همچون دانشگاه صنعتي شيراز)58ميليارد تومان( 

يا دانشگاه هنر اصفهان)5۰ميليارد تومان( بيشتر است!
در نمونه اي ديگر، سال آينده براي انجام فعاليت هاي پژوهشي سازمان 
برنامه و بودجه ۷9ميليارد تومان اختصاص يافته كه آن هم به تنهايي 
از كل بودجه دانش��گاه هاي بزرگي همچون صنعتي نوش��يرواني بابل 
)۷5ميليارد تومان( يا صنعتي جندي شاپور) 39ميليارد تومان( بيشتر 

و برابر با بودجه دانشگاه سهند تبريز)۷9ميليارد تومان( است!
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي هم زيرمجموعه 
سازمان برنامه و بودجه كشور است و مسعود نيلي رياست آن را برعهده 
دارد. اين نهاد توانسته در ايحه بودجه سال آينده 4۱ميليارد تومان به 
خودش اختصاص دهد كه حدود دو برابر دانشگاه هاي بزرگي همچون 
نيشابور)22ميليارد تومان(، دانشگاه اراك )۱8ميليارد تومان( و دانشگاه 

بيرجند)۱9ميليارد تومان( است!
اين افزايش بودجه در حالي اس��ت كه اين نهادها نه تنها پژوهش هاي 
س��اانه باايي ندارند، بلكه الزامي براي ورود به ح��وزه پژوهش هاي 
كاربردي هم برايشان نيست. در حالي كه بودجه پژوهشي دانشگاه ها 
شامل سرفصل هاي پژوهش هاي پايه اي دانشگاهي )مثل همايش هاي 
علمي(، پژوهش هاي توسعه اي )مثل تأمين نشريات و خدمات  آي تي( و 
پژوهش هاي كاربردي )مثل عقد قرارداد با مؤسسات خصوصي( است. 
نكته جالب ديگر در بررسي بودجه هاي پژوهشي، كاهش ۱۰۰ميلياردي 
بودجه معاونت علمي رياست جمهوري آن هم در حالي است كه بودجه 
كل نهاد افزايش يافته اس��ت. حال آنكه اين معاون��ت وظايف مهمي 
همچون توسعه اقتصاد دانش بنيان، توانمندسازي و توسعه شركت ها 
و مؤسسات دانش بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهش هاي داخلي تنها 

بخش كوچكي از وظايف آن است. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
  گزارش  یک

چرتك�ه  تي�م  35نفره كودكان   علمي
هوش�مند اي�ران در هجدهمين مس�ابقات 
pama 2018 ك�ه معتبرتري�ن رقابت هاي 

محاسبات ذهني جهان محسوب مي شود، از 
بي�ن 24كش�ور، قهرم�ان قهرمانان ش�د. 
هجدهمين دوره مس��ابقات جهاني »محاسبات 
ذهني با چرتكه« در ش��هر كوااامپور مالزي با 
حضور ۷33 كودك از 24كشور جهان در حالي 
برگزار شد كه كودكان ايراني موفق شدند عنوان 

قهرمان قهرمانان اين مس��ابقات را كسب كنند. 
اميرمهدي كرامتي، قهرمان قهرمانان سطح A  از 
استان كرمانشاه و هفت نفر قهرمان و دو برگزيده 
اول در همين سطح، محمدطاها برزي قهرمان 
قهرمانان سطح  B از استان كرمانشاه و  9 قهرمان 
به نام هاي سينا تقي زاده، آيسان اسكندري، نگين 
اسدي غروي، نسا صفري، رونيا حسين زاده، سارا 
اميني، پرس��تش كرمي زرن��دي، محمدهاتف 
دهقان، محمدرضا مرادي قهرمان اين س��طح و 
شايلي رخشاني برگزيده اول، احمدرضا جالي، 

بهاره روح افزا، هس��تي س��ليمي پور، آريا پيري، 
يسنا بختياري، فاطمه صفري، ستايش ياوري، 
مس��عود غفاري و كميل ش��ريف قهرمان سطح 
C، پانته آ عزت��ي، علي بهزادي و پارس��ا فرخي 
قهرمان سطح D، ياس��من آستاني برگزيده اول 
سطح E حاصل دس��ترنج كودكان ايراني حاضر 
در اين مسابقات است.  تيم 35 نفره ايران شامل 
9نابغه از استان  البرز، دو نابغه از استان  لرستان، 
دو نابغه از استان  بوشهر، دو نابغه از استان  تهران، 
دو نابغه از اس��تان  زنجان، چهار نابغه از اس��تان  

مركزي، يك نابغه از استان  كردستان، ۱۰ نابغه 
از استان كرمانش��اه، دو نابغه از استان هرمزگان 
و يك نابغه از اس��تان همدان بوده است.  در اين 
مسابقات جهاني كه بزرگ ترين رويداد محاسبات 
ذهني جهان محس��وب مي ش��ود، نمايندگان 
تايوان، مالزي، تايلند، كانادا، هنگ كنگ، امريكا، 
آفريقاي جنوب��ي، ويتنام، كره جنوب��ي، لبنان، 
عربستان سعودي، استراليا، هند، روسيه، چين، 
قزاقستان، امارات، ازبكستان، مصر، تاجيكستان، 

يمن و ايران حضور داشتند. 

 عضو شوراي شهر تهران گفت: از 2 هزار و ۷۰۰ دكل نصب شده در 
شهر تهران، ۷59 دكل غيراستاندارد است كه به مناطق اعام كرده ايم 

نسبت به جمع آوري اين دكل ها اقدام كنند. 
 مديركل امور اداري و تش��كيات وزارت آم��وزش و پرورش گفت: 
براساس رأي ديوان عدالت اداري، شرط معدل در پذيرش دانشجو در 

دانشگاه فرهنگيان حذف شد. 
 مديرعامل شركت متروي تهران و حومه از ساخت سرويس بهداشتي 
در كنار برخي از ايستگاه هاي مترو خبر داد و گفت: در جاهايي كه امكان 

ساخت داشته باشيم اين امر رخ مي دهد. 
 پژوهشگر طب سنتي با اشاره به خواص درماني شلغم گفت: استفاده 

مستمر از اين ماده غذايي در حفظ سامت بدن بسيار مؤثر است. 
 مع��اون اداري و مالي كميته ام��داد گفت: درآمد حاص��ل از رونق 
فعاليت هاي كارآفريني و اش��تغالزايي مددجويان و خانوارهاي تحت 
حمايت ام��داد ۱۶هزار ميليارد تومان برآورد ش��ده كه نش��ان  دهنده 

افزايش چهار برابري سرمايه اوليه است. 
 رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور گفت: تهران شهر بزرگي 

است و ظرفيت علمي بسياري دارد ولي چهره علمي ندارد. 
 مدير بافت و بناي تاريخي شهر تهران درخصوص دايل تخريب بناي 
فرد شيشه كه يك كاروانسراي قجري بوده است، گفت: اين بنا ناايمن 

بوده و شهرداري براي رفع خطر مجوز تخريب داده است. 
 سرپرست سازمان تأمين اجتماعي گفت: در صورتي كه تا بعدازظهر 
امروز مبلغ 2۰۰هزار تومان به حس��اب افراد واجد شرايط واريز نشد، 

مي توانند با شماره ۱42۰ تماس گرفته و پيگير موضوع شوند. 
 شهردار تهران گفت: بايد اقداماتي صورت بگيرد تا با فضاسازي هاي 

مناسب جلوي مهاجرت سرمايه هاي كشور گرفته شود. 
 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداش��ت 
ضمن انتقاد از كاهش اعتبار رديف بودجه اي بيماران خاص در ايحه 
بودجه س��ال 98 گفت: كاهش اعتبارات مربوط به بيماران خاص در 
بودجه س��ال 98 يك زنگ خطر اس��ت؛ زيرا هزينه ها افزايش يافته و 

مشكات ارزي در كشور وجود دارد. 
 دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران از بازگشت 
دوباره پاركبان ه��ا در يكي از مناطق تهران خب��ر داد و آن را بر خاف 

مصوبه شوراي عالي ترافيك دانست. 

با همكاري سپاه
بسيجشهرداريبهنوعروساننيازمند
25ميليونتومانجهيزيهميدهد

از هم�كاري  رئي�س س�ازمان بس�يج ش�هرداري ته�ران 
نيازمن�د  اف�راد  شناس�ايي  ب�راي  س�پاه  ب�ا  مش�ترك 
داد.  خب�ر  پايتخ�ت  در  نوع�روس  جهيزي�ه  تهي�ه  و 
مجتبي سالك در نشس��ت خبري خود با اصحاب رسانه ضمن تشريح 
فعاليت هاي بسيج شهرداري تهران در حوزه هاي فرهنگي اجتماعي و 
بصيرت افزايي گفت: گردان هاي جهادي بسيج با تهيه بانك اطاعاتي 
و همچنين شناسايي افراد نيازمند در ش��هر تهران با گرفتن مبلغ سه 
تا پنج ميليون تومان، بيست تا 25 ميليون تومان جهيزيه به زوج هاي 
نيازمند  با همكاري خيرين و تخفيف كارخانجات توليد لوازم خانگي 
مي پردازد.  رئيس سازمان بسيج ش��هرداري تهران در پاسخ به سؤال 
خبرنگار »جوان« درخصوص بانك اطاعات��ي خانواده هاي نيازمند و 
اقدامات سازمان بسيج ش��هرداري تهران در اين حوزه گفت:  به جهت 
گسترده بودن خانواده هاي نيازمند در سراسر شهر تهران، در شناسايي 
كامل اين افراد و جمع آوري بانك اطاعاتي آنها موفق نبوده ايم، اما با 
كمك سپاه خانواده هايي كه شناسايي شده اند را سركشي مي كنيم. در 
حقيقت بانك اطاعاتي ما كامل نيست و بخشي از علت آن نيز به اين 
موضوع برمي گردد كه برخي از اين خانواده ها از ساير استان ها به تهران 

آمده اند و در حقيقت شناور هستند. 
وي در تش��ريح عملكرد سازمان بسيج ش��هرداري تهران و طرح هاي 
پيش رو كه توسط بسيج ش��هرداري تهران اجرايي خواهد شد، گفت: 
بس��يج يكي از صادرات نرم افزاري كش��ور ما در حوزه انقاب اسامي 
بوده است. در حقيقت همانطور كه در حوزه پتروشيمي و ديگر حوزه ها 
صادرات داش��ته ايم، در حوزه بس��يج هم صادراتي به يمن و س��وريه 
داشته ايم.  وي افزود: فعاليت بسيج در تمام حوزه ها قابل مشاهده است. 
به عنوان بسيج شهرداري تهران به مديريت شهري كمك مي كنيم و 
بايد به اين نكته توجه داشت كه بسيج ش��هرداري تهران داخل هيچ 
حزبي نيست و وابستگي حزبي و جرياني ندارد و تنها زيرپرچم وايت 
فقيه فعاليت مي كند.  سالك تصريح كرد: از ديگر دستاوردهاي بسيج 
كه س��اير كش��ورها از آن الگوبرداري كرده اند و در ح��ال حاضر و در 
4۰سالگي انقاب اسامي فعاليت هاي متنوعي در حوزه هاي مختلف 
توسط بسيج در حال انجام اس��ت كه همه اين خدمات توسط پرسنل 

شهرداري تهران فعال در سازمان بسيج انجام مي شود. 
رئيس سازمان بسيج شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه بسيج شهرداري 
تهران در شش محور علمداران، معارف انقاب اسامي، ياران انقاب 
اسامي، تاريخ انقاب اسامي، دشمنان انقاب اسامي و دستاوردهاي 
انقاب اسامي وارد شده است و فعاليت مي كند، افزود: بسيج شهرداري 
تهران در اين شش محور برنامه هايي را تدوين كرده و در همين راستا 

فعاليت مي كند. 
وي افزود: يكي ديگر از طرح هاي بسيج شهرداري تهران پنج شنبه هاي 
مساجد است كه همانند سه شنبه هاي بدون خودرو،  ما از شهروندان 
درخواست خواهيم كرد كه در روزهاي پنج شنبه در نماز جماعت مغرب 

و عشا در مساجد سطح شهر حضور پيدا كنند. 

تيم کودکان ايران در مسابقات چرتكه قهرمان قهرمانان جهان شد 



رئيس هيئت تحقيق و تفحص از هدفمندي 
يارانه ه�ا گف�ت: ش�ركت گاز، آب، ب�رق و 
همچني�ن ش�ركت پخ�ش فرآورده ه�اي 
نفتي س�هم خود را به طور كامل به صندوق 
س�ازمان هدفمندي يارانه ها واريز نكردند. 
جبار كوچكي نژاد، رئيس هيئت تحقيق و تفحص 
از س��ازمان هدفمن��دي يارانه ه��ا در گفت وگو با 
»تس��نيم«، با بي��ان اينك��ه جمع بن��دي نهايي 
تفحص از س��ازمان هدفمن��دي يارانه ب��ه پايان 
رسيده است، گفت: اين گزارش براي قرائت و ارائه در 
كميسيون اقتصادي آماده است. كوچكي نژاد با بيان 

اينكه در اين گزارش درآم��د و ورودي به صندوق 
س��ازمان هدفمندي يارانه ها بررس��ي شده است، 
گفت: در ورودي به صندوق سازمان هدفمندي، 
قانون رعايت نشده است؛ ورودي صندوق در حدود 
310 هزار ميليارد تومان اس��ت. طبق بررس��ي ها 
ورودي صن��دوق بايد بيش از 400 ه��زار ميليارد 
تومان شود. نماينده مردم رشت در مجلس گفت: 
ش��ركت گاز، آب، برق و همچنين شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي و ساير س��ازمان هاي وابسته، 
س��هم خود را به طور كامل به صندوق س��ازمان 

هدفمندي يارانه ها واريز نكردند.

عضو كميس�يون كش�اورزي مجل�س گفت: 
بر اس�اس توافق صورت گرفته ب�ا وزير جهاد 
كش�اورزي درباره نرخ خريد تضميني گندم، 
قرار اس�ت قيمت جديد خريد تضميني گندم 
در كارگروهي متش�كل از دول�ت و مجلس بر 
اساس هزينه هاي توليد بررسي و تعيين شود. 
عبداله حاتميان در گفت وگو با »تس��نيم« اظهار 
كرد: امضا كنندگان اس��تيضاح وزير كشاورزي بر 
اس��اس توافقي كه با محمود حجت��ي وزير جهاد 

كش��اورزي به عمل آوردند و اينكه به تش��خيص 
بزرگان استيضاح به مصلحت مملكت نبود،  امضاي 
خود را براي استيضاح وي پس گرفتند. وي افزود: 
توافقات��ي براي قيمت خري��د تضميني گندم كه 
خواسته اصلي ما بوده است، انجام شده و در بودجه 
نيز قرار است تغييراتي درباره نرخ خريد تضميني 
گندم به سمت باا دهيم. وی افزود: قرار است براي 
بودجه س��ال آينده عدد جديدي براي نرخ خريد 

تضميني گندم اختصاص داده شود.

آخرينوضعيتتفحصازهدفمندييارانهها

احتمالافزايشنرختضمينیگندم

رئيس كل بانك  مركزي با تأكيد     بانك
براينك�ه در هيچ جاي دنيا س�ود روزش�مار 
نداريم،افزود:تغييرات مهمي در نظام بانكي 
در دس�تور كار اس�ت كه يكي از آنها تبديل 
اس�ت.  ماه ش�مار  ب�ه  روز ش�مار  س�ود 
از سال 1380 طرح پرداخت سودهاي روز شمار 
به منظور جذب بيشتر منابع از سوي بانك هاي 
خصوصي آغاز شد. س��ودهاي اورنايت يا شبانه 
در كشورهاي ديگر داريم كه شخص پولي را كه 
نياز ندارد، در طول مدت شب در اختيار بانك يا 

نهاد ديگري قرار دهد و سود آن را دريافت كند 
كه نرخ پاييني دارد. اين موضوع در ايران به يك 
انگيزه بزرگ تبديل ش��د و در س��ال های اخير 
با فعال ش��دن بانك هاي خصوصي، براي اينكه 
بتوانند منابع بيش��تر بگيرند، باي��د امتيازهاي 
بيشتري مي دادند تا بتوانند منابع را از بانك هاي 
دولتي به سمت خود جذب كنند و به همين دليل 
باعث خالي شدن منابع بانك هاي دولتي شدند. 

اين بانك ه��ا در ابت��دا 2 تا 3 درصد نرخ س��ود 

بيشتري را به مش��تري مي دادند، بعد روزشمار 
را آوردند و پس از آن، بانك هاي دولتي هم براي 
اينكه بتوانند جلوي خروج اين منابع را بگيرند، 
وارد اين مسابقه ش��دند و زيان و ضرر بزرگي به 
بانك ها تحميل ش��د، به طوري كه سود و زيان 
عملياتي بانك ها منفي شد؛ در واقع بانك ها وارد 

ضرر شدند. 
در اين خص��وص همتي در گفت و گ��و با واحد 
مركزي خبر گفت: در هيچ نظ��ام بانكي در دنيا 

سود روز ش��مار نداريم، بلكه س��پرده هاي كوتاه 
مدت هس��تند كه براي كارهاي روزمره فعاان 
اقتصادي استفاده مي شود كه سود چنداني هم 
ندارند. وي افزود: اينكه بانكه به پارك پول تبديل 
شوند و افراد هر زمان كه نيازداشتند، پول مورد 
نيازشان را برداشت كنند و ميانگين سپرده شان 
را س��ود دريافت كنند براي بانك ه��ا اقتصادي 
نيست؛چراكه نمي توانند براساس موجودي شان 
برنامه ريزي كنند و عايدي برايشان ندارد، از اين 
رو براس��اس تصميم ش��وراي پول و اعتبار سود 

روز شمار به ماه شمار تغيير يافت.

تغييراتمهمدرنظامبانكيدرراهاست

روحاني: تراز ما در آب و برق مثبت نيست
 مبناي اداره منابع آبي كشور را 

بايد بر پايه ادامه خشكسالي گذاشت
رئيس جمهور با بيان اينكه متأسفانه تراز ما در آب و برق تراز مثبتي 
نيس�ت، تأكيد كرد: مبناي اداره منابع آبي كش�ور را بايد بر پايه 
ادامه خشكسالي گذاشت، چراكه در يك منطقه خشك هستيم. 
به گزارش »فارس«، حجت ااسام حس��ن روحاني رئيس جمهور صبح 
ديروز در جمع مديران ارشد وزارت نيرو اظهار داشت: عاوه بر اينكه ادامه 
حيات حداقل به آب وابس��ته است، آب و برق بخش��ي از امنيت هستند؛ 
چراكه آرامش خاطر را در مردم به وجود مي آورد. وي افزود: 15 سال است 
كه فروپاشي شبكه برق در ايران نداشتيم كه كار بسيار بزرگ و پيچيده اي 
است. در كنار برق، آب اهميت بيشتري دارد؛ در سال جاري به مشكات 
بزرگي در برق و آب نزديك بودي��م، در دوران وزارت آقاي چيت چيان به 
من گفتند كه اگر مجموعه اي از اقدامات انجام نشود، مجبور به جيره  بندي 
آب در تهران هستيم. دولت اقدامات سريعي انجام داد و اتصال سد ماملو 
به شرق تهران انجام شد. رئيس جمهور با بيان اينكه متأسفانه تراز ما در 
آب و برق تراز مثبتي نيس��ت، تأكيد كرد: مبناي اداره منابع آبي كشور را 
بايد بر پايه ادامه خشكسالي گذاشت، حال ممكن است يك سالي وضعيت 
مناسب و ترسالي باشد؛ چراكه در يك منطقه خشك هستيم. اينكه بگوييم 

با باروري ابرها مشكل را حل مي كنيم، خيلي به ذهن ما نمي چسبد. 
وي با تأكيد بر اينكه آب را بايد درست حراس��ت كنيم، گفت: هدر رفت 
شبكه انتقال آب از سد كرج و سدهاي مختلف به تهران در حدود 20 تا 
30 درصد اعام شده است كه آن مقدار هدر رفت بسيار مهم است و تمام 
تاش ها براي صرفه جويي مربوط به ثابت شدن همين مقدار هدر رفت از 
شبكه انتقال آب مي باشد. روحاني با اشاره به اينكه تلفات و هدر رفت در 
بخش برق از 15 درصد به كمتر از 11 درصد رسيده  است، اظهار داشت: 
اين اقدام بسيار مهمي است و بايد تلفات در صنعت آب و برق را به عنوان 

اولويت از وزارتخانه نيرو شروع كرد و بايد به آمار تك رقمي برسيم. 
رئيس جمهور تصريح كرد: با سرمايه گذاري و تكنولوژي مي توان جلوي 
هدر رفت و تلفات در صنعت آب و برق را گرفت. وي افزود: ممكن است 
سال آينده نيز دچار مشكاتي در آب و برق كشور باشيم، اما با برنامه ريزي 
خوب مي توانيم از مشكات عبور كنيم در عين حال آغاز سال آبي كشور 
كه از پايان شهريور آغاز مي شود نيز خوب بوده كه اميدواريم ادامه داشته 
باشد. روحاني همكاري بخش هاي مختلف وزارت نيرو با بخش كشاورزي 
را حائز اهميت دانس��ت و تصريح كرد: اين مهم اس��ت ك��ه آب مصرفي 
كشاورزي چه ميزان باشد و محاسبه كنيم كه براي توليد ميوه چه ميزان 
آب و برق مصرف شده و توليد ميوه به چه قيمتي تمام شده است. همچنين 
بايد بررسي كنيم كه كشت ميوه، سبزي و صيفي جات در داخل كشور به 
صرفه تر است يا بايد به كشت فراسرزميني روي بياوريم و در ديگر كشورها 
زمين اجاره كرده و محصواتي را كه نياز به آب زياد دارند در آن كشورها 
كه منابع آبي بهتري دارند، توليد كنيم و اين اثرات بسيار خوبي مي تواند 

براي ما به دنبال داشته باشد. 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه در س��فر به تايلند نخست وزير اين كشور 
پيشنهاد كشت برنج توس��ط ايران را در زمين هاي كشاورزي اين كشور 
ارائه كرد، گفت: در تايلند زمين هاي كشت برنج ساانه سه تا چهار نوبت 
كشت مي شود و بايد محاسبه كنيم كه آيا كشت برنج در داخل كشور به 
نفع ماست يا بايد آن را به كشت فرا سرزميني تبديل كنيم. وي ادامه داد: 
البته در دولت اين تصميم را اتخاذ كرديم كه كشت برنج تنها مختص به 
شهرهاي شمالي ايران باشد و در ش��هرها و استان هاي ديگر سراغ كشت 
برنج و محصواتي كه نياز به آب زياد دارد، نروند. روحاني خاطر نشان كرد: 
بايد كشاورز را به كشت محصولي تشويق كنيم كه در ازاي زحمتي كه براي 

آن مي كشد، در آمد هم داشته باشد و براي او به صرفه باشد. 
    نمي توانيم تا قيامت سد بسازيم

روحاني با اشاره به اينكه نمي توانيم تا قيامت سد بسازيم، گفت: ساخت 
س��د در برخي موارد آثار مخربي دارد و موجب خشك شدن تااب ها و 
درياچه ها مي شود. رئيس جمهور تصريح كرد: اگر اقدامات دولت يازدهم 
نبود، درياچه اروميه سال گذشته به طور كامل خشك شده بود و گرد و 
خاك ايجاد شده زندگي مردم و كش��اورزي را از بين مي برد. وي با بيان 
اينكه ايجاد يك سد گاهي اوقات آثار اقليمي بدي به همراه دارد و منجر 
به خشك شدن برخي درياچه ها و تااب ها مي ش��ود و مسائلي را ايجاد 
مي كند، خاطر نش��ان كرد: اق��دام دولت در احياي درياچ��ه اروميه 14 
ميليون جمعيت ايران را نجات داد و اگر روند س��ابق ادامه پيدا مي كرد، 
درياچه اروميه خش��ك مي ش��د و گرد و خاك حاصل از آن، كشاورزي 
را در اين مناطق از بين مي برد و زندگي مردم را دچار مش��كل مي كرد. 
روحاني با بيان اينكه برخي تنها اقدام دولت يازدهم را در برجام خاصه 
مي كنند، گفت: برجام يكي از خيرات دولت يازدهم اس��ت كه حسنه آن 
مداوم بوده و براي هميشه باقي مي ماند و مانند كار خيري است كه پايان 

ندارد، اما نبايد آن را تنها اقدام دولت يازدهم دانست. 
    اگر نيازمند شويم، همه به ما زور مي گويند

وي گفت: اگر كشور ما، كشوري نيازمند و ضعيف باشد، همه زور مي گويند. 
اگر نيازمند شويم، كشوري كه برايش فداكاري هم كرديم زور مي گويد. 
بعضي ها فكر مي كنند فقط امريكا زور مي گويد. احتياج و نياز گاهي يك 
قدرت بزرگ را در هم مي ش��كند. رئيس جمهور تصريح كرد: ما بايد روي 
پاي خود بايستيم، امسال در بخش آب و برق روي پاي خود ايستاده ايم. اين 
افتخار ماست. بايد تاش كنيم فرهنگ مصرف اصاح شود. روحاني با بيان 
اينكه در ساليان گذشته هنگامي كه در زمس��تان نياز به واردات گاز پيدا 
كرديم، يكي از كشورها قيمت گاز را 9 برابر افزايش داد و ما چون مجبور 
بوديم، قيمت آن را پرداخت كرديم، اما با تاش هايي كه در اين دولت انجام 
گرفت، سال گذشته زماني كه همان كشور گاز را روي ما قطع كرد، هيچ 
اعتنايي نكرديم و خود آنها به دنبال اين بودند كه چرا براي وصل شدن گاز 

اقدامي نمي كنيم و اين اثر خودكفايي و خوداتكايي است.
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يك كارش�ناس مس�ائل اقتصادي با تشريح 
نقاط ق�وت و ضعف ايحه بودجه س�ال آينده 
كش�ور، از وجود مش�كاتي در بودجه س�ال 
آينده خب�ر داد و عنوان كرد ك�ه در واقع اين 
مشكات بودجه اي به مردم پاس داده مي شود. 
بر اين اساس، سيد هادي موسوي نيك در نشستي 
با عنوان بررسي اقتصادي ايحه بودجه سال 98 
با تشريح كلي ايحه بودجه 98 كشور اظهار كرد: 
رشد بودجه س��ال آينده از حيث درآمدها منفي 
3/5 درصد بوده و همچنين بر اساس آنچه دولت 
تدوين كرده بخ��ش هزينه ه��ا در ايحه بودجه 
98 نسبت به قانون بودجه 9۷، 9 درصد افزايش 
داشته است. وي در بررسي ش��اخص هاي كان 
بودجه هم گفت: بر اس��اس اين مقايسه واگذاري 
دارايي هاي س��رمايه اي نيز در بودجه سال آينده 
3۷/۷ درصد نس��بت به قانون بودجه س��ال 9۷ 
افزايش يافته است و رش��د واگذاري دارايي هاي 
مالي منفي 19 درصد پيش بيني شده است و در 
مجموع، جمع منابع عمومي دولت در بودجه سال 
98 نسبت به قانون بودجه سال گذشته 4/ 5 درصد 
افزايش داشته است كه همين نشانه انقباضي بودن 
بودجه دولت است و حكايت از اين دارد كه دولت 

نه تنها بزرگ نشده بلكه كوچك هم شده است. 
اين كارش��ناس اقتصادي همچنين در خصوص 
وضعيت صادرات نفت در سال 98 با اشاره به اينكه 
قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال آينده 54 دار 
در نظر گرفته شده، ادامه داد: صادرات نفت خام و 
ميعانات گازي در سال گذشته2/53ميليون بشكه 
در روز محاسبه ش��ده بود و در ايحه بودجه سال 
98 ،1/5 ميليون بشكه در روز محاسبه شده است 
كه چندان واقعي به نظر نمي رسد. موسوي نيك 
يادآور شد: در ايحه بودجه س��ال 98 وابستگي 

بودجه به نفت 3۶ درصد است، اين در حالي است 
كه در بودجه سال 9۷ وابستگي بودجه به نفت 28 
درصد بود. همچنين منابع نفتي بودجه عمومي 
در سال گذشته 28/8 ميليارد دار بود كه امسال 

به 29 ميليارد دار رسيده است. 
اين كارشناس اقتصادي همچنين درباره وضعيت 
ماليات در ايحه بودجه سال آينده هم اظهار كرد: 
ماليات اشخاص حقوقي در ايحه بودجه سال 98 
نسبت به قانون بودجه س��ال 9۷، منفي 8 درصد 
رشد داشته، همچنين ماليات بر درآمد 28 درصد 
افزايش يافته، ماليات بر ثروت 1۷ درصد افزايش 
و ماليات ب��ر كاا و خدمات يعن��ي ارزش افزوده 

2۷ درصد افزايش داشته است. 
   تداوم كسري بودجه

وي همچنين با اش��اره به تداوم كسري بودجه 
فزاينده در ايحه بودجه س��ال آينده ادامه داد: 
تراز بودن كس��ري بودجه به دليل انتشار اوراق 
است، اما عمًا بسياري از درآمدهاي پيش بيني 

شده ممكن است محقق نشود. 
وي با اشاره به تركيب هزينه هايي كه كسري بودجه 
را به صورت فزاينده نگ��ه مي دارد، گفت: افزايش 
هزينه هاي جاري به خاطر رويكرد انبساطي دولت 
يازدهم، اجراي ط��رح تحول س��امت، افزايش 
پرداخت ها به صندوق هاي بازنشس��تگي، تداوم 
افزايش هزينه هاي جاري، افزايش يكباره تملك 
دارايي هاي مالي به دليل سررسيد اوراق تعهدزاي 
منتشر شده سال هاي قبل از جمله عواملي است 

كه كسري بودجه را رقم مي زند. 
اين كارش��ناس اقتصادي درباره وضعيت بخش 
خصوصي و تعاوني با توجه به ايحه بودجه سال 
آينده گفت: در بحث كااهاي اساسي درباره نحوه 
قيمت گذاري، از زماني كه سيس��تمي پياده شد 

كه اختيار كامل آن در دس��ت دولت است، همه 
شركت هاي خصوصي هم بايد خود را با آن تطبيق 
بدهند و مداخات ديگر از جنس بودجه عمومي 
نيست، بلكه مداخات در بحث مجوزها و نظارت 
بر قيمت هاست كه دست و پاي بخش خصوصي و 

تعاوني را بيشتر مي بندد. 
وي با اش��اره به اينكه بودجه سال 98 جاي مانور 
زيادي ندارد، گفت: 95 درصد بودجه بر اس��اس 
هزينه هاي اجتناب ناپذير و 5  درصد آن صرفاً قابل 

بررسي و بحث است. 
   روي صندوق توسعه براي دو سقفي بستن 

بودجه حساب كرده اند
وي با اشاره به دو سقفي بودن بودجه ايحه بودجه 
سال 98 گفت: سقف دوم بودجه 40 هزار ميليارد 
تومان بيش��تر از س��قف اول بوده اس��ت و به نظر 
مي رس��د براي اين موضوع روي استفاده از سهم 

صندوق توسعه ملي حساب شده است. 
وي با اش��اره ب��ه ارز كااهاي اساس��ي در ايحه 
بودجه سال آينده گفت: در ايحه 14 ميليارد دار 
تخصيص ارز دولتي با نرخ 4200 تومان براي تأمين 
كااهاي اساسي پيش بيني شده است، اين موضوع 
به معناي تخصيص بيش از 53 هزار ميليارد تومان 
در مقايسه با تخصيص ارز با نرخ نيمايي با فرض 
8000 تومان است، اين در حالي است كه به نظر 
مي رسد بخش مهمي از كااهاي اساسي مذكور در 
حال حاضر نيز با نرخ ارز بازار براي مصرف كنندگان 

نهايي قيمت گذاري مي شوند. 
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در واقع عمده 
افزايش قيمت��ي كه باي��د انجام مي ش��د، انجام 
شده اس��ت و مي توانند دولت 53 هزار ميلياردي 
كه مي خواهد به اين مورد يارانه بدهد، در محل را 
ديگري هزينه كند. وي با اشاره به افزايش قيمت 

كااهاي اساسي وارداتي گفت: شاخص كل در اين 
زمينه افزايش 30/۷ درصدي در نرخ رشد آبان ماه 
139۷ نسبت به ارديبهشت 139۷ داشته است، 
اين در حالي است كه نرخ رشد شاخص كل در اين 
زمينه در فروردين ماه 9۷ نس��بت به دي ماه 9۶ 

تنها 2/8 درصد بوده است. 
    نرخ رشد منفي در سال آينده 

موسوي نيك همچنين رشد اقتصادي سال 98 را 
بر مبناي دو سناريو مربوط به تحريم بررسي كرد و 
گفت: در سناريوي اول رشد توليد ناخالص داخلي 
منفي 5/ 5 درصد و در س��ناريوي دوم منفي 4/5 

درصد پيش بيني مي شود. 
اين كارشناس اقتصادي همچنين گفت: برمبناي 
بودجه سال 98 تورم سال آينده 35 تا 40 درصد 
پيش بيني مي شود كه اين رقم در سال 9۷، 30 تا 
35 درصد بوده است، اما چون بخشي از تورمي كه 
قرار است سال آينده در پيش داشته باشيم، امسال 
پايه گذاري شد حس تورم در سال آينده از امسال 

كمتر خواهد بود. 
    روند بيكاري فزاينده مي شود

وي روند فزاينده بيكاري را در س��ال آينده مورد 
انتظار دانس��ت و گفت: بس��ياري از اشتغال هاي 
مربوط به بنگاه ه��اي كوچك و متوس��ط با اين 
وضعي��ت از دس��ت خواهد رفت. موس��وي نيك 
توضيح داد: بيكاري در كش��ور ما چندان خود را 
در قالب اعداد و ارقام نشان نداده است، در شرايط 
اقتصادي فعلي چون تعداد زيادي از بيكاران ديگر 
از يافتن كار نااميد شده اند در جمعيت جوياي كار 
قرار نمي گيرند و به همين دليل ممكن است كه 
نرخ بيكاري كه امسال 12/2 درصد است به بيش 

از 12/5 درصد در آمارها نرسد. 
    منابع بودجه واقعي شود

اين كارش��ناس اقتصادي توصيه ك��رد كه منابع 
بودجه به خصوص درباره درآمدهاي نفتي واقعي 
شود؛ چراكه فروش 1/5 ميليون بشكه در روز كه 
در بودجه سال آينده پيش بيني شده واقعي نيست 
و بيش از يك ميليون به نظر مي رس��د كه امكان 
فروش نفت در سال آينده وجود نخواهد داشت و 

500 هزار بشكه نفت در روز غير واقعي است. 
ح��ذف تأمي��ن ارز ياران��ه كااهاي اساس��ي و 
تخصيص منابع حاصل از آن ب��ه بيمه بيكاري 
پيش��نهاد ديگري اس��ت ك��ه اين كارش��ناس 
اقتصادي مطرح كرد و گف��ت: نوع بودجه ريزي 
ما به گونه اي است كه مشكل بودجه براي دولت 
وجود ندارد؛ وقتي صادرات نفت كم مي ش��ود، 
نرخ ارز باا مي رود، ارز كه پايين مي رود، دولت 
از بانك مركزي اس��تقراض مي كن��د و در واقع 
مشكات بودجه اي به مردم پاس داده مي شود. 
وي همچنين تأكيد كرد: بازنگري در هزينه هاي 
دول��ت از طري��ق ح��ذف برخ��ي هزينه ه��اي 
غيرضروري و افزايش بهره وري خدمات اجتماعي 
نظير خدمات حوزه س��امت ضرورتي اجتناب 
ناپذير است. بهتر است دولت قبل از اينكه براي 

اين موضوع دير شود خود به استقبال آن برود. 
اين كارش��ناس در پايان توصيه كرد: بازنگري در 
نظام بازنشستگي كشوري از جمله تغيير ساختار 
صندوق هاي بازنشس��تگي و افزايش ميزان سن 

بازنشستگي بايد در دست اقدام قرار گيرد.

يك كارشناس اقتصادي با تحليل بودجه 98 مدعي شد

مشکات بودجه ای به مردم حواله می شود
جعفر  تکبیری

  گزارش   یك

قهرهاي اقتصادي غير منصفانه!
مديراني كه زماني خود را مؤث��ر در روي كار آم��دن دولت روحاني و 
ژنرال هايي مي شناختند كه جاي گروهبان ها را گرفته اند، يكي پس از 
ديگري عرصه تصميم گيري در حوزه اقتصاد را ترك مي كنند. قهرهاي 
اقتصادي و مصلحتي كه نه تنها براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت 
تصميم گيري هايشان است،  بلكه رها سازي غير منصفانه دولتي است كه 

اكنون در شرايط سخت بايد تصميم هاي سخت و واقعي را بگيرد. 
از جمله مهم ترين مردان نيمه راه در كابينه اقتصادي دولت دوازدهم 
را مي توان آخوندي وزير پر مدعاي راه و شهرس��ازي، مس��عود نيلي 
دس��تيار ويژه اقتصادي و هاشمي وزير بهداش��ت دانست كه هر كدام 
با تصميم گيري هايش��ان اثرات زيادي را در فضاي سياس��ي حاميان 
اين دولت داش��ته اند. اين افراد در يك نگاه كل��ي اگر چه يك مخالف 
درون كابينه اي جدي داش��ته اند و رئيس س��ازمان برنامه و بودجه را 
عامل اصلي گرفتاري هاي فعلي اقتصادي مي دانند، اما در عمل و طي 
پنج سال گذشته هر يك به دليل تصميمات بزرگ وغلط يا عدم اصاح 
طرح هاي بزرگ ) طرح تحول سامت( يا بي عملي محض و غرق شدن 
در فضاي تئوريك و ژست تئوريسين، خود منشأ عقب ماندگي و بروز 

مشكات فعلي هستند. 
بنابراين قهرهاي مصلحتي فعلي بيش از آنكه عاملي درون كابينه اي 
داشته باشد،  به تعبير اكبر تركان از حلقه هاي كليدي دولت تدبير و 
اميد بيشتر نتيجه اين جمله اس��ت كه »  مراقب خودشان هستند تا 
مراقب انقاب، درواقع آنها بيشتر سعي دارند به خودشان صدمه اي 
وارد نش��ود.« وگرنه اگر قرار بود اين افراد دلمشغولي اي براي كشور 
داشته باش��ند بايد به جاي كناره گيري در شرايط سخت بودجه اي، 
تصميم��ات س��خت و اجراي��ي مي گرفتن��د و هزينه هاي��ش را نيز 
مي پرداختند تا نشان دهند س��مت هاي اكتسابي واقعاً براي خدمت 

بوده است، نه انگيزه اي ديگر! 
نبايد از ياد برد مرداني كه در اين ماه ها خود را كنار كشيده اند، اكنون با 

دو جرم نابخشودني مواجهند كه مردم نبايد آنها را از ياد ببرند. 
 نخس��تين جرم آنها تصميم��ات و بي عملي هايي اس��ت كه در طول 
تصدي و سمت هاي كليدي ش��ان صورت گرفته و نتيجه اش امروز بر 
تمام زندگي مردم اثر گذار بوده است. به  عنوان مثال وقتي دكتر نيلي 
بس��ته هاي خروج از ركود غير تورمي را با پارك ك��ردن نقدينگي در 
بانك ها و با نرخ هاي سود باا دنبال مي كرد و راه رونق را از مسير تعويق 
تورم و افزايش نقدينگي در بانك ها پی می گرفتند، خروج زود هنگامش 
به هيچ وجه مسئوليت تصميمات تحميلي به دولت را مبرا نخواهد كرد 
و تاريخ اين اشتباه استراتژيك و بزرگ ترين تورم تاريخي كه به زودي 
رقم خواهد خورد، فراموش نخواهد كرد يا هنگامي كه آخوندي به جاي 
برنامه ريزي در بازار مسكن به دنبال ذبح كردن گوسفند جلوی بوئينگ 
بود و در همان حال نظريه و خيالپردازي درباره اقتصاد نئوكاسيك 
مي كرد نيز بايد پاسخگوي گراني هاي مسكن باشد. مسكني كه با روي 
كار آمدن وي ، هر متر از 3/۷ ميليون تومان به 8 ميليون تومان به طور 

متوسط رسيده است. 
همچنين هاشمي وزيربهداشت كه ديروز به طور رسمي خبر استعفايش 
اعام شد نيز بايد بگويد كه چگونه طرح تحول سامت از 200 ميليارد 
به 50 هزار ميليارد تومان افزايش يافت، در حالي كه ذينفع بزرگ آن 
جامعه متخص��ص و فوق تخصص پزش��كي بودند، بي آنكه دهك هاي 
پايين جامعه تا لحظه مرگ از آن برخوردار نمي شدند، يا چرا با وجود 
هش��دارهاي فراوان اقتصاد دانان س��امت همچنان بر مسيري اصرار 
ورزيد كه مي دانست ادامه آن حتي بدون شرايط تحريم هاي جديد هم 
ممكن نيست ؟ اما دومين جرم آنها اين است كه فقط موقع پول داشتن 
در كنار رفيق هستند و رفيق بي پول را ترك مي كنند، آنها همين كه آثار 
تورمي تصميمات اتخاذي شان قابل رؤيت و بودجه ها كم مي شود، دولت 
و مردم را به ش��كلي كامًا غير اخاقي ترك كرده و سعي در انداختن 

تقصير بر گردن ديگران هستند. 
اگر قرار باشد اين رويه به ساير اعضای كابينه تسري يابد و هر كس در 
شرايط سخت خود را كنار بكشد پس بايد به رئيس جمهور پس از آنكه 
همه تخم مرغ هايش را در سبد برجام گذاشت و نتيجه نداد، زماني كه 
گابي هاي برجام را زياده خواهي هاي ترامپ آفت زده كرد، بايد انتظار 
كنار كشيدن وي را نيز محتمل دانست و به او حق داد كه چون مانند 

گذشته پول نفت به سفره دولت نمي رسد، قهر كند !

مهران ابراهیمیان 

 ردگيری 4  هزارميليارد تومان 
از ارزهای دولتي 

 وزارت اطاعات اعام كرد، سربازان گمنام امام زمان )عج( در استان 
كردستان، شبكه اي از مفسدان اقتصادي و سوء استفاده كنندگان ارز 
دولتي را شناسايي، منهدم و 11 نفر از عناصر اصلي آن را دستگير كردند. 
به گ��زارش »ايرنا« براس��اس اطاعي��ه وزارت اطاعات، س��ربازان 
گمنام امام زمان )عج( در اس��تان كردستان با هوش��ياري و اقدامات 
بهنگام، پيچيده و گسترده اطاعات شبكه اي از مفسدان اقتصادي و 
سوء استفاده كنندگان ارز دولتي را شناسايي، منهدم و 11 نفر از عناصر 

اصلي آن را دستگير كردند. 
وزارت اطاعات در اين اطاعيه تأكيد كرد: در شرايط حساس اقتصادي 
و لزوم برنامه ريزي دقيق در استفاده از ذخاير ارزي، اين شبكه معادل 4 
هزار و ۷00 ميليارد تومان ارز دولتي را به بهانه واردات كااهاي ضروري 
مردم از كشور خارج و در برخي از كشورها سرمايه گذاري كردند كه با 

هوشياري سربازان گمنام امام زمان )عج( در دام افتادند. 
در اين اطاعي��ه وزارت اطاعات تصري��ح كرد: اين ش��بكه ارز مورد 
اشاره را با استفاده از كارت هاي بازرگاني شركت هاي صوري و با جعل 
پيش  فاكتور براي ثبت سفارش واردات كااهاي ضروري و همچنين با 
پرداخت رشوه از بانك هاي مختلف دريافت كرده است و با عدم انجام 
تعهدات ارزي و استفاده از ترفندهاي مختلف، مانع از اجراي اقدامات 

قانوني بانك ها در پيگيري اعتبارات ارزي شدند. 
وزارت اطاعات در اين اطاعيه به عموم مردم ايران توصيه كرد موارد 
سوء اس��تفاده مالي به ويژه در حوزه ارز دولت��ي را از طريق تلفن 113 
به ادارات كل اطاعات اس��تان خود اطاع دهند تا با اقدام به موقع از 

گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگيري شود. 
........................................................................................................................

سازمان بسيج اصناف موفق به كسب رده 
برتر در ستاد كل نيروهاي مسلح شد

در نهمين جشنواره مالك اشتر، طي حكمي، سازمان بسيج اصناف، 
بازاريان و فعاان اقتصادي كش�ور به عنوان برترين رده در سطح 
ستاد كل نيروهاي مس�لح جمهوري اس�امي ايران معرفي شد. 
به گزارش »تسنيم«، دبير شوراي عالي رسانه و فضاي مجازي با اعام 
خبر فوق افزود: س��ازمان بس��يج اصناف بازاريان و فعاان اقتصادي 
كشور با س��رلوحه قراردادن محور هاي هم افزايي اقشار بسيج، حضور 
جوانان، تقويت مجموعه هاي انديش��ه ورز بسيج، تاش هاي بي وقفه 
پرس��نل، همكاران و مردم هميش��ه در صحنه، در نهمين جشنواره 
مالك اشتر موفق به كسب رتبه برتر س��ازمان قشري سال 139۶ در 
ستاد كل نيروهاي مسلح كشور شد. مجيد طليمي گفت: در بخش ويژه 
مراسم حكم فوق توسط سرلشكر پاس��دار محمد باقري، رئيس ستاد 
كل نيروهاي مسلح و رئيس اش��راف كلي فرماندهي كل قوا به رئيس 

سازمان بسيج اصناف اهدا شد.

ت بان انصار  ا ه كسب وكار باح نی و توس ي دوره جشنواره كارآفر برگزاری ده
دهمين دوره جش��نواره كارآفرينی و توس��عه كس��ب  
وكار دانش��گاه ش��ريف ب��ا عن��وان وی س��ی كا ب��ا 
حماي��ت مرك��ز فين ت��ك بان��ك انص��ار در س��الن 
جابراب��ن حي��ان دانش��گاه ش��ريف ب��ا حض��ور 
چهره ه��ای ش��ناخته ش��ده اكوسيس��تم كارآفرين��ی، 

دانش��گاهی و علم��ی كش��ور برگ��زار ش��د.

ب��ه گ��زارش اداره كل رواب��ط عموم��ی و تبليغ��ات، 
در اي��ن دوره 1۶0 اس��تارتا ثب��ت ن��ام كردن��د، ۶4 
تي��م توس��ط فع��اان اكوسيس��تم كارآفرين��ی كش��ور 
از جمل��ه مرك��ز فين ت��ك بان��ك انص��ار انتخ��اب 
ش��دند و 10 تي��م ب��ه عن��وان برترين ه��ا در مراس��م 

اختتامي��ه ب��ه اراي��ه كاره��ای خ��ود پرداختن��د و در 
پاي��ان 3 تي��م برت��ر جواي��ز خ��ود را درياف��ت كردن��د.
براس��اس اي��ن گ��زارش، مرك��ز فين ت��ك بان��ك انصار 
در راس��تای حماي��ت از كس��ب و كاره��ای دان��ش 
بني��ان و تقوي��ت مبان��ی اقتص��اد مقاومت��ی در اي��ن 
روي��داد ب��ه برگ��زاری كارگاه ه��ای آموزش��ی، انتخ��اب 
طرح ه��ای برگزي��ده، داوری اس��تارت آ ه��ا و در روز 
اختتامي��ه به س��خنرانی پيرام��ون آخري��ن وضعيت و 
ان��واع مدل ه��ای حمايت��ی مرك��ز فين ت��ك و برپاي��ی 
غرف��ه جه��ت ش��بكه س��ازی و معرف��ی مرك��ز اق��دام 

. د نمو
در پاي��ان اي��ن مراس��م ازحمايت ه��ای بان��ك انص��ار 

ب��ه عن��وان يك��ی از حامي��ان موث��ر در برگ��زاری اي��ن 
دوره قدردان��ی و تش��كر و ل��وح قدردان��ی و نش��ان 
حماي��ت تقدي��م نماين��ده مرك��ز فين ت��ك بان��ك 

انص��ار ش��د.
گفتنی اس��ت وی س��ی كا ش��ريف رويدادی اس��ت 
ك��ه ب��ه اهتم��ام مرك��ز كارآفرين��ی دانش��گاه صنعتی 
ش��ريف راه ان��دازی ش��ده و در ادام��ه برگ��زاری موف��ق 

ن��ه دوره قبل��ی اي��ن جش��نواره ب��وده اس��ت. 
ه��دف اصل��ی از برگ��زاری اي��ن جش��نواره اي��ن اس��ت 
ك��ه صاحب��ان اي��ده و كارآفرين��ان، ب��ه س��رمايه 
گ��ذاران معرف��ی گردن��د و ط��رح ه��ای برگزي��ده ب��ه 

مرحل��ه ی تج��اری س��ازی برس��ند.

ر  ر  ن  ر ر  ج ب  ر ا   با ت ا ام   ا مار  بی ا ب  ن  ر ر  ا نا ر ی ا خان  ی ب
ن  م   ج ا تاری  تا یر م یب  ی  ا ب  ان ان ای  ارم ار  فا ا گ ب ت ی هیا ب ر
یری  ر خ را ب م ر  هیا م مار  م ی اب اتهام  ی  ت ر م  ر جه ر
اه                                                                      ا خ ررا ا ر برابر م یر ای  ر  یا معر نمایی  ر ج بیم  بی ر  خیابان  ان ب  ان
ت و مناب  دكتر كامبيز حس زاده  ر ه مد اون توس م

وت هي د آگ

گه  ا 

  خبر
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   چهره ها

مشكات معيشتي نتيجه فتنه اقتصادي حاميان فتنه است
نماينده مردم خوزس�تان در مجلس خب�رگان با بيان اينكه 
۹ دي ب�ه ما ي�ادآوري مي كند ك�ه بايد در صحنه باش�يم تا 
فتن�ه دوب�اره تك�رار نش�ود، گفت: مش�كات معيش�تي 
مردم، نتيج�ه فتن�ه اقتصادي پيروان س�ران فتنه اس�ت.

به گزارش مهر، آيت اه عباس كعبي با اشاره به تاش هاي دشمن 
براي تحريف حماس��ه ۹ دي گفت: اين حماسه بزرگ متعلق به 
ملت وايتمدار و انقابي و بصير ايران اس��امي است. مردم در 
برابر توطئه پيچيده و فتنه براندازي نظام توسط كساني كه پيام 

دوقطبي را به ضد انقاب منتقل مي كردند، ايستادند. 
وي افزود: مردم به صورت كامًا واضح در روز عاش��ورا ديدند كه 
منافقين، بهائيان و س��لطنت طلبان به همراه گروه هاي مدعي 
اصاح طلبي در داخل كش��ور با رمز تقلب همس��و شده و تمام 
هنجارها را شكستند و به قانون بي حرمتي كردند، لذا فتنه سال 
۸۸ نزاع جناح هاي درون انقاب نبود بلكه برنامه دو قطبي سازي 
مردم و بر هم زدن انسجام ملي در راستاي پيشبرد طرح براندازي 
و استحاله انقاب اسامي با خط گيري از نقشه كودتاي مخملي 
در آس��ياي مركزي بود. نماين��ده مردم خوزس��تان در مجلس 

خب��رگان رهبري ضمن اش��اره به 
اهميت يادآوري اين حماسه بزرگ، 
گفت: در اص��ل ۹ دي روز بصيرت، 
تكليف شناسي، احساس مسئوليت 
و وايتمداري اس��ت. روز ۹ دي به 
ما يادآوري مي كند ك��ه بايد بيش 
از پي��ش در صحنه باش��يم تا فتنه 
دوباره تكرار نشود. امروز شناخت ابعاد فتنه و ايستادگي در برابر 
نقشه هاي آينده دشمنان اهميت فراواني دارد. امروز خط سران 

فتنه در ايه هاي مديريتي كشور در حال بازتوليد است. 
وي همچنين با اشاره به مشكات معيش��تي امروز مردم افزود: 
امروز مشكات معيش��تي مردم، نتيجه فتنه اقتصادي پيروان 
سران فتنه اس��ت كه در ايه هاي مديريتي نظام نفوذ كرده اند. 
امروز ما بايد هوش��مند باش��يم و اجازه ندهيم كس��اني كه بايد 
پاسخگوي مش��كات معيشتي مردم باش��ند، مدعي شوند و با 
حفظ مواضع اپوزيس��يوني خود، در ايه هاي مديريتي نظام نيز 

حضور داشته باشند.

بايد از تحريم ها براي كشورمان فرصت ايجاد كنيم
رئيس مجل�س گف�ت: باي�د از تحريم ه�ا براي كش�ورمان 
فرص�ت ايج�اد كني�م چراك�ه ظرفيت ه�اي متع�دد، 
نيروه�اي انس�اني خ�اق و اق�وام مختل�ف مي توان�د 
توانايي ه�اي بالق�وه را در كش�ور ب�ه بالفع�ل تبدي�ل كند. 
به گزارش فارس، علي اريجاني رئيس مجلس شوراي اسامي در 
گردهمايي اقوام غرب استان تهران با اش��اره به چهلمين سالگرد 
پيروزي انقاب اسامي افزود: در آستانه اين سالگرد برگزاري اين 
گردهمايي بر پايه محفل اقوام غرب استان تهران معاني متعددي 
دارد كه البته نش��ان از ق��درت دروني جمهوري اس��امي ايران 
اس��ت، ضمن اينكه اقوام مختلف در عين كثرت از وحدت پايدار 
در كش��ورمان برخوردار هس��تند. رئيس مجلس شوراي اسامي 
گفت: برخي افراد كه تصور درس��تي از اقوام ايراني نداشتند قبل 
از انقاب و حتي اواي��ل پيروزي جمهوري اس��امي، روي برخي 
اقوام سرمايه  گذاري كرده و حتي به دنبال جدايي طلبي و استقرار 
گروهك هايي در آنجا بودند، به عنوان مثال برخي كشورهاي منطقه 
كه به دنبال رخنه در برخي اقوام ايراني بودند وقتي با توده اين اقوام 

روبه رو شدند سرخورده شده و ديدند كاري نمي توانند بكنند. 

وي با اش��اره به تحريم ه��اي غرب 
عليه جمهوري اس��امي افزود: بايد 
از تحريم ها براي كشورمان فرصت 
ايجاد كني��م چراك��ه ظرفيت هاي 
متع��دد، نيروهاي انس��اني خاق و 
اقوام مختل��ف مي تواند توانايي هاي 
بالقوه را در كش��ور به بالفعل تبديل 
كند. فقط بايد بخش هايي از زنجيره توليد را در كشورمان تكميل 
كنيم تا زمينه ظهور و بروز بيشتري را در اقتصاد كشورمان داشته 
باشيم. رئيس مجلس شوراي اسامي گفت:  اكثر بخش هاي توليدي 
كش��ور با فقدان زنجيره توليد مواجه بوده اند و به خارج از كش��ور 
وابستگي دارند و مي توان با نگاه به داخل توقف در توليد را مرتفع 
كرد و بازار محصوات را گسترش داد. اريجاني به مشكات صنعت 
خودروي كشور به دليل اعمال تحريم هاي ظالمانه غرب اشاره كرد 
و گفت: اگر از ش��ركت هاي دانش بنيان حماي��ت كنيم مي توانيم 
زنجيره توليد را در كشور همچنان فعال نگه داريم و بايد بكوشيم تا 

تاب آوري اقتصادي در كشور را باا ببريم. 

   بازمانده هاي فتنه
سيد حسين نقوي حسيني نماينده ورامين نوشته 
كه: شخصي كه در  فتنه۸۸ در حال تخريب اموال 
عمومي دستگير و بازداشت ش��د امروز فرماندار 

است. آقاي مسئول مردم فهميدند شما بايد... 
........................................................................................................................ 

   فتنه ادامه دارد... 
حجت اه عبدالملكي هم نوشته: بزرگ ترين اش��تباه درباره  فتنه۸۸ 
اين است كه تصور كنيم آن جريان به پايان رسيده است! اتفاقا در شش 
سال اخير اين مكتب با تئوري بزك شده  توسعه وابسته حضور خود در 
ميدان را حفظ كرده و با فريب افكار عمومي بدنه اجتماعي خوبي دست 

و پا كرده و آرای باايي به دست آورده است!
........................................................................................................................

   چرا خاتمي شكايت از شريعتمداري را پيگيري نمي كند؟
 محمد موحد نوشته: حسين ش��ريعتمداري در شبكه ۳: آقاي خاتمي 
تو دو بار با سوروس ديدار كردي، چرا به خاطر اين ادعاي من شكايت 
مي كني ولي شكايتت را پيگيري نمي كني؟ مي ترسي مدرك ارائه بدم 

دستت رو بشه؟ همين اان دو تا زونكن سند دارم. 
........................................................................................................................

   يك نفر دروغ مي گويد!
 مجيد قرباني نوش��ته: الي��اس حضرتي: دكتر قاضي زاده هاش��مي در 
اعتراض به كاهش بودجه  سامت، استعفا داده. رمضانعلي سبحاني فر: 
وزير بهداشت به علت سرماخوردگي نتوانسته است در محل كار خود 
حاضر شود. از بين حضرتي و س��بحاني فر و قاضي زاده هاشمي يكي 

داره دروغ ميگه!
........................................................................................................................

   نوبت توضيح فرماندهان اقتصادي چه زماني مي رسد؟!
 حامد پهلواني گفت: فرماندهان عالى رتبه نظامى در مورد يك عمليات 
۳٠سال پيش در رسانه ملى به افكار عمومى احترام گذاشتند و توضيح 
دادند. فرماندهان اقتصادی كشور كى در مورد مسائل اقتصادی روز و 

معيشت مردم پاسخگو ميشن؟
........................................................................................................................

   حرفه اي گري در صداوسيما
 عباس كاهدوز نوش��ته: كاري كه  ديروز رس��انه ملي به صورت عام و 
شبكه سوم )حاا خورشيد( به صورت خاص كرد، يعني دعوت از آقای 
محسن رضايي و گفت وگو با حاج قاسم سليماني براي توضيح درباره 
مسئله حاشيه س��از كرباي 4 باور نكردني اس��ت! خدا كنه اين حد از 

حرفه اي گري به بقيه بخش هاي سازمان هم سرايت كند.
........................................................................................................................

   چه زماني منتظر پاسخ پرزيدنت باشيم؟!
 كاربري به نام فاميل دور با اش��اره به هشتگ پاس��خ فرمانده در مورد 
محسن رضايي نوشته: براي پنج ساِل عمليات فريب مردم، براي پنج 
س��اِل معطل كردن كش��ور به خاطر برجام، براي پنج ساِل وعده هاي 
دروغين، براي پنج ساِل نساختن مسكن مهر، براي پنج ساِل ايجاد ركود 
و براي پنج ساِل دولت تدبير و اميد كه هرچيزي داشت به جز تدبير و 

اميد، چه زماني بايد منتظر  پاسخ پرزيدنت باشيم؟
........................................................................................................................

   قاده ها تهمت پراكني نبود
علي قلهكي نوشته:  شخص اطاعاتي )منبِع آگاه ايسنا( فيلم »قاده هاي 
طا« رو تهمت پراكني ناميده است. سؤال اين است كه آيا رهبري به 
تهمت پراكني نسبت به يكي از ارگان هاي مهم جمهوري اسامي سه 

بار »آفرين« مي گويد؟! من بعيد مي دانم.
........................................................................................................................

   خودزني اطاعاتي
كبري آسوپار در توئيتي نوشته: يك بخشي در واجا خواست با مصاحبه 
منبع آگاهش با رسانه اي دولتي، صداوسيما و طالبي را با هم بزند اما انتشار 
نظر تأييد رهبري نسبت به قاده هاي طا همه چيز را عليه خودشان كرد. 
واجا گفته فيلم پخش نشود، رهبري نشسته اند ديده اند و تشكر مي كنند. 

اين خودزني نشانه خوبي براي زيركي نهاد اطاعاتي نيست.

مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به عنوان ركني 
اساسي براي حل مشكات و بن بست هاي درون 
نظام از سوي امام راحل بنيانگذاري شد، امروز و 
در دوران رياست خود به س�مت تكميل وظايف 
راهبردي خ�ود در حوزه هايي همچون نظارت بر 
اجراي سياس�ت هاي كلي حرك�ت خواهد كرد. 
با حكم رهبر معظ��م انقاب اس��امي آيت اه آملي 
اريجاني به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام منصوب ش��د. اين انتصاب پس از درگذش��ت 
آيت اه هاشمي ش��اهرودي عمًا به معناي گشودن 
افقي تازه در برابر اين نهاد مهم و تاثيرگذار در داخل 
ساختار نظام جمهوري اسامي است. براي درك اين 
اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام و مسيري كه در 
آينده اين ارگان در ساختار حاكميتي نظام جمهوري 
اسامي خواهد پيمود، بايد به گذشته اين نهاد مهم هم 
نگاهي بيندازيم؛ نهادي كه در ابتدا براي حل اختافات 
بين قوا ش��كل گرفت و بعد از آن به دليل اصاحاتي 
كه در داخل قانون اساس��ي صورت گرفت، جايگاهي 
قدرتمند تر يافت؛ جايگاهي كه توانسته بسياري از بن 
بست هاي نظام را در قالب ولي فقيه حل و مسير را براي 

رسيدن به يك جايگاه با ثبات تسهيل كند. 
  چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام؟

نظام جمهوري اسامي به عنوان يك نظام نوپيدا در 
صحنه بين الملل براي اولين بار تاش كرد تا دو عنصر 
جمهوريت و اساميت را در قالب يك سيستم به دنيا 
ارائه كند. طبيعي اس��ت كه بس��ياري از كشورهاي 
مس��لمان در دنيا نيز به تجربه جمهوري اس��امي 
به عنوان الگويي در خص��وص دخالت دين در تمام 

شئونات نظام اجرايي مي نگريستند. 
تركيب و تحقق دو عنصر اساميت و جمهوريت در 
قالب قوانين اجراي��ي از اصلي ترين ويژگي هاي اين 
نظام به ش��مار مي آيد. تحق��ق جمهوريت از طريق 
تشكيل مجلس شوراي اسامي با انتخاب مستقيم 
نمايندگان توسط مردم و به عنوان يكي از جلوه هاي 
حاكميت ملي با وظيفه قانونگذاري و تحكيم سنديت 
شرعي و قانون اساسي و تحقق اساميت در قوانين از 
طريق تشكيل نهاد شوراي نگهبان، تركيبي است كه 
در قانون اساسي جمهوري اسامي ايران مصوب سال 
1۳5۸ پيش بيني شده بود. بديهي است در فرآيند 
نخستين سال هاي شكل گيري و تحقق نظامي نو با 
ويژگي هاي ياد شده، اختاف نظر پيرامون منطبق  
ساختن قوانين كشور با احكام شرع و قانون اساسي 

اجتناب ناپذير نمايد. 
از جمله مجلس شوراي اسامي با ماحظه ضرورت ها، 
لوايح و طرح هايي را به تصويب مي رس��اند كه بعضاً 
وضعيت جدي��دي را پايه گذاري مي كرد، ش��وراي 
نگهبان نيز گرچه همين هدف ها را محترم مي شمرد 
ولي اين قبيل مصوبات را حس��ب وظاي��ف قانوني 

خود خاف ش��رع يا قانون اساسي تشخيص مي داد 
و وظيفه اي نيز براي مبنا ق��راردادن احكام ثانويه و 

حكومتي، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت. 
در چنين مواقعي شوراي نگهبان به دليل نوع و شيوه 
قانونگذاري در كشور، الزام داشت نظرات خود را به 
مجلس شوراي اس��امي اعام كند. )عودت مصوبه 
مجلس( تأكيد مجلس شوراي اسامي بر مصوبه خود 
و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان شرايطي را به وجود 
مي آورد كه ضرورت ايجاد يك نهاد فصل الخطاب براي 

تشخيص مصلحت اجتناب ناپذير نشان مي داد. 
با وجود رهبري در رأس نظام جمهوري اس��امي، 
تدوين كنن��دگان قانون اساس��ي در س��ال 1۳5۸ 
تشكيات و جايگاه جداگانه اي براي حل اختاف بين 
دو نهاد ياد ش��ده پيش بيني نكرده بودند ولي تكرار 
اختاف نظرها كه رو به تزايد ب��ود عمًا باعث ورود 
مقام رهبري به مباحث دروني يك قوه به عنوان يك 
روش مي گرديد و حضور معظم له در مسير مستقيم 
قانونگذاري را ب��ه طور محسوس��ي افزايش مي داد 
و چنين روش��ي با ديدگاه هاي بنيانگذار جمهوري 
اس��امي ايران حضرت امام خمين��ي)ره( مبني بر 
پرهيز از ورود مستقيم و گسترده در حوزه وظايف قوا 

تناسب نداشت )البته اين مسئله با مديريت بحران ها و 
حل معضات اساسي كه همواره به عهده مقام رهبري 
است، متفاوت است(. اختاف نظرهاي مورد بحث در 
سال هاي نخست شكل گيري نهادهاي قانونگذاري 
عمدتاً در دو موضوع قانون كار و قانون اراضي شهري 

بيش از همه ظهور پيدا كرد. 
س��رانجام پس از مكاتباتي بين مقام��ات عاليرتبه 
و ذيربط وق��ت كش��ور، درخواس��تي در بهمن ماه 
1۳62 ب��ه امض��ای رئيس جمهور وق��ت )حضرت 
آيت اه خامن��ه اي (، رئيس وقت مجلس ش��وراي 
اسامي حجت ااسام هاشمي رفسنجاني، رئيس 
وقت ديوان عالي كش��ور آيت اه موسوي اردبيلي، 
نخس��ت وزير وقت و حاج س��يد احم��د خميني به 
حضرت امام خميني)ره( براي چ��اره جويي در اين 
باره، تقديم گرديد. حضرت ام��ام )ره( در تاريخ 17 
بهمن 1۳66 هجري شمسي با صدور فرماني، مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام را براي رس��يدگي به اين 
قبيل امور تاس��يس فرمودند. در حكم امام راحل در 
خصوص تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده 
است: برای غايت احتياط در صورتى كه بين مجلس 
شورای اسامى و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق 

حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهای محترم شورای 
نگهبان، رؤسای قوای سه گانه... نخست وزير و وزير 
مربوطه برای تشخيص مصلحت نظام اسامى تشكيل 
گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگر هم دعوت 
به عمل آيد و پس از مشورت های ازم، رأی اكثريت 
اعضای حاضر اين مجمع، مورد عمل ق��رار گيرد... 
مصلحت نظام، امور مهّمه ای است كه گاهى غفلت از 

آن موجب شكست اسام عزيز مى گردد. 
يكي از مهم تري��ن اقداماتي ك��ه در دوران حضرت 
امام)ره( به مجمع تش��خيص مصلحت نظام محول 
شد، تعيين تكليف زندانيان كمونيست و غيروابسته 

به گروهك تروريستي منافقين در سال 67 بود. 
   نگاهي به دوران پس از جنگ 

با اين حال دوران اصلي نقش آفريني مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در س��ال هاي بعد از جنگ آغاز شد؛ 
زماني كه قانون اساسي نيز جايگاه خاصي براي مجمع 

تشخيص مصلحت در نظر گرفت. 
هنگامي كه قانون اساس��ي جمهوري اسامي ايران 
در س��ال 1۳6۸ مورد بازنگري ق��رار گرفت پس از 
بحث هاي مش��روح درباره جايگاه مجمع تشخيص 
مصلحت، وظايف يازده گانه اي مستند به اصول 112، 

111، 11٠ و 177 برعهده اين مجمع قرار گرفت تا 
به عنوان حلقه تكميلي در حاكميت نظام جمهوري 
اسامي و در شرايط مختلف ايفاي نقش نمايد. از آن 
زمان تاكنون مجمع تشخيص مصلحت در خصوص 
بسياري از لوايحي كه اختافات وسيعي بين مجلس 
و شوراي نگهبان وجود داشته اظهار نظر كرده كه پس 

از تأييد رهبري تبديل به قانون شده است. 
همچني��ن برنامه ه��اي راهبردي نظ��ام جمهوري 
اسامي در قالب سياست هاي كلي نظام كه به عنوان 
نقشه راهي براي نظام محسوب مي شود نيز از جمله 
خروجي هاي مجمع تش��خيص مصلحت نظام بوده 
اس��ت. با اين حال به نظر مي رس��د در دوران جديد 
مجمع، وظايف تازه اي بر عهده مجمع قرار گيرد كه 

افق تازه اي براي نظام باز كند. 
   نظارت بر اجراي سياست هاي راهبردي 

يكي از مهم ترين برنامه هايي كه در دوران رياس��ت 
جديد مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام به صورت 
جدي تري در دستور كار قرار خواهد گرفت، نظارت بر 

سياست هاي كلي و اجراي آنها در قوانين است. 
ممكن است برخي تصور كنند كه اين بدعتي جديد 
در اجراي وظايف مجمع است اما واقعيت اين است 
كه اين مس��ئله به ص��ورت جدي از س��وي مرحوم 
هاشمي رفسنجاني در قالب مطالبه اي جدي از سوي 

رهبر معظم انقاب اسامي دنبال مي شد. 
با درگذشت مرحوم هاشمي رفسنجاني پيگيري اين 
مطالبه به دوران رياست آيت اه هاشمي شاهرودي 
واگذار شد كه يكي از اولين نشانه هاي آن بحث تأييد 
لوايح مربوط به اف. اي. تي. اف بود. با اين حال اجراي 
تيم وظيفه با اعتراضاتي از س��وي مجلس ش��وراي 
اس��امي و برخي جناح هاي سياسي روبه رو شد كه 
اغلب آن به دليل برخي بد س��ليقگي هاي سياسي 
بود. به طور حتم اجراي اين مصوبه مي تواند به عنوان 
تحول جدي در خصوص اجراي برنامه هاي راهبردي 
نظام مورد توجه قرار بگيرد. متأس��فانه بس��ياري از 
برنامه هاي كلي و سياس��ت هاي راهب��ردي به رغم 
داشتن مبنايي علمي با بي توجهي هاي دولت روبه رو 
شده كه نمونه آن اجراي برنامه هاي 2٠ ساله است. 
   ضرورت تقويت دبيرخانه مجمع تشخيص 

تقويت دبيرخانه مجمع تش��خيص مصلحت نظام و 
مركز تحقيقات وابس��ته به آن نيز يكي از مهم ترين 
اهدافي است كه مورد توجه مقام معظم رهبري است 
و در دوران مديري��ت جديد نيز دنبال خواهد ش��د. 
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان 
يكي از مهم تري��ن اتاق هاي فكر نظام نقش بس��يار 
مهمي در تصميمات اساس��ي ايفا ك��رده و طبيعي 
است كه در شرايط فعلي نيز اين انتظار وجود دارد تا 
برنامه ها و راه حل هاي جدي تري براي حل مشكات 

كشور از سوي آن ارائه شود.

آيت اه شب زنده دار هشدار داد
برخی بی تفاوتی ها نبايد در حوزويان 

رسوخ كند 
عضو فقهاي شوراي نگهبان نسبت به 
تاش دشمن جهت اثرگذاري درحوزه 
و تشكيك در مباني حكومت اسامي و 
وايت فقيه با ظواهر علمي هشدار داد 
و خواس�تار هوش�ياري ط�اب ش�د. 
به گزارش رس��ا، آي��ت اه محمدمهدي 
شب زنده دار عضو فقهاي شوراي نگهبان 
در درس خارج خود كه در مسجد اعظم قم برگزار شد، با گراميداشت 
حماس��ه ۹ دي گفت: حماس��ه ۹ دي يادآور ثبات ق��دم مواليان اهل 
بيت)ع( و وف��اداران به آرمان ه��اي الهي، اس��امي و انقابي در برابر 

هجمه دشمنان است. 
وي با تأكيد بر اينكه بايد ۹ دي را يكي از ايام اه به حساب آورد، افزود: 
قرآن فرمود اگر خدا را ياري كنيد شما را ياري مي كند و ثبات قدم به 
شما مي دهد، بحمداه اين نتيجه را در واليان اهل بيت)ع( در كشور 
اهل بيت)ع( شاهد هستيم كه در 4٠ سال انقاب اسامي ثبات قدم 

داشته اند، مردم همواره وفاداري خود را نشان داده اند. 
عضو جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم با بيان اينكه فراز و فرودهاي 
فراواني براي ملت به وجود آمده اما الحمده سرافراز از امتحانات الهي 
بيرون آمده اند، اظهار داشت: اين مسئله نتيجه نصرت هايي است كه 
ولو عده اي با خلوص نيت و وفاداري نس��بت به اسام و اهل بيت)ع( 

داشته اند. 
آيت اه ش��ب زنده دار با ابراز نگراني از برخ��ي كم كاري ها در عرصه 
فرهنگي ابراز داشت: گاهي ش��نيده مي شود كه در سيماي جمهوري 
اس��امي مباحث نادرستي ترويج داده مي ش��ود، متأسفانه در مسئله 
حجاب، مراودات زن و مرد و مسائل اقتصادي اهتمام ازم وجود ندارد، 
اگر در اقتصاد و مسائل فرهنگي مشكل داريم بايد مردم وارد كار شوند تا 
مشكات حل شود، مواليان اهل بيت)ع( به ويژه روحانيت بايد اهتمام به 

امور داشته و در بيان احكام الهي رو دربايستي نداشته باشند. 
عضو فقهاي ش��وراي نگهبان خاطرنش��ان كرد: رهبر انقاب بارها به 
دست اندركاران و مس��ئوان تذكرات ازم را داده اند و مسئوان بايد 
اين موارد را س��رلوحه كار خود قرار دهند، باي��د از آرمان هاي انقاب 
پاسداري كنيم، آرزوي شيعه اين بوده كه دولت كريمه اي پرپا شود تا 
احكام الهي در آن جنبه اجرايي پيدا كن��د. اميدواريم انقاب تا ظهور 
امام زمان)عج( محفوظ بماند و با امانتداري از س��وي همگان تحويل 

صاحب اصلي شود. 
وي اضافه كرد: بايد مراقب باشيم كه برخي بي تفاوتي ها در حوزويان و 
فضا رسوخ پيدا نكند و اهتمام و توجهي كه در ابتدا به مسائل داشتند 
از بين نرود، يكي از نقشه هاي حتمي معاندان اسام كار كردن روي 
حوزه هاي علميه است تا افكار حوزويان را ولو از راه علمي تحت تأثير 
قرار دهند و مباني حكومت اس��امي و وايت فقيه مورد تش��كيك 
واقع شود، بايد در برابر اين هجمه سنگين هوشيار باشيم و دست از 
حمايت از اسام و آرمان هاي اس��ام و انقاب بر نداريم و حضور در 

صحنه داشته باشيم.

نگاهی به مأموريت های جديد مهم ترين ركن داوری نظام جمهوری اسامی

مجمع تشخیص نهادی برای شکستن بن بست های درونی

مقامات دفاعي ايران در همايشي به بررسي زنجيره تأمين 
اين صنعت پرداختند.

سردار احمد وحيدي، رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي، در اين 
همايش با اش��اره به ضرورت حفظ زنجي��ره تأمين قطعات و 
تجهيزات مورد نياز صنعت دفاعي گفت: ما امروز در يك محيط 
به شدت متغير حضور داريم كه مشحون از فناوري هاي جديد 
است كه در زنجيره تأمين دفاعي اثر گذار است. اگر ما به درستي 
اين محيط را نشناسيم در تعريف زنجيره تأمين دفاعي دچار 
اشتباه مي شويم. سردار وحيدي اظهار داشت: به همين علت 
ما به زنجيره تأمين دفاعي به عنوان يك زنجيره راهبردي نگاه 

مي كنيم كه در آن تقابات استراتژيك صورت مي گيرد. 
رئيس دانش��گاه عالي دفاع ملي تصريح كرد: امروز اگر انتقال 
قدرت از شرق به غرب مطرح است، يكي از محورهاي اصلي آن 
انتقال قدرت اقتصادي است. امروز زنجيره تأمين دفاعي يك 
زنجيره جهاني اس��ت كه در آن رقابت هاي استراتژيك وجود 
دارد. س��ردار  وحيدي عنوان كرد: ما تا مي توانيم بايد زنجيره 
تأمين دفاعي كشور را مستقل و متكي به خود طراحي كنيم، 
به همين منظور باي��د از نظام آينده پژوه��ي خوبي برخوردار 
باشيم تا در امواج متاطم جهاني بتوانيم پايدار بمانيم. رئيس 

دانشگاه عالي دفاع ملي تأكيد كرد: انديشه دفاعي ما يك دفاع 
همه جانبه اس��ت و در اين تفكر بايد همه عناصر تأثيرگذار را 

بشناسيم و نقايص آنها را برطرف كنيم. 
وي گفت: حمايت  از نظام دفاعي كش��ور بدون داش��تن يك 

زنجيره تأمين دفاعي پويا و مطمئن ميسر نيست. 
    زنجيره تأمين كااهاي دفاعي تحريم شكن

 و  اشتغال زاست
همچني��ن س��ردار قاس��م تق��ي زاده، جانش��ين وزي��ر 
دف��اع ني��ز در هماي��ش تأمي��ن زنجي��ره دفاع��ي ط��ي 
س��خناني اظه��ار داش��ت: در ابت��داي هش��ت س��ال دفاع 
 مق��دس آنچ��ه از صنع��ت دفاع��ي طل��ب مي ش��د تولي��د
آر پي جي و كاتيوش��ا بود اما در پروژه اي بنا شد براي مقابله با 
توان زرهي عراق موشك هاي تاو امريكايي را مهندسي معكوس 
كنيم. وي افزود: به ما گفته شد بايد اين پروژه در شش ماه به 
انجام برسد. درخواست كرديم امكانات و مواد ازم در اختيار ما 

بگذارند تا بتوانيم پروژه را انجام دهيم.
 در ابتدا پنج نفر بوديم ولي در ادامه به 1٠5٠ نفر رسيديم و آن 
پروژه شش ماهه پس از 12 سال با كيفيت مطلوب توليد شد. 
سردار تقي زاده ادامه داد: در دهه 6٠ خريد تجهيزات و جذب 

نيروي انساني مهندسي معكوس در دستوركار ما قرار داشت. 
در دهه 7٠ مش��ابه همين كار در اس��تفاده از تكنولوژي هاي 
خارج از كشور انجام ش��د. جانش��ين وزير دفاع تصريح كرد: 
در دهه ۸٠ به اين جمع بندي رس��يديم ك��ه در كنار صنايع 
دفاع، ظرفيت هايي در كش��ور وج��ود دارد. وقتي در دهه ۸٠ 
تجربه بيشتري پيدا كرديم، فهميديم بايد پديده نوآوري باز 

را اجرايي كنيم. 
وي گفت: براساس اين طرح قرار شد در وزارت دفاع ابتدا نيازها 
از نيروي  مسلح احصا شود و پس از آن، امكان سنجي در وزارت 
دفاع صورت گيرد و براي توليد تحويل صنايع توليدي ش��ود. 
همچنين قرار شد بسياري از كارها به شركت هاي دانش بنيان 
واگذار شود. سردار تقي زاده ادامه داد: در سال ۸۸ يك هسته 
متش��كل از نخبگان را در وزارت دفاع ايج��اد كرديم. اهميت 
تشكيل اين هسته را زماني كه در دادگاه اهه به دنبال احقاق 
حقوق ايران از امريكا بوديم، فهميديم ك��ه مثًا امريكا براي 
ساخت موشك تاو، 2۸٠ شركت دانش بنيان را به كار گرفته 
است. بعداً متوجه شديم كه آنها در مورد موشك هاي هاگ و 

ماوريك هم همين كار را كرده اند. 
جانش��ين وزير دفاع تصريح ك��رد: از آن زمان ب��ه بعد با 4۸ 

دانشگاه و ۳هزار ش��ركت دانش بنيان ارتباط داريم كه حتي 
دقيق ترين قطعات موشك ها را هم مي سازند. اين موضوع در 
س��اير كش��ورها هم وجود دارد، مثًا در روسيه چيزي حدود 
1٠هزار ش��ركت دانش بنيان در س��اخت  س��امانه اس ۳٠٠ 

مشاركت مي كنند. 
وي ب��ا بيان اينك��ه زنجيره تأمين دفاعي همس��و ب��ا اقتصاد 
مقاومتي است، گفت: اين زنجيره تحريم شكن و  اشتغال زاست. 
همچنين با ورود صنايع دفاعي به كارخانجات كش��ور سطح 

علمي صنعت كشور هم ارتقا پيدا كرده است. 
س��ردار تقي زاده عنوان كرد: م��ا در زنجي��ره تأمين دفاعي 
مي توانيم تكنولوژي ه��اي برتر را از ش��ركت هاي خصوصي 
طلب و در لبه عل��م و تكنولوژي حركت كنيم. در اين مس��ير 
بايد براي س��رمايه گذاران اعتماد و اعتبار ازم را ايجاد كنيم 
تا شركت هاي معتبر و قابليت س��از داشته باشيم. مباحث  اين 
چنيني را در وزارت دفاع مورد حمايت قرار مي دهيم و از تمام 
ش��ركت هاي دانش بنيان براي ش��ركت در پروژه هاي دفاعي 
استقبال مي كنيم. ما هرگز آغازكننده هيچ جنگي نبوده ايم اما 
روزي كه دشمن بخواهد تحركي عليه ما كند ما با استعداد برتر 

و با بهره گيري از تمام ظرفيت ها آماده دفاع كشور هستيم.

در همايش تأمين زنجيره دفاعي عنوان شد 

تجهيزات دفاعی را با كمک 3هزار شركت دانش بنيان می سازيم

گزارش  2

سهيل صحرانورد   |     فارس

مهدی   پورصفا
   گزارش  یک



پس از سعيد سهيلي و مسعود ده نمکي، حاا نوبت 
به منوچهر هادي رسيده است تا کمدي »رحمان 
۱۴۰۰« را از جش�نواره فيلم فجر بيرون بکش�د. 
چن��دي پيش کم��ال تبري��زي کارگ��ردان فيلم 
کمدي »مارموز« به فيلمس��ازان توصيه کرده بود 
اگر آثارشان مضامين حاشيه س��از دارد، آنها را به 

جشنواره فيلم فجر ندهند! 
حاا با نزديک شدن به س��ي و هفتمين جشنواره 
فيلم فج��ر، برخي فيلم ه��اي کم��دي و احتمااً 
جنجال آفرين در حال انصراف از بزرگ ترين رويداد 
سينمايي کشور هستند. سعيد سهيلي کارگردان 
»ژن خوک« از اين رويداد انصراف داد. پس از آن 
مس��عود ده نمکي کارگردان »زنداني ها« انصراف 
خود را اعام کرد و حاا نوبت ب��ه منوچهر هادي 

کارگردان »رحمان ۱۴۰۰« رسيده است. 
البته غي��ر از ده نمک��ي که دليل انص��راف خود را 
گم ش��دن پيام فيلم در فضاي رقابتي فجر دانسته 

است، مابقي کارگردان هاي نامبرده دليل انصراف 
خود را آماده  نش��دن فيلم و انج��ام مراحل نهايي 

دانسته اند. 
در همين راستا، کارگردان »رحمان ۱۴۰۰« نوشته 
اس��ت: با احترام به دبير محترم جشنواره و هيئت 
انتخاب فيلم ها که تصميم گرفتند فيلم را از بخش 
مسابقه خارج کنند تا س��ر فرصت بتوانند مراحل 
فني و پاياني کار را انجام دهن��د و فيلم را با دقت 

بيشتري براي اکران عمومي آماده کنند. 

انصراف سريالي فيلم ها از جشنواره فيلم فجر
»رحمان ۱۴۰۰« هم از جشنواره بيرون رفت
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دبير خوشنويس�ي جش�نواره تجس�مي فجر 
گفت: در اين دوره ۵۵۰ اثر در رشته هاي مختلف 
خوشنويس�ي به دبيرخانه ارس�ال شده است. 
اميراحم��د فلس��في دبي��ر بخش خوشنويس��ي 
جش��نواره هنر هاي تجس��مي فجر در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آثار خوشنويسي 
يازدهمين جشنواره هنر هاي تجسمي فجر اظهار 
کرد: در اين دوره ۵۵۰ اثر خوشنويسي در رشته هاي 
نستعليق، شکسته نستعليق، نسخ، ثلث و نقاشي خط 
به دبيرخانه ارسال شد که در داوري مرحله نخست، 
۱۵۰ اثر مطلوب شناخته شده و در نهايت ۵۰ الي 
۶۰ اثر هم براي بخش نمايشگاه انتخاب خواهد شد.  
وي ضمن اعام رضايت از کيفيت آثار افزود: با توجه 
به اينکه دوساانه خوشنويسي به تازگي برگزار شده 
و جشنواره فجر تنها جشنواره خوشنويسي نيست 
و عمدتاً هنرمندان جوان در جش��نواره ها شرکت 
مي کنند، تع��داد آثار هم در اي��ن دوره قابل قبول 
است.  دبير بخش خوشنويسي جشنواره هنر هاي 
تجسمي فجر در پاسخ به اينکه بهتر نبود اعضاي تيم 

داوري به جاي استادان اميرخاني، کابلي و افجه اي از 
هنرمندان جوان تر انتخاب مي شدند؟ گفت: تا کنون 
امکان حضور هنرمندان جوان به عن��وان داور در 
جشنواره ها فراهم شده و از اين پس نيز خواهد شد 
اما در جشنواره تجسمي فجر به دليل محدوديت 
در تعداد داوران و حساس��يت زياد قض��اوت را به 
کساني سپرده ايم که خبرگان اين عرصه هستند.  
وي با بيان اينکه نگاهمان در اين دوره از جشنواره 
به نقاشي خط هم مانند رشته هاي کاسيک بوده 
است، يادآور شد: اگر اثري در هريک از گرايش هاي 
نوين خوشنويسي ارائه شود، کيفيت و خاقيت آن 
براي داوري در نظر گرفته مي شود. فرق نمي کند 
که خط آن اثر معلي  يا . . . باشد بلکه مهم کيفيت 
تابلو و تبحر هنرمند است.  فلس��في با بيان اينکه 
مرحله نخس��ت داوري از روي تصاوير انجام شده 
اس��ت، گفت: در مرحله دوم از برگزيدگان دعوت 
مي شود تا آثارشان را در نمايشگاه ارائه کنند، مرحله 
سوم قضاوت هم از روي اصل آثار انجام می شود و 

برگزيدگان نهايي اعام خواهند شد. 

550 اثر خوشنويسي در جشنواره تجسمي فجر

    فرزين ماندگار
 اولي�ن تقدي�ري جش�نواره نه�م عم�ار ش�يخ 
ابراهي�م زکزاک�ي ب�ود که ب�ا حضور دخت�رش از 
وي تجلي�ل به عمل آم�د و نادر طال�ب زاده درباره 
او گف�ت: وع�ده اصل�ي انق�اب اس�امي کم�ک 
ب�ه مس�تضعفين اس�ت و ش�يخ زکزاکي ه�م در 
قاره آفريقا ثابت ک�رد که وعده اصلي اش کش�ف 
حقيقت اس�ت و نشانه آن اين اس�ت که به سرعت 
ب�رادران و خواه�ران آفريقاي�ي متحول ش�دند. 
در جريان آيين آغازين نهمين جشنواره فيلم عمار نادر 
طالب زاده پشت تريبون قرار گرفت و عنوان کرد: چنين 
مراسم هايي اميد به جوانان پرشور و هيجان فيلمساز 
مي دهد و اينها با کارهايش��ان کمک به جريان اصلي 
انقاب مي کند، من خيلي خوش بين به آينده هستم 

چون عمار جايگاه خود را پيدا کرده است. 
   ما براي اس�ام خ�ون داديم و پ�اي حرفمان 

هستيم
طالب زاده با اشاره به اهميت جهاد نيروهاي حزب اه 
در آفريقا گفت: خيلي خوشحالم که جمعي از دوستان 
انقابي اينجا جمع ش��دند و اين انقاب را ما جهاني تر 
خواهيم ديد. سپس با حضور مادر شهيد بابايي و خانواده 
شهيد خادم جعفري از دختر شيخ زکزاکي تقدير شد.  
در ادامه دختر شيخ زکزاکي به فارسي عنوان کرد که 
از صدر اسام افراد زيادي خون و خانواده شان را در راه 
اس��ام دادند و پدر من از همين دست است و با اينکه 
خانواده شان را از دست دادند و زنداني شدند حرفشان 
را عوض نکردند.  وي گفت: پدرم در اثر اصابت تير يک 
چشمشان را از دست دادند و يک چشمشان هم ضعيف 
شده است ولي حکومت ظالم نيجريه اجازه جراحي و 
آزادي او را نمي دهد.  دختر شيخ زکزاکي درباره فيلم 
مستند نيجريه گفت: حکومت نيجريه نمي خواهد مردم 
چيزي بفهمند. به خاطر همين ما از همه مي خواهيم 

براي پدر و همه مظلومان دنيا دعا کنند. 
   خانواده شهدا جوايز را اهدا کردند

در ادامه اين مراس��م برگزيدگان چند بخش فيلم ما، 
فيلمنامه، نقد، مق��اات و پژوهش هاي س��ينمايي با 
حضور خانواده شهيدان طباطبايي و نبي لو اعام شدند. 
فانوس بخش نقد و مطالعات پژوهش هاي سينمايي به 
اثر »مطالعه توزيع مردمي« به رسول احمدي اهدا شد. 
فانوس بخش فيلم ما به سپيده شراحي تعلق گرفت و 
لوح افتخار اين بخش به س��يدمهدي ميرقياسي براي 
»اينجا سرزمين من است« اعطا ش��د.  در ادامه طرح 
فيلمنامه به رضا دانش پژوه و ميث��م مهدوي راد براي 
»روزي روزگاري بويراحمد« رسيد و فانوس اين بخش 
به محمدص��ادق رمضاني و حجت احم��دي زند براي 
»ليست شنبه« تقديم شد.  سپس رضا دانش  پژوه عنوان 

کرد: اين جايزه را صادقانه به سليم غفوري که پشتيبان 
فيلمس��ازان جوان اس��ت،تقديم مي کنم. ش��ما اسم 
بويراحمد را مي شناسيد، ۴۰ سال از انقاب مي گذرد، 
اما فيلمي درباره بويراحمد ساخته نشده و هر چه بوده به  
درد نخور بوده است. من از شما بودجه يک فيلم درباره 
بويراحمد را مي خواهم. اگر شما حمايت نکنيد احساس 
بي اعتم��ادي به ما دس��ت مي ده��د.  در ادامه حجت 
احمدي زند نيز عنوان کرد: دعا کنيم فيلمنامه در حد 

فيلمنامه نماند و تبديل به فيلم شود. 
در بخ��ش ديگر اي��ن مراس��م اکران کننده هاي برتر 
عمار معرفي ش��دند: شهربانو آتش��ي به نمايندگي از 
گروه اکران هاي شهرس��تان آباده و آرزو يراوندي به 
نمايندگي از گروه اکران باغ ملک تقدير ش��دند.   در 
ادامه اين مراس��م از حام��د زماني با حض��ور عليرضا 
احمدي روش��ن )فرزند ش��هيد هس��ته اي(، رضوانه 
باغباني )فرزند ش��هيد مدافع حرم(، مادر ش��هيدان 
خالقي پور و صادق آهنگران تقدير به عمل آمد.  جوايز 
زماني شامل فانوس جشنواره، کاشي حرم امام رضا)ع( 
و انگشتري از سنگ صحن حرم  امام حسين)ع( بود.  او 
در سخناني گفت: در اين دو سال من بايکوت خبري 
شده بودم چون يکي از مسئوان اينطور خواسته بود. 
هويت انقابي ما اينطور مشخص مي کند که چه کسي 

رفتني است و چه کسي ماندني. 
   تقدير از حامد زماني همراه با درد دل هاي او 

بخشي از نهمين جشنواره مردمي عمار به تقدير از حامد 
زماني، خواننده برجسته کشور اختصاص داشت. در اين 

بخش و پس از پخش مستندي از گفت وگو با خانواده 
حامد زماني، او با همراهي عليرضا احمدي روشن، فرزند 
شهيد احمدي روشن به روي صحنه آمد.  زماني در اين 
مراسم بزرگداش��ت گفت: دو سه سالي است که کمتر 
مرا مي بينيد و اين موضوع دايل زيادي دارد. 2- 3 ماه 
پيش مشکاتي برايم پيش آمد که فکر نمي کردم به اين 
زودي بتوانم دوباره شما را ببينم. جنس بچه هاي عمار 
براي من واقعا متفاوت از بقيه است و هرکسي که طعم 
اين رفاقت را چشيده اس��ت مي داند که اين نزديکي از 
جنس معرفت است. من ايق تجليل نيستم و امشب، 

شب تجليل از شماهاست. 
وي ادامه داد: چيزي که اين روزه��ا از ما مي گيرند، 
اعتماد به نفس است. چه خودي ها و چه غيرخودي ها 
اعتماد به نفس را از هنرمن��دان و به ويژه هنرمندان 
جوان مي گيرند. خيل��ي از مراک��ز حزب اللهي ما به 
سمت سلبريتي ها و چهره ها رفته است و اين بچه هاي 
هنرمند ديده نمي شوند. ديده ام که ما بوديم اما نگاه ها 
به سمت ديگري بود. نمي دانم از روي جهل است يا 
از روي آگاهي، اما اعتماد ب��ه نفس را از ما مي گيرند. 
متأس��فانه عده اي با بچه هاي حزب اللهي، انقابي و 
متعهد اينگونه برخ��ورد مي کنند. مي گويند فعًا که 
فاني هست و جايي هم نمي رود. پس به سراغ ديگري 
برويم. اگر در قبال اين برخوردها مقاومت نمي کردم 
کم کم خز مي شدم و از چشم ها مي افتادم. موسيقي 
من به نظر فني هيچ چيز از بقيه ک��م ندارد و از نظر 

محتوا نيز بسيار برتر است. 

  به هويت انقابی ام افتخار می کنم
حامد زماني، درددل هاي خود را وارد فاز تازه اي کرد و 
گفت: متأسفانه کار به جايي رسيد که يکي از مسئوان 
حزب اللهي در يکي از ارگان ها به همه نامه نوشت که 
با حامد زمان��ي کار نکنيد و او را بايک��وت کنيد. اين 
2- 3 سال برايم بسيار سخت گذشت و دليل کم کار 
شدن من نيز همين مسئله بود. نمي خواهم مسئله را 
بيش از اين باز کنم اما بدانيد که هويت انقابي ما يک 
هويت اصيل است و به آن افتخار مي کنم.  حامد زماني 
جوايز خود را با حضور خانواده شهيد احمدي روشن، 
حاج صادق آهنگران، مادر ش��هيد خالقي پور و دختر 
ش��هيد باغباني دريافت کرد. اين جايزه شامل کاشي 
حرم امام رضا )ع(، انگش��تري با نگيني از سنگ مزار 
امام حس��ين)ع( و فانوس جش��نواره بود.  پدر شهيد 
احمدي روش��ن، آخرين س��خنران اين مراسم بود و 
به دلداري حامد زماني پرداخ��ت. او گفت: کم لطفي 
بعضي ها زبانزد شده اس��ت. از س��ال 9۴ تا به امروز، 
بيش از 3۰- ۴۰ برنامه من که به ديدار با دانشجويان 
اختصاص داشت، در دقيقه 9۰ توسط دولت محترم 
کنسل شد. مي خواهم به حامد زماني بگويم که ناراحت 
نباش. اين دل نگراني ها شايسته من و شما نيست. بايد 
پي وايت را به خود بماليم و اين خرجي است که براي 
وايتمداري خ��ود مي دهيم. مفتخ��رم که بهاي اين 
وايتمداري را مي دهم.  در بخش پاياني اين مراسم، 
صادق آهنگران و حامد زماني قطعاتي را به صورت زنده 

اجرا کردند و فيلم »جمعه گل« به نمايش درآمد.

سروهاايستادهميميرند!
  حسن روانشيد

راس��ت قامتان جاويد در تاريخ اس��ام و بالطبع ميهن ما فراوانند، 
بنابراين کمتر کسي مي تواند خود را مشابه و برابر آنها فرض کند که 
پس از ۷2 تن شهداي کربا نوبت به کساني مي رسد که دست در 
شناسنامه ها بردند تا رقم سن و سال خود را افزايش دهند و به  سوي 
جبهه هاي حق عليه باطل و دفاع مقدس از دين و آيين و خاک و در 
نهايت ش��هادت بروند.  اين دو گونه از بلندترين سروهاي تاريخ در 
جهان است که همچنان جاودانه خواهند ماند اما قبل و پس از آنها 
بودند چنين اسطوره هايي که پا جاي پاي آنها گذاشته و حماسه هاي 

انقاب اسامي و شهداي حرم را ساختند.
 اصواً نژاد اين خاک اينگونه خلق شده تا در مقابل تعدي و تجاوز 
بايستد و همچون درختان سرو سهي ايس��تاده بميرد که جاودان 
بماند.  تاريخ بشر از آدم تا خاتم نمونه هايي اينچنين کم داشته که 
عرضه کند بنابراين خروج اين تکه هاي درخش��نده الماس از دل 
سياهي هاي زمان همچنان قابل توجه کس��اني است که در انتظار 
پيش��قراوان امام زمان )عج( مي مانند تا قبل از ظهور ناجي اعظم 
مدافع حقوق آنها باش��ند. اينجا همان ايران است که در عهدهاي 
متفاوت و سپري  شده همچنان بيشه شيران روز و محراب معتکفان 
شب اس��ت، آنها همانگونه که در تاريکي ش��ب به درگاه احديت 
اس��تغاثه مي کنند با دميدن خورش��يد از محراب ها بيرون آمده و 
شيرهاي بيشه اي مي ش��وند که در آتش ظلم و س��تم بدخواهان 

همچنان مي سوزد.
 امروز پس از شهدا، ايثارگران، جانبازان، رزمندگان و همه  کساني که 
به نحوي ايستادند تا جاودانه بمانند نوبت رکن چهارم يعني رسانه ها 
مي رسد تا هرکدام به  رغم همه تاش هايشان در اين سال ها مجبور 
شوند فتيله چراغ ها را پايين و پايين تر بکشند! صفحات خود را از 3۶ 
صفحه در روز به هشت صفحه و در آينده اي نه چندان دور به چهار 
صفحه تقليل دهند و دور چاپ رنگي و کاغذ مناسب را خط کشيده 
و به س��وي ورق هاي کاهي و چاپ سياه وسفيد بروند اما چون سرو 
ايس��تاده بمانند تا روزي که مجبور شوند همچنان استوار بميرند!  
اينها همان کساني هستند که طي ۴۰ سال گذشته سعي کردند تا 
تحت هر شرايطي رسالت خود را به انجام برسانند، بنابراين بيدار و 
هوشيار ماندند تا در مواقع لزوم حضور هرگونه انحراف و لغزشي را 

رسانه اي کنند و اينگونه به اطاع مسئوان نظام برسانند.
 افشاگري هاي آنها طي اين سال ها قابل شمارش نيست اما اهميت 
ف��راوان دارد چنانک��ه در غائله منافقي��ن اين رس��انه ها بودند که 
موش��کافانه به  س��وي خانه هاي تيمي رفته و پش��ت پرده اين دو 
چهره هاي وطن فروش را برما س��اختند و باز هم اين خبرنگاران 
جسور و وطن پرست هاي دوآتشه پايبند به تشيع بودند که همراه 
با مدافعان حرم در جبهه هاي نفاق به فيض شهادت نائل آمدند تا 
روزي در تقويم را به نام يکي از آنه��ا بنامند! اگرچه روزنامه نگاري 
عشقي است در دامنه صيانت از آيين و وطن اما در نهايت حرفه اي 
است تا گروهي در آن به تاش هاي شبانه روزي و مرارت آور بپردازند 
در حالي  که تا اين تاريخ اقدامي از جان��ب وزارت رفاه و کار و امور 
اجتماعي پيرامون اين اصحاب شغل پراسترس به عمل نيامده تا قبل 
از موعود مقرر به درجه بازنشستگي نائل آيند و در عين  حال هيچ 
امنيتي را از نظر تأمين زندگي و معاش براي کساني که جواني و عمر 
پرثمر خود را به  پاي آن مي ريزند، تضمين نمي کند و حتي عاشقان 
آن را نيز ناچار مي سازد تا با فروش مايملک و ميراث خانوادگي خود 
اجازه ندهند چرخ نشريه آنها از گردش بايستد تا عاوه بر انجام تعهد 

امنيت کار اهالي آن را نيز تأمين کنند.
  اين سرگذشت رکن چهارم نظامي اس��ت که به  مرور زمان همه 
امتيازاتي را که براي ادامه راه در اختيار داش��ته از دست مي دهد و 
بدهکار سازمان هاي مختلف از جمله امور مالياتي، تأمين اجتماعي 
و ديگر عوارض بگيران باقي مي ماند! امروز اگر بايد نهادي را انتخاب 
کرد که در اين سال ها نتوانس��ته روي پاي خود بايستد و از سفره 
گسترده نفت بهره مند شود، قطعاً قرعه به نام رسانه ها و به خصوص 
از نوع مکتوب آن اصابت مي کند که طي پنج س��ال گذشته همه 
يارانه هاي قانوني خود را از دس��ت  داده و گروهي ناچار به تعطيل 
و معدودي نيز در حال انحطاط مي باشند و آنچه که باقي مي مانند 

آنهايي هستند که با چنگ و دندان همچنان ايستاده اند.
 اين همان نقطه ايس��ت که دول��ت را به عنوان يک��ي از رکن هاي 
چهارگانه موظف مي س��ازد تا قبل از ش��روع مرگ تدريجي تاريخ 
رسانه به کمک آنها شتافته و در قبال قطع کمک هاي قانوني و به 
 منظور شارژ مجدد قسمتي از فرهنگ جامعه، کاغذ و اقام وارداتي 
و مورد نياز اين قش��ر را براساس تيراژ رس��مي موجود در معاونت 
مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي به  عنوان کمک باعوض 
در اختيارشان که به  نوعي زلزله زده در دامنه فرهنگ کشور شباهت 
دارند که اگر مي توانستند از تسهيات وجوه اداره شده نزد بانک ها 
استفاده کنند شايد از اين بن بست رهايي يافته بودند، گذاشته شود. 
اين داستان ورشکستگي يک کارخانه توليد خودرو نيست که تمام 
ارگان ها به ياري او مي ش��تابند بلکه قصه سقوط فرهنگي با سابقه 

دو قرني  است.

در کتاب »ُچُغک« روايت می شود
داستانيازسالهايمبارزاتي

آيتاهخامنهاي
رهبر انقاب در ديدار با جمعي از نويسندگان در مهرماه 
۹۷ فرمودند: »رمان بس�يار مهم است بهترين ابزار براي 
شناخت يک ملت است. ما ابزاري بهتر از داستان سراغ 
نداريم«. »ُچُغک« نمونه اي از اين رمان هاست که مي توان 
ب�ا آن بخش�ي از تاريخ مب�ارزه ملت ايران را ش�ناخت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، در شهر مشهد، ميداني 
وجود دارد به  نام ميدان دهم دي! مي دانيد ماجراي نامگذاري 

اين ميدان چيست و به دهم دي ماه چه  سالي اشاره دارد؟
دهم دي ماه ۵۷، ي��ادآور يکي از تلخ ترين روزه��اي مبارزات 
مردم ايران عليه رژيم شاهنشاهي  است، روزي که در آن، مردم 
مشهد به توپ و گلوله بسته شدند و صدها شهيد تقديم انقاب 
کردند.   حضرت آيت اه خامنه اي که آن  روزها رهبري مبارزات 
مردم مشهد را بر  عهده داشتند، در مراسم هفتم شهداي دهم 
دي ماه، جنايات رژيم را اينطور وصف کردند: »دستگاه سلطنت، 
دستگاه حکومِت شاه و به  طورکلی دستگاه استبداد، خونخوارتر 
و بی  رحم تر از آن است که به وصف بيايد، دژخيم  تر و جادتر از آن 
است که آن را بتوان توصيف کرد. همه ديکتاتورهاى عالم در زمان 
ما و بسيارى از رهبران ديکتاتور ديگر عالم، در مقابِل استبداد و 
جادى و دژخيمی محمدرضاشاهی، يقيناً انسان هاى شريف و 
صالحی به حساب می  آمدند. آنچه بر سر ملت در اين مدت آمد، 
آنچه بر سر اين ملت در روزگار، قبل از شروع مبارزه مردم آمده 
بود، آنچنان است که در هيچ جاى دنيا نمونه آن وحشی  گرى  ها 

ديده نشده بود.« 
ماجراي دهم دي ماه مش��هد، مقدمات و مؤخراتي دارد، بسيار 
خواندني و شنيدني؛ از اينکه سرآغاز ماجراي کشتار مردم چه 
بود تا اينکه فرجام اين کشتار به کجا رسيد. تمامي اين ماجراها، 
به زباني بسيار شيرين و ساده و روان، در کتاب با عنوان »ُچُغک« 
روايت شده است. چغک رماني  است جذاب و خواندني، درباره 
مبارزات مردم مشهد در انقاب اسامي و نقش آيت اه خامنه اي 
در رهبري آن مبارزات که توس��ط انتش��ارات »صهبا« منتشر 

شده است. 
اين کتاب، در سبک س��ينمارمان نوشته ش��ده است. در اين 
سبک، نيمي از کتاب از نقاشي هاي تمام صفحه اي تشکيل شده 
که پابه پاي متن داستان جلو مي آيند و خود، مستقًا، روايتگِر 
قسمتي از داستان مي ش��وند. راوي رمان »چغک«، نوجواني  
است به  نام محمدمهدي که با وجود سن   و سال کمش، کارهاي 
انقابي بزرگي مي کند و در جمع انقابيون درجه  يک مشهد 
جايگاه ويژه اي دارد. اين نوجوان که رابطه صميمي و نزديکي 
نيز با آيت اه خامنه اي دارد، از س��وي ايشان »ُچُغک« ناميده 
مي شود؛ به معناي باهوش و ريزه ميزه و زِبروزرنگ، ماجرايي که 
ُرمان بر بستر آن شکل گرفته، اتفاقات دهم دي ماه ۵۷ در مشهد 
است که در اين رمان، به خوبي روايت و به  تصوير کشيده شده 
است.  ُرمان »ُچُغک« از چند جهت، اتفاقي مبارک در حوزه نشر 
است. اين اثر، اولين رماني  است که درباره مبارزات مردم مشهد 
در انقاب اسامي منتشر شده و نقش حضرت آيت اه خامنه اي 
در مبارزات را به  خوبي نشان مي دهد و مخاطب خود را با رهبر 
انقاب، بهتر و بيشتر آشنا مي کند.  در بخش هايي از اين رمان 
مي خوانيم: »يکي از بچه ها با شوخي و خنده مي گويد: بچه ها! 

شنيده ايد که باز هم امام رضا)ع( آمده به خواب شاه؟«
همه مي خنديم. اين روزها شايعه خواب  ديدن شاه تبديل به 
جوک و لطيفه شده است! طرفدارهاي شاه، براي اينکه نشان 
دهند شاه آدم خوبي است، مي گويند امام رضا)ع( رفته است به 
خواب شاه! استدالشان هم اين است که »بايد هم امام رضا برود 
به خواب شاه. چون هم اسم پدرش رضاست، هم اسم خودش 
محمدرضاست و هم اسم پسرش رضاست« و وقتي مي پرسيم 
امام رضا در خواب به شاه چيزي گفته، مي گويند: »امام رضا)ع( 
آمده و به شاه گفته: پس��رم محمدرضا! ناراحت نباش، تو تنها 

پادشاه شيعه دنيا هستي، خودم محافظتت مي کنم!« 
چاپ دوم اين اثر به  تازگي در ۵هزار نسخه روانه بازار کتاب شده 
است. عاقه مندان براي تهيه اين اثر مي توانند به فروشگاه اينترنتي 
انتشارات صهبا به نشاني www. jahadi. ir/na  مراجعه کنند. 

شيخ مظلوم زکزاکی، اولين تقديری جشنواره نهم عمار
 دختر شيخ زکزاکی: حکومت نيجريه نمی خواهد مردم چيزی بفهمند  برای همين از همه می خواهيم 

برای پدر و همه مظلومان دنيا دعا کنند
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یادکرد
عملیات های کربای 4 و 5 و حماسه ای که فرمانده گردان یاسین آفرید

شهید محدثی فر 
یازهرا گویان به غواصان شهید پیوست

 احمد محمدتبریزی
اگر از کوچه پس کوچه های مش�هد عبور 
کنید و سری به خانه رزمندگان مشهدی 
بزنید، هنوز با عش�قی وصف نش�دنی از 
فرمانده ش�ان حرف می زنند. هنوز یاد و 
خاطره جلیل در ذهن ش�ان نقش بس�ته 
و آنه�ا با م�رورش ب�ه گذش�ته های دور 
س�فر می کنند و یاد اخاق نیک و منش 
درست استادشان می افتند. شهید جلیل 
محدثی فر برای غواصان گردان یاس�ین 
فرات�ر از یک فرمان�ده ب�ود. جلیل برای 
همه شان دریایی از عش�ق و معرفت بود 
و آنها همچنان با یاد و خاطره اش زندگی 
می کنند. درس های زندگ�ی اش را مرور 
می کنند و به خود می بالند که روزگاری را 
با چنین انسان بزرگواری سپری کرده اند.

زمانی که جنگ تحمیلی شروع شد، جلیل 
جوان ب��ه همراه چند ت��ن از دوس��تانش با 
دست خالی به نبرد دش��من رفتند. جلیل و 
هم نسلی هایش جوانانی کم توقع با اراده هایی 
بزرگ بودند که می خواستند کارهای بزرگ 
هم انجام دهن��د. از چیزی ترس نداش��تند 
و با تمام وجود  پ��ا به میدان نبرد گذاش��ته 
بودند. شهید درباره نخستین روزهای جنگ 
می گوید: »در آن س��ال وقتی ب��ا چند تن از 
دوستانم به اهواز رسیدیم، فکر کردیم با چه 

وسیله ای با عراق بجنگیم که با اندک پولی که 
داشتیم هر کدام یک کارد غواصی خریدیم و 

به پایمان بستیم و راهی جبهه شدیم«.
ش��هادت بزرگ ترین آرمان و آرزوی شهید 
بود. هر لحظه حضورش در جبه��ه را با این 
آرزو می گذراند و می گف��ت: »خدا نکند که 
جنگ تمام ش��ود و من زنده بمانم«. شهید 
محدثی فر در عملیات هایی همچون »والفجر 
8«، »کرب��ای 4«، »کربای 5« و »نصر 4« 
شرکت داشت. بارها به شدت مجروح شد و 
یکی، دو ماه در بیمارستان هاي شیراز و تهران 
بستری بود.  هرچند س��ن و سال شهید کم 
بود و در اوج جوانی قرار داشت ولی به لحاظ 

پختگی و مسئولیت پذیری کم از فرماندهان 
باتجربه دفاع مقدس نداش��ت. سیدمحمد 
انجوی ن��ژاد درب��اره فرمان��ده اش می گوید: 
»جلیل فرمانده ما در گردان غواصان یاسین 
بود؛ او جوانی کم سن و سال بود اما 50 ساله 
نشان می داد و رفتار و کردارش به گونه ای نبود 
که ما وی را فقط یک جوان به حساب آوریم 
بلکه مقامش را از یک استاد دانشگاه یا رئیس 

حوزه بااتر می دانستیم.«
صبوری و آرامش جلیل در جبهه مثال زدنی 
بود. هیچ گاه دچار اضطراب نمي ش��د و برای 
انج��ام دادن کاره��ا خیلي صب��ر مي کرد. 
رزمندگان او را در جبهه )جلیل محدثي صبر( 
نامیده بودند. در برابر مشکات عجیب صبر 
داشت. او همیش��ه با تأمل و فکر کار مي کرد 
که خداي ناکرده از روي هواي نفس نباشد و 

همیشه ذکر خدا بر لب داشت.
عملیات والفجر8 یک بار دیگر ش��جاعت و 
رش��ادت جلیل را ثابت کرد. در این عملیات 
با این که پایش شکسته بود اصرار دوستان را 
براي آمدن به پشت خط نپذیرفت و به درون 
آب رفت و فرماندهي گردان خط شکن را به 
عهده گرفت و دوباره به سختي مجروح شد. 

دو عملیات کربای4 و 5 شهید محدثی فر باز 
در وسط صحنه و کارزار نبرد حضور داشت و 
نقش مهم و تأثیرگذاری در هر دو عملیات ایفا 
کرد. او که از ابتدای جنگ با شهید چمران و در 

ادامه راه، دوره های گوناگون غواصی و تخریب 
را هم گذرانده بود و گروه های مختلفی را بارها 
آموزش داده بود، فرمانده گردانی به نام گردان 

غواصی یاسین شد.  
یکی از مهم ترین گردان ها در این دو عملیات، 
گردان غواصی یاس��ین بود که غواصانش در 
سرمای سرد زمستان و در میان آب های مواج 
نقش بسیار مهمی ایفا کرد و خیلی هایشان 
هم شهید شدند. عملیات کربای 4 تنها آتش 
بود که بر س��ر نیروها می بارید اما غواصان با 
همان امکانات کم و شرایط سخت حماسه ای 
بزرگ آفریدند. بعد از کربای 4 و ش��هادت 
مظلومانه تعداد زی��ادی از غواصان، فرمانده 
گردان دیگر آن آقاجلیل همیش��گی نبود و 
کمتر لبخند می زد و خدا می داند چه غوغایی 
در دلش برپا بود.  عملیات نصر 4 در تاریخ 10 
تیر 1366 آخرین میعاد این فرمانده جسور 
بود. شهید محدثی فر در این عملیات به علت 
اصابت ترکش خمپاره 60 میلیمتری به ناحیه 
سر و پای چپ، به شهادت رسید. همرزمان 
شهید می گویند ایش��ان در حالی که یا زهرا 
می گفته به ش��هادت رس��یده است. شهید 
محدثی فر هنگام ش��هادت 24 سال بیشتر 
نداشت و در اوج جوانی و پختگی به دوستان 

شهیدش پیوست.
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شهادت بزرگ ترین آرمان و آرزوی 
جلیل بود. هر لحظ�ه حضورش در 
جبهه را ب�ا ای�ن آرزو می گذراند و 
می گف�ت: »خ�دا نکند ک�ه جنگ 
تمام شود و من زنده بمانم«. شهید 
محدثی فر در عملیات هایی همچون 
»والفجر 8«، »کربای 4«، »کربای 
5« و »نص�ر 4« ش�رکت داش�ت
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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  علیرضا محمدی
کت�اب بازجوی�ی از ص�دام نوش�ته جان 
نیکسون  سال 1396 توسط بنگاه ترجمه 
و نش�ر پارسه انتش�ار یافته اس�ت. نام و 
تصویر صدام در جلد این کتاب ما ایرانی ها 
را کنجکاو  مي کند چراکه از میان ملت های 
جهان )غیر از عراقی ه�ا( او را بهتر از هر 
کس دیگری  مي شناسیم. از این رو توجه به 
کتاب هایی نظیر »بازجویی از صدام« برای 
مخاطب ایرانی بدیهی به نظر  مي رسد. با هم 
نگاهی به داشته های این کتاب  مي اندازیم.

ج��ان نیکس��ون یک��ی از اعضای س��ازمان 
جاسوسی امریکا )سیا( بین سال های 1998 
تا س��ال 2011 بود. اینکه چرا نیکس��ون به 
عنوان بازجوی صدام برگزیده ش��د، سؤالی 
است که خود او در توضیحاتی نسبتاً مفصل 
به آن  مي پردازد. او زمانی وارد س��یا شد که 
شکل س��ؤال های مطرح ش��ده در سازمان 
سیا از »بغداد چه  مي خواهد« به »صدام چه 
 مي خواهد« تغییر یافته بود. نیکس��ون پنج 
س��ال قبل از فروپاش��ی رژیم صدام در سال 
1998 به عضویت سیا درآمد و از همان زمان 
به صورت اختصاصی روی صدام و خصوصیات 

اخاقی اش مطالعه  مي کرد. 
  خوره صدام

نیکس��ون  مي گوید او هم مث��ل همکارانش 
خوره صدام ش��ده بود؛ »س��ال ها ب��ا صدام 
نفس  مي کش��یدم.« مانن��د همکارانش به 
خوبی او را  مي ش��ناخت و حتی  مي دانست 
صدام بین انگش��تان س��بابه و میانی دست 
راستش خالکوبی دارد. از همان خالکوبی ها 
که نش��ان دهنده نََس��ب قبیله ای صدام در 
تکریت بود. همچنین صدام وقتی  مي خواست 
عبدالکریم قاسم رئیس جمهور سابق عراق را 
ترور کند، زخمي  روی ران پای چپش نشست 
که  مي توانست او را از بدل های احتمالی اش 
تمایز بخشد. هر چند نیکسون اعتقاد داشت 
صدام هیچ وقت بدلی نداشت و هر حرفی در 

این خصوص احمقانه بود. 
اما آنچه در کتاب بازجویی از صدام بیش��تر 
ب��رای مخاط��ب ایران��ی جذاب تر اس��ت، 
حرف هایی اس��ت که بین او و بازجوهایش 
در مورد ایران، حضرت امام و مسائل پیرامون 
آن رد و بدل  مي شود. در کتاب »بازجویی از 
صدام« فصلی با عنوان »خطر ایران« وجود 

دارد. بسیاری از مطالب در خصوص ایران را 
 مي شود در همین فصل یافت، البته در فصول 
دیگر نیز جس��ته و گریخته صحبت هایی از 

ایران به میان  مي آید.
  تنفر از ایران

ش��اه بیت س��خنان صدام در خصوص ایران 
»تنفر« بود. این موضوع را بسیاری از کسانی 
که بعد از دستگیری صدام با او ماقات کردند 
اذعان کرده اند. در این کتاب نیز  مي خوانیم: 
»صدام نمي توانس��ت نفرتش را از ایرانی ها 
پنهان کند. حتی حرف زدن در مورد ایرانی ها 
او را پریش��ان  مي کرد.  مي گف��ت: ایرانی ها 
مردمانی غیر قابل اعتمادند. همه را دروغگو 
 مي دانند. ابتدا یک چی��زی  مي گویند و بعد 

خاف آن رفتار  مي کنند.«
البته لفظ تنفر از ای��ران در کتاب »بازجویی 
از صدام« تنها از زبان دیکتاتور بغداد شنیده 
نمي شود. خود نیکسون نیز در فصول پایانی 
کتاب عنوان  مي دارد که از ایران متنفر است. 
غیر از این مورد نویسنده سعی کرده بی طرفی 
خود را در دیگر مس��ائل نش��ان دهد ولی از 
کامش مشخص است که یک حکومت سنی 
مقتدر )نظیر آنچه صدام در عراق برقرار کرده 
بود( را به قدرت گیری شیعیان در این کشور 

ترجیح  مي دهد.
  جنگ را ایران شروع کرد!

از آنجای��ی که نویس��نده کت��اب خود عضو 
سازمان س��یا بوده و از طرفی کتاب را برای 
تأیید به سازمان سیا ارائه داده است، بسیاری 
از مس��ائل به ش��کل کلی مطرح  مي شوند. 
حتی آن طور که نویس��نده در مقدمه کتاب 
 مي آورد، تصحیح کننده های سیا بخش هایی 
از نوشته های او را حذف  مي کنند که در کتاب 

این بخش ها با عامت نقطه چین مش��خص 
 مي شوند.

اما چیزی که در کتاب ت��وی ذوق خواننده 
ایرانی  مي زند، نه نقطه چین ها که کلی گویی 
نویسنده است. درس��ت که او به عنوان یک 
مأمور سیا به دنبال یافتن ردپای ساح های 
شیمیایی از ابه ای س��خنان صدام بود اما 
وقتی اذعان  مي کند ک��ه صدام در خصوص 
ایران س��خنرانی مفصلی انج��ام داد، معلوم 
نیست چرا از این سخنرانی مفصل فقط چند 

جمله کوتاه را در کتابش ذکر  مي کند. 
»صدام ساعت ها درباره ایران حرف زد. کمتر 
موضوعی این ق��در او را به ح��رف  مي آورد. 
احساس��ش این بود که کش��ورش در طول 
جنگ غیورانه عم��ل کرده و آزم��ون میان 
ارتش ه��ای دو کش��ور ثابت کرد ک��ه عراق 
جنگجویان بس��یار قابل تری داش��ته است. 
وقتی از او پرسیدم چرا جنگ را شروع کردید، 
ش��روع کرد به صغرا و کبرا چی��دن. حتی با 
وج��ود اینکه تحلیلگ��ران نظا مي  ب��ه اتفاق 
معتقدند اول عراق با یکصد هزار نیرو و 200 
فروند هواپیما حمله کرد، صدام اصرار داشت 

که ایران مسئول خصومت ها بوده است.«
  احترام به امام!

یک بخش جالب توجه در کتاب »بازجویی از 
صدام« همان جایی است که بازجوها از وی 
در خصوص حضرت امام س��ؤال  مي پرسند. 
اینجا صدام حرف عجیبی  مي زند. به نوشته 
نیکسون او سعی  مي کرد چهره بسیار مثبتی 
از خود ارائه بدهد. »ص��دام گفت به آیت اه 
خمین��ی بی احترا مي  نکرده اس��ت و حتی 
مدعی ش��د پا پیش گذاش��ته تا از جشن و 
سرور بیجا در عراق پس از مرگ رهبر ایران 

در ژوئن 1989 جلوگیری کند. گفت یکی از 
دس��تیارانش در تماس با او با لحنی فاتحانه 
درباره مرگ آی��ت اه خمینی ح��رف زد و 
صدام به او گفت در مورد فوت این مرد خدا 
با احترام برخورد کند. )صدام( به ش��دت ما 
را احمق فرض کرد. ص��دام خاصه از آیت اه 
خمینی متنفر بود و او را دشمن دیرینه خود 

 مي دانست.«
  پیشگاه تاریخ

از مجم��وع گفت وگوه��ای بی��ن ص��دام و 
بازجوهایش این طور برداش��ت  مي شود که 
وی گمان  مي کرد در پیش��گاه تاریخ سخن 
 مي گوید. بنابراین س��عی  مي کرد بس��یاری 
از واقعیت ها  آن طور که دوس��ت داشت در 
تاریخ ذکر ش��ود. این نکته ک��ه صدام خود 
را با آش��ور بنی پال حاکم خونریز اما مقتدر 
آشوری مقایسه  مي کرد در منابع دیگر آورده 
شده است. در این کتاب نیز نیکسون عنوان 
 مي دارد که صدام به صاح الدین ایوبی عاقه 
زیادی داشت و از اینکه بازجوهای امریکایی 
صاح الدین را نمي شناختند تعجب  مي کرد. 
صدام عاقه داشت در تاریخ از او نیز همانند 

صاح الدین یاد شود. 
  صدام و روحانیون شیعه

یکی دیگر از بخش ه��ای جالب توجه کتاب 
نظرات صدام در خصوص شیعیان و روحانیت 
شیعه است. او هر چند جمعیت شیعه عراق را 
جزئی از مردم این کشور و سربازانی  مي داند 
که در جنگ علی��ه ای��ران از او و حکومتش 
حمایت کرده اند، ولی ناچار است اعتراف کند 
بسیاری از روحانیون شیعه مانند محمدباقر 
صدر، سیدمحمد صدر و... را ترور کرده است. 
»وقتی از صدام پرسیدم چرا در سال 1980 
محمدباقر صدر را کشت، او  مي دانست دقیقاً 
درباره چه کسی حرف  مي زنم. با وجود این، از 
طرح چنین پرسشی ناراحت شد. صدام گفت: 
شما امریکایی ها چرا نمي خواهید درک کنید 
که حکومت کردن بر عراق آسان نیست.« او 
سپس به منبری طوانی رفت مبنی بر اینکه 
چرا دین و سیاس��ت باید از هم جدا باشند. 
صدام گفت محمدباقر صدر با خمینی تماس 
مخفی داشت، اس��تخبارات هم مکالمه های 
آنها را شنود کرده بود. آنها برنامه داشتند که 

در عراق انقاب اسا مي  راه بیندازند.
  سیاستمدار منطقی یا دیوانه

مخاطب در مطالعه کلیت کتاب »بازجویی از 
صدام« طوري احساس  مي کند که نویسنده 
کتاب از سرنگونی رژیم صدام ناراحت است. 
این ندامت را باید در دنباله همان سیاستی 
بدانیم که سقوط صدام را باعث قدرت گیری 
نیروهای طرف��دار ایران در ع��راق  مي داند. 
همچنین تحرکات داعش در این کش��ور را 
معلول تغیی��ر موازنه های ق��درت در عراق 
بر مي شمرد اما در کل شخصیتی که از صدام 
در این کت��اب ارائه  مي ش��ود، وی را مردی 
منطقی و سیاس��تمداری تیزهوش نش��ان 
 مي دهد که در محیط ناهمگون عراق به سمت 
دیکتاتوری و خشونت کشانده شده است. به 
همین دلی��ل توصیه  مي کنی��م خوانندگان 
عزیز کتاب ویرانی دروازه شرقی نوشته وفیق 
سامرایی از افسران فراری ارتش بعث عراق را 
نیز مطالعه کنند. سامرایی نه در کسوت یک 
بازجوی باادست که در کسوت یک  نظا مي  
زیردست، تجربه سال ها آشنایی اش با صدام 
را در کتاب��ش ارائه  مي ده��د. »صدام همان 
دیکتاتوری بود که فقط به حصول نتیجه فکر 

 مي کرد نه به تلفات انسانی آن.«

نگاه

شخصیت شناسی صدام
 و درک بهتر تاریخ جنگ 

  غامحسین بهبودي
چند س��ال پیش که با یکی از س��رداران دفاع 
مقدس گفت وگو مي کردم، اذعان داشت که ما 
در جنگ، به خوبی دشمن شناس��ی نکردیم. به 
نظر او )سردار غامپور( ایران مي توانست تصور 
بهتری از صدام حسین و روحیات او داشته باشد؛ 
که اگر این طور بود، برخی از سیاسیون و تعدادی 
از نظامي ه��ا روی »اس��تراتژی جنگ جنگ با 
یک پی��روزی« این قدر پافش��اری نمي کردند. 
صدام کسی بود که تا لحظه اشغال بغداد توسط 
نیروهای ائتاف در این شهر ماند و مقاومت کرد.  
توجه ما ایرانی ه��ا به نام ص��دام بدیهی به نظر 
مي رسد. او کسی بود که سال ها در نمازهای مان 
سقوط و دیدن عقوبت کارش را دعا مي کردیم. 
دیکتاتور بغداد همان قدر که مقابل ما خودش 
را قوی نش��ان مي داد، برابر کس��انی که ارتش 
چند صد هزار نفری اش را تس��لیح مي کردند، 
بیچاره و درمانده بود. با همه دبدبه و کبکبه اش، 
تنه��ا 20 روز طول کش��ید ت��ا ن��وار چند ایه 
امنیتی اش فروبریزد و نفربرهای نیروی ائتاف 

در خیابان های بغداد رژه بروند.
ما ایرانی ها زمانی متوجه استجابت دعاهای مان 
شدیم که پزش��کی امریکایی دندان های صدام 
دستگیر ش��ده را مقابل دوربین های تلویزیونی 
وارسی مي کرد. چنان این کار را به تندی و شاید 
با خش��ونت انجام مي داد که انگار مي خواست 
کودکی ترسیده از محیط بیمارستان را در عین 
بی حوصلگی و خستگی، معاینه کند. این همان 
صدامي  بود که با پول کشورهای عربی و ساح 
کشورهای غربی و شرقی فربه شده بود و خیال 
مي کرد روح آشور بنی پال و صاح الدین ایوبی 
در او حلول کرده است. او کس��ی بود که چون 
س��کوت مجامع بین الملل��ی را مي دید، از هیچ 
جنایتی علی��ه مردم ایران و حت��ی مردم عراق 

دریغ نمي کرد.
بعد از س��قوط صدام اگرچه کتابی مستقل در 
تشریح روحیات او منتشر نشد، اما کتاب هایی 
چون بازجویی از صدام )تخلیه اطاعاتی رئیس 
جمهور( و ویرانی دروازه ش��رقی انتشار یافتند 
که نویس��ندگان ه��ر دو کت��اب بخش هایی از 
شخصیت او را به تصویر کشیدند. در این کتاب ها 
مي توانیم ابع��اد دیگری از ش��خصیت صدام را 
فراتر از عکس های او در یونیفرم های اتوکشیده 

نظامي اش مشاهده کنیم. 
مع الوصف ما ایرانی ها هم��ان قدر که نام صدام 
حافظه مان را مکدر مي کند، به همان نسبت باید 
او را بهتر بشناس��یم. دانستن تاریخ مستلزم آن 
است که شخصیت های تأثیرگذار آن را واکاوی 
کنیم. نویسندگان کتاب هایی چون بازجویی از 
صدام و ویرانی دروازه شرقی با هر طرز فکری که 
باشند و هر قصدی که داشته باشند، ما را در نیل 
به ش��ناخت تاریخ معاصر و جهان پیرامون مان 

یاری مي رسانند.

نگاهی به داشته های کتاب بازجویی از صدام )تخلیه اطاعاتی رئیس جمهور(

حتیسخنازایرانیهاصدامراپریشانميکرد
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نگینخلجسرشکی
برخیجوانانونوجوانانعلیهخودیکجنگنرمراآغازکردهاند.
انگارکهقصددارندروانخ�ودرانرمنرمنابودکنند.جوانانداخل
گودایستادهاندواصًاازناميکهبهآنهاميگویندخبرندارندوکار
خودراجالبترینسرگرميبهحس�ابميآورنداماافرادخارجاز

گودبهآنهامعتادهایمدرنميگوین�د.درواقعایننوعاعتیادبه
ظاهرس�المبهنظرميرس�دامادرباطنميتواندبهاندازهاعتیاد
شیمیاییخانمانس�وزباش�د.اعتیادمدرنازدرونفردجوانرا
ميسوزاند،وقتارزشمنداوراميسوزاند،نیرویکاروتحرکاورا
ساکتوکمکممغزاوراهمکوچکميکند.پسخانمانسوزبودن

فقطدرنابودیخانهوخانوادهخودنیستبلکهميتواندخودسوزی
همبهحساببیایدوخودسوزیروانیبدتریننوعقتلنفساست
زیراجوانیکهتواناییابتکاروخاقیتخودرادرعوضکارآفرینی
بهپایپیامکآفرینیوپستاینستاگرامآفرینیميگذاردبهنوعی

قتلنفسمرتکبشدهاست.

تمام زندگی مان در معرض رسانه است! تأثیررسانههاینوظهور
برسبکزندگیمردم

دکترحامدمحمدی*
بدونتردی�درس�انههاازتأثیرگذارترینعوامل
درتعیینسبکزندگیافرادیکجامعههستند.
پسبایدبیشازپیشبهتأثیرنمایشسبکهای
متف�اوتزندگیدربینن�دهوچگونگ�یتزریق
الگویمصرفبهبینندگانتوجهداشت.ازاوایل
دهه70بهبعدب�اورودماهوارهبهای�رانوپساز
آنتوس�عهاس�تفادهازتلفنهم�راه،اینترنتو
س�ایرتکنولوژیهایمبتنیب�راینترنت،تغییر
درمؤلفههایسبکزندگیگروههایمختلفدر
کشورسرعتگرفت.اینموضوعازمنظربسیاری
ازاندیشمندانجامعهشناسیبرایسبکزندگی
اسامي-ایرانیامرینگرانکنندهومخاطرهانگیز
بهنظرميرسدچراکهباتوجهبهرشدوگسترش
استفادهازاینرسانههافرآیندتغییراتفرهنگی
ودرونیسازیآنهادرذهن،اندیشهوتبدیلآنها
بهرفتار،روندوش�دتفزایندهاییافتهاس�ت.
امروزهتمامزندگیروزمرهماندرمعرضوتحت

تأثیررسانهاست.
  

مصرف رس��انه ای مردم این کره خاکی دارای فراگیری 
و استمرار عجیبی شده است. ش��اید در گذشته های نه 
چندان دور مصرف رس��انه ای مردم جه��ان معطوف به 
مؤلفه هایی همچون زمان، م��کان و محدوده معینی از 
شرایط آن دوران بوده اس��ت اما اکنون این دو قید قابل 
توجه به نام مکان و زمان حذف ش��ده و در راستای این 
تحول، محیط روزمره مان به یک محیط رسانه ای تغییر 
حالت داده اس��ت. در دنی��ای کنونی رس��انه ها توانایی 
دارند تا در قالب های گوناگون س��ریال، فیلم سینمایی، 
مصاحبه، خبر، گزارش، فیلم های سینمایی بلند، تئاتر، 
رمان و ش��عر بر دریافت ها، ادراکات، احساس��ات و نوع 
ارزش گذاری ه��ا از واقعیت های زندگ��ی تأثیرات قابل 

توجهی داشته باشند. عاقه شدید و به نوعی وابستگی به 
دنیای رسانه به نوبه خود افکار، عقاید و نگرش های جامعه 
را تحت الشعاع قرار داده است. رسانه ها نقش فوق العاده 
خطیری در آشناسازی مخاطبان با مفهوم سبک زندگی 
و نحوه اجرای آن در چهارچوب خان��واده دارند. در این 
میان رس��انه هایی همچون تلویزیون، جهان تبلیغات و 
مطبوعات، روزنامه ها، نشریه های متفاوت و اینترنت در 
تاشند تا سبک های جدیدالظهوری از زندگی را به مردم 
معرفی کنند. جامعه شناسان در مورد رسانه و تبعات آن بر 
سبک زندگی معتقدند دنیای رسانه های نوین و ارتباطات 
سمعی و بصری، این امکان را برای مردم ایجاد مي کند 
که با س��بک های دیگری از زندگی آشنا شده و تصمیم 
بگیرند و در نهایت هم بر مبنای امیال ش��ان یکی از آنها 
را انتخاب کنند. بدون شک این امیال به کار گرفته شده 
برای انتخاب آنها ریشه در سن، جنسیت، طبقه اجتماعی 
و مذهب فرد دارد. در دنیای رس��انه ای ش��ده امروز، ما 
آدمیان با تعدد تجربه های رسانه ای شده روبه رو هستیم، 

دقیقاً از زمانی که از خواب برمي خیزیم تا  لحظه ای که 
دوباره به خواب مي رویم به گونه ای در معرض پیام های 
رسانه ها و یا اثرات ثانویه آنها قرار داریم. این تأثیرات به 
طور کلی بر آنچه فرهنگ نام دارد وارد شده و مؤلفه های 

آن را دستخوش تغییر و تحول قرار مي دهند.
با ورود مؤلفه های س��بک زندگی غیربومي  با کمک این 
ابزار های رس��انه ای در یک کشور و اش��اعه آن در میان 
گروه های مختل��ف مخاطب به ویژه جوان��ان و زنان و با 
کمترین مقاومت از سوی مخاطب، شاهد معیوب بودن 
چرخه تولید، توس��عه و بلوغ مؤلفه های سبک زندگی و 
حامل های فرهنگی آن جامعه خواهیم بود. بی شک این 
امر قادر است تا زمینه س��از ایجاد ارتباط میان مردم آن 
جامعه با زیست بوم، س��اختار اقتصادی، اجتماع، دین و 
سایر زیرساخت های حیاتی آن جامعه شود و در برخی 
موارد گسست و از هم پاشیدگی اجتماعی را فراهم آورد. 
سبک زندگی هر آنچه را که با زیست فرد و جامعه مرتبط 
بوده و بیانگر روحیات و ارزش های حاکم بر گذش��تگان 
اس��ت )از کوچک ترین جزئی که تشکیل دهنده زندگی 
فردی است تا بزرگ ترین ساختار اجتماعی که در قالب 
نهادهای اجتماعی و شکل ش��هرها و... است( را شامل 
مي ش��ود. با مقایسه ای س��اده در ذائقه غذایی جوانان و 
نوجوانان امروز و جوانان نس��ل دیروز و یا در نوع تکلم، 
پوشش و اس��امي  فرزندان مان مي توان به وجود تفاوت 
میان نسل امروز و دیروز پی برد. تفاوت هایی که رسانه 
در ایجاد و شکل گیری آنها نقش بی بدیلی دارد. امروزه 
تقریباً تمامي  سیاست گذاران کشورهای جهان به اهمیت 
رسانه های جمعی و عمومي  در ش��کل دهی به فرهنگ 
یک جامعه اذعان دارند. پس به همین دلیل اس��ت که 
دنیای رس��انه تبدیل ب��ه عرصه ای ب��رای جنگ پنهان 
سیاستمداران کشورهای مختلف شده است. کشورهای 
توسعه یافته در عرصه رسانه های س��معی و بصری نیز 
گوی رقابت را از س��ایرین ربوده اند و به واس��طه همین 
تسلط، سعی بر ایجاد نوعی تفوق فرهنگی بر سایر ملل ها 
دارند. آنچه امروز از آن به عنوان جنگ نرم یاد مي کنند 

نمودی از همین امر است. 
*جامعهشناس

سبکمراقبت

کمدانس�تنبهترازدانس�تههایغلط
است

محققان نش��ان داده اند افرادی که بیش از چند 
ساعت در هفته از رایانه استفاده مي کنند بیشتر 
احتمال دارد چاق شوند، تهاجمي  باشند، احساس 
اضطراب کنند و در آموزش و یادگیری فرآیندهای 
آموزشی دچار مشکل شوند. تحقیقات ثابت کرده 
استفاده از این فضا در دهه های اخیر افزایش یافته 
و این امر منجر به باا رفتن اضطراب و افسردگی 
در نسل جوان شده است. خصوصاً در نوجوانان که 
در پی کسب هویت هستند و ثبات هویتی آنان 
در این بازه بیش از هر زمان دیگری است و جدید 
و نو بودن این پدیده ها، کنجکاوی های بسیاری را 
مي طلبد و نوجوانان در پی کسب هویت هستند 
و جس��ت وجوگری خود را از ای��ن طریق قانع 
مي کنند، اما همیش��ه همه اطاعات درست در 
دسترس نیست و لذا دانستن کمتر به مراتب بهتر 

از اطاعات نادرست است.
وادیآس�یبزایاینترنتبرایجوانان

ونوجوانان
دوره نوجوان��ی و جوان��ی حس��اس ترین و 
سرنوشت س��ازترین دوران زندگی اس��ت و به 
همین خاطر شالوده زندگی افراد در این دوران 
شکل گرفته و پایه ریزي مي شود. در عصر حاضر 
نیز پیشرفت وسایل ارتباط جمعی، الکترونیکی 
و سرگرم کننده که نمونه بارز آن رایانه، اینترنت، 
گوشی موبایل و محیط های مجازی است جوانان 
و نوجوان��ان ام��روزي را به وادي آس��یب زایی 
مي کش��اند. به عنوان مث��ال اعتی��اد اینترنتی 
مقوله ای اس��ت که در حال حاضر بین اقشار و 
گروه های مختلف جامعه در حال افزایش است 
و افراد زمان زیادی را به آن اختصاص مي دهند. 
گاهی خود والدین هم فرزندان را به این سمت و 
سو سوق مي دهند. بی ش��ک شرایط به گونه ای 
است که شما ش��اید صددرصد نتوانید فرزندان 
خود را از این فضا خارج کنی��د اما مي توانید آن 
را مدیریت کنی��د. وقتی فرزند ش��ما در اوقات 
فراغت خود تفریح درستی ندارد یا زمانی برای 
تفریح های دسته جمعی در خانواده برنامه ریزی 
نمي شود، بیش��ترین چیزی که جای خود را در 
بین نوجوانان و جوانان باز مي کند، گوشی موبایل 

و شبکه های مجازی است.
وقت�یزوجینزمانش�انراب�هفضاي

مجازياختصاصميدهند
در حوزه خانواده و روابط زوجین هم ما ش��اهد 
استفاده بیش از حد زن و شوهر از فضای مجازی 
هس��تیم که خود باعث از بین رفتن صمیمیت 
بین زوجین مي شود، چون زمانی را که مي توانند 
به هم اختصاص بدهند، به ش��بکه های مجازی 
اختصاص مي دهن��د. منکر فواید ش��بکه های 
مجازی نیس��تیم اما نکته مهم این است که در 
شبکه های مجازی افراد قابل شناختن نیستند 
و مي توانند خوب باش��ند، خوب صحبت کنند 
اما از اختالی رنج ببرند که حتی خودشان هم 
متوجه نباشند. مثل اختال های شخصیت که 
چون با شخصیت افراد عجین ش��ده است آنها 
اصًا آگاهی از آن ندارند و این افراد گاهی برای 
ارضای روانی خود با ورود به شبکه های مجازی 
که در هر صورت دنیای واقعی و قابل شناخت ما 
نیست، خود را بهتر از آنچه باید نشان مي دهند، 

در هر حوزه و در هر شرایطی.
با مراجعاتی که در کلینیک های روانشناسی به ما 
مي شود و درصد اضطراب ها، افسردگی های افراد 
که با حاات روحی نامتناسبی مراجعه مي کنند 
و این افراد قس��متی از حاات خود را به خاطر 

اعتماد به شبکه های مجازی و استفاده نابجا به 
آن عنوان کرده اند، ما ناگزیری��م این واقعیت را 
بپذیریم که بخشی از جامعه به اعتیاد اینترنتی 

دچار شده است.
دنیایيباآدمهايمجازی

استفاده بیش از حد از این شبکه ها مي تواند تأثیر 
بسیار نامطلوبی در ما ایجاد کند. اولین حالت آن 
اضطراب و افسردگی است چراکه فرد همه چیز 
خود را به این ش��بکه ها محدود مي کند. ذاتاً ما 
افرادي اجتماعی هستیم و نیاز داریم احساسات 
خود را با کس��ی در میان بگذاری��م، حاا اگر در 
دنیای واقعی نیس��ت در دنیای مجازی است و 
آسیبی که ما از دنیای مجازی مي گیریم، بسی 
س��نگین تر و غیر قابل جبران تر از فضای واقعی 
اس��ت چراکه افراد در دنیای مج��ازی، مجازی 
هس��تند و تنها در کام، بیان و متن مي توانند 
همدم و هم صحبت ما شوند اما خود واقعی آنها 

چیز دیگری است.
اس�یرتاروپ�ودش�بکههاياجتماعي

شدهایم
ما ه��ر روز گای��ه مي کنیم که ب��ه اهداف مان 
نمي رس��یم و از همه چیز و همه کس شکایت 
مي کنیم اما چقدر برای اهداف مان زمان و انگیزه 
گذاش��ته ایم؟ چقدر از زمان ما به این شبکه ها 
و اعتیاد ما به این فضاها اختص��اص پیدا کرده 
اس��ت؟ چرا آن قدر در گیر و دار این شبکه ها و 
اسیر در تار و پود آن شده ایم؟ ما داریم چیزي را 
از دست مي دهیم که واقعاً غیر قابل جبران است. 
این زمان و وقت ماست. اگر استفاده بیش از حد 
از این فضاها ما را به اهداف مان نزدیک تر مي کند 
حرفی نیست، اما نه تنها ما را از اهداف مان دورتر 
و دورترمي کند بلکه باعث مي شود تا ما حااتی از 

تنهایی، افسردگی و غم را تجربه کنیم.
روابطاجتماعیم�انرادردنیایواقعی

تقویتکنیم
اعتی��اد اینترنتی، اش��تغال های ذهنی، میل یا 
رفتارهای کنترل نش��ده، توجه به کامپیوتر یا 
اس��تفاده از اینترنت شناخته مي ش��ود که در 
نهایت به اختال یا فش��ار روان��ی مي انجامد و 
همانند سایر اعتیاد ها، وابستگی به اینترنت نیز با 
عائمي  همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی، 
تفکرهای وسواس��ی و از هم گسیختگی روابط 
اجتماعی همراه اس��ت. اگر شما در هفته بیش 
از 20 ساعت از اینترنت استفاده مي کنید، بهتر 
است جدی تر به این مقوله توجه کنید. از سوی 
دیگر روابط افراد در جهان واقعی کاسته مي شود و 
احتمال افت عملکرد آموزشی آنان نیز باا مي رود 
و مي تواند این نوع اعتی��اد روابط مختلف فرد را 
تحت تأثیر قرار دهد، از جمله روابط کاری، روابط 
با خانواده، همسر و فرزندان. یکی از شکایت های 
رایج زوجین استفاده بیش از حد همسر از موبایل 
و شبکه های مجازی است، ما در قبال چه چیز این 

ارزش ها را از دست مي دهیم؟
باید جسارت تغییرات در دنیای واقعی را داشت. 
اگر نه پناه بردن به این فضا های مجازی کمکی به 
ما نمي کند. یکی از مهم ترین مسائل برای کاهش 
اعتیاد اینترنتی این است که ما نیازهای خود را 
در دنیای واقعی جست وجو کنیم. اگر آن طور که 
ما مي خواهیم نیست در حل آن تاش کنیم. ما 
باید روابط اجتماعی دنیای واقعی خود را تقویت 
کنیم. بپذیریم که باید زمان خود را مدیریت کنیم 
و اس��تفاده ضروری را انجام دهیم، اما استفاده 
بیش از حد نه تنها سودی برای ما نداشته بلکه 

ضررهایی را نیز متوجه ما مي کند.
*روانشناسبالینی

ازاعتمادشروعميشودوبهاعتیادميرسد
دنیایی پر از آدم های مجازی

سبکارتباط
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جنگ نرم کاربران علیه خودشان!

مراقباعتیادمدرنجوانانباشیم
اعتیاد مدرن یعنی همین وابستگی به یک صفحه شیشه ای 
که اگر نباشد آب و هوا و خوراک و پوشاک هم برای برخی 
جوانان معنی ندارد! اصًا باید در هرم نیازهای انسانی یک 
بخش مجزا به اینترنت اختصاص بدهند و به طور دقیق تر 
باید در کنار نیازه��ای اولیه مانند آب و هوا و مس��کن قرار 
بگیرد! البته اعتیاد مدرن فقط به اینترنت ختم نمي ش��ود 
بلکه خیلی گس��ترده تر از این حرف ها است. عادت به عدم 
رضایت همیشگی از ظاهر خود، عمل های پی در پی زیبایی، 
ورزش بدنسازی فقط  با هدف بازو بزرگ کردن و یا گز کردن 
خیابان های باای شهر با خودرو هم نوعی اعتیاد مدرن به 
حساب مي آیند. اعتیاد مدرن یعنی جنون برای خرید لوازم 
آرایشی. اعتیاد مدرن یعنی اگر هر ماه چند دست لباس نو 
نخرم، مرده ام. حتی معتاد مدرن یعنی جوانی که فکر مي کند 
در تاریک ترین نقطه کافه نشستن و سیگار به لب داشتن و 
افسرده بودن یعنی حالتی از دغدغه مندی، اما نمي داند که 
این س��بک زندگی آدم های درمانده است و اعتیاد به جلب 
محبت دیگران به حساب مي آید. البته این نوع اعتیادهای 
مدرن فقط مخصوص گروه سنی نوجوان و جوان به حساب 
نمي آید بلکه بسیاری از بزرگساان را هم به ورطه خودسوزی 
روانی رسانده است. این نوع اعتیادها به یک بیماری جمعی 
تبدیل شده اس��ت. بیماری روانی که خیلی از کمبودها را 
پررنگ تر هم مي کند. چرا یک جوان باید از هر وعده خوراک 

خود در اینستاگرام پستی بگذارد؟ 
جوانی که نتواند خود را در جم��ع خانوادگی ابراز کند پس 
کمبود توجه پیدا مي کند و همین اس��ت ک��ه از لحظه به 
لحظه تفریح و خوراک و پوش��اک خود یک نقاب کاذب از 
ش��ادی مي س��ازد. اگر کمي  به رفتارهای خود توجه کنیم 
متوجه خواهیم شد که اولین نخ سیگار را خودمان به دست 

جوانان و نوجوانان مي دهیم. اگر انسانی از ظاهر خود به طور 
همیشگی ناراضی است و فکر مي کند با هزاران عمل الکی 
زیبایی مي تواند برازنده ش��ود پس به طور احتمالی دایل 
دیگری هم مي تواند داشته باشد و نباید فقط انگشت اتهام 
اعتیاد مدرن را به سمت او ببریم. شاید هیچ وقت، هیچ کس 
به او نگفته است که تو زیبایی و اگر شخصی تو را بخواهد باید 
تمام تو را بپذیرد و نه فقط بینی زیبا و گونه های زیبای تو را.

اعتیاد همیش��ه برای پر کردن جای خال��ی یک چیز دیگر 
وارد زندگی آدم مي ش��ود. فرقی هم ندارد ک��ه این اعتیاد 
مدرن باش��د و یا ش��یمیایی و به مواد. اعتیاد یعنی عادت 
کردن و وابس��ته بودن. اعتیاد مانند چسب زخم است و بر 
روی زخم هایی مي زنند که از نبود مس��ائلی مهم تر حاصل 
ش��ده اند. اعتیاد باعث مي ش��ود حتی برای دقایقی خیلی 
چیزها فراموش شوند و نوعی مسکن موقت است. فرقی هم 
ندارد مدرن یا غیرمدرن. در اصل، نفس عمل است که کم کم 

از هر دردی مي تواند دردناک تر بشود.
وقتیجوانانزودپیرميشوند

اعتیاد به اینترنت بدترین نوع اعتیاد مدرن است. این اعتیاد 
نه تنها جسم بلکه روان افراد را هم رنجور و بی جان مي کند. 
تنها چیزی که در معرض خطر اس��ت فقط چش��م نیست 
بلکه اعتیاد اینترنتی حافظه را به م��رور کاهش مي دهد و 
مغز را کوچک مي کند زیرا حجم وسیعی از اطاعات وارد 
مغز مي شود که با آنها نمي توان کاری انجام داد و هیچ گونه 
کارایی ندارند و ذخیره س��ازی این اطاعات بسیار نیروی 
مغز را تحلیل مي ب��رد. اطاع��ات ورودی زمانی برای مغز 
مفید هس��تند که بتوان در جهت خروج��ی و کارآمدی از 
آن اس��تفاده کرد. وقتی ذه��ن از توانای��ی تحلیل خود در 
جهت ابتکار، ابداع و کارآمدی استفاده نکند پس به تدریج 
ضعیف تر مي شود. ذخیره حجم گسترده ای از اطاعات که 

هیچ سودمندی ندارند فقط ذهن را خسته تر مي کند و آن 
زمانی که مغز باید فعالیت کن��د دیگر توان درک و تحلیل 
ندارد و همین رکود تدریجی سبب اختال آلزایمر و پیری 
زودرس مغز مي شود. در نظر بگیرید بدنی 20 ساله با مغزی 
50 و 60 ساله چه هماهنگی خواهد داشت؟ مغزی خسته 
و پیر دیگر نمي تواند به بدن دستور تحرک و جوانی بدهد، 
در نتیجه، فرد منزوی، بی تحرک و بی جان مي شود. با این 
وصف، اعتی��اد اینترنتی و اعتیاد ش��یمیایی هر دو نیروی 

جوانی را نابود مي کنند.
ترکعادتهمیشههمموجبمرضنميشود

ضرب المثل معروفی ک��ه مي گوید »ترک ع��ادت موجب 
مرض است« همیشه هم درس��ت و پایا نیست، بلکه اگر به 
اعتیاد و عادت خود ادامه دهید پس از چاله به چاه و از چاه 
به قعر زمی��ن خواهید رفت، در نتیجه، ی��ک زمانی باید در 
مقابل عادت های غلط ایستاد. اگرچه، ترک اعتیاد در ابتدا 
دردناک و آزاردهنده است اما همیشه گفته اند که آسایش 

بعد از تحمل سختی ها فرامي رسد. پس باید یک بار شکست 
را بپذیرید تا بتوانید از نو خود را بسازید. همیشه برداشتن 
پله اول سخت است اما همیشه سخت نمي ماند. پس خود را 
با جمله هایی مانند ترک عادت موجب مرض است هیچ وقت 
سرگرم نکنید و سر خود را گرم تغییر و تحول بکنید. اول راه 
این حرف ها کمي  تکراری و کلیشه ای به نظر مي رسند اما 
باید خود را باور کنید. همیشه با خود بگویید که ابزار و ساح 
ازم را در دست دارید و پیروزی یا شکست در این جنگ به 

خود شما بستگی دارد.
اشتباه بسیاری از مردم این است که اعتیاد را فقط در مصرف 
موادی خاص مي دانند در صورتی ک��ه عادت به هر چیزی 
اعتیاد مي آورد. یکی از سخت ترین انواع اعتیاد مدرن را هم 
مي توان خشکس��الی روانی نامید. افرادی که به کهنه فکر 
کردن، بی معنی حرف زدن و تفکرات غم زده عادت کرده اند 
هم به اعتیاد دچار هستند و فقط نوع اعتیاد آنها کمي متفاوت 
است. امروزه در عصری قرار داریم که افراد باید سطح مطالعه 
خود را افزایش دهند و هر روز خود را به روز کنند. افراد باید 
یاد بگیرند که از پیش��رفت علم به بهترین ش��کل استفاده 
کنند و تلفن همراه و اینترن��ت و رایانه ها را فقط برای بازی 
و پیام رسانی به کار نگیرند. در نتیجه، افرادی که در همان 
دنیای قدیمي  و بدون پیش��رفت خود زندگی مي کنند هم 
دچار اعتیاد هستند زیرا به این سبک زندگی عادت کرده اند. 
خشکسالی روانی برای آنها عادت شده است. این خشکسالی 
روانی شامل تمامي  گروه های سنی اس��ت. کسی که خود 
را ارتقا نمي دهد به طور تدریجی دچار خشکس��الی روانی 
مي شود. در نهایت، بعد از تمامي  این حرف ها باید گفت هر 
چیزی که از حد خارج بشود مي تواند اعتیاد باشد. انسان به 
طور چند بعدی خلق شده است پس نباید تمام وجود خود 

را فقط به یک کار اختصاص دهد.
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  احمدرضا صدري
جعفر شريف امامي  استاد اعظم فراماسونري در 
ايران، در دوره س�لطنت محمدرضا پهلوي، دو 
نوبت نخست وزير ش�د. او به تناسب موقعيت و 
شغل خويش، با محمدرضا پهلوي مراوده داشت 
و از منش و شخصيت وي بسيار مي دانست. با اين 
همه وي به دايلي كه قطعًا »آبروداري« در زمره 
آن است، ترجيح داده درباره زندگي خصوصي 
شاه و خواهرش اشرف، در خاطرات ضبط شده 
خود چيزي نگويد. )حبيب اجوردي اين نكته 
را در مقدمه مصاحبه خود با شريف امامي  آورده 
اس�ت(. او در مقام بيان خاطرات سياسي خود 
از ش�اه نيز، با احتياط س�خن مي گوي�د و البته 
بس�ياري از موارد را نيز درز مي گيرد. در مقالي 
كه پيش رو داريد، برخي داوري هاي محتاطانه او 
درباره پهلوي دوم بازخواني تحليلي شده است. 
اين داوري ه�ا در حد خود مي تواند ترس�يم گر 
عادات و خلقيات ش�اه مخلوع باشد. اميد آنكه 

مفيد افتد.
   

  دولت نخست جعفر شريف امامي  در يك نگاه
قبل از ورود به خوانش خاطرات شريف امامي  درباره 
ش��اه، اش��ارتي به چند و چون آمد و رفت دولت وي 
بي مناسبت نيست. دولت منوچهر اقبال در شهريور 
۱۳۳۹ به دلي��ل تقلب در انتخابات مجلس بيس��تم 
و انحال مجلس، س��قوط کرد و به ج��ای وی جعفر 
شريف  امامی به نخست وزيری رسيد. از حوادث دوران 
نخس��ت  وزيری او، يکی بهبود روابط ايران و شوروی 
و قطع حمات راديويی مس��کو بود و ديگری تجديد 
انتخابات دوره بيس��تم. دولت شريف   امامی انتخابات 
دوره بيس��تم مجلس ش��ورای ملی را تجديد کرد و 
در اس��فند ۱۳۳۹ مجلس افتتاح ش��د. در انتخابات 
زمس��تانی دوره بيس��تم، چند کرس��ی به منفردين 
انتخابات تعلق گرفت. در نتيجه اللهيار صالح، ارسان 
خلعتبری، جعفر بهبهانی، مهن��دس مقدم مراغه  ای 

و محمدعبداه گرجی به مجل��س راه يافتند. اولين 
کسی که در آن مجلس افشاگری کرد، احمد آرامش 
وزير مش��اور و مديرعامل س��ازمان برنامه بود که از 
اعمال ابتهاج مديرعامل پيشين سازمان برنامه پرده 
برداش��ت و امريکايی  ها را متهم به سوءاس��تفاده در 
مقاطعه  کاری ها کرد. صالح نيز با اعتبارنامه آقاجمال 
اخوی وکي��ل اول ته��ران و رئيس انجم��ن نظارت 
انتخابات تابستانی مخالفت کرد و مجلس را شايسته 

برای ادامه کار ندانست.
در دول��ت ش��ريف  امامی، فرهنگيان ب��ه علت کمی 
حقوق دست به اعتصاب زدند و در بهارستان اجتماع 
و خواسته  های خودش��ان را عنوان کردند. به دستور 
دولت، پليس ب��ه روی آنها آتش گش��ود و در نتيجه 
يک معلم به نام ابوالحسن خانعلی کشته شد و دو تن 
از نمايندگان )خلعتب��ری و بهبهانی( دولت را به علت 
اهمال در کار فرهنگيان استيضاح کردند. شريف   امامی 
هنگام پاسخ به استيضاح، با چند تن از نمايندگان به 
مش��اجره پرداخت و در نتيجه رئيس مجل��س او را از 
تريبون پايين کش��يد و او نيز نزد شاه رفته، استعفای 
خود و کابينه را تسليم کرد و با اين ترتيب، دوران هشت 

ماهه نخست  وزيري پرآشوب او خاتمه يافت.
  در دوره م�ا، فق�ط نخس�ت وزير ش�رفيابي 

داشت! 
تذکار بدين نکته ازم اس��ت ک��ه خاطراتي که جعفر 
شريف امامي  در گفت وگو با حبيب اجوردي بازگفته، 
مربوط به آغازين دوره نخست وزيري اوست. از همين 
رو بايد گفت برخي خصال منفي ش��اه که مورد اشاره 
نخس��ت وزير وي قرار گرفته، در ادوار بعدي تش��ديد 
شده است. ازجمله کنترل تک تک وزيران که شريف 
امامي  مدعي اس��ت از دوران هويدا آغاز ش��ده است. 
او درباره نح��وه ارتباط خود با محمدرض��ا پهلوي در 
دوران نخس��ت وزيري و تغيير کم و کيف آن در ادوار 
بعدي آورده اس��ت: »موقعی که نخس��ت وزير بودم، 
هفته ای دو دفعه شرفيابی داشتم و مرتب بود، اما وزرا 
هيچ کدام شرفيابی مرتب نداش��تند. فقط موقعی که 

اعليحضرت راجع به مطلب خاصی توضيحاتی از خود 
وزير می خواس��تند وزير مربوطه را احضار می کردند 
تا از او گزارش بخواهند يا اقدامی کند. تمام مس��ائل 
به وسيله نخس��ت وزير به عرض اعليحضرت می رسيد 
و اعليحضرت هم ]اگر[ امری داش��تند به نخست وزير 
می فرمودند که به وزرا اباغ ش��ود ولی بعداً به تدريج، 
مخصوصاً زمان هويدا اين مطلب متداول شد که وزرا 
تک تک می رفتند و ش��رفياب می ش��دند. البته وزير 
خارجه مس��تثنی بود. وزير خارجه هر روز ش��رفيابی 
داش��ت و گزارش های س��فرا و تلگراف ها را می آورد و 
برای اعليحضرت می خواند، دستور ازم ]را[ می گرفت 
و بعد می رفت طبق دستور اقدام می کرد. وزير جنگ 
هم هفته ای دو دفعه شرفيابی داشت. آن وقت رئيس 
س��تاد ارتش، فرمانده��ان نيروی زمين��ی و هوايی و 
دريايی و ژاندارمری و سازمان امنيت و پليس و رؤسای 
ارکان ارتش هر کدام کم و بيش ش��رفيابی داش��تند. 
همين اواخر پنج شنبه ها روز افسران بود که می رفتند 
و ش��رفياب می ش��دند. اعليحضرت به تمام کارهای 
آنها وارد بودن��د و مثل يک وزير جنگ خودش��ان به 
تمام جزئيات کارها رسيدگی می کردند که البته کار 
صحيحی نبود. مقدار زيادی وقتشان را می گرفت، ولی 

ازم می دانستند خودشان اين کارها را بکنند.« 
  نه، نه، من به هيچ كس اعتماد نمی كنم!

نکته ديگري که شريف امامي  با اما و اگر و احتياط در 
خاطرات خويش آورده، بي اعتمادي شاه به کارگزاران 
حکومتي خويش از جمله نخس��ت وزير است. اساساًَ 
برس��اختن حکومتي که در آن حاکم به کسي اعتماد 
ندارد، موجب مي ش��ود که وي در هم��ه امور دخالت 
کرده و عرصه هاي گوناگون حاکميتي را قبضه نمايد. 
شايد بتوان اين امر را از علل تشکيل حکومت مطلقه 
شاه دانس��ت، چنان که در خاطرات نخست وزير وي 
آمده است: »يکی از مسائلی که جالب است و بد نيست 
اظهاری در آن خصوص شود اين است که اعليحضرت 
راجع به بعضی از مس��ائل فوق العاده اصرار داشتند و 
مقيد بودند، از جمله اينکه نمی خواس��تند اختياری 

شريف امامي  در پايان خاطرات خود 
و ش�ايد در پاس�خي مثبت به س�ير 
سؤاات مصاحبه گر، بااخره دل را به 
دريا مي زند و پرده از خوي استبدادي 
محمدرضا پهلوي برمي دارد. او بر اين 
باور است كه شاه در همه چيز، خود را 
از همه كس داناتر مي نم�ود و ناگفته 
پيداس�ت كه برون داد چنين تفكري 

در عرصه حكمراني چه خواهد بود

جعفر ش�ريف امامی: اين ط�ور نبود كه 
يك نفر به همه مس�ائل طوری تس�لط 
داش�ته باش�د كه همه چي�ز را بهتر از 
همه بداند. ]ايش�ان[ ديگر زياد معتقد 
به مشورت نبودند. اواخر اصًا مشورت 
نمی كردن�د. اگر كس�ی هم به ايش�ان 
مش�ورت می داد، ]به خص�وص[ اگر به 
نحوه اينكه مش�ورت را ب�ه نحوی بيان 
كند كه قاب�ل هضم و قابل قبول باش�د 
آش�نا نبود، اعليحضرت اص�ًا ناراحت 
می شدند و آن مشورت را نمی پذيرفتند
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»روايت هايي از شيوه حكمراني محمدرضا پهلوي« در آيينه خاطرات جعفر شريف  امامی 

 اعلیحضرت نظر هیچ کس را
 قبول نداشت! 

  محمدرضا كائيني
حدود دو ده��ه قبل و 
در مس��افرتي به شهر 
اصفه��ان، اث��ري را که 
هم اين��ک در ص��دد 
معرفي آنم، ابتياع کردم 
و از مطالعه آن که به قلم 
فاض��ل ارجمند جناب 
دکت��ر محمدحس��ين 
رياح��ي فراه��م آمده 
است، حظ وافر بردم. اين کتاب از آن پس تا چند 
ماه گذشته، ناياب بود تا اينکه در مسافرت اخيرم 
به اصفه��ان، دريافتم که اين يادمان ارزش��مند با 
اضافات متني و س��ندي فراوان، مجدداً منتش��ر 
شده اس��ت. در آغاز اين اثر ديباچه اي است که ما 
را با هويت آيت اه ارباب و مکانت وي بيشتر آشنا 
مي سازد: »يکی از استوانه های معنوی و از مشاهير 
فرهيخته دوران معاصر، عامه حاج آقا رحيم ارباب 
است. او که در خاندانی ادب دوست و اهل فرهنگ 
رش��د يافته بود با ورود به حوزه آن زمان اصفهان 
که در مرتبه ای واا قرار داشت و محيطی سرشار 
از صفا و يگانگی بود و نيز با اس��تفاده از اس��تادان 
مهذب و شايس��ته به مرتبه ای دست يافت که در 
علم و عمل شهرة زمان خود ش��د و انصافاً الگويی 
مثال زدن��ی و نمونه ای ب��ارز از اخاق، انديش��ه و 
معنويت شد. اگر چه امروزه آن فضا ها کمتر وجود 
دارد اما نام و شخصيت آقای ارباب در تاريخ فرهنگ 
اين سرزمين جاودانه و خلل ناپذير است. اصفهان 
نيز که در ادوار مختل��ف تاريخی به ويژه در اعصار 
متعددی از حيث پرورش نخبگان و دانش��مندان 
خوش درخشيده، به امثال مرحوم ارباب مباهات 
می کند. امروزه مزار آن عالم عامل زيارتگاه خاص 
و عام است اما مهم تر از همه مسائلی است که باعث 
اعتا و عظمت روحی و تجلی فضايل در شخصيت 
او گرديده و سعی بر آن بوده که در اثر حاضر به آن 

پرداخته شود.
بي��ش از دو دهه قب��ل به اهتم��ام نگارن��ده اين 
س��طور مطالبی فراهم آمده و به چاپ رس��يد اما 

در اين مدت نس��بتاً طوانی همواره درصدد بودم 
آگاهی های بيش��تری را يافت��ه و آن را در اختيار 
عموم فرهنگ دوس��تان اين مرز و ب��وم بگذارم تا 
شيفتگان چنين ش��خصيت هايی بتوانند بيشتر 
با زوايای دانش، پارس��ايی و درست انديشی آقای 
ارباب آش��نا ش��وند و توفيقی حاصل ش��د که در 
مدت چندين ماه با فراه��م آوردن اطاعات قبلی 
و س��امان دادن و اصاح آنها و نيز به دست آوردن 
مواردی جديد، مطالب را تنظيم کنم و در اختيار 

عاقه مندان قرار دهم. 
اين اثر در چه��ار بخش تدوين ش��ده، بخش اول 
مشتمل بر حکايات گوناگونی است که راويان آن 
معمواً از شاگردان و دست پروردگان و يا مصاحبان 
و عاقه مندان آيت اه ارب��اب بوده اند. بخش دوم، 
دربردارنده مقااتی است که بيشتر به ويژگی های 
آقای ارباب و يا مس��ائل مرتبط با ايشان پرداخته 
است. جزء س��وم اشعار مختلفی اس��ت که درباره 
شخصيت وی بوده که تعدادی مربوط به رحلت و 
رثای مرحوم ارباب و مواردی بعدها و به مناس��بت 
ياد و گراميداشت او سروده شده است. چهارمين يا 
آخرين قسمت، بخش ضمائم يا تصاوير که آن نيز 
در رابطه با زادگاه و محل زندگی، حضور ايشان در 
برخی مجالس و محافل، بعضی استادان و پاره ای 
ش��اگردان و تعداد ديگری مربوط به آن فرهيخته 
دوران است. در پايان مناسبت دارد از کليه عزيزانی 
که در انجام اين کار م��ا را همراه بودن��د از جمله 
شهرداری، شورای  اسامی ش��هر )دوره چهارم و 
پنجم( و مردم دانش دوست چرمهين خصوصاً آقای 
خسرو پرگر تقدير نموده، همچنين از مساعدت های 
مديريت محترم انتشارات جنگل �  جاودانه، آقای 
مهدی نحوی و همکارانشان و خانم مرضيه سجاد   
)ويراس��تار( و آقای وحيد ش��ريفی )طراح( و نيز 
آقايان مهدی نقش، غامرض��ا نصراللهی، حميد 
خليليان و محمدحس��ين آقاداودی سپاسگزاری 
نمايم. گفته ها و نوشته های بسياری از فرهيختگان 
در تأليف کتاب و شکل دادن به اثر، مؤثر بود که از 
درگاه حضرت احديت ب��رای رفتگان از آنها طلب 
مغفرت و آمرزش و جه��ت بازماندگان و حاضران 

صحت و شادکامی آرزومندم«.

 به بهانه انتشار يادمان زنده ياد 
آيت اه حاج آقا رحيم ارباب

 حاات و مقامات
 »ارباب معرفت«
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به کسی داده شود و مخصوصاً در مسائل خارجی 
هر اقدام کوچک��ی بايد با نظر و اطاع خودش��ان 
باش��د و همچنين در م��ورد وزارت جنگ. خوب 
يادم هس��ت يک موقع آقای دکتر وکيل نماينده 
ما در سازمان ملل بود. تلگرافی به نخست وزيری 
فرستاد مشعر بر اينکه مس��ئله ای آنجا مطرح بود 
)حاا موضوع آن يادم نيس��ت که چه بود( و اجازه 
خواسته بود- يعنی پرس��يده بود که چه جور رأی 
بدهد. مثبت رأی بدهد ي��ا منفی؟- من بافاصله 
به او تلگراف کردم که تعجب می کنم شما چنين 
مطلبی را س��ؤال می کنيد. پرواضح است بايد در 
اين امر مثبت رأی بدهيد. بع��د از ظهر همان روز 
تيمسار سرلش��کر انصاری که وزير راه بود دعوتی 
برای بازديد کارخانجاتی که لکوموتيوهای جديد 
امريکايی را تعمير می کردند کرده بود. اعليحضرت 
آنجا تشريف فر شدند. من هم البته در خدمتشان 
بودم. بعد از اينکه بازديد تمام شد، از کارخانجات 
که به سمت ايستگاه آمديم که اعليحضرت از آنجا 
به کاخ تشريف ببرند، به ايشان عرض کردم امروز 
وکيل چنين تلگراف��ی کرده بود و م��ن اين جور 
جواب دادم. يک مرتبه اعليحضرت ناراحت شدند 
و با عصبانيت گفتند: چطور ش��ما قبل از اينکه به 
من بگويي��د چنين تلگرافی ب��ه او کرديد؟ گفتم: 
قربان! اگر به عرض می رس��اندم چه می فرموديد 
که تلگراف شود؟ فرمودند: خب درست است. من 
همان را می گفتم که شما به او گفتيد. عرض کردم: 
من چون می دانس��تم و برايم محرز ب��ود که بايد 
اين جور رأی داده ش��ود، اين بود که ديگر مزاحم 
اعليحضرت نش��دم. حاا به عرض می رس��انم که 
مستحضر ش��ويد. گفتند: نه، نه. بايد حتماً وقتی 
چنين مطلبی پيش می آيد قبًا به خود من گفته 
ش��ود تا بگويم چه کار کنند... اين گذش��ت. آنجا 
جای بحث بيش��تری نبود. دفعه بعد که شرفيابی 
داشتم به عرضشان رس��اندم: قربان، اعليحضرت، 
چرا اين قدر خودتان را ناراحت می کنيد؟ بااخره 
ش��ما عده زيادی را برای انجام کارها و سمت های 
مختلف انتخاب و انتصاب کرده ايد. خب هر کس 
در حدود وظيفه خودش بايد اختيار داشته باشد 
که تصميم بگيرد و عم��ل و کار کند. فرمودند: نه، 
نه، من به هيچ کس اعتماد نمی کنم! گفتم: قربان، 
اگر اين جور باش��د که اعليحضرت خيلی ناراحت 
خواهيد بود. بهتر اين اس��ت که کسانی را انتخاب 
کنيد که م��ورد ]اعتمادتان باش��ند[. اگر به بنده 
اعتماد نداريد، خب من استعفا بدهم کس ديگری 
بيايد که به او اعتماد داريد و بگذاريد وقتی که آمد 
کارش را بکند که بار اعليحضرت سبک شود و به 
کارهای اساسی تر و مهم تر برس��د. اگر قرار باشد 
برای يک رأی در سازمان ملل حتماً به اعليحضرت 
عرض ش��ود، خب ديگر اعليحض��رت وقتی برای 
اينکه کارهای اساسی مملکت را بررسی بفرماييد 
نخواهيد داش��ت. فرمودند: نه، نه، من اين تجربه 
را دارم که ب��ه هيچ کس اعتم��اد نمی کنم. من به 
هيچ کس به طور مطلق اعتماد نمی کنم. بايد اين 
کارها همه به خودم گفته شود. گفتم: اسباب تأسف 
است که اعليحضرت اين جور به نتيجه رسيده ايد 
که به هيچ کس اعتماد نکنيد ولی به نظر بنده ضرر 
اينکه اگر يکی از آنهايی که ب��ه او اعتماد کرده ايد 
اشتباه يا خبطی کند، کمتر از اين است که هميشه 
همه جزئيات را پيش خود اعليحضرت بياورند! بنده 
آنجا اين مطلب را برايشان توضيح دادم و بااخره 

هم قانع نشدند.« 
  اين طور نبود كه اعليحضرت همه چيز را 

بهتر از همه بداند!
ش��ريف امامي  در پايان خاطرات خود و شايد در 
پاسخي مثبت به سير سؤاات مصاحبه گر، بااخره 
دل را به دريا مي زند و پرده از خوي اس��تبدادي 
محمدرضا پهلوي برمي دارد. او بر اين باور اس��ت 
که ش��اه در همه چيز، خود را از همه کس داناتر 
مي نمود و ناگفته پيداس��ت که ب��رون داد چنين 
تفکري در عرصه حکمراني چه خواهد بود: »آخر 
ماحظ��ه کنيد اعليحضرت س��ی و چند س��ال 
سلطنت کردند. در اين مدت تجربه پيدا کردند. 
افراد را می ش��ناختند و با تجربه ممتدی که پيدا 
کردند خوب به کارها آشنا شده بودند ولی ترديدی 
نيست که در خيلی از مسائل ايشان نمی توانستند 
صاحب نظر باشند ولی اخيراً کار به جايی رسيده 
بود که ديگ��ر هيچ کس را قبول نداش��تند و نظر 
خودشان را صائب ترين نظر می دانستند. بديهی 
اس��ت روی تجربه زيادی که داشتند در خيلی از 
مسائل نظر بهتری را اتخاذ می کردند اما اين طور 
نبود که يک نفر به همه مس��ائل طوری تس��لط 
داش��ته باش��د که همه چيز را بهتر از همه بداند. 
]ايشان[ ديگر زياد معتقد به مشورت نبودند. اواخر 
اصًا مشورت نمی کردند. اگر کسی هم به ايشان 
مشورت می داد، ]به خصوص[ اگر به نحوه اينکه 
مشورت را به نحوی بيان کند که قابل هضم و قابل 
قبول باشد آش��نا نبود، اعليحضرت اصًا ناراحت 
می ش��دند و آن مش��ورت را نمی پذيرفتند. اينها 
خيلی اسباب تأسف و تعجب هم بود، برای اينکه 
ايشان اين همه کار می کردند و زحمت می کشيدند 
و خب، بيشتر ]هم[ برای اين ]بود[ که اطمينان 
حاصل کنن��د که آنچ��ه خودش��ان می خواهند 
همان طور که خواس��تند عمل ش��ود. حال آنکه 
]اگر[ قدری بيشتر به اشخاصی که متصدی کار 
بودند اختيار می دادند، آن وقت اگر ]آن اشخاص[ 
خبطی می کردند، از آنها بازخواس��ت می کردند، 
کنارشان می گذاشتند، حل می شد. به همين دليل 
هم کنترل ]ايشان[ روی کارها کم شد و تقريباً از 
بين رفت. برای اينکه اگر قرار باشد انسان بخواهد 
به تمام جزئيات برسد، آن وقت کليات از دستش 
می رود و متأس��فانه اعليحضرت اين اش��تباه را 
می کردند. خيلی اشخاص که می توانستند بعضی 
مواقع نصيحت کنند يا مشورت بدهند، يادآوری 

می کردند: اعليحضرت، خوب اس��ت ش��ما همه 
وزرا را نخواهيد. همه را نپذيريد، به همه جزئيات 
نرسيد، به کارهای اساسی رسيدگی کنيد! اواخر 
قدری هم اين نکته مراعات می ش��د، يعنی يک 
وقتی کار به جايی می رسيد که روزی سه، چهار 
وزير حتماً شرفيابی داش��تند. مرحوم هويدا هم 
خوشش می آمد اينها را پيش اعليحضرت بفرستد 
که اطمينان حاصل ش��ود او هي��چ نظری در کار 
ندارد. به اي��ن کار معتقد بود ول��ی کار به جايی 
رسيد که اعليحضرت از کارهای ديگرشان ماندند 
و دستور دادند وزرا ديگر شرفيابی مرتب نداشته 
باش��ند، مگر وقتی که ازم باشد آنها را بخواهند. 
اين بود که اواخر ]وزيران[ ديگر نمی توانس��تند 
تقاضای ش��رفيابی کنند، مگر خود ]اعليحضرت 
آنه��ا را[ بخواهند، ام��ا مع ذلک گاه��ی اوقات به 
کارهايی رس��يدگی می کردند که مثًا يک مدير 
کل بايد رسيدگی کند، نه حتی وزير. اين اندازه به 
جزئيات وارد می شدند. صرف وقت می کردند که 
البته صحيح نبود ولی خب، متأسفانه اين عادت 

شده و ديگر روال روزانه بود.« 
 اختاف با شاه بر سر تخصيص بودجه 

از جمله نکاتي که شريف امامي  بر آن پا مي فشرد، 
تأکيدات بي دليل ش��اه براي تخصيص بودجه به 
اين نهاد يا آن فرد است. نخس��ت وزير وي بر اين 
باور است که شاه هيچ استدالي ارائه نمي کرد که 
چرا ما بايد بودجه کشور را به اين و آن تخصيص 
دهيم؟ و در اين باره، ما هرگز توجيه نمي شديم! او 
در تبيين بيشتر اين نکته، يکي از خاطرات خويش 
را بدين شکل نقل کرده است: »مطلبی که خوب 
است در اينجا اشاره شود، مسئله بودجه ما بود که 
خيلی در اين امر اصرار داشتيم و می خواستيم به 
صورتی که تهيه ش��ده و به تصويب رسيده است 
عمل ش��ود، از جمل��ه اينکه ق��دری از اعتبارات 
خريد اس��لحه زده بودم. ب��رای اينکه م��ا در آن 
موقع اعتباراتم��ان فوق العاده محدود بود و اينکه 
به خودم��ان اجازه بدهي��م ولخرجی هايی کنيم 
يا ساختمانی بس��ازيم يا اس��لحه بخريم و غيره 
برايمان ايجاد اشکال می کرد. از اين جهت ]سعی 
می کردم[ نگذارم بودجه ای را که بر اساس برنامه 
تثبيت اقتصادی بود و خود اعليحضرت هم موافقت 
کردند، تغيير بدهند. ]در عين حال[ اعليحضرت 
يک موقعی فرمودند: 200 ميليون تومان اضافه 
اعتبار به وزارت جنگ بدهيد. بدون اينکه بفرمايند 
برای چه می خواهند. واقعاً برای چه می خواهند؟ 
نمی دانستم. به ايشان عرض کردم اين بودجه به 
تصويب خودتان رسيده است. مجلس هم تصويب 
کرده است. اگر اين را زير و رو کنيم، همه چيز لق 
می شود. خود اعليحضرت قبول فرموديد برنامه 
تثبيت اقتصادی را عمل کنيم و لهذا تغيير اين کار 
بی اشکال نيست. اعليحضرت فرمودند: من ارتشبد 
هدايت را می فرستم به شما توضيح بدهد. شما او را 
بخواهيد. او به شما توضيح می دهد. حقيقتش اين 
است که بنده ارتش��بد هدايت را نخواستم، چون 
به نظرات او اعتقادی نداش��تم. بعد از آن جريان 
انتخابات بود. بعد اعليحض��رت فرمودند: هدايت 
را خواس��تيد؟ گفتم: نه! گفتن��د: او را بخواهيد و 
با او صحبت کنيد! باز يکی دو روز گذش��ت. واقعاً 
فرصتی هم نکردم. پرسيدند: هدايت را خواستيد؟ 
عرض کردم: خير، ولی ناراحت هم بودم از اينکه 
اعليحضرت در اين خص��وص می خواهند خيلی 
فشار بياورند که 200 ميليون اضافه بگيرند. برای 
ما اشکال ايجاد می کرد. به ايش��ان عرض کردم: 
اعليحضرت سپهبد وثوق در هيئت دولت هست و 
وزير جنگ است. او هر توضيحی بدهد، بفرماييد 
بدهد. من به هدايت اص��ًا اعتقادی ندارم... البته 
اين را بگويم موقعی که هدايت رئيس س��تاد بود 
نظراتش بر نظرات وزير جنگ برتری داش��ت. به 
اين معنی که در واقع تصميمات اساس��ی وزارت 
جنگ را در س��تاد می گرفتن��د. وزير جنگ فقط 
برای بودجه و ارتباط با دولت بود، ولی آنچه مربوط 
به قشون بود با رئيس س��تاد بود؛ مثل ترفيعات، 
تقسيم بودجه ها، اباغ اعتبارات. همه اختيارات 
در واقع دست او بود و من فکر می کردم بايد وزير 
جنگ اين کارها را بکند. به هر صورت اعليحضرت 
از اين بابت هم قدری از من ناراحت بودند ولی من 
خير و مصلحت را در اين می دانستم که تغييری در 
بودجه داده نشود. آخر هم ندادم. بااخره آن اضافه 
بودجه ای را که هدايت می خواست و تقاضا کرده 
بود ندادم و پافشاری کردم. آن وقت يک سلسله 
مخالفت هايی با من ش��روع ش��د. در مجلس هم 
سردار فاخر که اعتبار برای ساختمان خواسته بود 
و به او نداده بودم هم شروع کرد. از اين گرفتاری ها 

داشتم ولی چاره نبود و مقاومت می کردم.« 
  فش�ار خارج�ی ب�ود ك�ه امين�ي حتمًا 

نخست وزير شود!
جعفر ش��ريف امامي  در پايان خاطرات خويش، از 
نکته اي مهم پرده برمي دارد. اينکه نخست وزيران 
عهد پهلوي به وي��ژه پهلوي دوم، عمدتاً با فش��ار 
خارجي به اين س��مت انتخاب مي ش��دند و شاه 
چندان اختياري در گزينش آنان نداشت. او فشار 
دولت هاي خارجي- بخواني��د دولت امريکا- را در 
انتخاب علي اميني به ج��اي وي اينگونه توصيف 
مي کند: »وقتی ما انتخاب��ات ]را تجديد[ کرديم، 
امينی دوباره همان مس��ائل گذش��ته را با حزب 
مليون و مردم داشت و همان فعاليت ها و صحبت ها 
را می کرد، منتها اين بار با برنامه ديگری بود. ]اين 
بار[ نظ��رش تضعيف دولت بود و آنچ��ه را که از او 
ساخته بود برای تضعيف دولت فروگذار نمی کرد. 
البته ش��ايد اين کار ديگر اظهر من الشمس باشد. 
همه می دانند برنام��ه ای بود که او بيايد و فش��ار 
خارجی بود که او حتماً نخس��ت وزير ش��ود. اينها 
را خودش می دانس��ت و در آن زمينه هم فعاليت 

و اقدام می کرد«.
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حذف بوهاي محیط
 با فناوري  محققان كشور

محققان دانشگاه ش�هيد بهش�تي با اجراي پايلوتي موفق 
ب�ه ح�ذف بوه�اي نامطب�وع از محيط ش�دند و بر اس�اس 
قراردادي كه با آس�تان قدس رضوي منعقد ش�ده اس�ت، 
قرار است بوي آشپزخانه اين نهاد با فرآيندهاي پاسمايي 
حذف ش�ود؛ ضمن آنك�ه راهكارهايي را ب�راي حذف بوي 
نامطبوع در مس�ير فرودگاه امام خمين�ي)ره( ارائه كردند. 
دكتر محمدرضا خاني با اشاره به ارائه تقاضاها از سوي بخش صنعتي 
در زمينه چالش »بو« افزود: كارخانه هايي كه در كنار ش��هرهاي 
مس��كوني يا نزديك به مناطق ش��هري قرار دارند يا رستوران ها با 
چالش »بو« مواجه هستند و اين همان چالشي است كه در مسير 

فرودگاه امام خميني)ره( با آن مواجه هستيم. 
وي با بيان اينكه در پژوهش��كده ليزر و پاس��ماي دانشگاه شهيد 
بهشتي مطالعاتي براي رفع اين چالش را در دستور كار قرار داديم، 
ادامه داد: براي اين منظور مطالعاتي را در زمينه تجربيات جهاني آغاز 
و مشاهده كرديم. شركت هاي اروپايي، امريكايي و كانادايي در زمينه 
امحا و از بين بردن بو با استفاده از پاسما دستاوردهاي زيادي دارند.  
خاني ادامه داد: مطالعات ما از اجراي چندين پايان نامه كارشناسي 
ارشد و دكتري آغاز شد و در آنها به دنبال اين بوديم كه در رستوران ها 
چه تركيبات شيميايي بوداري توليد مي شود و با توليد مصنوعي اين 
تركيبات، روي آنها پاسما اعمال كرديم و نتايج آن را مورد بررسي 
قرار داديم.  وي اس��اس اين راهكارها را استفاده از فناوري پاسما 
دانست و با اشاره به مكانيسم عملكردي اين طرح، توضيح داد: به 
دليل توليد يكسري مواد ش��يميايي و تركيبات آلي فرار، بو توليد 
مي شود. اين تركيبات به دليل آنكه سبك هستند، به سرعت در هوا 

پراكنده مي شوند و ما آن را مي توانيم استشمام كنيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: ايده  ما براي رفع بو، اس��تقرار اين سامانه در 
كارخانه ها است؛ از اين رو بايد منشأ پيدا شود، ضمن آنكه منشأ بو 
بايد در محيط سربسته اي باش��د كه هواي آن جمع آوري شود و از 
محيط پاسما عبور دهيم و فرآيند پاكسازي بو براي آنها اجرايي 
شود. اين روش تنها براي رفع بوهايي است كه داراي ساختارهاي آلي 
و هيدروكربني هستند.  خاني با تأكيد بر اين كه دانش فني اين امر 
كسب شده است، اظهار كرد: با دو طرح پايلوتي كه در دانشگاه شهيد 
بهشتي و آستان قدس در حال اجرا داريم، قادر هستيم چالش هاي 

اين حوزه را مرتفع كنيم. 
 -----------------------------------------------

بهینه سازي
 نانوكاتالیست هاي خودرويي

محققان يكي از ش�ركت هاي فن�اور با اس�تفاده از فناوري 
نان�و، نانوكاتاليس�ت هاي خودروي�ي را تولي�د كردن�د كه 
تواناي�ي به حداقل رس�اندن گازه�اي آاين�ده  خروجي از 
اگزوز خودروها و بهبود ش�اخص هاي كيفيت ه�وا را دارد. 
بهره مندي از متخصصان بين المللي در زمينه كاتاليست، بهره مندي 
از تيم تحقيق و توس��عه داخلي كه راهكارهاي كاربردي را در اختيار 
اين شركت قرار مي دهند، استفاده از تجهيزات و ماشين آات توليد 
پيشرفته و پاسخگويي س��ريع و ارائه نمونه براي مشتريان در مدت 
پنج روز كاري ازجمله مزاياي فعاليت هاي اين ش��ركت محس��وب 
مي شود.  محققان اين شركت براي توليد كاتاليست هاي مورد نظر از 
دو روش »پوشش دهي ايه اي« )Layer Coating(  و »پوشش دهي 
منطقه اي« )Zone Coating(  استفاده مي كنند و بسته به نياز خودرو 
از هر يك از اين روش ها براي توليد كاتاليست استفاده مي شود. استفاده 
از اين كاتاليست ها در كاهش آلودگي هاي ناشي از خودروها و بهبود 
هوا نقش مثبتي بر محيط زيست دارد. تعويض به موقع كاتاليست هاي 
خودرو و استفاده از كاتاليست هاي با فناوري به روز شده مي تواند به 
كاهش انتشار گازهاي آاينده كمك كند.    مهندس نازنين شاهوردي، 
محقق ارشد اين ش��ركت با بيان اينكه از چهار س��ال قبل، با توليد 
كاتاليس��ت هاي حاوي نانومواد وارد حوزه  فناوري  نانو شديم، گفت: 
فناوري  كه قباً در محصوات استفاده مي شد، بسيار قديمي بود؛ ضمن 
آنكه قيمت باا و عملكرد پاييني داشت. از اين رو با پياده سازي برنامه  
تحقيق و توسعه، موفق به ارائه  كاتاليست هايي شديم كه عاوه بر ارزان 
بودن، كارايي باايي دارند و كسب استانداردهاي زيست محيطي را در 

خودروهاي توليد داخل امكان پذير مي كنند. 
وي دليل كاهش هزينه هاي توليد اين كاتاليست را استفاده از نانو 
فناوري و كاهش ميزان استفاده از فلزات گرانبها در كاتاليست ها 
دانس��ت و ادامه داد: با نانويي ش��دن اين محص��وات، عملكرد 
كاتاليست ها به گونه اي افزايش يافت كه امكان دريافت استاندارد 

يورو ۵ و يورو ۶ را براي ما فراهم كرد.

دستاورد ايراني

پژوهش در كشور ما كه بيشترين شتاب در توليد 
مقاات علمي در جهان را يدك مي كشد، ناديده 
گرفته شده است؛ بودجه حوزه پژوهش از توليد 
ناخالص ملي فقط نيم درصد است. همين ميزان 
هم به صورت كامل صرف پژوهش نمي شود؛ هر 
دس�تگاهي كه در بودجه جاري دچار مشكل 
مي ش�ود از سهم تحقيقات اس�تفاده مي كند. 
بودجه نيم درصدي م��ا از درآم��د ناخالص ملي 
كشورمان زماني بيشتر به چشم مي آيد كه بدانيم 
ميانگين آن در كش��ور هاي مختلف، 2/2 درصد 
اس��ت. ضمن اينكه عمدتاً هنگام كسري بودجه، 
اولين قرباني بودجه پژوهشي اس��ت.  در شرايط 
فعلي، وضعيت پژوهش نسبت به سال هاي گذشته 
چه از لحاظ كمي و چه از لحاظ كيفي روند نزولي 
داشته اس��ت كه عمده علت آن به كمبود بودجه 
پژوهش��ي و عدم تحقق بودجه هاي پژوهشي در 

برنامه هاي پنج ساله مربوط مي شود. 

 پول ضد توسعه
اين مش��كل باع��ث مي ش��ود محقق��ان نتوانند 
برنامه ريزي خوب و جامعي را انجام دهند و عمًا 
به سراغ داشته هاي خود مي روند و بر اساس مواد 
در اختيار، پژوهش خود را پايه گذاري مي كنند. اين 
روش درستي نيست و ما را از خط مقدم پژوهش 
در جهان دور مي كند.  در همين زمينه هم اخيراً 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با اش��اره به 
اينكه بيش از ۹۰ درصد از بودجه پژوهشي صرف 
حقوق مي شود، گفت: »س��اختار محيط كسب و 
كار به پول نفت آلوده ش��ده است. يعني پولي كه 
ضد توسعه اس��ت.« سورنا س��تاري با بيان اينكه 
هم اكنون بيش از ۵ الي ۶۰۰۰ استارتاپ در كشور 
فعاليت مي كنند و بالغ بر ۶۰ هزار ميليارد تومان 
فروش دارند، گفت: »پايه اين شركت ها را جواناني 
تش��كيل مي دهند كه معتقدند مي توانند جامعه 
اطرافشان را دگرگون كنند. در حال حاضر بيش از 

۴۰۰ شركت دانش بنيان در كشور فعاليت مي كنند 
كه از سوي بانوان اداره مي شوند. همچنين طي دو 
ماه آينده حداكثر سه كارخانه نوآوري افتتاح خواهد 
شد كه كامًا از س��وي بخش خصوصي است.« به 
گفته وي »در بودجه دولتي ۷۵ هزار ميليارد تومان 
پول آموزش است. هزينه آموزش و پژوهش كمتر 
از زمان قبل نيس��ت، اما چرا نمي توانيم با چنين 
بودجه اي ابن سينا ها و فارابي ها را داشته باشيم. اين 
نشان مي دهد كه پول راهگشا نيست و بايد محيط 
تغيير كند.« ستاري معتقد است: »همه چيز را نبايد 
به گردن پول بيندازيم و بايد براي نيروي انساني 
فوق العاده اي كه در جامعه وجود دارند، اكوسيستم 
مناس��بي را فراهم كنيم. متأسفانه در حال حاضر 
بيش از ۹۰ درصد بودجه پژوهشي صرف حقوق و 

دستمزد پژوهشگران مي شود.«
  غفلت از سهم يك درصدي

كمبود بودجه پژوهش��ي دغدغه اي هر روزه براي 

پژوهشگران و محققان بوده و هست اما برخي تنها 
در روز پژوهش به آن توجه مي كنند و بعد از اين روز 
ديگر خبري از مشكات اين حوزه در ميان نيست. 
درواقع  اين واقعيت تلخ كه بودجه پژوهش در ايران 
طي سال هاي گذشته عمًا هيچ رشدي نداشته و 
در عين حال، ناچيز بودن س��هم پژوهش از توليد 

ناخالص داخلي نيز موضوع ديگري است. 
از سوي ديگر تحقق نيافتن س��هم يك درصدي 
پژوهش از توليد ناخالص داخلي كه در قانون و اسناد 
باادستي نظام پيش بيني شده است يكي ديگر از 
آسيب هاي تخصيص نيافتن اين اعتبار به بخش 

پژوهش و فناوري است. 
 در حسرت 4 درصدي ها

به نظر علت اصلي اين مشكات در حوزه پژوهش 
و فناوري اين اس��ت كه به اين حوزه در كشور به 
عنوان يك امر غير ضروري و ش��ايد لوكس نگاه 
مي شود و در بسياري موارد بودجه بسيار اندكي 
به آن تخصيص مي دهند يا از گردونه تخصيص ها 
خارج مي ش��ود. البته اين مهم ك��ه پژوهش در 
كشور هيچ متولي و مديريت مناس��بي ندارد را 
نبايد فراموش كرد.  همه اينها در حالي است كه 
براساس سياست هاي اباغي مقام معظم رهبري 
تا س��ال 1۴۰۴ بايد بودجه پژوهشي به ۴ درصد 
برسد اما امروز واقعيت بودجه هاي پژوهشي گوياي 

حرف ديگري است. 
 محقق يا بدهكار بانكي

در حال حاضر، محقق به سمتي سوق داده مي شود 
كه وام بگيرد و كارهاي ازم براي پيشبرد فناوري 
را انجام دهد، در حالي كه با اين وضعيت محققان و 
استادان كشور را به بدهكاران بانكي تبديل مي كنيم 
و به جاي آنكه تمركز آنها به سمت پژوهش باشد، 
بسياري از آنها دلهره اين را دارند كه اگر براي انجام 
كار علمي وارد گود شوند و از پروژه نتيجه مطلوب 
را نگيرند، به علت بدهي هاي بانكي زندگي خود را 
از دست بدهند.  در زمان فعلي، اين روش برخورد 
با پژوهش در كشور باعث مي شود محققان جرئت 
نداشته باش��ند وارد كار پژوهشي ش��وند و عمًا 
سطح پژوهش در كشور افت پيدا كند، كما اينكه 
در حال حاضر وضعيت فعل��ي پژوهش نيز تحت 
تأثير اين مس��ئله قرار گرفته است؛ چراكه به طور 
كلي در حال حاضر كيفيت مقااتي كه محققان 
ايراني مي نويسند، افت پيدا كرده است؛ در حالي 
كه در گذش��ته به خاطر كيفيت بااي آنها امكان 
چاپ تعداد زيادي از آنها در مجات علمي معتبر 

فراهم بود.

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حماي�ت از كااي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم كه وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از كااي ايراني اس�ت كه اگر به طور كامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

رشد ۲ برابري توليدات علمي و پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي بهشتي

وقتي درس نخواندن تاوان دارد
از غيبت سربازي تا سنوات تحصيلي

بيش�ترين اعتراض�ات دانش�جويي مربوط 
به س�نوات تحصيلي مربوط به دانشجويان 
تحصيات تكميلي است. درواقع دانشجويان 
 ارش�د از ت�رم پنج و دكت�ري از ت�رم 9 بايد 
هزينه اي اضافه بر هزينه اي كه در طول ترم 
پرداخت مي كردند را به دانشگاه بپردازند. اين 
روزها به سرعت بر ليست دانشگاه هايي كه 
اين قانون را اجرايي مي كنند، اضافه مي شود.

  قانون س��نوات به وض��وح اعام نك��رده، اما اگر 
دانشجويي نتواند در يك سال تحصيلي درسش 
را تمام كند، وارد مسئله غيبت سربازي مي شود 
و پس از فارغ التحصيلي به مشكل خواهد خورد. 
يعني دانشجو براي همان سال تحصيلي هم بايد از 
معاون وظيفه عمومي اجازه كسب كند.   در صورت 
عدم تكميل س��قف دوره در مدت فوق، دانشجو 
به عنوان اخراجي به حوزه نظ��ام وظيفه معرفي 
مي شود و ادامه تحصيل پس از ارائه گواهي اشتغال 
به تحصيل در حين خدمت سربازي يا پس از آن با 

رعايت ساير مقررات تا 1۰ سال بامانع است. 
  آب پاكي روي دستان دانشجويان

اوايل امس��ال دانش��جويان برخي دانشگاه ها با 
برگزاري اجتماعات اعتراضي خواستار پيگيري 
و رفع هرچه س��ريع تر ايرادات قوانين س��نوات 
دانشجويي بودند. در همين راس��تا بيش از ۵۰ 
شوراي صنفي دانشگاه هاي كشور هم نامه اي را به 
وزير علوم نوشته و مجدانه خواهان افزايش سنوات 
تحصيلي دانشجويان مقطع كارشناسي و دكتري 

به مدت 1۰ نيمسال و كارشناسي ارشد به مدت 
شش نيمسال تحصيلي شدند. 

اما معاون آموزشي وزارت علوم بافاصله درباره 
موضع گيري اين وزارتخانه به نارضايتي هاي اخير 
دانشجويان،  آب پاكي را روي دستان دانشجويان 
معترض ريخت و اعام كرد كه آيين نامه اباغي 
اين وزارتخانه درخصوص سنوات تحصيلي تغيير 
نخواهد كرد، اگرچه دانشگاه ها در تعيين سنوات 

تحصيلي دانشجويان استقال عمل دارند. 
  تحصيل كوچك و كوچك تر مي شود

به اين صورت كه تا چندين سال قبل دانشجويان 
كارشناسي سراس��ري مي توانس��تند تا 12 ترم 
درس بخوانند، اما بعداً اين قانون به 1۰ ترم كاهش 

پيدا كرد و از سال ۹۵ نيز به هشت ترم؛ يعني اگر 
دانش��جويان فقط چند واحد افتاده يا حذف شده 
داش��ته باش��ند، قاعدتاً به ترم ۹ مي رسند و بايد 
شهريه اي معادل شهريه شبانه دانشگاه ها پرداخت 
كنند كه حتي اين قانون در دانش��گاه ها متفاوت 

است. 
 به  طور مثال دانشجويان ورودي 13۹3 دانشگاه 
اميركبير سنوات پنج ساله دارند؛ يعني 1۰ ترم؛ 
اما دانشجويان ورودي 13۹۴ با كاهش يك ترمي 
سنوات يعني ۹ ترم شدن روبه رو شدند كه براي 
دانش��جويان بعد از ورودي 13۹۴ طول دوران 
كارشناسي مجاز به چهار سال يعني هشت ترم 

كاهش يافت!

 سليقه اي شدن تصميم گيري
براس��اس قانون در دوره كارشناسي ارش��د نيز 
دانشجو بايد در طول سه سال تحصيلي يا شش 
نيمس��ال تحصيلش را تمام كند و اگر اين اقدام 

انجام نشود، دانشجو وارد سنوات مي شود. 
درنتيجه براي اس��تفاده از تس��هيات صندوق 
رفاه، خدم��ات رفاهي، خوابگاه و تغذيه ش��امل 
محدوديت هايي مي شود و ادامه تحصيلش ديگر 
رايگان نيست كه اين امر هزينه هاي زيادي براي 

دانشجو به همراه دارد. 
اعتراض اي��ن دانش��جويان از ديگران بيش��تر 
اس��ت. چون در مقطع كارشناسي ارشد معمواً 
دانشجويان درگير شغل و فعاليت هاي ديگر نيز 
هستند و ديرتر مي توانند روند رسيدن به پايان نامه 
و دفاع را انجام دهند. البته در بعضي دانشگاه ها 
اين اعتراضات كارساز بود و يك ترم تحصيلي هم 
اضافه شد، اما در اين ميان وزارت علوم توپ را در 
زمين دانشگاه ها انداخت و رأي نهايي درخصوص 
وضعيت س��نوات را به هيئت امناي دانشگاه ها 
س��پرد.  درحقيقت تصميم جديد وزارت علوم 
مبني بر واگذاري مس��ئوليت به دانش��گاه ها و 
بي توجهي به اعتراضات درب��اره محدوديت ها و 
جريمه هاي قانون سنوات تحصيلي، جدا از اينكه 
موجب س��ليقه اي ش��دن تصميم گيري درباره 
نحوه اجراي قانون مي شود، تنش ها را به داخل 
دانشگاه ها كشانده و موجب ايجاد بي نظمي در 

اداره دانشگاه ها مي شود.

حسين اعایی
   گزارش 2

علوم پزشكي بهشتي باز هم ركورد زد
دانش�گاه علوم پزش�كي بهش�تي در چهار 
س�ال اخي�ر از 1۲94 تولي�د پژوه�ش ب�ه 
۲۶۲0 و در زمين�ه مقاات ني�ز از ۲10 مقاله 
به ۵۲۸ مقاله رس�يده  كه نش�ان از رشد دو 
برابري توليدات علمي و پژوهش�ي اس�ت. 
ارتقاي كيفي تحقيقات و تولي��دات علمي، به 
اضافه جهت گيري پژوهش ها به سوي اثرگيري 
در جامعه دو رويكرد اين دانشگاه است. اين دو 
رويكرد در قالب برنامه ميان مدت و تاش براي 
رس��يدن به دانشگاه نسل س��وم و اشتغالزايي، 
برنامه درازمدت معاونت پژوهشي اين مركز به 

شمار مي رود. 
 استنادات بيش از ۲ برابري

معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي 
ش��هيد بهش��تي با تأكيد بر اينكه علم بايد به 
فناوري تبديل شود، گفت: »دانشگاه ها بايد علم 
را به فناوري تبديل كنند و زمان��ي كه به بلوغ 
پژوهشي برس��يم، مي توانيم ادعاي رسيدن به 
فناوري را كنيم همچنين ما در چهار سال اخير 
از 12۹۴ توليد پژوهش ب��ه 2۶2۰ و در زمينه 

مقاات نيز از 21۰ مقاله به ۵2۸ مقاله رسيده ايم 
كه نش��ان از رش��د دو برابري توليدات علمي و 
پژوهشي است.«  افشين زرقي درخصوص سرانه 
چاپ مقال��ه هيئت علمي اين دانش��گاه گفت: 
سرانه چاپ مقاله اين دانشگاه از يك به 2/12 در 
سال 2۰1۶ رسيده و با توجه به شواهد موجود 

ميزان اس��تنادات از ۶ هزار به 13 هزار افزايش 
داشته اس��ت.  ضمن اينكه امس��ال واحد هاي 
توس��عه تحقيقات باليني در بيمارس��تان هاي 
تحت پوشش اين دانش��گاه هم راه اندازي شده 
اس��ت. اين مجموعه س��بب افزاي��ش پژوهش 
و تحقيق در كش��ور ش��ده و همچنين در سال 

گذشته ۴۹ طرح و امسال ۶3 طرح از تسهيات 
مالي برخوردار شده اند. 

 تقويت هر ساله هيئت علمي
تيرماه امسال هم محمد مهدي ناصحي با اشاره 
به برگزاري پانزدهمين جلس��ه مصاحبه علمي 
جذب اعضاي هيئت علمي در دانش��گاه علوم 
پزشكي ش��هيد بهش��تي گفت: علوم پزشكي 
شهيد بهشتي عاوه بر ارائه خدمات سامت به 
بيش از ۵/۵ ميليون نفر جمعيت تحت پوشش، 
با تاش حدود ه��زار و ۴۰۰ عضو هيئت علمي 
با مراتب علمي باا در 13 دانش��كده به تربيت 
نيروهاي متخصص حوزه س��امت براي كشور 
مي پردازد.  وي افزود: با توجه به نياز دانش��گاه، 
امسال نيز همچون س��ال هاي گذشته، فرآيند 
جذب اعضاي جديد هيئت علمي دانشگاه براي 
به كارگيري حدود 1۰۰ عضو هيئت علمي جديد 
در دانش��گاه صورت گرفت.  جذب عضو هيئت 
علمي در راستاي توسعه رشته هاي فناوري نوين 
و آموزش پزشكي و مديريت خدمات سامت از 

اولويت هاي اين دانشگاه است. 

ابراهيم مشيریان
   گزارش3

هیئت  علمي هاي خاموش
 در دانشگاه شهید بهشتي

در ح�ال حاض�ر1400 عض�و هيئ�ت علم�ي در 
دانش�گاه بهش�تي فعالي�ت مي كنن�د ك�ه از اين 
تعداد ۲04 نف�ر هيئ�ت علمي خاموش هس�تند. 
يعن�ي در فض�اي پژوهش�ي حرك�ت نمي كنن�د. 
البته اي�ن آم�ار در گذش�ته ۷0۷ نفر بوده  اس�ت. 
بدون عبور از پژوهش نمي توان وارد فناوري شد. بدون 
توليدات علمي مرغوب هم فناوري بي معناست. البته 
با رس��يدن به بلوغ پژوهش��ي مي توانيم ادعا كنيم كه 

توليدات علمي مرغوبي داشته ايم. 
 1۵۲ هزار بار استناد

در همين رابطه معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي با اش��اره به شاخص هاي بلوغ 
پژوهش��ي گفت: »توجه به توليدات و رتبه هاي علمي 
بين المللي، ميزان صرف بودجه در ح��وزه پژوهش و 
توسعه ظرفيت هاي انساني برخي از شاخص هاي بلوغ 
پژوهشي در دانشگاه است. از ابتداي تأسيس دانشگاه 
علوم پزشكي بهشتي 21 هزار و ۵۰۵ سند علمي به اسم 
دانشگاه در سايت اسكوپوس ثبت شده و 1۵2 هزار بار به 

اين آمار استناد شده است.« 
دكتر افش��ين زرقي با بيان اينكه در سالي كه گذشت 
بااترين رتبه توليدات پژوهش��ي را داشته ايم، گفت: 
»براي اولين بار مقاات دانشگاه در سيستم اسكوپوس 

از 3 هزار مقاله رد شد و به 3 هزار و ۸۵ مقاله رسيد.« 
وي با اش��اره به روند و ش��يب خوب تولي��دات علمي 
دانشگاه گفت: »در اين مس��ير به كيفيت مقاات نيز 
توجه شده به گونه اي كه از هر سه مقاله يكي »كيو وان« 
بوده و اان 33 درصد مقاات توليد ش��ده در دانشگاه 
»كيو وان« هس��تند.«   زرقي همچنين ب��ه برگزاري 
كارگاه هاي توانمند سازي پژوهشي در دانشگاه اشاره 
كرد و گفت: »در اين راستا طي سال هاي اخير بيش از 
2 هزار كارگاه پژوهشي برگزار شده همچنين 21 هزار 
مقاله دانش��گاه در يك بانك مجازي نمايه شده و قابل 

دسترسي است.« 
 انتشارات پركار

وي با اش��اره به تحقيقات باليني دانش��گاه گفت: »دو 
بيمارس��تان ما مانند پژوهش��كده عم��ل مي كند كه 
حمايت از اين مراكز در اين عرصه ها بدون محدوديت 
انجام مي شود.«  زرقي با اشاره به انتشار 3۰ مجله علمي 
تحقيقاتي در دانشگاه گفت: » 21 مورد از اين نشريات در 
اسكوپوس نمايه شده و همچنين 1۰ نشريه در  اي اف اي 
نمايه شده اس��ت.«  وي همچنين با اشاره به وضعيت 
انتشار كتب در دانشگاه عنوان كرد: »انتشار ۸۴۷ كتاب 
در سامانه دانشگاه ثبت شده، به گونه اي كه اين دانشگاه 

از پرانتشارترين دانشگاه هاي كشور است.« 
معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي با اشاره به پيشرفت هاي تحقيقاتي دانشگاه در 
سطح دانشجويي گفت: »دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي شش سال پياپي در بخش تحقيقاتي دانشجويي 

رتبه  اول را كسب كرده است.« 
 تسهيات بي مشتري

اهميت ارجاعات به توليدات علمي به عنوان يك شاخص 
كيفي، به حدي است كه ارجاعات به مرجعيت علمي 
دانش��گاه مي انجامد بنابراين شاخص بسيار بااهميتي 
است.  براساس شاخص وبومتريك دانشگاه بهشتي جزو 
هزار دانشگاه اول دنياست و در نظام پژوهشي ايدن در 
سال 2۰1۸ جزو ۶۰۰ دانشگاه برتر دنيا هستيم، اما هيچ 
كدام از اين آمارها دليل نمي شود كه صدها عضو هيئت 

علمي اين دانشگاه عرصه پژوهش را رها كنند. 
مديران دانش��گاهي بايد براي جذب منابع از بيرون از 
دانشگاه تاش كنند كه در اين راستا در دانشگاه بهشتي 
طي امضاي سندي با صندوق حمايت از پژوهشگران از 

1۷۰ طرح دانشگاه حمايت خواهد شد. 
تا سال ۹۷، حدود ۸۰ طرح فناوري در اين دانشگاه انجام 
شده است. دانشگاه از اين طرح ها در بخش هاي مختلف 
حمايت مي كند. به عبارت ديگر تس��هيات حمايتي 
معاونت تحقيقات دانشگاه در سال جاري اعطاي گرنت 
به پژوهشگران با شاخص باا بوده اما با اين وجود برخي 
از اعضاي هيئت علمي هيچ تاش��ي براي دريافت آن 

نداشته اند. 
 ----------------------------------------

حمايت آستان قدس
 از پايان نامه هاي دانشگاه فردوسي

در نشس�ت مش�ترك مي�ان مع�اون علم�ي 
آس�تان ق�دس رض�وي و رئي�س دانش�گاه 
از  حماي�ت  تفاهمنام�ه  مش�هد،  فردوس�ي 
پايان نامه ه�اي دكت�ري و نظامنام�ه اجراي�ي 
تفاهمنام�ه هم�كاري دانش�گاه فردوس�ي و 
آس�تان قدس رضوي ب�ه امضاي طرفين رس�يد. 
محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، حضور 
آستان قدس رضوي در اين منطقه را يكي از مهم ترين 
نعمت ها و امتي��ازات ممكن دانس��ت و تأكيد كرد: 
»تاش هاي صورت گرفته در آس��تان قدس رضوي 
در حوزه علم آموزي و دانش پژوهش��ي براي اس��تان 
خراسان رضوي بس��يار مفيد بوده و جا دارد تا از اين 
مركز تشكر ويژه شود. همچنين ازم است با همفكري 
و همگرايي اين مركز با دانشگاه فردوسي مشهد كه از 
لحاظ آموزشي و پژوهشي يكي از دانشگاه هاي سرآمد 
در كشور است ارتباطات تنگاتنگي ايجاد شود و از اين 

رابطه دو طرف سود ببرند.« 
مهدي ن��ژاد، معاون علمي آس��تان ق��دس رضوي، 
دانشگاه فردوسي مش��هد را داراي ظرفيت هاي زياد 
در عرصه پژوه��ش و فناوري دانس��ت و گفت: »اين 
ظرفيت هاي موجود در دانش��گاه فردوسي مشهد و 
همچنين پتانس��يل بااي آس��تان قدس رضوي در 
عرصه دانش و پژوهش اگر به صورت مشترك و مؤثر 
مورد استفاده قرار گيرد مي تواند زمينه ساز تحوات 

گسترده در استان خراسان رضوي و كشور شود.« 

تابلو اعانات

90 درصد بودجه پژوهشي صرف حقوق و دستمزد مي شود

سرابي به نام بودجه پژوهش



زيرس��اخت هاي ارتباطي اس��تان ايام تكميل 
نيست. استاني كه همواره به دليل ظرفيت های 
بااي اقتصادي اش از اهمي��ت باايي برخوردار 
است و سال آينده هم قرار است يك مجتمع جديد 
پتروشيمي در شهرس��تان ايام به بهره برداري 
برس��د. بنابر اين تع��داد پتروش��يمي هاي فعال 
استان به زودي به سه مجتمع مي رسد. از همين 
رو براي تس��هيل در انتقال توليدات اين واحدها 
نه تنها بايد فرودگاه اس��تان توس��عه يابد، بلكه 
ضروري اس��ت هرچه س��ريع تر مقدمات اتصال 
ريلي ايام به شبكه راه آهن غرب كشور نيز فراهم 
شود. اتفاقي كه در كنار رونق اقتصادي مي تواند 
زمينه ورود گردش��گران را هم فراه��م كند و در 
روزهاي منتهي به اربعين اس��باب آرامش زوار را 
ايجاد كند. تمام اينها هم محقق نمي ش��ود مگر 
اينكه مسئوان توسعه زيرس��اخت هاي استان 
را در پيش بگيرن��د. اتفاقي كه حت��ي مي تواند 

زمينه ورود سرمايه گذاران به ايام را فراهم و پاي 
صنايع ديگري را هم به استان باز كند. از همين 
رو استاندار ايام با اشاره به اينكه ساخت بزرگراه 
مه��ران - دهلران - انديمش��ك و اتصال ايام به 
ش��بكه ريلي از مطالبات اصلي مردمي است كه 
تحقق آن مي تواند نقش مهمی در س��اماندهي 
و تسهيل در انتقال زوار داش��ته باشد،  مي گويد: 
»كارگاه عمراني راه سازي كه در ايام شروع شده 
اس��ت بايد بي وقفه و با قدرت ادامه يابد.« قاسم 
سليماني دش��تكي با اش��اره به اينكه توسعه اين 
زيرساخت ها منافع كل كشور را تأمين مي كند و 
در ايام اربعين مرز مهران انتخاب اول زائران كشور 
براي ورود به عتبات عاليات است، اضافه مي كند: 
»اجراي باند اضطراري )رفت و برگش��ت( از پل 
زائر تا پايانه بركت و احداث تقاطع غير هم سطح 
كنارگذر غربي مهران با بزرگراه مهران به مرز يكي 
از آن پروژه هاي مهمي است كه مي تواند در تردد 

زوار و روان س��ازي ترافيك در اي��ام اربعين حائز 
اهميت باشد.« البته در اين بين بايد ايمن سازي 
و جداسازي خطوط رفت و برگشت محور ايام به 

مهران نيز پيگيري و عملياتي شود. 
   ضرورت اتصال ايام به شبكه ريلي كشور 
همچنين ب��ا توجه ب��ه اينكه بخش زي��ادي از 
شهرستان هاي استان ايام در محدوده مناطق 
كوهستاني قرار گرفته اند و ايجاد راه هاي زميني 
مناسب در اين نقاط در عين هزينه بر بودن بسيار 
زمان بر هم هستند بايد در اين شهرها از راه هاي 
جايگزين همچون ش��بكه ريلي ي��ا فرودگاهي 
اس��تفاده كرد. بنابراين اتصال به شبكه ريلي و 
توسعه فرودگاه استان به عنوان يكي از مطالبات 
مردم شناخته مي شود. در اين راستا نماينده مردم 
ايام در مجلس شوراي اسامي با اشاره به اينكه 
اكنون تنها 40 درصد زيرس��اخت هاي ارتباطي 
استان فراهم اس��ت و بايد براي 60 درصد باقي 

مانده چاره اي انديشيد، به »جوان« مي گويد: »به 
طور حتم براي پيش برد تمام پروژه های كشور به 
طور همزمان منابع مالي نداريم. از همين رو بايد 
تمامي طرح ها را به صورت اولويت  بندي به مرحله 
اجرايي برسانيم. زيرساخت هاي استان ايام هم 
با توجه ب��ه محروميت هايي كه دارد جزو همين 

اولويت هاست.«
جال ميرزايي ادامه مي ده��د: »در حال حاضر 
بس��ياري از مس��يرهاي اصلي ايام به بزرگراه 
تبديل نشده و از سيستم روشنايي مناسبي هم 
برخوردار نيس��ت. اين نيز در حالي است كه در 
اغلب استان هاي ديگر اين معضل برطرف شده و 

زيرساخت ها در شرايط مطلوبي قرار دارند.«
وي با اش��اره به اينكه اكنون عملي��ات تكميل 
زيرس��اخت هاي ارتباطي در اس��تان به كندي 
پيش مي رود اضافه مي كند: »متأس��فانه مسير 
حميل به مهران هنوز ناقص است و براي تكميل 
آن به 150 ميليارد تومان نياز اس��ت.« به گفته 
اين نماينده مجلس مس��يرهاي ارتباطي استان 
به مراكز شهرستان ها ناقص است و تردد در اين 
مسيرها به سختي انجام مي شود. بنابراين براي 
اينكه سرمايه گذاران به اين استان ورود پيدا كنند 
و رونق اقتصاد و اشتغالزايي را براي ايام به ارمغان 
بياورند؛ در كنار زيرساخت هاي تكميل انشعابات 
آب، برق  و گاز نياز است زيرساخت هاي ارتباطي 
هم تكميل شود. ميرزايي تأكيد مي كند: »اكنون 
اكثر مس��يرهاي جاده اي باريك هستند و براي 
ورود صنايع مختلف بايد در حوزه زيرساخت هاي 
راه هاي اس��تان راه ه��اي اصلي از كرمانش��اه به 
ايام، راه ايام به مهران و مهران به انديمش��ك 
توس��عه يابد.« وي همچنين با اش��اره به نقش 
مهم ايام در روزهاي منتهي به اربعين مي گويد: 
»فرودگاه ايام هم بايد توسعه يابد. چراكه ايام 
بهترين مس��ير براي ورود زوار عراقي به ايران و 
زوار ايراني به عراق است و مي تواند كمك بزرگي 
به جابه جايي مس��افران در روزه��اي منتهي به 

اربعين كند.«
در كنار تمام اين زيرس��اخت هايي كه نياز است 
توس��عه يابند، همان طور كه گفته ش��د، اتصال 
ريل��ي ايام به ش��بكه ريلي غرب كش��ور هم از 
اهميت بسياري برخوردار است. در اين خصوص 
نماينده مردم ايام در مجل��س تأكيد مي كند: 
»بعد از اصاح و تعريض جاده ها و توسعه فرودگاه، 
نوبت به شبكه ريلي اس��تان مي رسد كه نه تنها 
حجم س��اانه تردد زوار، اح��داث آن را توجيه 
پذير مي كند، بلكه افتتاح مجتمع پتروش��يمي 
ايام در س��ال آينده و افزايش مجتمع ها به سه 
پتروشيمي در اس��تان هم نيازي غير قابل انكار 
براي جابه جايي و صادرات محصوات پتروشيمي 
است كه بايد مد نظر متوليان قرار بگيرد.« مضاف 
بر تم��ام اين ظرفيت ها اس��تان اي��ام به لحاظ 
گردش��گري و كش��اورزي هم از اهميت باايي 
برخ��وردار اس��ت. در زمينه گردش��گري وجود 
مناطق بكر و طبيعي بسيار در اين استان مي تواند 
زمينه حضور گردشگران ايراني و خارجي بسياري 
را با احداث شبكه ريلي و توسعه فرودگاه فراهم 
آورد. اتفاقي كه نه تنها رون��ق اقتصادي را براي 
ايام فراهم مي كند، بلكه منجر به كاهش معضل 

بيكاري نيز مي شود. 

با اينكه ايام به عنوان يكي از استان هايي با ظرفيت هاي اقتصادي بسيار باا در 
زمينه صنايع پتروشيمي، گردشگري و كشاورزي شناخته مي شود و به عنوان 
مسير اصلي تردد زوار اربعين حائز اهميت است، اما همچنان حدود 60 درصد از 
زيرساخت هاي ارتباطي آن ناقص است. اين نيز درحالي است كه به زودي يك 
مجتمع جديد پتروشيمي هم در ايام افتتاح و مجموع پتروشيمي هاي استان 

به سه مجتمع مي رسد. از همين رو مس�ئوان و مردم اين استان از وزير راه 
خواستار تكميل زيرساخت هاي ارتباطي استان شده اند. استاني كه مي تواند 
نقش بزرگي در زمينه توليدات و صادرات محصوات كشاورزي و پتروشيمي 
داشته باشد و سرمايه گذاران بخش خصوصي به آن ورود پيدا نمي كنند؛ مگر 
اينكه زيرساخت هايي همچون بزرگراه ها، فرودگاه و راه آهن آن تكميل شود. 
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 توسعه پايدار اقتصادي ايام
 با اتصال به شبكه ريلي محقق مي شود
 نماينده مردم ايام در مجلس در گفت وگو با »جوان«: اتصال ايام به شبكه ريلي كشور نه تنها مي تواند 

كمك بزرگي براي صادرات محصوات پتروشيمي باشد، بلكه مسير تردد زوار اربعين را هم تسهيل مي كند

 اجراي طرح توانمندسازي  برای خودکفايی
مددجويان کميته امداد  اردبيل  

ط�رح توانمندس�ازي و اش�تغالزايي    اردبيل
مددجويان كميته امداد استان اردبيل 
ب�ا محوري�ت خودكفاي�ي اف�راد زيرپوش�ش اج�را مي ش�ود. 
استاندار اردبيل با بيان اين خبر گفت: كارآفريني مهم ترين اولويت كميته 
امداد استان است و در اين زمينه استانداري اردبيل آمادگي خود را براي 
همكاري براي اجراي اين طرح اعام مي كند و در اين زمينه تمهيدات 
مناسبي با هدف ايجاد درآمد پايدار براي اقشار محروم جامعه انديشيده 
شده است.  اكبر بهنامجو افزود: تأمين نيازهاي اساسي خانوار از جمله 
مسكن و درمان نيز از برنامه هايي است كه به عنوان يك اولويت اساسي 
مبناي كار قرار گرفته كه بايد انجام اين برنامه ها تداوم داش��ته باشد تا 
بتوانيم اين خانوارها را از تنگدس��تي و نيازمندي نجات دهيم و مشكل 
مالي سبب ايجاد مش��كل در اين زمينه نشود. حسين دشتي، مديركل 
كميته امداد استان اردبيل نيز در اين ديدار بيان كرد: توانمندسازي فكري 
و فرهنگي به عنوان يك اولويت اساس��ي در كميته امداد استان مطرح 
است و با همكاري دستگاه هاي اجرايي استان خوشبختانه توانسته ايم در 

راستاي تحقق اين مسيرها به شكل مناسب و قابل قبول عمل كنيم.

50 درصد مدارس سمنان را خيران مي سازند
  سمنان 50 درص�د مكان ه�اي آموزش�ي و 
مدرسه هاي مناطق روستايي و شهري 

استان سمنان با مشاركت خيران ساخته مي شود. 
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان سمنان با اعام اين خبر 
و با بيان اينكه در استان 81 مؤسسه حقوقي و 388 گروه و انجمن خيران 
مدرسه ساز فعال است، گفت: از سال 1378 تاكنون 174 مدرسه با كمك 
خيران در استان سمنان ساخته شده است.  سعيد هژبري افزود: در 19 
سال گذشته خيران 5 هزار و 570 ميليارد ريال براي ساخت مدرسه در 
سمنان هزينه كردند و اين اداره كل با برگزاري جشنواره هاي استاني به 
صورت ساانه در ترغيب خيران براي ساخت مكان هاي آموزشي تاش 
مي كند.  اين مس��ئول ادامه داد: خيران به هر ميزان كه توانايي كمك به 
اجراي طرح هاي مدرسه سازي در استان سمنان دارند مي توانند پيشگام 

باشند و محدوديتي در دريافت كمك هاي مالي اين افراد نيست.

88498441سرويس  شهرستان
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 احيای بافت هاي فرسوده از ايده تا عمل
چندي پيش اعام شده بود كه طبق برآوردها، با تأمين 300 ميليارد 
ريال سرمايه مي توان 100 موقعيت شغلي را در صنعت نفت  و گاز 

ايجاد كرد. نيازي كه تعداد آن در بخش مسكن و ساختمان به پانزده 
برابر فرصت شغلي افزايش مي يابد و همين موضوع بازار ساختمان را 

در شرايط ركود، به پيشران توسعه اقتصادي تبديل مي كند. 
با اينكه پيوند طرح هاي عمراني با »مشاركت هاي اجتماعي« سال ها در 
مجامع دانش��گاهي و حرفه اي، به عنوان ضرورتي آرماني تبليغ مي شد 
اما امروز تبلور اين باور با نوس��ازي بافت هاي فرسوده گره خورده است. 
محركي كه قرار است بار كاهش آس��يب هاي اجتماعي، توزيع عدالت 
فضايي و جلوگيري از گسترش هاي پيراموني شهري را با هم به دوش 
بكشد. اين مسير، اما ساده و هموار نخواهد بود.  در حال حاضر بسياري 
از اس��تان هاي ايران داراي بافت هاي فرسوده اي هس��تند كه به دملي 
چركين در تن شهرهايشان تبديل شده اند. فرقي نمي كند در كجا باشيم. 
سيستان و بلوچستان و خوزستان، يا آذربايجان و خراسان و فارس. حتي 
پايتخت هم درگير اين مشكل شده و كارشناسان روزانه چندين طرح 
براي رفع و حل و فصل آن ارائه مي كنند.  كافي اس��ت زلزله اي كوچك 
شهر را بلرزاند. وقتي زمين سست مي ش��ود، قبل از هر چيز سقف هاي 
نازك و لرزان خانه هاي قديمي و جنوب ش��هر آن را احساس مي كنند. 
شكاف زمين رخنه مي كند در ترك ديواره ها. 3800 واحد مسكوني در 
كرمانشاه، قبل ترش 20 هزار خانه در بم و بعدترش شايد، 5 هزار هكتار 
از پايتخت. خرابي آن هوار مي شود روي زندگي هايي كه ساختن شان 
عمري طول كشيده بود.  بافت فرسوده اما، فقط اين نيست. گسل هاي 
پايين شهر- بااش��هري هم بايد ديده شوند. اجاره نش��ين ها، سرپناه 
كم درآمدها و طبقه متوسطي ها نبايد فراموش شوند. آسيب هاي ريز و 

درشت اجتماعي، شكست هاي مالي و سردرگرمي هاي اقتصادي. 
واقعيت آن اس��ت كه نام بافت هاي فرس��وده براي بيش از يك دهه با 
وظايف كان اباغي دولت ها همراه ب��وده و در تمام اين مدت الزامات 
اجتماعي و كالب��دي، بخش زخيم��ي از پرونده ه��اي توجيهي آن را 
شكل مي داده اند. پس از سال ها، اما چيزي كه نوسازي را از قفسه هاي 
خاك خورده سياست گذاري به نمايشگرهاي اتاق هاي عملياتي كشانده، 
وظيفه سنگين ديگري است. چرخ ها راكدند و اقتصاد نمي چرخد. شايد 
اان بهترين فرصت باشد كه از اين تهديدها بهترين استفاده را بكنيم 
و با پروژه هاي ملي، عاوه بر ايجاد اشتغال در حوزه صنعت ساختمان، 
سقف هاي لرزان را هم مقاوم كنيم.  زلزله بم در ميانه دهه 80 صحنه 
هولناكي را از خطرات بالقوه فرسودگي عرصه هاي سكونتي به نمايش 
گذاش��ت، با 30 درصد تلفات جاني و نيز با اين ي��ادآوري دردناك كه 
آينده، بازتابي از گذشته خواهد بود. گستردگي فرسودگي در شهرهاي 
مختلف و بيش از همه تهران نشان مي داد كه فاجعه  بم مي تواند تنها يك 
پيش درآمد باشد. خانه هايي كه سال گذشته در زلزله كرمانشاه تخريب 
ش��دند و هنوز فاصله زيادي تا جايگزيني دارند. ديواره هاي سس��ت و 
كم دوام، مصالح فرس��وده، چاه هاي جذبي فاضاب كه زمين را آماده 
فرونشست مي كنند و نهايتاً، معابري كه تنگناي آنها راه را بر هر امدادي 
خواهد بست. 5 هزار هكتار بافت فرسوده پايتخت سكونت گاه حدود 2 
ميليون نفر را تشكيل داده است. جمعيتي 80 برابر تعداد جان باختگان 

زلزله بم و 23 برابر كل جمعيت شهرستان سرپل ذهاب. 
متأسفانه امروز فرس��ودگي بافت هاي ش��هري در اكثر استان ها به 
معضلي تبديل شده كه بيشتر مناطق كش��ور با آن روبه رو هستند؛ 
سهم دولت از نوس��ازي بافت هاي فرس��وده با توجه به حجم پايين 
زمين هايش و بودجه هاي عمراني، پايين است. شهرداري ها نيز اگر 
توان مالي داشته باشند، در اكثر مواقع به صورت مقطعي طرح هايي را 
اجرايي مي كنند. به اين ترتيب به نظر مي رسد تنها تصميمات دولتي 
براي ترغيب بخش خصوصي مي تواند كليد قفل اين معضل باشد.  
از 19 بهمن ماه سال گذشته با دستور رئيس جمهور عزم دولت براي 
نوسازي بافت هاي ناكارآمد جدي  شد، اما در شرايط فعلي پروژه هاي 
دولتي دچار فقر بودجه اي شده اند. بنابه اذعان برخي كارشناسان و 
حتي مسئوان دولتي، بودجه  عمراني در سال 1397 به سمت صفر 
ميل كرد. چرا كه عمده مخارج دولت در نظام توزيعي صرف مي شود. 
در اين شرايط برنامه ريزي براي احياي 140 هزار هكتار بافت فرسوده 
در كل كشور كه معادل دو برابر مساحت شهر تهران است با مصائب 
جدي مواجه شده و مهم ترين برنامه دولت با عنوان بازآفريني شهري 
»اميد« براي اجرا، چالش هايي را فراروي خود مي بيند.  بانك ها براي 
تقويت بخش خصوصي تسهيات داراي بهره هشت درصد نوسازي 
در بافت هاي فرسوده ارائه مي دهند و بر اساس دستور رئيس جمهور 
قرار است به شش درصد برسد. همچنين نرخ سود اوراق مسكن در 
بافت فرسوده از 17/5 درصد به 16 درصد با افزايش مدت بازپرداخت 
از 12 به 15 سال رسيده است.  اما با اين تفاسير بخش خصوصي به 
دليل عدم توجيه سرمايه گذاري، هنوز رغبت چنداني براي ورود به 
اين موضوع نشان نداده است و حاا ايران مانده و 31 استان و هزاران 
هكتار بافت فرس��وده كه با كمترين لرزشي بزرگ ترين فجايع را به 

بارخواهند آورد. 

 تياپيا خراسان جنوبي را 
به قطب آبزي پروري کشور تبديل مي کند

زعفران، زرش�ك و عناب ازجمله گياهان دارويي و غذايي به شمار 
مي روند كه كيفيت باايشان در خراس�ان جنوبي سبب شده است 
اين توليدات از شهرت بااي جهاني برخوردار شوند و عاوه بر تأمين 
نيازهاي داخلي به بازارهاي خارجي نيز راه پيدا كنند.  حاا خبرها حاكي 
از آن است كه سازمان شيات و آبزي پروري سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان جنوبي قصد دارد با انجام برخي برنامه ريزي ها اين استان را 
به يكي از قطب هاي پرورش ماهي تبديل كند؛موضوعي كه موجب 
شد تا مدير امور شيات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي خراسان 
جنوبي از راه اندازي اولين مجموع�ه پرورش ماهي تياپيا به عنوان 
بزرگ ترين رخداد آبزي پروري كشور در اين استان كويري خبر دهد. 

    
با وجود گرم و خشك بودن خراسان جنوبي، اما سختكوشي مردمان اين 
استان خصوصاً كساني كه در زمينه توليدات كشاورزي فعال هستند 
موجب شده است در زمينه برخي توليدات ازجمله زعفران، زرشك و 
عناب از شهرت جهاني برخوردار شوند.  آمارها نشان مي دهد در سال 
جاري بيش از 54 تن زعفران دراين استان از 15هكتار زمين برداشت 
شده است.  همچنين در سال جاري از 12 هزار و 839 هكتار از باغ هاي 
بارور زرشك خراس��ان جنوبي 18 هزار تن زرشك و 5 هزار و 500 تن 
عناب از 3 هزار هكتار از مزارع اين اس��تان برداش��ت شده كه عاوه بر 

مصرف داخلي و ساير استان ها مازاد آن صادر شده است.  
   خراسان جنوبي در راه آبزي پروري

با وجود گرم و خشك بودن خراسان جنوبي، اما استفاده از روش هاي نوين 
باعث شده اس��ت برخي از بهره برداران به سمت و سوي پرورش ماهيان 
گام بردارند.  مدير امور شيات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي خراسان 
جنوبي با بيان اينكه پرورش ماهي يك روش براي بهره وري بيشتر منابع 
آب به شمار مي رود، چراكه پرورش ماهي در اين منابع به صورت دو منظوره 
بوده و هيچ گونه مصرف آبي به همراه ندارد، مي گويد:»در خراسان جنوبي 
70 باب استخر پرورش ماهي قزل آا، 650 استخر ماهي گرمابي، 10 واحد 
صنعتي توليد ماهي زينتي و 23 واحد خانگي توليد ماهي زينتي فعال 
است و حتي بسياري از توليدات آبزي خراسان جنوبي به ساير استان ها و 
حتي ساير كشورها از جمله عراق صادر مي شود.« محمدمهدي سعيدي 
مي افزايد:»آبزي پروري عاوه بر اينكه شغلي درآمدزا محسوب مي شود، با 

پرورش ماهي به سمت توليد محصوات ارگانيك نيز حركت مي كنيم.«
   راه اندازي اولين مجموعه پرورش ماهي تياپيا 

در كنار تنوعي از توليدات آبزي در خراسان جنوبي، شرايط موجود اين منطقه 
سبب شده است  به تازگي پرورش ماهي تياپيا نيز در اين استان رونق گيرد.  
مدير امور شيات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي با تأييد 
اين موضوع از راه اندازي اولين مجموعه پرورش ماهي تياپياي نيل به عنوان 
بزرگ ترين رخداد آبزي پروري كشور در استان كويري خراسان جنوبي خبر 
مي دهد و مي گويد:»اين مجموعه در فردوس همزمان با دهه فجر با ظرفيت 
توليد 5 هزار تن راه اندازي خواهد شد.« سعيدي مي افزايد:»اين گونه ماهي 
سريع الرشد و بازارپسند بوده و افراد متقاضي پرورش اين ماهي در صورت 
دارا بودن استخر با متراژ بااي هزار متر مربع مي توانند به نظام مهندسي 

كشاورزي و منابع طبيعي مراجعه كنند.« 
   تنوعي از توليدات 

خراسان جنوبي از نظر توليد آبزيان رتبه 18 در بين استان هاي غيرساحلي، 
از نظر اعتبارات استاني رتبه دهم در بين شيات استان هاي غيرساحلي و 
در تخصيص اعتبارات نيز رتبه دوازدهم را دارد.  اين درحالي است كه طي 
سال گذشته هزار و152 تن انواع آبزيان گرمابي و سردآبي و  يك ميليون 
قطعه انواع ماهي تزئيني در اين اس��تان توليد و وارد بازار ش��د.  به گفته 
كارشناسان شيات خراسان جنوبي پيش بيني مي شود تا پايان امسال 
هزار و 300 تن آبزي و يك ميليون و 200 قطعه ماهي زينتي در اين منطقه 
توليد شود.  از آنجا كه زالو درماني موجب شده است پرورش اين موجود 
عاقه مندان بس��ياري پيدا كند،بنابراين مسئوان شيات پيگير مجوز 
پرورش زالو براي عاقه مندان هستند.  مدير شيات و امور آبزيان سازمان 
جهاد كشاورزي خراسان جنوبي با تأييد اين موضوع و بيان اينكه در استان 
دو نوع ماهي سردآبي گونه قزل آاي رنگين كمان و ماهي گرمابي كپور و 
آمور پرورش داده مي شود، مي گويد:»آن دسته از افرادي كه براي پرورش 
ماهي تياپياي نيل در استخرهاي بااي يكهزار متر مكعب آمادگي داشته 
باش��ند مي توانند براي ثبت نام و صدور مجوز به سازمان نظام مهندسي 

كشاورزي و منابع طبيعي استان مراجعه كنند.«

فعاليت ۲۴ هزار سفير سامت در مدارس خراسان شمالي  
   خراسان شمالي معاون تربيت بدني و سامت اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي 
از فعاليت ۲۴ هزار و 500 سفير سامت در مدارس اين استان خبر داد. 
حسن لنگري با بيان اينكه 16 درصد از دانش آموزان هر يك از مدارس بايد سفير سامت باشند، گفت: هم 
اكنون از 167 هزار دانش آموز خراسان شمالي 24 هزار و 500 سفير سامت ارائه خدمت دارند.  به گفته وي 
افزايش سطح سواد سامت در حوزه بهداشت و سامت، شركت دانش آموزان در رقابت فرهنگي بهداشتي، 
پويش ملي در جهت ارتقای سواد سامت دانش آموزان و ايجاد انگيزه و عاقه در فعاليت هاي بهداشتي از 
مهم ترين اهداف اجراي  اين جشنواره به شمار مي رود.  وي افزود: دانش آموزان تحت عنوان سفيران سامت 
طي هشت جلسه آموزشي آموخته هاي خود را به همساان و خانواده هاي خود انتقال مي دهند و همچنين 
در فعاليت هاي بهداشتي مدرسه كمك يار مربي بهداشت و مدير مدرسه هستند و تاكنون استقبال خوبي 
از سوي دانش آموزان داشتيم.  معاون تربيت بدني و سامت آموزش و پرورش خراسان شمالي تأكيد كرد: 
مسئوليت پذيري دانش آموزان عاوه بر ارتقای سطح يادگيري آنان و انتقال آن به ساير دانش آموزان سبب 
بهبود عملكرد آنان مي شود.  لنگري افزود: سفيران سامت در مقاطع ابتدايي به آموزش مباحثي نظير تغذيه 
سالم، اهميت ورزش در سامتي، اهميت و نحوه شستشوي دست، پيشگيري از بيماري هاي واگيردار، 
حفاظت از محيط زيست، پيشگيري از حوادث، بهداشت دهان و دندان و نكات كلي بهداشتي مي پردازند. 



 مع�اون وزي�ر جهاد كش�اورزي گف�ت: ب�ر 
حس�ب تصميم س�ران قوا و دولت س�امانه 
خري�د و ف�روش آرد در بهمن م�اه رونمايي 
مي ش�ود ك�ه جل�وي قاچ�اق گن�دم را ب�ه 
دلي�ل يارانه اي ب�ودن قيمت ن�ان مي گيرد. 
ساانه حد ود                                                                                                        ۸۱۴۵ ميليارد تومان يارانه بر ا ي 

نان مصرفي پرداخت مي شو د تا قيمت افزايش 
نيابد، ا ما اين مسئله سبب شده تا قاچاق گندم به 
خارج از كشور انجام شو د. روز گذشته مدير عامل 
شركت بازرگاني دولتي ايران در جمع خبرنگاران 
از رونمايي س��امانه جديد خري��د و فروش آرد 
به صنوف، خبازي ه��ا و آزادپزه��ا د ر بهمن ما ه 
امس��ال خبر داد و گفت: با توجه اينكه پرداخت 
يارانه به نان د ر س��ال هاي گذش��ته باعث شده 
كه ش��بهه قاچاق گندم بيشتر شو د، اين سامانه 
اجازه مي دهد كه فروش گندم به كارخانه ها تنها 
متناسب با آردي كه آنها به نانوايي ها مي دهند، 
انجام شو د. از اين رو بر حسب تصميم سران قوا 
و دولت اين سامانه خريد و فروش آرد و گندم د ر 
دس��تور كار قرار گرفت تا مانع از هر گونه قاچاق 
گندم به خارج از كشور بشود. به گفته مديرعامل 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، اين س��امانه به 
صورت پايلوت در يكي از استان ها اجرايي شده و 
قرار است د ر بهمن ما ه به طور كامل از اين سامانه 
رونمايي شو د. سيف با بيان اينكه ۴۰۰ كارخانه 
آرد و ۲۵ هزار صنف نانوايي و آزاد ثبت نام شده 

اس��ت، گفت: ۵۸ هزار تن درخواس��ت آرد طي 
۱۰ روز گذش��ته د ر اين س��امانه ثبت سفارش 
شده و ۸۰ درصد آن حمل شده است                                                                                            . اميدوارم 
با راه اندازي اين س��امانه مشكل اختاف قيمت 

داخل و خارج از كشور برطرف شو د                      . 
  ۸۱سال زندان س�زاي متخلفان تركيب 

ماسه و گندم
س��يف در خصوص تخلف در حوزه توزيع گندم 
در سال گذشته گفت: افرادي كه سال گذشته با 
مخلوط كردن ماسه و گندم قصد در بي كيفيت 
نش��ان دادن گندم داخلي داش��تند و به دنبال 
س��ودجويي از اين امر بودند به دستگاه قضايي 
معرفي ش��دند و در مجموع براي اين س��ه فرد 
۸۱ سال زندان در نظر گرفته شد تا كسي جرئت 

ادامه اين كار را نداشته باشد. 
وي در رابطه با عرضه گندم در بورس كاا اذعان 
داش��ت: يك ميليون و ۷۰۰ هزار ت��ن گندم از 
ابتداي س��ال تاكنون در بورس كاا عرضه شده 
كه به اندازه كل عرضه سال گذشته بوده است. 
قيمت گندم ۱۰درصد در بورس افزايش داشته، 
اما اي��ن افزايش باا نيس��ت. از ي��ك دي گندم 
به كارخانجات عرضه و در س��امانه تأمين شده 
اس��ت. از ابتداي ماه تا كنون ۱۲۰ هزارتن گندم 
به كارخانجات ارسال شده اس��ت.  معاون وزير 
جهاد كشاورزي در رابطه با قيمت خريد تضميني 
اظهار كرد: ارزيابي ها براي قيمت انجام ش��ده و 

پس از تأييد شوراي اقتصاد از اول دي ماه فعاليت 
خود را براي خريد تضميني س��ال آينده انجام 
داديم. از اواس��ط اين ماه فراخوان براي تأسيس 
مراكز خريد تضميني داده شده كه بايد ارزيابي 
ش��ود و پيش از ورود به فروردين و ارديبهشت 
9۸ با توجه به مقطع زماني برداشت در استان ها 
مركز خريد تضميني گن��دم و دانه هاي روغني 

مستقر خواهد شد. 
  از بين رفت�ن ۲۰ هزار ت�ن برنج صحت 

ندارد
معاون وزير جهاد كش��اورزي د ر پا سخ به اينكه 
يكي از نمايندگان مجلس اعام كر د ه ۲۰ هزار 
تن برنج د ر انبارهاي شركت بازرگاني دولتي ايران 
فاسد شده و از بين رفته است، گفت: اين رقم ۲۰ 
هزار تن كذب است. طبيعی است وقتي د ر يك 
شركتي                             ۲۰ ميليون تن          گردش                                   گندم، ۲ ميليون 
تن روغن، دانه های روغنی و برنج انجام مي شو د، 
اينها يك دورريز با درصد مشخصي دارند، و لي 
هيچ وق��ت چنين رقمي نبوده اس��ت و ي اعام 
كر د: امس��ال انبارها ر ا هم مجه��ز و ۳۵ميليارد 
تومان هم بر ا ي تجهيز انباره��ا هزينه كرديم تا 

ميزان دورريز و پرتي به حداقل برسد. 
سيف اين ر ا هم گفت كه حتي تا سنوات ابتدايي 
دولت جديد استاندارد مجازي بر ا ي وجود فلزات 
سنگين د ر برنج و حتي تا ريخ مصرف آن وجود 
نداش��ت، بنابراين با تصويب حد مج��از فلزات 

سنگين د ر سال 9۲ دولت همه برنج هايي كه از 
گذشته وارد ش��ده بو د و د ر انبارها موجود بو د و 
همچنين وارداتي هاي جديد ر ا با استانداردهاي 
جديد تطبيق داد و بر اساس اين استاندارد بخشي 
از برنج ها ر ا مجبور شديم از گردونه مصرف انساني 
خارج كني��م و از آن به عنوان مص��رف حيواني 
استفاده كرديم. و ي د ر پا س��خ به اين سوال كه 
ميزان برنج هايي كه شما مجبور شديد به مصرف 

دام برسانيد چقدر بو د، آماري ارائه نكرد. 
  تأمين كااهاي اساسي

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي با بيان اينكه 
ميزان ذخيره سازي كااهاي اساس��ي دو برابر 
شده است، گفت: از ابتداي امسال ۲۰ ميليون تن 
كااهاي اساسي تأمين و تدارك ديده و تاكنون 
۸/۵ ميليون تن آن مصرف شده و به اين ترتيب 
آرامش د ر بازار وجود د ارد.                                                                   و ي                 اعام كر د: تا سه 
ماهه پاياني س��ال بر نامه ريزي بر ا ي تنظيم بازار 
شب عيد انجام شده، به نحوي كه توزيع ۵۰هزار 
تن برنج، ۵۷ هزار تن روغ��ن خام و ۴۰ هزار تن 
ش��كر به منظور تنظيم بازار انجام خواهد شد و 
اميدوار هستيم كه وضعيت بازار بهتر از سال هاي 

گذشته با شد                                                          . 
   انواع نان چه نمره اي گرفتند؟

مع��اون وزي��ر جهاد كش��اورزي اعام ك��ر د: با 
بررس��ي هايي كه انجام داديم، نان سنگك نمره 
۸6/9، نان بربري ۸۵، نان تافتون ۸۳ و نان لواش 
۸۴ از ۱۰۰ گرفته اند. آذرماه س��ال گذشته يك 
نمره وضعيت بهتري داش��تند.  يزدان سيف د ر 
مورد بر نامه ه��اي خريد تضمين��ي گندم بر ا ي 
س��ال 9۸- 9۷ گفت: به منظور اينك��ه بتوانيم 
خريد تضميني بهتري د ر س��ال آينده داش��ته 
با شيم، بر نامه هاي سال گذشته ر ا رصد و ارزيابي 
و فرمت ها ر ا به مسئوان استاني ارسال كرديم. 
اواس��ط اين ما ه هم قرار اس��ت فراخوان خريد 
تضميني د ا ده شو د تا ميزان كيفيت، تجهيزات و 
اعتبارسنجي ما لي هم بر ا ي خريد تضميني سال 

آ ينده انجام شو د.  
و ي گفت: د ر نظام جديد خريد تضميني تاش 
مي شو د تا پول كشاورزان س��ريع تر د ا ده شو د، 
هزينه هاي دولت د ر حمل و نقل كاهش يابد و از 
سوي ديگر كيفيت محصواتي كه از كشاورزان 
خري��داري مي كنيم و به دس��ت مصرف كننده 

مي رسانيم، افزايش يابد                                                                                                                                                                                      . 
   آغار فرايند دور جديد خريد تضميني 

گندم 
مع��اون وزير كش��اورزي از آغ��از فرآيند خريد 
تضميني گندم براي س��ال 9۸- 9۷ خبر داد و 
افزود: با قيمت هايي كه پيشتر مصوب شده اين 
موضوع با كيفيت بهتر نس��بت به سال گذشته 
انجام مي شود. اواسط اين ماه فراخوان هاي ازم 
در اين خصوص اعام و قبل از ورود به ارديبهشت 

و فروردين به مراكز خريد اعام مي شود.

| روزنامه جوان |  شماره  5555 ۱۲

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

سه  ش��نبه 11 دی 1397 | 24 ربیع الثان��ی 1440 |

آردباسامانهجدیدقاچاقنمیشود
سنگک بااترين نمره و نان لواش كمترين نمره را از ۱۰۰ گرفت

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3381161آبسال
7393352ايرانترانسفو

11175532كشتوصنعتچينچين
14599695كارتنايران

10423496داروپخش)هلدينگ
10723510فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

9421448جامدارو
5552264قندمرودشت

3241154صنايعشيمياييفارس
2126101داروسازيروزدارو

2316110مهركامپارس
12752603قنداصفهان

215101009گروهصنعتيپاكشو
2789130سرماآفرين

7443343داروسازياكسير
99946سيمانكردستان

4801219كويرتاير
2974133سيمانخزر

96543سيمانسپاهان
15674693صنايعخاكچينيايران

2556110كارخانجاتتوليديشيشهرازي
184479داروسازيكوثر

10133434قندهكمتان
2973127سيماناروميه

6640280فروسيليسايران
141159سايپا

2817117صنايعكاغذسازيكاوه
2827117شكرشاهرود

5536228ذغالسنگنگينطبس
173770چرخشگر

187073توليديكاشيتكسرام
9281362سيمانخاش
15861612پارسخزر
4451168قندنيشابور

117244سيماندورود
3522132كاشيالوند

151155سيمانشاهرود
166760سيمانداراب

153355سيمانفارسوخوزستان
7338252صنايعجوشكابيزد
90331سرمايهگذاريمسكن

255386سيمانهگمتان
11589382گلوكوزان

155251سيمانتهران
6386206قندلرستان
210267نيرومحركه
3751119كيميدارو

282989داروسازيامين
6540203شيشهوگاز

167850سيمانمازندران
92227سيمانشرق
3688108ايرانتاير

305289صنايعاستيكيسهند
133939سيمانشمال

4356125تايدواترخاورميانه
4261121گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

228664كابلالبرز
4069113سيمانخوزستان

268374توليدمحورخودرو
138638ليزينگرايانسايپا

4586125سيمانغرب
111929زامياد

271770ايرانياساتايرورابر
371490سايپاآذين

144534گروهداروييبركت
268963ايرانخودرو

193345سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
90821سرمايهگذاريسايپا

235154سيمانصوفيان
111825پاسكوكار

418692گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
136930سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

6720146دادهگسترعصرنوين-هايوب
96520پارسخودرو
10497216پارسدارو

367475قندثابتخراسان
187437الكتريكخودروشرق

194637كاشيسعدي
90517سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

452884كشتوصنعتپياذر
5775107سرمايهگذاريداروييتامين

7057130كارخانجاتقندقزوين
22626405معدنياماحايران

447980نيروترانس
157628بانكتجارت

490385معدنيوصنعتيچادرملو
92616كمباينسازيايران

148325ليزينگخودروغدير
156126صنايعريختهگريايران

۶ميليونایرانيمقيمخارجیارانهميگيرند
حس�ن  از  س�خناني  تلويزيون�ي  برنام�ه  ي�ک  در  اخي�راً 
روحان�ي، رئيس جمه�ور ب�راي اولين ب�ار در جلس�ه هيئ�ت 
دول�ت منتش�ر ش�د ك�ه وي از اقدام�ات وزارت كار در زمين�ه 
شناس�ايي دهک ه�اي مختل�ف جامع�ه و پرداخ�ت ياران�ه 
نق�دي به ۶ ميلي�ون ايران�ي مقيم خ�ارج اظه�ار نارضايتي كرد. 
به گزارش فارس به نقل از برنامه پايش، حسن روحاني در اين سخنان 
گفت: مشكل تاش و برنامه ريزي داريم، اين اش��كال از اين است كه 

دولت الكترونيك ما عقب است و اطاعات جمع آوري شده نيست. 
رئيس جمهور گفت: مردمي كه تحت فش��ار هس��تند، دهك هايي كه 
ما مي گوييم دهك هاي پايين جامعه اينها چه كس��اني هستند؟ كدام 
قشر هس��تند؟ گاهي اين دهك ها را بين روستايي و شهري، شهري و 
حاشيه شهر، شهر كوچك يا كانشهر تقسيم مي كنيم، ولي هيچكدام 

يك آمار و ارقام دقيقي نداريم. 
روحاني افزود: براي اين كار وزارت كار قدم هايي برداش��ته و اميد هاي 
زيادي به ما داده است، ولي در عمل، مي بينيم اين اقدامات وزارت كار 
ايراد فراوان��ي دارد و نمي توانيم اين دهك ها را شناس��ايي كنيم. من 

خواهش مي كنم وزارت كار اين ايرادات را رفع كند. 
كارشناس برنامه نيز در اين مورد گفت: در قضيه ارز ۴۲۰۰ توماني نيز 
همين اتفاق افتاد و چون بانك اطاعاتي نداش��تيم، نمي دانستيم ارز 
۴۲۰۰ را به چه كس��اني بدهيم، اين موضوع در هدفمندي يارانه نيز 
به وجود آمده و رئيس تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها 
اعام كرده طبق اطاعات دولت در حال حاضر به 6 تا ۷ ميليون نفر از 

ايرانيان مقيم خارج يارانه داده مي شود. 
پيش از اين احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با اشاره به راه اندازي پايگاه اطاعات رفاه ايرانيان گفته بود: در 
اين پايگاه اطاعات هويتي همه ايرانيان به ثبت رسيده و از اين طريق 
مي توان متوجه شد كه هر فرد در كجا شاغل است و چه ميزان حقوق 

دريافت مي كند و جز كدام دهك جامعه است. 
  سخنگوي سازمان تعزيرات: افزايش ۶۰۲ درصدي شكايت 

از خودروسازان
در بخش ديگر از برنامه اين هفته سيد ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان 
تعزيرات حكومتي در مورد شكايت از خودروسازان گفت: طبق قانون، 
سازمان تعزيرات يك سازمان رسيدگي كننده است، آمار پرونده هاي 
شكايت از خودروس��ازان در 9 ماه اول امسال نس��بت به كل پارسال 
افزايش 6۰۲ درصدي داشته اس��ت.  رايگاني افزود: سازمان تعزيرات 
مستند به ماده ۷ تعزيرات در سه ماه اخير بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان 
نمايندگي هاي خودروهاي خارجي را به دليل گرانفروشي جريمه كرد. 
همچنين در سه ماه اخير بيش از ۴ هزار پرونده شكايت از خودرويي ها 
را تعيين تكليف كردي��م.  وي در مورد اينكه بايد س��ازمان حمايت از 
مصرف كننده از خودروس��ازان بابت اقدامات اخيرشان شكايت كند، 
گفت كه سازمان حمايت از مصرف كننده هيچ شكايتي از خودروسازان 

نكرده است. 

سيرصعودي تورم ادامه دارد
قيمتگوشتقرمزومرغماهانهگرانميشود!
آماره�ا نش�ان مي ده�د از ۲۴ قل�م كااي مصرف�ي معيش�ت 
۹ قل�م آن بي�ش از ۵ درص�د گ�ران ش�ده اند و  خان�وار 
نيس�ت.  قميت ه�ا  افزاي�ش  توق�ف  و  اص�اح  از  خب�ري 
به گزارش فارس، بر اساس متوسط قيمت اقام خوراكي مناطق شهري 
د ر آذرماه سال 9۷ همچنان رشد بيش از ۵ درصدي بخشي از كااهاي 

سبد مصرفي خانوار ادامه دارد و خبري از توقف آن نيست. 
بر اس��اس گزارش مركز آمار ايران                                                              ، از مجموع ۲۴ قلم كااي خوراكي 
مصرفي خانوار 9 قلم كاا د ر آذرماه 9۷ نسبت به ماه قبل )آبان( بيش 

از ۵ درصد افزايش داشته است. 
طبق اين گزارش اين كااها شامل گوش��ت گوسفندي، گوساله، مرغ 
ماشيني، شير، پنير، تخم مرغ، سيب زرد، گوجه فرنگي و پياز است. بقيه 
سبد معيشت مردم نيز به غير از پرتقال افزايش كمتر از ۵ درصد را ثبت 
كرده اند.  بر اين اساس گوجه فرنگي، پياز، سيب درختي زرد، تخم مرغ 
ماشيني، مرغ ماش��يني، گوشت گوسفند، شير پاس��توريزه به ترتيب 

بيشترين افزايش ر ا د ر آذرماه داشته اند. 
عاوه بر رب گوجه فرنگي كه رك��ورد دار گراني ها در ماه هاي اخير بود 
اين بار قرعه به نام خود گوجه فرنگي افتاد و پ��س از آن پياز ميدان دار 
گراني است. گوشت مرغ و قرمز نيز در كش و قوس اختاف مسئوان 
دولتي و مجلس هر ماه بدون سر و صدا افزايش مي يابد و خبري از اصاح 
قميت ها نيس��ت.  كمترين ميزان افزايش قيمت مرب��وط به پرتقال با 
منفي ۱۴درصد، عدس با ۰/۱ درصد، شكر با ۰/۸ درصد، كره پاستوريزه 

با ۰/9 درصد به ترتيب كمترين افزايش قيمت ر ا ثبت كر د ه اند                                                                                                                                                                                                   . 
رب گوجه فرنگي نيز د ر ما ه هاي اخير رش��د باايي داشته و نسبت به 
مد ت مشابه سال قبل خود ۲۴۸/۷ درصد افزايش را نشان مي دهد، د ر 

آذرماه ۳/۴ درصد گران شده است                                                                                                                                                                               . 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه مشابه س��ال قبل )آذر ۱۳96( 
مربوط به رب گوجه فرنگي با ۲۴۸/۷ درصد افزايش و پس از آن موز با 
۱۵6/۴درصد افزايش و سيب درختي زرد با ۱۱۱درصد افزايش است. 
به گفته كارشناس��ان اقتصادي و آمار تغييرات ماهانه قيمت كااها و 
خدمات بهترين ش��اخص براي نمايش وضعيت ميزان تورم در جامعه 
اس��ت و افزايش ماهانه قيمت ها كه طي ماه هاي اخير همچنان ادامه 

دارد، از كوچك شدن سفره مردم حكايت مي كند. 
اخيراً نيز يكي از رس��انه ها گ��زارش داد كه تورم نقطه ب��ه نقطه بانك 
مركزي در آذر ماه به ۴۲ درصد رس��يده اس��ت. تورم نقط��ه به نقطه 
آذرماه مركز آمار ۳۷/۴ درصد گزارش شد.  افزايش قيمت محصوات 
و كااهاي مصرفي خانوار اوض��اع نگران كننده اي ايجاد كرده و به رغم 
هشدارها نظارتي بر عرضه كاا كمتر مشاهده مي شود و حتي اقامي 
كه با ارز ۴۲۰۰ توماني خريداري شده با قيمت آزاد فروخته مي شود. 
دولت در حال حاضر ب��راي خانوارهايي كه كمت��ر از ۳ ميليون تومان 

حقوق دريافت مي كنند سبد حمايتي در نظر گرفته است. 
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مع�اون وزير ني�رو گف�ت: باي�د كاري كنيم 
ك�ه سوبس�يد هاي داده ش�ده ب�ه ان�رژي 
جمع ش�ده و ب�ه كس�اني تعل�ق گي�رد كه 
در مصرف ان�رژي ب�ا توجه به قيم�ت پايين 
آن در كش�ور م�ا صرف�ه جوي�ي مي كنن�د. 
همايون حائري در نشس��ت مش��ترك مديران 
ارشد وزارت نيرو با رئيس جمهور افزود: راندمان 
نيروگاه ها هم اكنون كمتر از ۳۸ درصد است كه 
با برنامه ريزي هاي گسترده تا پايان اين دولت به 

بااي ۴۰ درصد خواهد رسيد. 
وي همچني��ن تأمين ۴ ه��زار م��گاوات انرژي 
تجديد پذير، تك رقمي ش��دن تلفات ش��بكه و 
س��ازگاري طرح ه��اي نيروگاه��ي و ان��رژي با 
محيط زيس��ت و ارتق��اي ايمن��ي را از جمل��ه 
برنامه هاي بخش ب��رق اعام ك��رد و افزود: در 
تابستان گذش��ته از ظرفيت اس��تانداري ها در 
مديريت مصرف انرژي اس��تفاده كرديم و نتايج 
خوبي حاصل ش��د كه تاش مي كني��م از اين 

ظرفيت بيش از گذشته استفاده كنيم. 

وي ارتقاي ديپلماس��ي ب��رق و ان��رژي را  براي 
كشور هاي آس��ياي غربي كه مورد توجه دولت 
اس��ت اولويت مهم وزارت ني��رو در بخش برق 
عنوان كرد و گفت: عمق  بخشي به روابط برقي 
با عراق، صادرات و سنكرون س��ازي شبكه هاي 
برق دو كشور، كاهش تلفات ۵۰ درصدي شبكه 
برق عراق و رساندن خاموشي برق اين كشور به 
صفر بعد از سه سال از جمله مهم ترين برنامه هاي 
صدور خدمات به عراق است كه در قالب سبدي 

از خدمات عرضه خواهد شد. 
حائري اف��زود: طرح نج��ات نيز يك��ي ديگر از 
طرح هاي مهمي اس��ت كه در بخش برق دنبال 
مي كنيم؛ چراكه كش��ور ما يكي از بزرگ ترين 
مصرف كننده هاي انرژي در جهان است و با وجود 
داشتن ۰/۴ درصد GDP جهان ۴درصد مصرف 
انرژي را داريم و بايد كاري كنيم كه سوبسيد هاي 
داده شده به انرژي جمع شده و به كساني تعلق 
گيرد كه در مصرف انرژي با توجه به قيمت پايين 

آن در كشور ما صرفه جويي مي كنند. 

 سوبسيد انرژي بايد جمع شود 
و يارانه را به كم مصرف ها بدهيم

خبرگزاری برنا

   انرژی



شطرنج ايران، اين 
دنيا حيدري
    گزارش

روزه�ا افتخ�ارات 
زيادي را به ارمغان 
آورده، افتخاراتي که بسياري از آنها را تا همين 
دو س�ال گذش�ته در خواب و خيال خود نيز 
نمي ديديم، اما ام�روز به لط�ف توانايي هاي 
ش�طرنج بازان شايسته و بااس�تعدادي چون 
سارا خادم الشريعه از نزديک لمس مي کنيم. 
قهرمان��ي س��ارا خادم الش��ريعه در مجم��وع 
رقابت هاي سريع و برق آس��اي قهرماني جهان 
روسيه، افتخاري قابل توجه براي شطرنج ايران 
بود. موفقيتي که البته درست مثل موفقيت هاي 
اخير ش��طرنج، هزينه آن از جيب شطرنج بازان 
رفته و فدراسيون دخالتي هرچند اندک نيز در 
آن نداش��ته. با وجود اين، شطرنج ايران به دليل 
استعدادهاي نابي که دارد و تاش شطرنج بازان، 
موفقيت هاي قابل توجهي را رقم زده که آخرين 
آن قهرماني بانوي اول شطرنج ايران در مسابقات 
روسيه بود. هرچند که اين از جيب خرج کردن ها 
که نشان از بي توجهي مسئوان دارد، مي تواند در 
ادامه ضربه هاي جبران ناپذيري به بدنه شطرنج 

ايران بزند. 

  افتخارات دختر شطرنج باز ايران
تنها هش��ت سال داش��ت و کاس دوم دبستان 
بود که خيلي اتفاقي و توسط يکي از دوستانش 
با ش��طرنج آش��نا و به آن عاقه مند ش��د. حاا 
اما يکي از 20 ش��طرنج باز برتر دنياس��ت و رده 
نوزدهم ريتينگ دني��ا را در اختيار دارد، آن هم 
با عنوان هاي قابل توجهي چون استاد فيده زنان 
در سال )2008(، اس��تاد بزرگ زنان )2013(، 
نايب قهرماني بانوان جوانان جهان)2014(، براي 
اولين بار در تاريخ شطرنج ايران، استاد بين المللي 
زنان )2015(، آن هم در س��ن 18 سالگي يکي 
از بهترين عنوان هايي بود که خادم الش��ريعه در 
هشتاد و چهارمين کنگره شطرنج جهان به دست 
آورد. عنواني که تا پيش از آن، تنها توسط آقايان 
شطرنج باز ايران کسب شده بود. ساراي شطرنج 
اي��ران در 11دوره مس��ابقات س��تارگان بزرگ 
شطرنج را مغلوب خود کرد و تنها يک مرتبه طعم 

تلخ شکست را چشيد. 
  بانوي اخاق

س��ارا همچنين نماينده اي��ران در پاي��ان دور 
ششم گرندپري شطرنج بانوان 201۶ در خانتي 
مانسيسک روسيه بود که در اقدامي قابل تقدير و 

بي توجه به صدرنشيني اي که ممکن بود به خطر 
بيفتد، به خاطر ش��رايط روحي- رواني حريفش 
تن به تساوي داد تا شطرنج باز اوکرايني خود را 
به بيمارستان و بااي س��ر دوست فرانسوي اش 
برساند که دچار مشکل قلبي شده بود. تصميم 
اخاقي که باعث ش��د تا او کاندي��داي دريافت 
جايزه اخاق 201۶ ش��ود. س��ارا در گرندپري 
روسيه به عنوان سوم دست يافت، اما در گرندپري 
تهران در همان سال بر سکوي دوم ايستاد. بانوي 
نخست شطرنج ايران در تازه ترين موفقيت خود 
در بخش سرعت و برق آساي رقابت هاي شطرنج 
قهرماني جهان نايب قهرمان ش��د تا در مجموع 
عنوان قهرماني اين رقابت ه��ا را از آن خود کند 
و بار ديگر نامش را به عنوان بانوي شگفتي س��از 

شطرنج ايران بر سر زبان ها بيندازد. 
  موفقيت هاي استعدادهاي شطرنج ايران

سارا خادم الش��ريعه اما تنها ش��طرنج باز موفق 
ايران نيست که طي سال هاي اخير نام شطرنج 
کش��ورمان را در دنيا مطرح کرده. جدا از سارا و 
احسان قائم مقامي که برند شطرنج ايران هستند، 
طي سال هاي اخير ش��اهد حضور شطرنج بازان 
جواني بوديم که افتخارات قاب��ل توجهي براي 

ايران کسب کردند. به طور نمونه مبينا علي نسب، 
بانوي 18 ساله ايراني که س��ال 2017 قهرمان 
شطرنج زنان ايران شد و سال 2018 تنها نماينده 
ايران در مسابقات شطرنج زنان قهرماني جهان 
بود که با غلبه بر اليزابت پتز آلماني به دور دوم اين 
رقابت ها صعود کرد تا اتفاقي بي سابقه در شطرنج 
زنان ايران رقم بزند و در ادامه شگفتي سازي خود 
در دور دوم اين رقابت ها نيز توانست مقتدرانه با 
هر دو رنگ سياه و سفيد مونيکا سوچکو، استاد 
بزرگ لهستاني با ريتينگ 24۶3 را شکست دهد 
و به جمع 1۶ بازيکن برتر جه��ان راه پيدا کند. 
پرهام مقصودلو هم خيلي زود لقب نابغه شطرنج 
ايران را به خود اختصاص داد و توانست در المپياد 
نوجوانان جهان با کس��ب دو طا قهرمان جهان 
شود و در آغاز سال 2018 نيز بر سکوي نخست 
مسابقات بين المللي ش��طرنج در مومباي هند 
بايستد و سپس با کسب قهرماني در جام يادبود 
مارگاريان و نتيجه قابل قبول در سوپرتورنمنت 
معتبر ايروفل��وت در روس��يه از ريتينگ 2۶00 
عبور ک��رد و در جايگاه دهمين ش��طرنج بازان 
جوان جهان ق��رار گرفت. در حال��ي که تا پيش 
از آن، تنها قائم مقامي موفق به عبور از ريتينگ 

2۶00 شده بود.
  توجه و حمايت ازمه موفقيت در شطرنج

 موفقيت ه��اي قاب��ل توجهي ک��ه به زعم کاظم 
مرتضوي، کارشناس شطرنج نشان از استعدادهاي 
ناب شطرنج ايران دارد. وی در گفت وگو با »جوان« 
گف��ت: »موفقيت خادم الش��ريعه در رقابت هاي 
روسيه، نشان از استعدادهاي شطرنج ايران دارد. 
استعدادهايي که بايد به آنها توجه کرد و اهميت 
داد تا به افتخاراتي بيش از اينها منجر شود. کاري 
که سارا کرد در تاريخ آسيا بي سابقه بود. تا به امروز 
هيچ بانوي شطرنج بازي نه در ايران که حتي در 
آسيا نيز موفق به کسب دو نايب قهرماني در بخش 
برق آسا و سريع مسابقات قهرماني جهان نشده که 
مجموع آن به قهرماني در اين رقابت ها بينجامد. 
البته سارا پيش از اين هم موفقيت هاي بسياري 
کس��ب کرده. در همي��ن المپياد جهاني، س��ارا 
يک تنه در ميز يک تيم را باا کشيد و اگر او نبود، 
مطمئن باشيد سقوطي 15 پله اي را شاهد بوديم. 
در کنار او قائم مقامي به عنوان برند شطرنج ايران 
و پرهام، فيروزجام و علي نسب هم مهره هاي قابل 
توجهي هس��تند که با اندک حمايتي مي توانند 
افتخاراتي دور از دس��ترس را براي شطرنج ايران 
به ارمغان بياورن��د. افتخاراتي که درس��ت مثل 
موفقيت امروز س��ارا خادم الشريعه که تا دو سال 
پيش در رؤياهاي خود نيز آن را نمي ديديم، امروز 

به دستش آورديم. 

سرخابي ها كه بدهكار نبودند  
تا جايي که يادمان مي آيد، مي گفتند بدهي هاي دو باشگاه پرسپوليس 
و استقال را پرداخت کرده اند. مي گفتند هيچ مشکلي در اين خصوص 
وجود ن��دارد، بعدتر هم اع��ام کردند که 90 درص��د بدهي هاي آنها 
پرداخت شده اس��ت. اينکه از کجا و چگونه بماند براي بعد، اما امروز 
س��ؤال اين اس��ت که 290 ميليارد تومان بدهي که عصر يک ش��نبه 
علي اشرف  پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي از آن پرده 

برداشت از کجا سر برآورده است؟!
س��ؤال اين اس��ت که اين 290 ميلي��ارد بده��ي دو باش��گاه همان 
10 درص��د باقي مانده اس��ت يا اينکه جناب س��لطاني فر به اش��تباه 
 فقط 10 درص��د بدهي ه��اي پرداخ��ت ش��ده را 90 درص��د ديده 

است؟
اين رق��م هنگفت بدهي ماحصل جلس��ه اي اس��ت که پي��ش از اين 
نوش��ته بوديم؛ بايد به آن بخنديم، بخنديم و بعد گري��ه کنيم. حاا 
حتماً به ما حق مي دهيد که چرا اينگونه نوش��ته بوديم. 290ميليارد 
تومان بدهي براي دو تيمي که فقط و فق��ط از بيت المال مي خورند، 
يعن��ي از جيب م��ردم کوچ��ه و ب��ازار، همي��ن مردمي ک��ه در اين 
 وانفساي مش��کات اقتصادي هر روز يک کااي اساسي از سبد شان 

کم مي شود.
مي خواهند استقال و پرسپوليس را به بخش خصوصي واگذار کنند،  
اما سؤال اينجاست که کدام عقل س��ليمي به خود اجازه مي دهد اين 
دو باش��گاه را با اين حجم از بدهي که به گفته پوري حسيني احتمااً 
به آن اضافه هم خواهد ش��د، خريداري کند در شرايطي که نه خبري 
از حق پخش اس��ت، نه قانون کپي رايت و نه خبري از درآمد تبليغات 
محيطي و بليت فروشي، هرچه هس��ت فقط هزينه است، هزينه هايي 

بدون بازگشت سرمايه و درآمدزايي!
اصًا همه اينها به کنار، سرخابي ها مي دانند و خريداران احتمالي شان، 
اما اينجا تکليف اين همه دروغي که گفته ش��ده چه مي ش��ود؟! اگر 
بدهي هاي اين دو تيم پرداخت شده، اگر براي جلوگيري از محروميت 
و جريمه با سند و مدرک، به تمام عالم اعام کرديم اين دو تيم بدهي 
ندارند، پس اين 290 ميليارد تومان که احتمال افزايش آن هم وجود 

دارد، ناگهان از کجا سر درآورده است؟
بايد گريه کرد به حال فوتبال باش��گاهي با اين همه س��وءمديريت، با 
اين هم��ه دروغ و اين همه بده��ي. بايد تخته ک��رد در فوتبالي را که 
مديران ناايق قبلي حاا به عنوان مش��اوران »علم��ي و اقتصادي« 
براي واگذاري اش تش��کيل جلس��ه مي دهند، مديراني که جز تلنبار 
کردن بده��ي روي بدهي کار ديگ��ري بلد نيس��تند، حتماً خروجي 
جلسه آنها نيز يک بدهي کان اس��ت که روز به روز افزايش هم پيدا 
مي کند. يک بدهي 290 ميليارد توماني که اگر دو تيم بدهکار واگذار 
ش��وند که نمي ش��وند، براي جلوگيري از محرومي��ت و جريمه بايد 
تمام و کمال از جيب بيت الم��ال پرداخت ش��ود، هرچند که مدعي 
پرداخت بدهي ها بودند. حتماً براي از س��ر باز ک��ردن و دور زدن اين 
 290 ميليارد هم راهکارهايي دارند و مي توانن��د براي اين بدهي نيز 

سندسازي کنند.
جريان خصوصي سازي سرخابي هاي پايتخت هميشه همين گونه بوده 
اس��ت. کار به اعام مبلغ بدهي که مي رسد، همه چيز تمام مي شود و 
به صندوقچه قديمي اين بازي کهنه مي رود. واقعيت اين است که در 
پس تمام جاروجنجال ها و حاشيه هايي که بابت روشن شدن وضعيت 
استقال و پرس��پوليس راه افتاد، نه بدهي هاي اين دو پرداخت شد و 
نه تحقيق و تفحص از آنها به نتيجه مطلوب رس��يد. دس��ت آخر هم 
مطمئن باشيد که دولت هيچ گاه اين دو باشگاه را خصوصي نمي کند، 
حتي اگر مصوبه قبلي خود را باطل کند تا مثًا کار خصوصي س��ازي 

روي ريل بيفتد. 

فريدون حسن

رؤيای دست نيافتنی محقق شد

به بهانه هت تريک منچستر با سولسشر
يونايتد با ذخيره طايي از فوتبال لذت مي برد

موتور منچس�تر پس از کس�ب س�ه برد متوال�ي و زدن 12 گل با 
سولسش�ر روش�ن ش�ده و بازيکنان اين تيم مي گوين�د با رفتن 
مورينيو و تغيير سبک بازي، حاا آنها از بازي کردن لذت مي برند. 
هواي اولدترافورد اين روزها آفتابي است و لبخند سرالکس فرگوسن 
روي سکوهاي تئاتر رؤياها گوياي حال خوب يونايتدي ها در روزهاي 
پاياني سال 2018 است، انگار نشستن اوله گونار سولسشر روي نيمکت 
چاره کار بوده تا اين مربي جوان مانند روزهايي که با ورود به بازي کار را 
براي يونايتد درمي آورد و ذخير طايي نام مي گرفت، اين هفته ها پس 
از آويزان کردن کفش هايش و پوش��يدن کت و شلوار مربيگري باز هم 
همان ذخيره طايي تيم قرمزپوش شهر منچستر باشد. يونايتد که با 
مورينيو يا همان آقاي خاص تبديل به يک تيم معمولي شده بود با آمدن 
سولسشر براي بازگشت به روزهاي اوج دورخيز کرده است، به خصوص 
در سه مس��ابقه اي که از حضور اين مربي در يونايتد مي گذرد، سه برد 

متوالي به دست آورده اند. 
  3 برد پرگل در 3 مسابقه

روزهاي پاياني آبان بود که کاسه صبر مديران منچستر لبريز شد و آنها 
پس از اختاف 19 امتيازي يونايتدي ها با صدر جدول که در 28 سال 
اخير بي س��ابقه بود، س��رانجام عذر آقاي خاص را خواستند تا کابوس 
مورينيو در فصل هاي س��وم حضورش در تيم ه��اي مختلف، اينجا در 
يونايتد هم تکرار شود و اين مربي پرتغالي کليد اتاقش در هتل مجلل 
منچستر را تحويل دهد و به لندن برگردد. در حالي که خيلي ها منتظر 
نشستن يک اسم پرسروصدا براي جانشيني آقاي خاص بودند، نام اوله 
گونار سولسشر به عنوان مربي موقت يونايتدي ها تا پايان فصل اعام 
شد. مربي جواني که يونايتدي ها قهرماني رؤيايي در جام باشگاه هاي 
اروپاي سال 99 را مديون او هس��تند. ذخيره طايي که يک گل زد و 
يک پاس گل داد تا جشن مونيخي ها در دقيقه 90 به عزا تبديل شود 
و منچستر به آسمان برود. حاا ذخيره طايي دوباره به کمک يونايتد 
آمده، البته اين بار روي نيمکت تا عملکرد ضعيف منچستر با مورينيو 
فراموش شود.  نتايج منچستر دو هفته پس از نشستن سولسشر روي 
نيمکت اين تيم رؤيايی بوده اس��ت تا خانواده گليزر به عنوان مالکان 
امريکايي يونايتد فعًا نفس راحتي بکش��ند. منچستر در اولين بازي 
با سولسش��ر، 5 بر يک کارديف را برد. در ادامه و در هفته نوزدهم 3 بر 
يک هادرسفيلد را از پيش رو برداشت و در سومين مسابقه نيز اين تيم 
متحول شده يک شنبه شب بورنموث را 4 بر يک شکست داد تا سولسشر 

در سه بازي، سه برد متوالي، آن هم با نتيجه هاي پرگل کسب کند. 
  تغيير سبک بازي نتيجه بخش شد

يکي از مهم ترين تغييرات منچستر با سولسشر باا رفتن قدرت تهاجمي 
و آمار گلزني يونايتد است. اين تيم در سه بازي اخير 12 گل زده است. 
يکي از تغييرات اين است که بازيکنان آزادي پيدا کرده اند و سولسشر 
بازيکنان را در پست هاي اصلي خود قرار داده و به آنها آزادي بيشتري 
داده است. او همچنين از تيم خواس��ته مالکيت توپ را در بازي ها در 
اختيار داشته باش��ند. با مورينيو، يونايتد در 24 بازي 38 گل زده بود، 
يعني به طور ميانگين 1/58 گل در هر بازي، اما با مربي جديد اين آمار 
به 4/۶ گل در هر بازي رسيده است. نکته مهم ديگر اين است که از زمان 
تغيير مربي دوندگي بازيکنان يونايتد بيشتر شده، اين تيم در هر سه 
بازي اخير در حالي که از حريف پيش ب��وده، نيمه اول را به پايان برده 

است، اتفاقي که به ندرت در زمان مربيگري مورينيو مي افتاد. 
 سولسش��ر پس از س��ومين برد متوالي با يونايتد معتقد است يونايتد 
بهتر از اين هم خواهد شد: »بايد از ديدن اينکه بازيکنان خودشان را با 
تمام قدرت در خدمت تيم قرار مي دهن��د، لذت برد. ميزان تاش تيم 
بي نظير است. بازيکنان مي دانند بازي کردن در منچستريونايتد توانايي 
و لياقت باايي مي خواهد. تمرينات تيم کيفيت باايي دارد. مسلماً بهتر 
خواهيم شد و در تاش هستيم کمتر گل بخوريم. همه فکر مي کنند به 
دنبال فوتبال تهاجمي هستم، اما اساس هر تيمي بر مبناي خوب دفاع 
کردن بنا شده است. اگر گل نخوريد، شانس زيادي براي برنده شدن در 

مسابقه خواهيد داشت.«
  پوگبا با رفتن مورينيو دوباره پوگبا شد!

خبر خوب ديگر براي يونايتدي ها اوج گي��ري دوباره خريد گرانقيمت 
فرانسوي ش��ان اس��ت. پل پوگبا که پس از اختاف با مورينيو، شايعه 
رفتنش از منچستر هم به گوش مي رسيد با آمدن سولسشر زيرورو شده 
و در سه ديدار اخير منچستر با هدايت سولسشر در هفت گل تأثيرگذار 
بوده اس��ت. پوگبا چهار گل زده و س��ه پاس گل ب��راي هم تيمي هاي 
خود مهيا کرده اس��ت. هافبک فرانسوي منچس��تر تغيير سبک بازي 
تيم را در اين نتايج تأثيرگذار مي داند: »منچستريونايتد هميشه بايد 
صدرنشين ليگ باشد. از هر کدام از بازيکنان يونايتد بپرسيد همين را 
به شما خواهند گفت. اين روزها همه از بازي کردن براي يونايتد لذت 

مي بريم.«

مانی سعیدی

سعید احمديان

ضربه دالي در فوتبال به بيت المال
اعتراف تلخ مديرعامل سابق استقال درباره اينکه دال ها عامل اصلي 
جدايي بازيکنان تأثيرگذار آبي ها و قرارداد با خارجي هاي بي کيفيتي 
مانند گرو و نيوماير در ابتداي اين فصل بودند، بار ديگر پرده از پديده 
داليسم در فوتبال ايران برداشت. سيدرضا افتخاري که خود نيز کارنامه 
پرحرف و حديثي درباره جذب بازيکنان بي کيفيت در زمان حضورش 
در استقال دارد، حاا چند ماه پس از برکناري از مديرعاملي آبي پوشان 
حرف هاي تازه اي مي زند که بارها نسبت به آن هشدار داده شده است. 
هشدار به پديده دالي که مانند زالو به جان فوتبال کشور افتاده و بخشي 
از گردش هزار ميلياردي ساانه فوتبال را مي مکد. تأکيد بر نقش مخرب 
دال ها، آن هم از سوي يکي از مديراني که در اين فوتبال سمت داشته، 
بيانگر اين است که دالي در فوتبال در س��ايه بي توجهي هاي صورت 
گرفته توس��ط نهادهاي نظارتي و قضايي در حال ريشه دواندن است، 
هرچند در هفته هاي اخير جمعي از داان سرشناس فوتبال به دادگاه 
احضار شده اند، اما براي مقابله با پديده داليسم بايد اقداماتي فراتر از 
اين صورت گيرد، اقداماتي مانند نظارت بيشتر بر قراردادها و همچنين 
به کارگيري مديراني که به نقش دال ها در فساد فوتبال و مبارزه با اين 
پديده باور داشته باشند. به خصوص که حيف و ميل بيت المال و بستن 
قرارداد چند برابري با بازيکنان بي ارزش چه داخلي و چه  خارجي بدون 
شک يکي از بزرگ ترين ضربه هايي اس��ت که فوتبال و اقتصاد کشور 
مي خورد، آن هم در روزهايي که مردم کش��ورمان ش��رايط سختي از 

نظر معيشتي دارند. 

 پيروزي صدر جدولي ها 
در هفته پانزدهم واليبال

هفته پانزدهم رقابت هاي ليگ برتر واليبال با پيروزي تيم هاي باانشين 
جدول رده بندي به پايان رس��يد. در جريان بازي هاي عصر يک شنبه، 
شهرداري ورامين در سه ست پيام مشهد را شکست داد. سايپا 3 بر يک 
مغلوب فواد سيرجان ش��د. تيم هاي کاله، پيکان، شهرداري اروميه و 
خاتم اردکان هم با همين نتيجه به ترتيب شهرداري تبريز، عقاب نهاجا، 
شهرداري گنبد و درناي اروميه را شکست دادند. در جدول رده بندي 
شهرداري ورامين با 3۶ امتياز صدرنشين است و پيکان و خاتم اردکان 

نيز با 30 و 29 امتياز در رده هاي دوم و سوم قرار دارند.

همه براي المپيك كار مي كنند، ما تعطيليم!
بوداغي، ملي پ��وش قايقراني کش��ورمان با انتقاد از ش��رايط حاکم بر 
فدراسيون اين رشته ابراز اميدواري کرد، هرچه زودتر تکليف رياست 
فدراسيون روشن شود. بوداغي که مدال برنز بازي هاي آسيايي جاکارتا 
را در کارنامه دارد، گفت: »در شرايطي که کمتر از يک سال تا رقابت هاي 
انتخابي المپيک زمان داريم، در تعطيات بسر مي بريم و اردويي برگزار 
نمي شود. اين در حالي است که رقباي ما به شدت در حال کار و تمرين 
هستند و فرصت سوزي نمي کنند. اميدوارم با مشخص شدن وضعيت 

رياست فدراسيون مشکات برطرف شود.«

سرمربي تيم ملي 
فوتبال ايران اولين 
بازي کش��ورمان با 
يمن را حساس ترين ديدار عنوان کرد. در شرايطي 
که زمان اندکي تا ش��روع جام ملت هاي آسيا در 
امارات باقي مانده، کارلوس کي روش در گفت وگو 
با سايت AFC به اهميت پيروزي در اولين ديدار 
اشاره کرد: »بازي اول ما بازي مهمي است. هميشه 
ديدارهاي اول، بازي هاي دشواري از آب درمي آيند. 
همه تيم ها با آرزو و جاه طلبي رقابت ها را ش��روع 
مي کنند، به همين خاطر مسابقه نخست هميشه 
دشوار است. مهم است که بتوانيم بازي نخست را 
پيروز شويم. مانند هميش��ه شروع يک تورنمنت 
اهميت زيادي دارد و ما بايد بتوانيم برنده از زمين 

خارج شويم. در چنين مس��ابقاتي فردايي وجود 
ندارد، اگر ما حال را پيروز نش��ويم. در حال  حاضر 
فينال جام ملت هاي آس��يا براي ما ب��ازي با يمن 
است و به هيچ چيز ديگري فکر نمي کنيم. وقتي 
بازي با يمن تمام ش��د به س��راغ ويتنام خواهيم 
رفت و بعد از آن به عراق فکر مي کنيم. فعاً به چيز 
ديگري فکر نمي کنيم.« کي روش با تأکيد بر اينکه 

حمايت مردم تأثير زيادي در نتايج تيم ملي دارد، 
اظهار داشت: »وقتي بازي شروع شود بايد از تمام 
نااميدي ها حول محور تيم رها شويم و روي کسب 
پيروزي تمرکز کنيم. 11 بازيکن برابر حريف قرار 
مي گيرند، اين بازي مربوط به بازيکنان و مربيان 
مي شود. شما نمي توانيد بازي با يمن را شروع کنيد 
و به فکر چيزهاي ديگري در جام ملت ها باش��يد. 

90 دقيقه بايد براي مردم کشورتان بازي کنيد. 90 
دقيقه بايد براي خوشحالي و افتخار مردم ايران به 

رقابت بپردازيد.«
سرمربي تيم ملي کشورمان همچنين قهرماني در 
جام ملت ها را دشوار خواند: »بزرگ ترين اشتباهي 
که ممکن است رخ دهد، اين است که وقتي شما 
دوران خوبي را سپري مي کنيد برخي از مردم فکر 
مي کنند که اين کافي است و به چيز ديگري نياز 
نداريد. اين نگرش کاماً اشتباه است، چون تيم هايي 
همچون قطر، عربستان و امارات ننشسته اند که ما 
را تماشا کنند، بلکه س��خت تاش مي کنند تا به 
موفقيت برس��ند. نبايد س��وار بر اين موج شويم 
که جام ملت هاي آس��يا براي ما آسان است، بلکه 
کامًا برعکس است. کساني که فکر مي کنند در 
فوتبال اين مسائل و بازي ها آسان است، فقط تاش 
مي کنند که اميد ما را به خطر بيندازند. ما فروتن 
خواهيم بود و به تمام حريفانمان احترام خواهيم 
گذاشت و تاش مي کنيم بهترين عملکردمان را 

نشان دهيم.«

 جام ملت ها 
براي ايران آسان نيست

روش نوين براي عيب يابي گلرها
روي آوردن به روش ه��اي نوين مربيگ��ري يکي از نکاتي اس��ت که 
مربيان تيم هاي ورزشي بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشند. البته با 
توجه به شرايط حاکم بر فوتبال ايران اين رويه زمانبر است، مگر آنکه 
مربيان خود آستين ها را باا بزنند و دست به کار شوند. مهدي ثابتي، 
مربي دروازه بان هاي ماشين سازي را شايد بتوان پيشگام اين حرکت 
دانست. ثابتي در جريان تمرينات ماشين سازي از حرکات شاگردانش 
فيلمبرداري مي کند و بعد با نمايش اين فيلم ه��ا نقاط ضعف و قوت 
آنها را يادآور مي ش��ود و روي آن کار مي کند. روش جالب توجهي که 
بطور حتم مي تواند در عيب يابي بيشتر دروازه بان هاي ماشين سازي 
به آنها کمک کند. سيستمي که بعيد نيس��ت به زودي از سوي بقيه 
 مربيان دروازه بان هاي ليگ برتر نيز استفاده ش��ود و بايد آن را به نام 

ثابتي زد.

ناظمي چهارمين داور برتر فوتسال جهان
گاره ناظمي سال 2018 را با موفقيت به پايان رساند. بانوي ايراني که با 
حضور در تورنمنت هاي معتبر فوتسال جهان قضاوت هاي خوبي داشت، 

نامش در بين چهار داور برتر اين رشته 
قرار گرفت. رأي گيري سايت فوتسال پلنت در حالي به پايان رسيد که 
ناظمي به عنوان چهارمين داور برجسته فوتسال جهان انتخاب شد. 
بانوي کشورمان در المپيک جوانان حضوري پررنگ و موفق داشت 
و توانست سطح داوري فوتسال بانوان ايران را به دنيا نشان دهد. با 
وجود اينکه ناظمي مقام چهارم را در بين داوران جهان کسب کرده، 

اما اميدوار است در آينده نزديک داوري بانوان بيش از پيش 
پيشرفت کند: »در حال حاضر شرايط براي داورهاي خانم 
هم از نظر شرايط داخلي و هم خارجي کاماً فراهم است. 
درست است که مقام اول هميش��ه بهترين است، اما 
اينکه جزو چهار داور برتر جهان و دومين داور برتر سال 
2018 قرار گرفتم، خوشحالم و اين خيلي ارزشمند 
بود. در AFC و FIFA ش��رايطي پيش آمد که به 
نمايندگي از داوران ايراني و با پوش��ش اسامي در 
مسابقات المپيک شرکت کردم. وقتي يک داور را 
به عنوان ايران و ايراني بشناس��ند کار براي ساير 
داورها راحت تر مي شود. اکنون اين سد شکسته 
شده و اگر کسي واقعاً بخواهد و تاش کند خيلي 
زودتر از مس��يري که من طي 17 سال به دليل 
ش��رايط خيلي متفاوت با اان طي کردم به آن 

دست پيدا مي کند.«

استقال و پرسپوليس 290 ميليارد بدهي دارند
اعام ميزان بدهي         بازتاب
سرخابي ها از سوي 
رئيس سازمان خصوصي سازي ابهامات واگذاري دو 
باش��گاه پرطرفدار را افزايش داد. در پايان نشس��ت 
تخصصي ابعاد واگذاري باش��گاه هاي پرسپوليس و 
استقال، عبداه علي اشرف پوري حسيني با اشاره به 
ميزان بدهي سرخابي ها از جديت به سرانجام رسيدن 
خصوصي سازي دو باشگاه سخن گفت: »اين بار تصميم 
واگذاري قطعي است. ما جلسات مختلفي خواهيم 
داشت تا ابهاماتي که پيش رو است، برداشته شود. اينکه 
چرا در صورت هاي مالي اين دو باش��گاه، ورزشگاه و 

ساختمان مرکزي آنها نيست موردي هست که ما هم 
پيگير آن شديم. آنها اعام کردند چون طلبکاران زيادي 
دارند، نمي توانند ورزشگاه و ساختمان مرکزي خود را 
س��ند بزنند، چراکه در اين صورت دارايي دو باشگاه 
محسوب مي شود و طلبکاران مي توانند آنها را تصاحب 
کنند. اين دو باشگاه روي هم رفته 290 ميليارد بدهي 
دارند و اين بدهي اعام ش��ده براي مجموع اين دو 
باشگاه است. ضمن اينکه هنوز يکي از باشگاه ها گزارش 
مالي مربوط به سال 97 خود را ارائه نکرده و قرار است 
هفته آينده آن را تحويل هيئت واگذاري دهد. نيمه دوم 

بهمن ماه قيمت دو باشگاه اعام خواهد شد.«

شيوا نوروزي
  چهره 

اشرف رامين
    تيم ملی 
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فرمان�ده انتظام�ي پايتخ�ت ب�ا رد عمدي 
بودن حادث�ه خوني�ن در دانش�گاه علوم و 
تحقيقات گف�ت: درص�د قصور دانش�گاه، 
پيمانكار و نقش ج�اده در ب�روز اين حادثه 
مشخص شده و نظر نهايي پليس به بازپرس 
پرونده اعام ش�ده اس�ت كه نتيجه نهايي 
از س�وي مقام قضاي�ي اعام خواهد ش�د. 
س��ردار حس��ين رحيم��ي، در همايش س��اانه 
فرماندهان، رؤسا و مديران فرماندهي تهران بزرگ 
كه با حضور فرمانده نيروی انتظامی در فرماندهي 
انتظامي تهران برگزار شد، گفت: »پليس در صدد 
اميد و اميدواري به مردم است و در ماه هاي گذشته 

دستاوردهاي بسيار خوبي داشته است. « 
افزايش درخواست های مردمی از پليس

وي با اش��اره به عملكرد مجاهدان��ه و مخلصانه 
نيروهاي پليس پايتخت گفت: »در 9ماه گذشته 
در واحده��اي مختلف پلي��س در تهران بزرگ 
4ميليون و ۷۶۱ هزار ارباب رجوع داش��تيم كه 
در بازرس��ي و بررسي هاي نامحس��وس نشان 
داده ش��د حجم رضايتمندي بس��يار باا بوده 
اس��ت. همچنين 9 ميليون و 4۰۰ هزار تماس 
با سامانه فوريت هاي پليس��ي ۱۱۰ در 9 ماهه 
اخير برقرار شده است كه نسبت به سال گذشته 
۸ درصد در اين زمينه افزايش داش��تيم. از اين 
تعداد چه��ار و نيم ميلي��ون تماس ها عملياتي 
بوده و هر هفت  ثاني��ه يك تم��اس عملياتي با 
سامانه ۱۱۰ برقرار مي شود و ۸۰۰ واحد عملياتي 
پليس ۱۱۰ براي تأمين امني��ت مردم و اجراي 
قوانين حضور پيدا كردند.« س��ردار رحيمي با 
بيان اينكه در 9 ماهه گذشته 9۳۲ مورد تجمع 
داشته ايم، تصريح كرد: »در حاليكه خيلي از اين 
تجمعات براي شهرستان هاي ديگر بوده است 
اما در همه تجمعات حضور داش��تيم و با درايت 
و تاش همكارانم اين تجمعات مديريت ش��د. 
همچني��ن فرماندهان را مكل��ف كرديم كه در 
زمان تجمع ها مس��ئواني كه پاسخگو نبودند 
را حتي اگر شده از خانه هايش��ان بيرون آورده 
تا پاس��خگوي مردم باش��ند.« رئي��س پليس 
پايتخت ادامه داد: »۱۰۰۶ مورد فراخوان توسط 

ضدانقاب داش��تيم كه خوش��بختانه با تاش 
همكارانم در ني��روي انتظامي بس��ياري از اين 
اقدامات ناكام ماند. همچنين در 9 ماه گذشته، 
يك هزار و 4۶۱ باند سازمان يافته كه نسبت به 
سال گذشته رشد ۱۲ درصدي داشت نيز منهدم 
شد.« سردار رحيمي درباره مبارزه با اخالگران 
اقتصادي نيز گفت: »دستگيري وحيد مظلومين 
و محمد سالم و صدها نفر از افراد ديگري كه در 
نظم اقتصادي كشور اخال ايجاد كرده بودند و 
تش��كيل ۱۸ پرونده بزرگ اخالگران اقتصادي 
نيز از دستاورهاي پليس تهران است. همچنين 

۱۶۵۶ نفر از اخالگران اقتصادي احضار و ۲۷۵ 
نفر از اين افراد به زندان منتقل شدند.« رئيس 
پليس پايتخت در پايان گف��ت: »۱4۳۶ نفر از 
محكومان فراري دس��تگير ش��دند و در حوزه 
مبارزه با قاچاق كاا و ارز ميزان كشفيات ما در 
9 ماهه امسال ۱۶۷ درصد افزايش داشته است.«

تجمع فقط با مجوز وزارت كشور
در حاشيه اين همايش، سردار اشتري، فرمانده 
نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و در خصوص برگزاري تجمعات در تهران گفت: 
هر كسي مي خواهد، تجمع تشكيل دهد بايد از 

وزارت كشور مجوز دريافت كند. 
همه چيز درباره دانشگاه علوم و تحقيقات

س��ردار رحيمي، رئيس پليس پايتخت تهران 
بزرگ هم در حاشيه نشست درباره در خصوص 
حادثه دانش��گاه علوم و تحقيقات با بيان اينكه 
عمدي بودن حادثه رد شده است، گفت: »درصد 
قصور دانش��گاه، پيمانكار و نقش جاده در بروز 
اين حادثه مش��خص شده اس��ت و نظر نهايي 
پليس در اين خصوص به دستگاه قضا ارائه شده 
است. مقام قضايي نتيجه را اعام مي كند.« وي 
در ادامه گفت: »هيچ گاه درخواس��تي از سوي 
دانشگاه براي بهسازي جاده هاي اين دانشگاه به 
پليس داده نشده است و ما هم برابر قانون ورود 
نكرديم.«  وي با تأكيد بر اينكه كار كارشناسي 
پليس در خصوص اين حادثه به پايان رس��يده 
است، گفت:»ورود پليس به اين مجموعه براي 
بهسازي مس��ير و جاده هاي اين دانشگاه حتماً 
بايد بنا به درخواست وزارت علوم، دانشگاه آزاد 
و مراكز ذي ربط باش��د. همچنين در خصوص 
اصاح معابر دانش��گاه نيز قطعاً بايد نظر پليس 
مورد توجه قرار گيرد. نظرات درباره بحث ايمني 
بايد از سوي پليس ارائه شود و اقدامات ازم را 
براي برطرف كردن اين معايب بايد دستگاه هاي 
ازم مانند راه و شهرسازي و شهرداري و... انجام 
دهند. اگر دانش��گاه آزاد در اين زمينه نظرات 
پليس را بخواهد ما حتماً اعام خواهيم كرد.« 
وي در پاسخ به اين سؤال كه در خصوص حمل 
و نقل اي��ن اتوبوس  ها پلي��س مي تواند از تردد 
آنها جلوگيري كند، گفت: »طب��ق روال با هر 
خودرويي كه فاقد معاينه فني باش��د برخورد 
مي كنيم اما اين اتوبوس ها در داخل دانش��گاه 
بوده و م��ا نمي توانيم برخورد كنيم.« س��ردار 
رحيمي با بيان اينكه فراخوان ها و توطئه ها در 
فضاي مجازي در 9 ماهه امسال زياد بوده است، 
افزود: »خوش��بختانه با اقدامات پيش دستانه 
اجازه ندادي��م و نخواهيم داد كه اقدام س��وئي 
صورت گيرد. پليس تاش مي كند مردم عاوه 
بر تماس تلفني بتوانند از طريق فضاي مجازي 

نيز با پليس در ارتباط باشند.«

ازدواج ه�اي اجب�اري دروازه ورود به يك 
زندگي پرتن�ش اس�ت. خانواده هايي كه 
دختران خود را به اجب�ار وارد يك ازدواج 
ناخواسته مي كنند همواره منتظر رسيدن 
خبرهاي ناخوشايند از زندگي شكل گرفته 
مي مانن�د. خبرهايي مثل مش�اجره هاي 
م�دام، درخواس�ت ط�اق ي�ا قت�ل. زن 
40 ساله اي كه چند روز قبل شوهرش را به 
خاطر رفتارهاي پرخطرش به قتل رسانده 
در گفت و گو با خبرنگار ما جزئيات بيشتري 
از وصلت ناخواس�ته را ش�رح داده است. 
به گزارش خبرن��گار ما، س��اعت ۷ صبح روز 
سه ش��نبه چهارم دي ماه قاضي منافي آذر، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
با تماس تلفني مأموران كانتري ۱۶۳ ولنجك 
از مرگ مش��كوك مرد ميانسالي در خانه اش 
حوالي س��عادت آباد با خبر و همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل 
ش��د. مأموران در محل حادثه كه اتاق خواب 
آپارتماني در طبقه هفتم ساختمان مسكوني 
بود با جسد مرد ۵۶ ساله  اي به نام الياس روبه رو 
شدند كه روس��ري به دور گردنش پيچانده و 
گره زده شده بود. بررسي  هاي ابتدايي حكايت 
از اين داشت مرد فوت شده كه همراه همسر 
و دو دختر 9 و ۱۷ ساله اش زندگي مي كرده با 
فشار بر عناصر حياتي گردن به كام مرگ رفته 
است.  در نخستين شاخه از تحقيقات همسر 
الياس در ادعايي گفت: شب قبل شوهرم در 
حال درس دادن دختر كوچكم بود كه با هم 
مشاجره كرديم و او شروع به داد و فرياد كرد 
و قصد داشت مرا كتك بزند كه دختر بزرگم 

مانع ش��د و درگيري ما هم تمام شد. پس از 
اين او به اتاقش رفت و خوابيد و من همراه دو 
دخترم خوابيدم تا اينكه صبح به اتاق خواب 
رفتم تا او را بيدار كنم بچه ها را به مدرسه ببرد 
كه با اين صحنه روبه رو شدم. دختر مرد فوت 
ش��ده هم در تحقيقات حرف هاي مادرش را 
تأييد ك��رد.  در حالي كه معاينات پزش��كي 
قانوني نشان مي داد از مرگ الياس حدود ۱۰ 
تا ۱4 ساعت مي گذرد كه حكايت از اين داشت 
وي شب قبل به كام مرگ رفته است. بنابراين 
بازپرس منافي آذر به شهربانو، همسر الياس 
مشكوك شد و دس��تور بازداشت وي و دختر 
بزرگش را صادر كرد.  صبح ديروز ش��هربانو 
همراه دختر بزرگش به دادسراي امورجنايي 
منتقل ش��دند و مورد تحقيق ق��رار گرفتند. 
ش��هربانو در بازجويي  ها با اظهار پشيماني به 
قتل شوهرش اعتراف كرد.  دختر مقتول هم 
گفت: آن شب پدرم به خاطر وضعيت درسي 
خواهرم با مادرم درگير ش��د. م��ادرم خيلي 
عصباني بود و من هرچقدر تاش كردم تا مانع 
درگيري آنها ش��وم فايده اي نداشت تا اينكه 
پدرم به قتل رس��يد. پس از اين ترسيدم كه 
مادرم را از دست بدهم و من و خواهر كوچكم 
بي سرپرست شويم و به همين دليل حرف هاي 

مادرم را تأييد كردم و او را لو ندادم. 
در پايان قاضي منافي آذر، دختر مقتول را آزاد 
كرد و براي شهربانو به اتهام قتل شوهرش قرار 

بازداشت موقت صادر كرد. 
سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جناي��ي پليس آگاهي تهران 

بزرگ گفت: تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

قاتل: 20 سال زنداني شوهرم بودم

قصور دانشگاه،جاده و پيمانكار 
در حادثه علوم و تحقيقات

فرمانده انتظامي پايتخت علت وقوع حادثه مرگبار 
اتوبوس دانشجويان  را  تشريح كرد

دو مرد تبهكار كه با ربودن پس�ربچه هفت س�اله در شهرس�تان زاهدان 
قصد اخاذي 200 ميليون توماني از خانواده اش داشتند، بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز شنبه مردي به مأموران پليس شهرستان زاهدان 
خبر داد كه پسربچه هفت ساله  اش ربوده شده است. او گفت: الياس پسر هفت ساله ام 
مقابل خانه مان با دوستانش بازي مي كرد كه از سوي سرنشينان يك خودروي 
سواري پرايد ربوده ش��د. بعد از مطرح شدن ش��كايت پرونده در اختيار تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. بررسي  ها در جريان بود كه پدر الياس اطاعات 
تازه اي در اختيار پليس گذاشت. او گفت: مردي با او تماس گرفته و گفته است كه 
بايد در قبال آزادي الياس ۲۰۰ ميليون تومان به او پرداخت كنم. بعد از برقرار شدن 
اين تماس بود كه تحقيقات در اين باره به جريان افتاد و كارآگاهان پليس در اولين 
گام شاكي را تحت آموزش هاي پليسي قرار دادند. شش ساعت بعد از اعام ربودن 
الياس بود كه كارآگاهان پليس موفق شدند يكي از آدم ربايان را در ميدان آزادي 
شهر شناسايي و بازداش��ت كنند. آنها در اولين گام الياس را در سامت كامل به 
آغوش خانواده اش باز گرداندند.  در شاخه ديگري از بررسي ها متهم ۲۰ ساله مورد 
تحقيق قرار گرفت. او گفت: با همدستي يك از دوس��تانم نقشه ربودن الياس را 
طراحي و اجرا كرديم. ما قصد اخاذي ۲۰۰ ميليون توماني از خانواده اش را داشتيم 
كه ناكام مانديم. با اطاعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت همدست او هم قبل 
از فرار از شهر بازداشت شد.  سردار محمد قنبري، فرمانده انتظامي استان سيستان 

و بلوچستان گفت: تحقيقات بيشتر از متهمان در جريان است.

 بازداشت گروگان گيران
 200 ميليون توماني

17 سرنشين خودروي ميني بوس در تصادف با تانكر سوخت 
در اصفهان زخمي شدند. 

اين حادثه س��اعت ش��ش صبح ديروز در بزرگراه معلم اصفهان 
اتفاق افتاد و مأموران پليس و امدادگ��ران بعد از حضور در محل 
۱۷ سرنشين خودروي ميني بوس را كه دچار جراحت شده بودند به 

مراكز درماني منتقل كردند. علت حادثه در دست بررسي است. 

17 زخمي در تصادف 
ميني بوس با تانكر سوخت
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گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟ 

شهربانو هستم 4۰ ساله. 
چه ش�د با ش�وهرت كه اختاف سني 

زيادي داري ازدواج كردي ؟ 
واقعيتش او را دوست نداش��تم و با اصرار و زور 

خانواده ام با الياس ازدواج كردم. 
چرا ؟ 

من و ش��وهرم، دختر عمو و پسر عمو هستيم. 
۲۱ سال قبل او همس��رش را در حالي كه يك 
دختر داش��ت ط��اق داد و يك س��ال بعد به 

خواستگاري من آمد و مرا عقد كرد. 
چرا همسرش را طاق داد ؟ 

همسرش از او جدا شد. چون او مرد بد اخاقي 
بود و به گفته بستگانش او هميشه زنش را كتك 
مي زد به طوريكه همسرش براي نجات جانش 

چاره اي جز جدايي نداشت. 
فكر مي كن�ي با اين اوصاف چ�را پدر و 

مادرت قبول كردند ؟ 

م��ا در روس��تا زندگ��ي مي كردي��م و خانواده 
كشاورز زاده اي هستيم اما شوهرم، موقعيت كاری 
خوبي داشت از طرفي وضع مالي اش هم خوب بود 
كه پدر و مادرم مرا به زور به او دادند و پس از آن 
سعي كردم كم كم به او عاقه پيدا كنم، اما نشد. 

شوهرت بازنشسته شده بود ؟ 
بله، او حدود هشت سال قبل بازنشسته شد. 

از حرف هاي شما متوجه شدم كه شما هم 
به خاطر تند خويي او مرتكب قتل شديد ؟

بل��ه، او خيلي م��رد بد اخاقي ب��ود و عاوه بر 
تند خويي، بدي هاي ديگري هم داشت. 

مثاً  ؟
باور كنيد كه من ۲۰ سال اسير و زنداني او بودم. 
اصًا من و بچه هايم از زندگي خوشي نديديم و 
هميش��ه در خانه ما درگيري و كتك كاري بود. 
او مرا به شدت كتك مي زد و دخترانم را تحقير 
مي كرد. حتي روزي مرا با دسته تي آنقدر محكم 

زد كه بچه هايم فكر كردند فوت كرده ام. 

چرا طاق نگرفتي ؟ 
من تا كاس چهارم ابتدايي بيشتر درس نخواندم 
و خيلي اطاعات هم ندارم و شوهرم نيز در اين 
مدت با كسي رفت و آمد نداشت كه بتوانم به اين 
موضوع فكر كنم. او حتي از چهار سال قبل به من و 
دخترانم اجازه نداد كه به ديدن پدر و مادرم بروم. 
خيلي خسيس بود به طوريكه  اجازه تلفن زدن هم 
نداشتيم و مي گفت پول قبض تلفن را پرداخت 
نمي كند. از طرفي هم من اگر جدا مي شدم طبق 
قانون سرپرستي دخترانم به او واگذار مي شد كه 
آنها هم از پدرشان فراري بودند به طوريكه دختر 
بزرگم يك بار پيشنهاد داد با هم از خانه فرار كنيم 

اما من قبول نكردم. 
درباره شب حاثه توضيح بده ؟ 

آن ش��ب در حال درس دادن دختر 9 س��اله ام 
بود كه ناگهان عصباني ش��د و ش��روع به داد و 
فرياد ك��رد. دقايقي بعد به آش��پزخانه رفت و 
چاقويي برداشت كه مرا بكشد اما پشيمان شد 

و چاقو را انداخت و چون 9 قلم داروي اعصاب 
مي خورد ساعتي قبل هم داروهايش را خورده 
بود بي حالش ش��د و روي كاناپه نشس��ت كه 

تصميم گرفتم و با روسري او را خفه كردم. 
روبه روي دخترانت او را كشتي ؟ 

دختر بزرگم وقتي ديد من با او درگير ش��ده ام 
خواهر كوچكش را به اتاق ب��رد و خودش آمد 
كه مانع من شود اما دير شده بود و من او را خفه 

كرده بودم. 
عذاب وجدان نداشتي ؟ 

عذاب وجدان داش��تم و تصميم گرفتم پس از 
مراسم ترحيم خودم را به پليس معرفي كنم. 

از حساب شوهرت پس از قتل برداشت 
كردي ؟ 

شوهرم وضع مالي خوبي دارد به همين خاطر 
پس از قت��ل ۱۳ ميليون تومان از حس��ابش به 
حس��ابم منتقل كردم تا خرج دف��ن و كفن و 

مراسم ختمش كنم. 

رئيس پليس آگاهي اس�تان اردبيل از كش�ف اشياي 
عتيق�ه در مخفيگاه ي�ك قاچاقچي عتيق�ه خبر داد. 
سرهنگ جواد تقوي گفت: مأموران پليس آگاهي با بررسي 
گزارش هاي مردمي در مخفيگاه متهم و همزمان با كشف 
ش��ش قطعه عتيقه متهم را بازداش��ت كردند. وي گفت: 
بررسي ها نش��ان داد كه عتيقه هاي كشف شده متعلق به 

هزاره اول قبل از مياد است.

كشف عتيقه هاي دوره اسامي

سخنگوي س�تاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نشت متادون 
از مراكز درمانی به  جامعه وج�ود دارد و بايد مكانيزم هاي 
كنترل و نظ�ارت بر تولي�د و توزيع مت�ادون افزايش يابد. 
پرويز افشار به ايرنا گفت: بيش از هفت هزار مركز درمان اعتياد 
و نگهدارنده با متادون در كشور داريم و مشخص است كه وقتي 
اين همه مركز درمان در كش��ور اس��ت، احتمال دارد كه نشت 
متادون هم در جامعه وجود داشته باشد.  وي ادامه داد: آنچه مهم 
است اين است كه با كار كارشناسي مشخص شود آيا متادون از 
مراكز درماني نشت مي كند يا نه، چند سالي است كه اين موضوع 
را در دس��تور كار جدي قرار داده ايم، اما مس��لم است كه نشت 
متادون وجود دارد.  افش��ار اضافه كرد: زماني كه يك دارو وارد 
كشور مي ش��ود، حتي اگر تحت كنترل بسيار شديد هم باشد، 
يك مقدار نشت پيدا مي كند، نه فقط از كلينيك ها، بلكه برخي 
داروهاي تحت كنترل كامل نيز كه در اختيار داروخانه ها هستند 
در جامعه نشت دارند.  سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
يك زماني ترامادول فقط با نسخه براي دردهاي شديد و ارتوپدي 
بود، ولي آنچنان در دسترس قرار گرفت كه باعث اعتياد زيادي 
شد و موجب مسموميت هاي كبدي و امراضي مانند تشنج شد 

كه در نهايت به كاهش توليد آن منجر شد. 

مواد مخدر صنعتي و شيميايي در هزاره سوم از عوامل مهم 
تخريب جامعه است و به منظور گسترش فرهنگ پيشگيري 
و تقويت دانش در برنامه هاي پيشگيري از مصرف اين مواد، 
بايد بس��ترهاي مناسبي براي مش��اركت مردم در جامعه 

ايجاد شود. 
اعتياد به موادمخدر يكی از مهمترين مشكات اجتماعي، 
اقتصادی و بهداشتی است كه عوارض ناشی از آن تهديدی 
جدی برای جامعه بشری محسوب ش��ده و موجب ركود 
اجتماع��ی در زمينه ه��ای مختلف می ش��ود. همچنين 
وي�رانگري  های حاصل از آن زمينه ساز سقوط بسياری از 
ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخاقی شده و بدين ترتيب 

سامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می اندازد. 
يكي از قابليت هاي اساسي شبكه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي دسترس��ي به مخاطب اس��ت و مي ت��وان از اين 
ظرفيت ها در امر پيش��گيري از ابتا به مصرف مواد مخدر 

صنعتي و شيميايي استفاده كرد. 
يكي از نگراني ه��اي عصر حاضر در مباحث آس��يب هاي 
اجتماعي، توسعه مصرف مواد مخدر و روانگردان ها است 
كه جوان��ان را مورد تهديد ج��دي ق��رار داده و به يكي از 
چالش هاي متوليان و دست اندركاران امر بدل شده است. بر 
اين اساس بهتر است با شناخت صحيح چنين پديده هايي 
و ارائه نسخه هاي كاربردي و عملياتي، تاشي براي مهار و 

كنترل آن آغاز شود. 
تحقيقات مختلف نش��ان داده اس��ت عوامل تأثيرگذار بر 
توس��عه خطر مصرف مواد مخ��در و روانگردان ها در ميان 
دانش��جويان و جوانان مي تواند ارتباط با دوس��تان ناباب، 
كاهش كنترل خانگي، آلوده بودن فض��اي محل زندگي 
و تحصي��ل، كاهش عزت نفس و پايين ب��ودن خودباوري 

باشد. 
مس��ئوان بايد فضايي مملو از تعامل و اعتماد ميان مردم 
ايجاد كنند تا افراد ب��ه  صورت داوطلبان��ه در برنامه هاي 
مختلف مب��ارزه اجتماعي ب��ا اعتياد، مش��اركت كنند و 
آموزش مهارت هاي زندگي را فرابگيرن��د. به اين صورت 
جوانان از خطرات مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي 
آگاه مي شوند و خود اين افراد به عنوان مربي به ساير افراد 

آموزش مي دهند. 
در كنار برنامه هاي پيشگيرانه در راستاي مبارزه اجتماعي 
با مواد مخدر صنعتي و شيميايي بايد به طرح هاي شادي 
و نشاط مردم نيز توجه شود، خوش بين بودن به زندگي و 
آينده باعث مي ش��ود تصوير مصرف مواد مخدر صنعتي و 

شميايي از اذهان عمومي پاك شود. 

 آموزش مهارت هاي زندگي
 براي پيشگيري از اعتياد

سيد قاسم صبايي–  استاد دانشگاه

    یادداشت

نجات چاهكن از مرگ حتمي
مرد چاهكن ك�ه در عمق 10 متري چاه در خيابان س�تارخان گرفتار 

شده بود، به زندگي برگشت. 
به گزارش خبرنگار ما، آتش نشانان ايستگاه۱۰ از حادثه ريزش ديواره چاه در 
خيابان ستارخان، خيابان پاتريس لومومبا، با خبر شده و در محل حاضر شدند. 
بررسي ها نشان داد در اتاق پست برق يك مجتمع مسكوني شش طبقه دو 
كارگر افغان براي حفاري چاه ارت مش��غول كار بودند كه ناگهان در عمق 
۱۰ متري قسمتي از ديواره هاي چاه ريزش كرده و يكي از كارگران به طور 
كامل زير خروارها خاك گرفتار شده بود. كارگر ديگر اما موفق شده بود خود 
را از قعر چاه به بيرون رسانده و امدادگران را از ماجرا با خبر كند. آتش نشانان 
همزمان با ايمن كردن محل با توجه به سست بودن ديواره چاه، با استفاده از 
تجهيزات مخصوص از ريزش قسمت هاي سست ديواره جلوگيري كردند 
و بعد از خاكبرداري كارگر ۲۱ ساله را از ميان آوار خارج كردند و در اختيار 

امدادگران اورژانس گذاشتند كه وضعيت وي مساعد گزارش شد. 

پرسه مجرمان سابقه دار در جامعه يك نگراني عمده به همراه دارد و آن اينكه 
هر لحظه امكان بروز جرم از سوي آنها وجود دارد. مجرمان سابقه دار مي دانند 
تا زماني كه دوباره مرتكب جرم نشده و به زندان منتقل نشده اند هيچ نظارتي 
از س�وي پليس روي رفتار آنها وجود ندارد، بنابراين با فراهم ش�دن زمينه 
ارتكاب جرم دس�ت به عمل مجرمانه مي زنند. در پرونده اي كه به زودي در 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي مي شود مردي كه به اتهام 
قتل بازداشت شده بود بعد از رضايت اولياي دم آزاد شد اما هنوز زمان زيادي 
از آزادي اش نگذش�ته بود كه بار ديگر پايش به پرونده قتل ديگري باز شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سيزدهم ارديبهشت  سال 9۶ مأموران پليس پايتخت از 
قتل مرد جواني به نام سعيد در محله بي سيم باخبر و راهي محل شدند. شواهد 
نشان مي داد مقتول در جريان يك درگيري در مراسم عروسي با ضربه چاقوي 
يكي از شركت كنندگان در جشن كشته شده است. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني تحقيقات در اين زمينه آغاز ش��د تا اينكه مأموران دريافتند عامل قتل 
مردي ۳۵ ساله به نام افشين است. افشين از افراد س��ابقه داري بود كه قبًا به 
اتهام قتل عمد بازداشت ش��ده بود، اما بعد از جلب رضايت اولياي دم و تحمل 
يك دوره زندان آزاد شده بود. وي چند ماه بعد از آزادي اش از زندان اين بار نيز 
در جريان درگيري مرتكب قتل و با ايجاد رعب و وحشت در بين مردم مرتكب 
تخريب چند خودرو شده بود.  با اين اطاعات، افشين تحت تعقيب قرار گرفت 
تا اينكه فرداي روز حادثه شناسايي و دستگير شد. او با اقرار به جرمش به پليس 
آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت و گفت: »چند سال قبل با يكي از 
دوستانم درگير شدم و در آن درگيري مرتكب قتل شدم. بعد از حادثه به زندان 
رفتم تا اينكه توانستم رضايت اولياي دم را جلب كنم و از زندان آزاد شوم. « متهم 
ادامه داد: »اين گذشت تا اينكه چند ماه بعد از آزادي، به عروسي يكي از اقوام 
دعوت شديم. بعد از اتمام جشن عروسي به پيشنهاد يكي از دوستانم مشروب 
خورديم. در حال خودم نبودم كه وارد حياط تاار شدم. در حياط مقتول با يكي 
از دوستانش ايستاده بود. او به من خيره شد و انگار داشت مرا مسخره مي كرد. 
از آنجائيكه در حال خودم نبودم عصباني شدم و وقتي از حياط بيرون آمديم 
سراغش رفتم و همين بهانه درگيري شد. در آن درگيري دست به چاقو شدم و 
ناخواسته مرتكب قتل شدم.« به اين ترتيب، متهم به اتهام قتل عمد، شرب خمر 
و تخريب خودروها روانه زندان شد و در حاليكه تحقيقات در اين زمينه ادامه 

داشت، پدر و مادر مقتول با مراجعه به دادسرا اعام گذشت كردند!
با رضايت اولياي دم، پرونده متهم از جنبه عمومي جرم به ش��عبه دهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. به اين ترتيب متهم به زودي در همان 

شعبه به رياست قاضي قربان زاده پاي ميز محاكمه قرار خواهد گرفت. 

 بازگشت دوباره قاتل شرور 
به ميز محاكمه

 نشت متادون به جامعه 
از داروخانه ها و مراكز ترك اعتياد



مراک�ز ق�درت در واش�نگتن از جمل�ه بعضی 
س�ناتورهای طرفدار اس�رائیل و ضدایرانی در 
واش�نگتن تمام تاش خود را ب�ه کار گرفته اند 
ت�ا ترام�پ را متقاع�د کنن�د دس�تور خروج 
نیروهای امریکایی از س�وریه را متوقف کند یا 
حداقل از س�رعت خروج بکاهد و می گویند تا 
حدودی نیز موفق شده اند، با این وجود ناظران 
معتقدند تصمیم ترامپ تأثیر خود را گذاشته و 
بازگشایی سفارت های کش�ورهای عربی تأثیر 
دومنیووار خ�ود را در غرب خواهد گذاش�ت و 
کش�ورهای اروپایی یکی پس از دیگری خارج 
از اراده امری�کا به دمش�ق بازخواهند گش�ت. 
به گزارش »جوان«، لیندسی گراهام، عضو کمیته 
نیروهای مسلح مجلس س��نا که به داشتن روحیه 
ضدایرانی و حمایت از رژیم صهیونیس��تی معروف 
است روز دوشنبه اعام کرد دونالد ترامپ در حال 
تجدیدنظر در تصمیمش درباره نحوه خروج نظامیان 
امریکایی از سوریه است. این سناتور امریکایی بعد از 
یک ضیافت ناهار دوساعته با ترامپ، در بیرون کاخ 
سفید به خبرنگاران گفت: »رئیس جمهور ضرورت 
اتمام این وظیفه ]شکست داعش[ را درک می کند .« 
اواخر آذرماه رئیس جمهور امریکا پس از یک مکالمه 
تلنفی با همتای ترکی خود ناگهان اعام کرد 2هزار 
نیروی نظامی امریکا از س��وریه خارج می ش��وند. 
این تصمیم ترامپ باع��ث غافلگیری  همگان حتی 
وزیر خارجه، دفاع و مشاور امنیت ملی امریکا شد 
و حتی جیمز ماتیس در اعتراض به این تصمیم از 
مقام خود کنار رفت. ترامپ از همان ابتدای بحران 
سوریه مواضعی مخالف شورشیان و سیاست های 
اوباما داشت و در جریان رقابت های انتخاباتی و پس 
از ریاس��ت جمهوری چند بار اعام کرده بود قصد 
دارد از سوریه خارج شود اما هر بار مراکز قدرت به 
اسرائیل و عربستان س��عودی تصمیم او را به عقب 
انداختند. اما حاا به نظر می رسد ترامپ آنها را در 
یک کار انجام شده قرار داده و رسانه های نزدیک به 
ابی های اسرائیلی نیز حمات گسترده ای علیه این 
تصمیم ترامپ به عمل آورده و آن را »تقدیم پیروزی 

به ایران « خواندند. 
یکی از مهم  تری��ن اهدافی ک��ه مراکز ق��درت در 
واشنگتن برای نیروهای امریکایی مستقر در بعضی 
مناطق شرقی س��وریه مطرح کرده اند، مهار نفوذ 
ایران در منطقه است. از زمان اعام تصمیم ترامپ 
سیاستمداران برجسته امریکایی از جمله سناتور 
گراهام تاش کرده اند تصمی��م او را عوض کنند. با 
این وجود به نظر می رسد تاش آنها فقط منجر به 
کند شدن فرآیند خروج امریکا خواهد شد و ترامپ 
تغییری در تصمیم خود ایجاد نکرده است، هرچند 
هر احتمالی در فرآیند خ��روج نیروهای امریکایی 
می رود، به وی��ژه اینکه رس��انه های امریکایی دائماً 
درباره احتمال بازگشت داعش و خأ قدرت هراس 
ایجاد می کنند. سناتور گراهام به خبرنگاران گفت: 
»ترامپ در تصمیمش برای خارج کردن نظامیان 
امریکایی از سوریه تغییری ایجاد نکرده. این توقف 
موقت در اجرای برنامه برای این است که وضعیت 
میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد.«  بر اساس گزارش 
رسانه های امریکایی قرار بود نیروهای امریکایی طی 
یک ماه از سوریه خارج شوند اما اان گفته می شود 

حداقل شش ماه طول خواهد کشید. 
همانطور که انتظار می رفت لیندسی گراهام دلیل 
اصرار خود برای حضور نیروهای امریکایی در سوریه 
را به ایران گ��ره زد و در صفحه توئیترش نوش��ت: 
»رئیس جمهور اطمینان حاص��ل خواهد کرد هر 
طرحی برای خروج از سوریه به نحوی انجام می شود 
که موارد زیر را تضمین کند: 1- داعش برای همیشه 
شکست خورده باشد؛ 2- در نهایت، ایران خأ    ها را پر 
نکند و ۳- متحدان ُکرد ما تحت حمایت قرار گیرند.« 
 ترامپ که معمواً به اینگونه مواضع در توئیتر واکنش 
نشان می دهد تا عصر روز دو    شنبه هیچ اشاره ای به 

صحبت های لیندسی گراهام نکرد. 
ناظران معتقدند حتی اگر فرآیند خروج نیروهای 
امریکایی در سوریه طوانی شود یا ترامپ از تصمیم 
خود عقب نشینی کند، اعام ناگهانی قبلی او تأثیر 
خود را در سطوح سیاسی گذاشته است. کرد    ها وارد 
مذاکرات جدی با دمشق ش��ده اند و فرآیند احیای 
روابط دیپلماتیک با سوریه شتاب قابل توجهی به 
خود گرفته اس��ت. »نیکواس هاس « کارشناس 
مسائل سوریه و نزدیک به مخالفان که گفته می شود 

به دولت ترامپ نیز مشاوره می دهد به خبرگزاری 
فرانسه گفت »واشنگتن به کشورهای عربی پیام داد 
که باید با ]بشار[ اسد بر اساس معیارهای خاص خود 
تعامل داشته باشند.«  به نظر می رسد امریکایی     ها 
دچار نوعی سرگردانی در سوریه ش��ده اند. آنها نه 
می خواهند مناطق تحت کنترل را در شرق به دولت 
سوریه تحویل دهند و نه از ابزارهای ازم برای حضور 

بلندمدت در این منطقه برخوردار هستند. 
 خارج از اراده امریکا

فرآیند تحوات سوریه به مرحله ای رسیده که خارج 
از اراده واشنگتن است. نه تنها کشورهای منطقه بلکه 
کشورهای اروپایی نیز آماده احیای روابط با دمشق 
می شوند. »پیتر فورد« س��فیر پیشین انگلیس در 
سوریه و بحرین به شبکه »المیادین « گفت: زمان 
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب فرا رسیده و امریکا 
قدرت کافی را برای جلوگیری از بازگش��ت روابط 
کشورهای عربی با دمشق ندارد. سفیر سابق انگلیس 
در دمشق سپس به کشورهای اروپایی اشاره کرد و 
گفت که »چه بسا شاهد بازگشت سفرای انگلیس 
و فرانسه به س��وریه در سال آینده باشیم؛ بازگشت 
این روابط با سوریه بدون هیچ شرطی انجام خواهد 
شد زیرا وضعیت اجازه تعیین هیچ پیش شرطی را 

نمی دهد.«
کش��ورهای اروپایی از ابتدای بحران سوریه اعام 
کردند بشار اس��د باید از قدرت برود و با حمایت از 
گروه های تروریستی س��لفی خود نقش زیادی در 
ویرانی های سوریه داشتند که با نتایج منفی برای 
آنها همراه بود. عاوه بر اینکه حمات تروریس��تی 
در ش��هرهای اروپایی در چند س��ال اخیر افزایش 
یافته، هجوم سیل گس��ترده آوارگان باعث ایجاد 
شکاف های جدی در میان کشورهای اروپایی شده 
است. گفته می شود اروپا نسبت به سیاست اروپایی 
در پرونده سوریه اعتراض دارد و احتمااً جزو اولین 
کشورهای خواهد بود که سفارت خود را در دمشق 
بازخواهد کرد، به همین دلیل کش��ورهای اروپایی 
مجبور هستند برای حل بحران آوارگان وارد تعامل 

سازنده با دمشق شوند. 
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لیندسي گراهام: ترامپ در حال بازنگري خروج است
سنگ تل آويو جلوي پاي فرار امريکا از سوريه

در حالی که طالبان    گزارش  یک
همچنان از مذاکره 
مستقیم با دولت افغانستان طفره می رود، ظاهراً 
مذاکرات تهران با این گروه وارد فاز جدی شده تا 
جایی که دیروز هیئتی از طالبان در محل وزارت 
ام�ور خارج�ه ب�ا عب�اس عراقچ�ی، مع�اون 
ظریف »مذاکرات مفصل و مبسوطی«  انجام داد. 
به گزارش »ج��وان« هرچند هیئت ه��ای طالبان 
مدت زیادی است که به ایران رفت و آمد می کنند 
ولی اولین بار هفته قبل بود که علی شمخانی، دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی ایران در جریان سفر به 
کابل در یکی از باا    ترین سطوح سیاسی مذاکره با 
طالبان را علنی کرد و ضم��ن تأکید بر مطلع بودن 
دولت افغانس��تان از این گفت وگو    ها گفت که این 
روند همچنان ادامه خواهد یافت. س��خنان دیروز 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزیر خارجه ایران درباره 
مذاکرات » مفصل و مبس��وط«  عب��اس عراقچی، 
معاون وزارت خارجه ایران ب��ا هیئتی از طالبان در 
محل وزارت خارجه نشان می دهد که برای تهران 
مذاکره کردن با طالبان که پی��ش از این به عنوان 

یک گزینه تاکتیک��ی مطرح بود در ح��ال تبدیل 
شدن به یک اولویت جدی است. قاسمی گفته که 
هدف اصلی مذاکرات با طالب��ان » یافتن راهکار یا 
زمینه    هایی تسهیل کننده برای کمک و مساعدت 
به گفت وگوهای بین گروه ه��ای افغان و دولت این 
کشور برای پیشبرد روند صلح در افغانستان است «. 
قاس��مي ضمن تأکید بر اینکه ایران تنها کشوری 
نیس��ت که با طالبان م��راوده دارد تأکید کرده که 
گفت وگو با طالبان با اطاع دولت افغانس��تان بوده 
اس��ت. س��خنگوی وزارت خارجه البته این را هم 
گفته که مذاکره با طالبان » الزاماً به معنی یکسان 
بودن مواضع و همسویی در مواضع ایران با این گروه 
نیست « ولی تأکید کرده است: » در عرصه سیاست 
و با توجه به ش��رایط خطیر منطق��ه ازم بود این 

گفت وگو    ها آغاز شود.« 
 چرا مذاکره؟

مقام های ایرانی می گویند که گفت وگو با طالبان 
به عنوان گروهی که بی��ش از ۵۰ درصد اراضی و 
سرزمین های افغانس��تان را تحت تسلط دارد در 
شرایط جدید منطقه ازم اس��ت. علی شمخانی 

هفته پیش با اشاره به نقشه ش��وم امریکا و نفوذ 
داعش در افغانس��تان بر ضرورت اتخاذ اقدامات 
عملی در این خصوص تأکید کرده بود؛ موضوعی 
که نش��ان می دهد ته��ران طالبان را ب��ه عنوان 
بازیگری ب��رای مقابله با نفوذ فزاین��ده داعش در 
افغانستان می داند. با این حال به نظر می رسد ورود 
طالبان به مذاکرات ادامه دار»مفصل و مبسوط « با 
عباس عراقچی معاون وزی��ر خارجه ایران آن هم 
در س��اختمان وزارت خارجه ایران نشان دهنده  
مرحله ای جدید تر اس��ت. روز یک    ش��نبه بود که 
طالبان ب��رای دومین بار طی هفته ه��ای اخیر با 
پیش��نهاد کابل بر دیدار نمایندگان دو طرف در 
مذاکراتی که قرار است ماه جای )ژانویه 2۰19( 
با حضور نمایندگان امریکا در عربستان سعودی 
برگزار ش��ود، مخالفت کرد و ذبی��ح اه مجاهد، 
س��خنگوی طالبان گفت که رهب��ری این گروه 
با دول��ت افغانس��تان مذاکره نمی کن��د. مجاهد 
گفته که موضع این گ��روه درباره ع��دم مذاکره 
با دول��ت افغانس��تان تغییری نک��رده و اخباری 
که درباره مذاک��ره احتمالی این گ��روه با هیئت 

مذاکره کننده دولت افغانستان منتشر شده است 
حقیقت ندارد:»روند مذاکرات با امریکا تا زمانی که 
نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند به صورت 
برنامه ریزی ش��ده به پیش م��ی رود.«   ظاهراً این 
مهم  ترین نقطه اشتراک مذاکراتی است که تهران و 
طالبان طی هفته های اخیر به خصوص بعد از اعام 
تصمیم ترامپ برای کاهش نیرو در افغانس��تان و 

خارج کردن نیرو    ها از سوریه پیدا کرده اند. 
 ترتیباتی مقابل ترتیبات امریکایی

با این حال به نظر می رسد » شرایط خطیر منطقه« 
 که ایران آن را زمین��ه اي براي مذاک��ره با طالبان 
مي داند به اتفاقات دیگری هم برمی گردد. اواسط ماه 
دسامبر 2۰18 بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امری��کا در نامه ای ب��ه عمران خان، نخس��ت وزیر 
پاکستان خواستار کمک اسام آباد در حل آشفته بازار 
افغانستان و آوردن رهبری طالبان به پای میز مذاکره 
شد؛ نامه ای که به فاصله ای اندک منجر به مذاکرات 
پاکستان و امریکا و عربستان با طالبان در امارات شد 
که البته دولت افغانستان نتوانس��ت در آن حضور 
رسمی داشته باش��د. چند روز بعد ترامپ تصمیم 
کاهش نیرو در افغانستان را همزمان با تصمیم خروح 
از س��وریه علنی کرد؛ تصمیمی که البته دورنمای 
خروج امریکا از افغانس��تان را هم ترس��یم کرد. در 
حالی که به نظر می رسد امریکا در افق کاهش نیرو و 
خروج نهایی از افغانستان به دنبال ایجاد ساختارهای 
امنیتی نیابتی در منطقه با حضور کشور     هایی مانند 
عربستان امارات و پاکستان است، ورود ایران به روند 
مذاکرات ادامه دار با طالبان معنی و مفهومی خاص 
پیدا می کند. پیرمحمد مازهی در گفت وگو با دنیای 
اقتصاد با اشاره به موضع گیری علی شمخانی در مورد 
طالبان گفته که صحبت شمخانی به مذاکراتی که در 
ابوظبی با سازماندهی زلمای خلیل زاد بین عربستان، 
پاکس��تان، امارات و امریکایی      ها با طالبان صورت 
گرفت بازمی گردد. به گفته مازهی »با توجه به این 
واقعیت که طالبان یکدس��ت نیستند و جناح های 
مختلفی در میان آنها وجود دارد در این نوع مصالحه 
اگر ایران شرکت نداشته باشد با منافع ملی و امنیتی 
ایران در تضاد قرار خواهد گرفت، چرا که یک جریان 
رادیکال علیه ایران و روس��یه نیز در میان طالبان 
وجود دارد.« در ش��رایطی که به گفته س��خنگوی 
وزارت امور خارجه عباس عراقچی به زودی به کابل 
سفر خواهد کرد، به نظر می رسد مراودات امنیتی 
ایران در مرزهای شرقی طی ماه های آینده می تواند 
در ترسیم دورنمای امنیتی منطقه نقشی اساسی 

داشته باشد.

روزنام�ه »نیویورک تایم�ز « روز یک   ش�نبه 
با اش�اره ب�ه مصاحب�ه اخی�ر »ج�ان کلی « 
رئی�س دفت�ر مس�تعفی دونال�د ترام�پ، 
رئیس جمه�ور امری�کا، نوش�ت کل�ی در 
محاف�ل خصوص�ی صاحی�ت ترام�پ برای 
ریاس�ت جمهوری را زی�ر س�ؤال ب�رده بود. 
»کل��ی« روز یک   ش��نبه در مصاحبه ب��ا روزنامه 

»لس  آنجلس تایمز « س��متش در کاخ س��فید را 
»بی نهایت دش��وار « توصیف ک��رده و گفته بود 
که با حضور در دولت توانس��ته ترامپ را از اتخاذ 
برخی تصمیماتی که برخاف منافع امریکا بوده، 
بازدارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام 
سابق دولت امریکا نوشته است: »معروف بود که 
آقای کلی به دستیارانش می گفته که او » بد   ترین 

شغل جهان « را دارد. او مرتباً به همه می گفته که 
ترامپ به درد ریاس��ت جمهوی نمی خورد.«  ماه 
گذش��ته ترامپ اعام کرد که کلی تنها تا پایان 
سال جاری میادی در دولت او حضور دارد. پیش 
از بیانیه ترامپ، گزارش های متعددی منتشر شده 
بود مبنی بر اینکه این ژنرال سابق ارتش امریکا در 
موارد متعدد با ترامپ اخت��اف نظر دارد و حتی 

چند بار با افراد نزدیک ب��ه او درگیری فیزیکی و 
لفظی پیدا کرده است. وی در مصاحبه ای که روز 
یک   شنبه در روزنامه »لس آنجلس تایمز « منتشر 
شده، در مورد وضعیت کاخ سفید هنگام انتصابش 
به عنوان رئیس دفتر ترامپ، گفته است: »آن ابتدا 
ک��ه کار را تحویل گرفتم، او تمایل داش��ت که از 

افغانستان خارج شویم. «

  گزارش  2

   خبر

ضرورت مذاکرات ايران با طالبان
بنابر خبری که بهرام قاس��می، س��خنگوی وزارت خارجه، صبح روز 
دو    شنبه در نشست مطبوعاتی اعام کرده، هیئتی از طالبان افغانستان 
روز قبل به تهران آمده بود تا مذاکرات مفصلی با عباس عراقچی، معاون 
سیاسی وزارت خارجه، داشته باش��د. این خبر قاسمی تأیید اظهارات 
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در هفته قبل بود که در 
جریان سفرش به کابل از تماس و مذاکره با طالبان گفت، هرچند که 
تأکید داشت که این جریان با اطاع دولت افغانستان است. همان گونه 
که ش��مخانی گفته بود، این جریان ادامه خواهد داشت و حاا آمدن 
هیئت طالبان تأیید این گفته او است و نشان می دهد که ورود ایران به 
ماجرای مذاکرات طالبان اتفاقی نیست و جریان دامنه داری با دیدار    ها 
و مذاکرات بعد از این خواهد بود. با نگاه کلی به تحوات منطقه و نگاه 
خاص به افغانستان، باید گفت که تماس با طالبان و حضور جدی ایران 
در مذاکرات با این گروه ضرورتی اجتناب ناپذیر است چرا که دور ماندن 
ایران از این جریان به صلح و ثبات و منافع ملی نه تنها افغانستان بلکه 

حتی ایران هم لطمه می زند. 
این طبیعی است که با س��ر و سامان گرفتن نس��بی اوضاع در سوریه 
نگاه     ها معطوف به افغانس��تان و جنگ داخلی طوان��ی مدت در این 
کشور شود، به خصوص اینکه شکست داعش در سوریه باعث شده این 
گروه تروریستی سر از افغانستان در بیاورد. هرچند که دایل روشن و 
مستندی در مورد انتقال اعضای داعش از سوریه به افغانستان رو نشده 
که البته در این موارد هم نمی توان انتظار چنین چیزی را داش��ت، اما 
همزمانی شکست داعش در عراق و سوریه و تقویت این گروه در داعش 
دس��ت کم این گمانه زنی را جدی کرده که عوامل خارج از افغانستان 
دست به کار انتقال برخی از عناصر داعش به افغانستان شده است. اخبار 
و گزارش های تأیید نشده ای منتشر شده که نقش امریکا را در این زمینه 
تأیید می کند تا از عناصر داعش برای تضعیف طالبان و ناامن کردن کل 
منطقه از پاکستان تا آسیای مرکزي  و حتی روسیه و ایران استفاده کند. 
بنابراین، ازم است ایران نقش فعالی را برای پیشبرد مذاکرات صلح در 
افغانستان به عهده بگیرد تا اینکه از یک س��و طالبان به عنوان رقیب 
جدی داعش در افغانستان متقاعد به گزینه مذاکره به جای جنگ شود 
و از سوی دیگر، مذاکرات صلح و پیشرفت در این زمینه مبدل به مانعی 

در برابر قدرت یافتن داعش در افغانستان شود. 
وجه دیگر از ضرورت ورود ای��ران به مذاکرات با نگاه��ی به طرف     ها و 
کش��ورهای دخیل در جریان مذاکرات افغانس��تان قابل توجیه است. 
کسی شک ندارد که امریکا از زمان دولت اوباما سعی داشته یک طرفه 
و حتی بدون حضور نماینده ای از دولت افغانستان با گروه طالبان وارد 
مذاکره شود و با تمام مخالفت های دولت ترامپ با دیگر سیاست های 
آن دولت، این موضوع همچنان ادامه یافته و حتی جدی تر هم دنبال 
شده است. نمایندگان دولت ترامپ در این مدت کوتاه دو سال چندین 
بار با نمایندگان طالبان در قطر و امارات دیدار داشته اند و انتظار می رود 
که به زودی هم دیداری در عربستان داشته باشند. وجود مذاکراتی با 
طالبان از سوی ایران یا روسیه خود به خود باعث می شود امریکا تنها 
طرف مذاکره با این گروه نباشد و در نتیجه، میزان مانور امریکا در این 
مذاکرات محدود شود چرا که طالبان این امکان را خواهد داشت تا به 
جای امریکا با طرف های دیگری وارد مذاکره بشود. این قضیه از آنجایی 
اهمیت دارد که معلوم نیست امریکا در مذاکرات مستقیم خود با طالبان 
چه قصد و غرضی دارد و می خواهد چه ش��روطی را به طالبان تحمیل 
کند یا در مقابل، حاضر اس��ت برای امتیاز دادن به طالبان از چه حق و 
حقوق دولت و ملت افغانستان چشم پوشی کند. بنابراین، برای حفظ 
توازن در ظرفیت های مذاکره ضرورت دارد کشورهای دیگری به غیر از 
امریکا وارد مذاکره با طالبان شوند تا نه تنها منافع ملی و امنیت کشور 
افغانستان حفظ شود بلکه منافع ملی و امنیت کشورهای همسایه هم 
تضمین شود. از آنجایی منافع ملی و امنیت افغانستان و همسایه های 
آن در هم تنیده است، وجود چنین توازنی ضرورت دارد جدای از اینکه 
باید با این توازن از یکه تازی امریکا و برنامه های پیدا و پنهان این کشور 

برای تهدید منافع کشورهای منطقه جلوگیری کرد. 
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  رفتار وحشیانه مأموران امریکایی با کودکان پناهجو
ویدئوهای ثبت شده توس��ط دوربین های مدار بس��ته که رسانه های 
امریکا به آن دست یافته اند رفتار وحشیانه کارکنان یک مرکز نگهداری 
کودکان مهاجر )پناه جو( در امریکا را با کودکان خردسال نشان می دهد.  
به گزارش فارس، در یک ویدئو که روزنامه »آریزونا ریپابلیک« منتشر 
کرده پرسنل یک مرکز کودکان مهاجر در مرکز »هسیندا دل سول « 
در شهر »یانگ تاون« ایالت آریزونا یک پسربچه را روی زمین می کشد، 
به صورتش س��یلی می زند و او را در کنار دیوار قرار می دهد. در بخش 
دیگری از همین فیلم زنی دیده می ش��ود که ک��ودک دیگری را روی 
زمین کش��یده و او را به اتاقی منتقل می کند.  دفت��ر کانتری بخش 
»مریکوپا« ابتدا به »سی ان ان « گفت که پس از تحقیق درباره ادعاهای 
مطرح ش��ده در این خصوص به این نتیجه رسیده که اقدامات مزبور را 
نمی توان به عنوان جرائم مشمول جرایم کیفری تحت پیگرد قرار داد. 
این دفتر س��اعاتی بعد تغییر رأی داد و گفت که تصمیم گرفته پرونده 
را برای بررسی های بیشتر و تعیین اتهامات کیفری به دفتر دادستانی 
این بخش ارجاع دهد.  این در حالی است که مرگ فرزندان خردسال دو 
خانواده پناهجوی اهل گواتماا بعد از بازداشت توسط مأموران گشت 
مرزی امریکا که پیرو دستورات مهاجرس��تیزانه دونالد ترامپ صورت 

می گیرد، در این کشور جنجالی شده است. 

   رؤیت تیم ترور سعودی با کیسه های جسد خاشقجی 
 با گذشت سه ماه از قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد ریاض 
در کنسولگری سعودی در اس��تانبول و تداوم تحقیقات پلیس ترکیه 
در این باره، اکنون تصاوی��ر جدیدی از تیم ترور به همراه بس��ته های 
مشکوک منتشر ش��ده اس��ت.  به گزارش فارس،وبگاه روزنامه »ینی 
شفق « در گزارشی نوشت که فیلم جدیدی از دوربین های مدار بسته 
بیرون ساختمان کنسولگری سعودی به دست آمده که نشان می دهد 
اعضای تیم قتل خاش��قجی با بس��ته های بزرگی ک��ه پلیس احتمال 
می دهد تکه های جس��د وی در آنها باش��د، از این س��اختمان خارج 
می ش��وند.  ینی ش��فق که این ویدئو را »تکان دهنده « توصیف کرده 
می نویسد که تصاویر درز کرده از منابع امنیتی، تعدادی از اعضای تیم 
ترور سعودی را نشان می دهد که با کیسه های سیاه پاستیکی که به 
احتمال زیاد اعضای بدن خاشقجی در آنهاست، وارد اقامتگاه سرکنسول 
سعودی در استانبول - که فقط چند صدمتر با ساختمان کنسولگری 
فاصله دارد - می شوند.  خاشقجی ۵9 ساله چهار      شنبه در تاریخ نهم مهر 
)دوم اکتبر( برای امور ازدواج خود به کنسولگری عربستان سعودی در 

استانبول مراجعه کرد اما دیگر از آن خارج نشد. 

  دستگیری یک تبعه امریکایی در مسکو حین جاسوسی
روسیه از دس��تگیری یک تبعه امریکایی به اتهام جاسوسی خبر داده 
است.  به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه میرر، سرویس امنیت داخلی 
روسیه )SSB( روز دو      ش��نبه اعام کرد این شهروند امریکایی به اتهام 
جاسوسی در مسکو بازداشت شده اس��ت.  در گزارش های رسانه های 
داخلی روسیه گفته شده که این امریکایی در 28 دسامبر بازداشت شده 

و یک پرونده کیفری علیه وی گشوده شده است. 

   نتانیاهو: انتقال سفارت برزیل به قدس » قطعی « است
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سفرش به ریودوژانیرو اعام کرد که 
برزیل سفارت خود در اراضی اشغالی را به قدس اشغالی منتقل خواهد 
کرد و تنها زمان اجرای این طرح تعیین نشده است.  به گزارش ایسنا، 
بنیامین نتانیاهو، در س��فرش به ش��هر ریودوژانیرو، پایتخت برزیل در 
جمعی از یهودیان این شهر مدعی شد، مسئله انتقال سفارت برزیل به 
قدس نیست بلکه مسئله زمان انجام آن است. طبق گزارش خبرگزاری 
فرانسه، نتانیاهو از روز جمعه به برزیل سفر کرده است.  او قرار است در 
این سفر با ژایر بولسونارو، رئیس جمهور جدید برزیل دیدار و گفت وگو 
کند.  همچنین قرار بود  بولسونارو شب گذشته در جشنی با حضور برخی 

چهره های خارجی از جمله نتانیاهو، مراسم تحلیف به جا آورد. 

انتقال امريکايی       ها از سوريه به عراق 
در پی تصمیم امریکا برای خروج از س�وریه، تعدادی از نیروهای 
نظامی این کشور به اقلیم کردستان عراق منتقل شده اند تا پایگاهی 
جدید برای اسکان خود احداث کنند. یک نماینده عراق گفته است 
که ه�زار داعش�ی در پایگاه های امری�کا در عراق حض�ور دارند. 
در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا گفته است که تا سه 
ماه آینده تمام نیروهای امریکایی از خاک سوریه باید خارج شوند اما 
به نظر می رسد این نیرو      ها به جای بازگش��ت به امریکا، به خاک عراق 
منتقل می شوند تا حضور امریکایی      ها در منطقه همچنان تداوم داشته 
باشد. کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق روز دو      شنبه ضمن تأیید 
مجدد ورود محرمانه ش��ماری از نظامیان امریکایی از سوریه به خاک 
کش��ورش، از احداث یک پایگاه نظامی جدید امریکایی در کردستان 
عراق خبر داد. کریم علیوی، عضو این کمیسیون پارلمانی در گفت وگو 
با پایگاه خبری »المعلومه « گفت:»نیروهای امریکایی یک پایگاه نظامی 
جدید در اربیل با هدف تهدید کش��ورهای همسایه و استفاده از عراق 
برای انجام عملیات های امریکا در منطقه احداث کرده اند. کمیسیون 
امنیت پارلمان عراق نیز طی روزهای آتی، مسئله حضور امریکایی       ها 
در کشور را بررسی خواهد کرد و از دولت می خواهد تا موضع خود را در 
قبال حضور این نیرو      ها در استان های غربی و شمالی کشور اعام کند.« 
علیوی تأکید کرد:»نیروهای امریکایی، در حال حاضر، به طور محرمانه 
با عقب نشینی از سوریه بدون اطاع و موافقت دولت فدرال عراق، وارد 
این کش��ور ش��ده اند. این نیرو      ها با عراق به عنوان یک ایالت امریکایی 
برخورد می کنند و واش��نگتن به حاکمیت عراق احترام نمی گذارد«. 
یک منبع آگاه امنیتی در فرماندهی »الحشدالشعبی « در استان اانبار 
عراق نیز روز یک      شنبه از ورود شمار زیادی از نیروهای امریکایی پس 
از عقب نشینی از سوریه به پایگاه »عین ااسد« در غرب عراق خبر داده 
بود. به نظر می رسد، امریکا قصد خارج شدن از منطقه را ندارد و تاش 
می کند نیروهای خود را از سوریه به عراق منتقل کند تا بتواند به ادعای 
ترامپ، بیش از پیش ایران را مهار کند. انتق��ال نیروهای امریکایی از 
س��وریه به عراق، چند روز پس از س��فر مخفیانه ترامپ به عراق انجام 
ش��د. همزمان با ورود امریکایی      ها به عراق، کاظ��م الصیادی، نماینده 
مستقل پارلمان عراق گفت که بیش از هزار نیروی داعش در پایگاه های 
امریکایی موجود در عراق، حضور دارند. به گزارش ش��بکه السومریه، 
الصیادی گفت:»س��فر ترامپ به عراق، غیراخاقی و بدون هیچ گونه 
موافقتی صورت گرفت«. این نماینده عراقی تأکید کرد:»دولت پیشین 
عراق درباره حضور نظامیان امریکای��ی در عراق دروغ می گفت و بهتر 
اس��ت که امروز یک کمیته حقیقت یاب برای بازدی��د از پایگاه هوایی 
»عین ااس��د« در اس��تان اانبار تشکیل ش��ود. به ویژه که توافقنامه 
استراتژیک امضا شده میان بغداد و واشنگتن دیگر تمام شده است«. 
نشریه نشنال اینترس��ت امریکا گزارش کرد که »دونالد ترامپ معتقد 
است که نیروهای داعش در سوریه را شکست داده ولی گفته که عراق 
ممکن است شاهد بازگشت عناصر این سازمان تروریستی باشد اما این 
بار خطراتش بیشتر از گذشته اس��ت«. امریکا درحالی ادعای مقابله با 
داعش را دارد که خود بزرگ ترین حامی تروریس��ت      ها است و بار      ها با 
ارسال تس��لیحات به این گروه، آنها را برای مقابله با ارتش های عراق و 
سوریه تقویت کرده است. مقامات روسیه بار      ها تأکید کرده اند که امریکا 
در پایگاه های خود در سوریه، داعشی های فراری را دوباره مجهز می کند 

تا بتوانند به اشغالگری در عراق و سوریه ادامه دهند. 

پاسخ موشکی انقابیون يمن
 به نقض مکرر آتش بس سعودی ها

موش�ک  فرون�د  چه�ار  ش�لیک  از  یم�ن  نظام�ی  مناب�ع 
»زل�زال-1 « ب�ه س�مت مح�ل اس�تقرار ش�به نظامیان ائت�اف 
س�عودی در ج�ازان واق�ع در جن�وب عربس�تان خب�ر دادن�د. 
به گزارش فارس، با وجود گذشت دو هفته از پایان گفت وگوهای صلح سوئد و 
حصول توافقاتی میان طرف های مذاکره کننده یمنی، هنوز حمات ائتاف 
سعودی متوقف نشده است که این مس��ئله واکنش موشکی ارتش یمن و 
انصاراه را به دنبال دارد.  خبرگزاری رسمی یمن )سبأ( گزارش داد که یگان 
موشکی ارتش یمن و انصاراه یک   شنبه شب چهار فروند موشک بالستیک 
»زلزال-1 « را همزمان به س��مت مواضع ش��به نظامیان وابسته به ائتاف 
سعودی در کوهستان »قیس« در جازان واقع در جنوب عربستان شلیک 
کرد.  یگان موشکی ارتش یمن و انصاراه     شنبه شب نیز دو فروند موشک 
»زلزال-1 « را به سمت مواضع شبه نظامیان مس��تقر در منطقه »عسیر « 
واقع در جنوب عربستان شلیک کرده بود.  حمات موشکی ارتش یمن در 
واکنش به حمات عربستان که از فروردین سال 1۳9۴ آغاز شده و بی وقفه 
ادامه یافته و هزاران کشته، زخمی و آواره برجای گذاشته، انجام شده است.  
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن صبح روز یک   شنبه گفت که 
ائتاف متجاوز سعودی طی 2۴ ساعت گذشته، ۵۳ بار آتش بس در الحدیده 
را نقض کرده است.  سریع اظهار داشت که توپخانه ائتاف متجاوز سعودی 
مناطق مس��کونی و مواضع نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در 
»الدریهمی«، منطقه »کیلومتر 1۶« و »حیس« را هدف حمات خود قرار 
داد که در پی این حمات یک شهروند یمنی به شهادت رسید و یک نفر نیز 
زخمی شد.  اظهارات مسئوان نظامی یمن درباره نقض توافق سوئد از سوی 
ائتاف س��عودی-اماراتی در حالی عنوان می شود که توافق بین گروه های 
یمنی درباره آتش بس در شهر الحدیده، از بامداد سه    شنبه هفته گذشته بر 
اساس بیانیه نماینده سازمان ملل در امور یمن، وارد مرحله اجرایی شده است.  
ارتش و کمیته های مردمی یمن از جمعه شب گذشته اجرای فاز اول توافق 
»سوئد « برای جابه جایی نیرو   ها در بندر »الحدیده« را آغاز کرده اند و این بندر 
را تحویل مسئوان محلی استان الحدیده تحت نظارت سازمان ملل دادند.  
»ضیف اه الشامی« سخنگوی دولت نجات ملی یمن پیش تر هشدار داده 
که »در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهداتش، درگیری    ها تشدید 

خواهد شد و هیچ کس نمی تواند ملت یمن را فریب دهد.«
 22 میلیون یمني نیازمند 

کمیته بین المللی صلیب سرخ در صفحه رسمی توئیتر خود اعام کرد 
که 22 میلیون و 2۰۰ هزار نفر از مردم یمن نیازمند کمک بشردوستانه 
هستند.  به گزارش روز دو   شنبه ایرنا، این کمیته در توئیت خود افزود که 
حدود 1۵ میلیون نفر از مردم یمن حتی دسترسی به آب سالم و بهداشت 
کافی ندارند.  بر اساس این توئیت، 7 میلیون و 8۰۰ هزار نفر از مردم یمن 
غذای سالم در اختیار ندارند و همچنین نزدیک به ۳ میلیون زن و کودک 
نیز به شدت دچار سوء تغذیه هس��تند.  در ادامه این توئیت آمده است: 
همچنین ۴ میلیون و 8۰۰ هزار نفر از مردم یمن نیز به خدمات درمانی 
اولیه دسترسی ندارند.  ائتاف عربی – امریکایی به سرکردگی آل سعود 
از ۶فروردین س��ال 1۳9۴ تاکنون بیش از 1۰۰ هزار یمنی از جمله 8۵ 
هزار کودک را شهید کرده که بیشتر این کودکان بر اثر گرسنگی و قحطی 
اعمال شده از سوی این ائتاف جان خود را از دست داده اند.  جمعیت یمن 

29 میلیون و 2۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود. 
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راه  سعادت

 دهه فجر؛ زمان احتمالي 
پخش سريال »بانوي سردار«

تهیه كننده سريال »بانوي سردار« درباره زمان پخش قطعي اين 
سريال گفت: طبق اعام شبكه قرار بر اين است تا در دهه فجر اين 
س��ريال روي آنتن رود اما مراحل فني اين سريال هنوز به پايان 
نرسیده است. »س��عید مرادي« عنوان كرد: روزهايي كه براي 
پخش ما در نظر گرفته شده با ايام فاطمیه)س( مقارن است و از 
سردار« زندگي ايل بختیاري را نشان مي دهد،  آنجايي كه »بانوي 
تعدادي سكانس شاد در اين سريال وجود دارد كه شايد مناسب 

پخش در اين ايام نباشد.

خاطرات تلخ و شيرين بازيگر »يوسف پيامبر«    تلویزیون

انتشار کتاب فتنه تغلب

محم�ود پاك ني�ت از خاط�رات تل�خ و ش�يرين 
و رم�ز مان�دگاري زندگ�ي خ�ود صحب�ت ک�رد. 
محمود پاك نیت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره حال و ه��واي روز تولدش گفت: هر س��ال كه تولد 
اتفاق مي افتد شما نس��بت به گذشته يك سال بزرگ تر و 
پخته تر مي شويد و به جايي مي رسید كه مي توانید گذشته 
را فراموش كنید و در سال جديدي كه پا گذاشته ايد، تجربه 
بیشتري كس��ب و زندگي آينده خود را بر اساس درس از 

تجربیات گذشته بنا كنید. 
وي در خصوص حض��ور جوانان در عرصه هنر نس��بت به 
گذشته عنوان كرد: نس��بت به زماني كه ما تئاتر را شروع 
كرده ايم فضا بهتر ش��ده اس��ت و در شیراز ش��ايد سالي 
فقط چند نمايش به اجرا مي رس��ید اما اين روز ها ش��اهد 
نمايش هاي بس��یاري در س��طح كشور هس��تیم. جوانان 
اس��تقبال خوبي مي كنند و حمايت ه��اي خوبي از طرف 
پیشكسوتان و نهاد هاي مختلف مي شود و جوانان فضاي 

خوبي براي كار كردن دارند. 
بازيگر سريال »يوس��ف پیامبر« درباره حضور در سینما 
اظهار داشت: پیشنهاد خوبي براي سینما دارم، اما زماني 
كه در يك س��ريال حضور پیدا مي كنم ح��دود هفت ماه 
تصويربرداري مي شود و ديگر فرصت نمي كنم كار ديگري 

را قبول كنم. 
وي درباره اينكه برخي از بازيگران همزمان س��ر چند كار 
هس��تند، توضیح داد: برخي ها چن��د كار انجام مي دهند، 

اما من معتقد هس��تم كه فكر بايد در يك جا باشد، ممكن 
است اين كار انجام ش��ود، اما ممكن است كار بازده خوبي 
براي تماشاگر نداشته باشد. همچنین استرس هاي خاص 

خود را هم دارد. 
بازيگر سريال »پدر س��اار« در خصوص سريال هايي كه 
مردم با آن خاطره دارن��د، بیان كرد: س��ريال هاي روزي 
روزگاري، روشن تر از خاموش��ي، پس از باران، پدرساار، 
خانه اي در تاريكي، فكر پلید و يوس��ف پیامبر بخش��ي از 
كار هاي دوس��ت داش��تني مردم اس��ت، البته من بیشتر 

كارهايم را دوست دارم. 
پاك نیت پیرامون خاطرات تلخ و شیرين عرصه هنر عنوان 
كرد: خاطره تلخ من به سريال »پس از باران« بر مي گردد؛ 
جواني به نام »اس��ام« از بازيگر هاي بومي سريال كه در 
بخش هايي هم بازي داش��ت، در مرداب غرق ش��د. همه 
عزيزان از اين اتفاق خیلي متاثر ش��دند و مدت ها درگیر 

اين اتفاق تلخ بوديم. 
وي ادامه داد: خاطرات خوب در اين س��ال ها بسیار دارم، 
بهترين آن ازدواج با همسرم است، سه نوه از دو پسرم دارم 

كه همیشه با عكس، فكر و صداي آنها مي خوابم. 
اين بازيگر درباره رمز ماندگاري زندگي شخصي خود بیان 
كرد: صداقت در هر كاري مهم است اگر در زندگي شخصي 
نسبت به يكديگر صادق باشیم و دروغ وارد زندگي نشود، 
زندگي دوام خ��ود را دارد. زماني ك��ه صداقت در زندگي 

نباشد هر لحظه اين زندگي از هم گسیخته مي شود.

کتاب »فتنه  تغلب« از سوي انتشارات نهضت نرم افزاري 
وابس�ته به انتش�ارات انقاب اس�امي منتش�ر شد.

 اين كتاب روايت هايي ش��نیده نش��ده از متن و فرامتن در 
رابطه با فتنه   س��ال 88 را بیان مي كند. مح��ور اصلي اين 
كتاب ش��ناخت ماهیت و ابعاد فتنه 88 با تمركز بر ادعاي 
تقلب و متهم ساختن نظام اسامي به خیانت در رأي مردم 
است. در اين كتاب روايت هايي از جلسه ديدار رهبر انقاب 
با نمايندگان س��تاد نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، 
روايتي از عل��ي آقامحمدي عضو وقت مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام درباره تماس با مهندس میرحسین موسوي و 

تاش براي رفع ابهام، گفت وگو 
ب��ا حجت ااس��ام حمی��د 
پارس��انیا درباره ديدار رهبر 
انقاب با فض��اي حوزه هاي 
علمی��ه، يادداش��تي بلند با 
عنوان »چ��را؟« در 16 بند به 
قلم آقاي علیرضا ش��میراني 
از فعاان سیاسي و همچنین 
روايتي از حس��ن رحیم پورازغدي و چندين نف��ر ديگر از 

مطلعان در ماجراي فتنه سال 88 آمده است.

گزارش »جوان« از امواج رواني انصراف از جشنواره فيلم فجر

آنهاييكهدرفجرمشهورشدندبرایپولتنهايشميگذارند
    محمدصادق عابديني

در روزه�اي اخير موجي از اعام انص�راف از حضور 
در س�ي وهفتمين دوره جش�نواره فيل�م فج�ر به 
راه افتاده اس�ت؛ موجي که دي�روز »رحمان 1400« 
نيز ب�ا آن همراه ش�د تا جم�ع فيلم ه�اي انصرافي 
از جش�نواره جمع تر ش�ود. هيچ ک�دام از مديران 
جشنواره از ابراهيم داروغه زاده دبير سي وهفتمين 
دوره جش�نواره فيل�م فج�ر گرفت�ه ت�ا مدي�ران 
دبيرخان�ه و رواب�ط عمومي اين رخداد س�ينمايي، 
واکنش�ي در قب�ال م�وج انصراف ه�ا نداش�ته اند. 
كاهش میل به حضور در جش��نواره فج��ر و از رونق 
افتادن مهم ترين رخداد س��ینمايي كش��ور مي تواند 
دايل متعددي داشته باش��د، از جمله مديريت غلط 
جشنواره اي كه قرار است ويترين سینماي ايران باشد. 
اين موج باعث ترغیب فیلمسازان بیشتري براي حضور 

نیافتن در فجر شده است. 
   از رونق افتادن فجر به نفع کيست؟!

اهمیت جشنواره فیلم فجر به اين است كه تولیدات ساانه 
سینماي ايران در آن جشنواره رونمايي مي شود. تازه بودن 
آثار به نمايش درآمده كه مي تواند پتانسیل سینما را در 
سال آينده به نمايش بگذارد، رغبت منتقدان و اهالي رسانه 
را براي حضور در جشنواره بیشتر می كند، اما زماني كه از 
حجم آثار مهم سینمايي در اين جشنواره كاسته شود و 
فیلم ها بدون ديده ش��دن در فجر، از اكران سر درآورند، 
بخش قابل ماحظه اي از جذابیت فجر كاس��ته مي شود. 
در مقابل اين كاسته ش��دن از اهمیت فجر، »جشن خانه 
سینما« كه داوري آن س��اختاري تقريبا مشابه ساز و كار 
آكادمي اسكار دارد، اهمیت پیدا مي كند، زيرا همان فیلم 
هايي كه در فجر حضور نداشته اند، بعد از اكران عمومي در 
صف حضور در جشني قرار مي گیرند كه قرار است از طرف 
صنوف سینمايي برگزار شود. كاسته شدن از اهمیت فجر، 
به طور مس��تقیم باعث داغ ش��دن برگزاري جشن خانه 
سینما مي شود؛ اقدامي كه در سال هاي اخیر به نوعي از 
سوي مديران سازمان سینمايي مورد حمايت قرار گرفته 

است. تأكید بر تقويت صنوف سینمايي و اهمیت دادن به 
جشن خانه س��ینما در زماني كه فجر با بي مهري روبه رو 
مي ش��ود، اين ش��ائبه را به وجود مي آورد كه قرار است 
جشني كه ساختار اسكار دارد جاي جشنواره اي كه سیمرغ 
مي دهد را بگیرد. ديدگاه دوم كه كمي سختگیرانه تر هم 
است اينكه خاستگاه فجر بر اساس انقاب اسامي است و 
حتي در پوسته ظاهري هم بايد به آرمان هاي انقاب وفادار 
باش��د و اين موضوع به مذاق بخشي از سینماي ايران كه 

وجه لیبرال دارند خوشامد نیست. 
    دور زدن فجر براي نقد نشدن!

كمال تبريزي چندی پیش گفت: »پیش��نهاد من اين 
اس��ت كه اگر فیلم هايي همچون مارمول��ك يا مارموز 
س��اخته مي ش��ود كه بعضا موضوعات حساسي دارد، 
اصا در جشنواره هاي فیلم فجر يا جشنواره هاي ديگر 
نمايش داده نشود و مستقیم از تولید به نمايش برسد. 
به فیلمس��ازان نیز توصیه مي كنم اگر فیلمي ساختند 
كه تصور مي كنند كه براي گرفتن پروانه نمايش دچار 
مشكل مي شوند بهتر است قید حضور در جشنواره فیلم 

فجر را بزنند و فیلمشان را مستقیم اكران و جشنواره را 
فراموش كنند.« اين پیشنهاد به ظاهر خیرخواهانه در 
روزهاي اخیر با همراهي كارگردانان متعدد روبه رو شده 
است، از سعید سهیلي كه اعام كرد از حضور فیلمش 
در جشنواره فجر انصراف داده است تا مسعود ده نمكي 
كه »زنداني ها« را به جشنواره نداد و »رحمان 1400« 
كه روز گذشته اعام شد در فجر حضور نخواهد داشت. 
اين فیلم ها همگي مي خواهند در اكران سینمايي موفق 
ش��وند؛ همان طور كه سال گذش��ته ابوالحسن داودي 

فیلم »هزارپا« را به فجر س��ي و ششم نداد، اما توانست 
در اكران عمومي ركورد فروش سینما را جابه جا كند. 
اين كارگردان ها به خوبي متوجه ش��ده اند كه هرچقدر 
فیلم براي رسانه ها ناشناخته بماند، كمتر براي اكران به 
مشكل برمي خورد و همان طور كه تبريزي توصیه كرده 
امكان جلوگیري از اكران فیلم هاي حاش��یه دار كمتر 
مي شود، به عبارت ديگر رسانه ها به عنوان وجدان بیدار 
جامعه، در برابر پلشتي و حاشیه هاي اخاقي و سیاسي 
فیلم ها در زمان اكران، دست بسته خواهند بود. در میان 
آثار انصرافي از جش��نواره فیلم فجر، فیلم هاي كمدي 
انصرافي وزنه بیشتري نس��بت به ديگران دارد، همان 
طور كه رامبد جوان به سرعت »قانون مورفي« را به اكران 
عمومي رساند، ديگر فیلم ها هم به دنبال اكران عمومي 
هستند كه بتوانند از دوره رونق فروش آثار كمدي نهايت 
استفاده را كنند. دلیل اين مس��ئله هم مي تواند به كم 
اقبال شدن چند س��اله فیلم هاي كمدي در جشنواره 
فیلم فجر مربوط باشد، با اين حال عما دستاوردي براي 

سینماي كمدي در جشنواره فجر ديده نمي شود. 
    سينما را بايد خلع ساح کرد

موج اعتراض س��ینماگران به عدم تحقق وعده هاي 
انتخاباتي رئیس دولت دوازدهم، فضاي منفي را براي 
دولت به وجود آورده است. دولت در دوره انتخابات بر 
رأي آوردن از طريق كمپین هايي كه اهالي سینما به 
راه انداخته بودند حساب مي كرد و به نتیجه هم رسید، 
اما بعد از آن با موج انتقادهايي كه سینماگران به خاطر 
خلف وعده دولت داشتند، روابط دولت با سینما دوره 
ماه عس��ل خود را پشت سر گذاش��ت. دولت در اين 
س��ال ها برنامه مدون و مش��خصي براي رشد كیفي 
سینما از خود ارائه نداد و صرفا تاش كرد از اين اهرم 
به نفع جذب آرا در انتخابات سود ببرد. جشنواره فیلم 
فجر اما در اين وضعیت در سالي كه چهلمین سالگرد 
انقاب اسامي است نیازمند شكوه بیشتري است و 
انتظار مي رفت اين رويداد هنري مهم انقاب اسامي 

با درايت و تدبیر بهتري برگزار شود.

در ميان آثار انصرافي از جشنواره فيلم 
فجر، فيلم هاي كمدي وزنه بيشتري 
نس��بت به ديگران دارد، همان طور كه 
رامبد جوان به سرعت »قانون مورفي« 
را به اكران عمومي رساند، ديگر فيلم ها 
هم به دنب��ال اكران عمومي هس��تند

حکمت 67 
از بخش�ش ان�دك ش�رمنده 
مب�اش، زي�را نااميد س�اختن 

اندك تر از آن است.

پيکر ناصر انتظاري با حضور هنرمندان تشييع شد
پيکر ناصر انتظاري صدابردار سينماي ايران با حضور 
هنرمنداني چ�ون بهمن اردان، همايون اس�عديان و 

فريدون جيراني تشييع شد. 
ناصر انتظ��اري صدابردار و دبیر انجمن صداي س��ینماي 
ايران 9 دي ماه در سن 49 س��الگي از دنیا رفت و پیكر او 
روز گذشته از خانه سینما ش��ماره  2، به قطعه هنرمندان 
بهش��ت زهرا)س( بدرقه شد و در جوار ش��اهرخ سخايي 
عكاس به خاك سپرده ش��د. اجراي مراسم خاكسپاري را 

طبق روال همیشه، كامران ملكي برعهده داشت. در ادامه 
بهمن اردان رئیس انجمن صدابرداران سینماي ايران از 
وداع با انتظاري اظهار تاسف كرد و گفت: او همه تاش  خود 
را براي صنف و همكارانش انج��ام داد و ما همه مديون او 
هستیم، سپس همايون اسعديان رئیس هیئت مديره خانه 
سینما از آخرين ديدارش با ناصر انتظاري كه در استوديو 
بهمن داشتند، ياد كرد و گفت: سینماي ايران اعتبارش را 

مديون افراد گمنام و پنهان است.

د گذران ا ي ودرابهتر  ربابرك  ر ادپر ا
پيام مرجع عاليقدر حضرت آيت ا العظمی نور همدانی به همايش بزرگداشت استاد علي اکبر پرورش:

برگ��زاری مجال��س بزرگداش��ت ب��رای چنی��ن 
ش��خصیت هاي��ی ك��ه اس��وه و نمون��ه بودن��د، 
بس��یار كار ازم و ارزش��مندی اس��ت و نس��ل 
جدي��د م��ا باي��د بدانن��د چ��ه انس��انهای بزرگ��ی 
در اي��ن انق��اب عظی��م نق��ش داش��ته ان��د و 
س��یره عمل��ی آن��ان ب��رای كس��انی ك��ه دوران 
ق��رار بگی��رد"انق��اب و دف��اع مق��دس را ندي��ده ان��د، الگ��و 
مت��ن پی��ام مرج��ع عالیق��در حض��رت آي��ت 
اه العظم��ی ن��وری همدان��ی )دام��ت بركات��ه( 
ب��ه هماي��ش بزرگداش��ت اس��تاد س��ید عل��ی 
اكب��ر پ��رورش)رض( ك��ه ش��امگاه جمع��ه هفت��م 

دی م��اه توس��ط مرتض��ی نجف��ی قدس��ی مدير 
دارالق��رآن عام��ه طباطبائ��ی در اي��ن هماي��ش 

قرائ��ت ش��د، ب��ه اي��ن ش��ر اس��ت 
بسم اه الرحمن الرحیم

﴿ م��ن كان يري��د الع��ز فلل��ه الع��ز جمیع��ا  
يرفع��ه ﴾﴿فاط��ر، آي��ه10﴾لی��ه يصع��د الكل��م الطی��ب والعم��ل الصال��ح 
يعن��ی كس��ی ك��ه خواه��ان ع��زت اس��ت و 
می خواه��د در بی��ن م��ردم و جامع��ه عزتمن��د 
باش��د باي��د اي��ن مه��م را از خ��دا بخواه��د چ��را 
ك��ه هم��ه ع��زت از آن خداس��ت و س��خنان 
پاكی��زه ب��ه س��وی او صع��ود می كن��د و عم��ل 

صال��ح را رفع��ت م��ی بخش��د و ب��اا م��ی رود.
س��خن از اس��تاد پ��رورش گفت��ن، ب��ه منزل��ه 
س��خن گفت��ن از دوران انق��اب و مب��ارزه 
ي��م ستمش��اهی، س��خن گفت��ن از  ب��ا ر
ت��اش صادقان��ه پ��س از انق��اب اس��امی 
و خدمتگ��ذاری ب��ه م��ردم در عرص��ه ه��ای 
گوناگ��ون، س��خن گفت��ن از تعلی��م و تعل��م و 
تربی��ت و تزكی��ه نف��س، س��خن گفت��ن از علم 
و فض��ل و انديش��ه، س��خن گفت��ن از جه��اد و 
ش��هادت و س��خن گفت��ن از ي��ك انس��ان صالح 
پ��روردگار ك��ه در تمام��ی دورانه��ا و عرص��ه 
ه��ا خ��وش درخش��ید.او انس��ان فرهیخت��ه ای 
ب��ود ك��ه ب��ا تس��لط ب��ه مناب��ع اصی��ل اس��امی 
مخصوص��ا آش��نايی ب��ا تفاس��یر ق��رآن و نه�� 
الباغ��ه و مطالع��ات عمی��ق در عل��وم اس��امی، 
ب��ه زي��ور عل��م و دان��ش آراس��ته ب��ود و ب��ا بی��ان 
بس��یار زيب��ا و دلنش��ینی كه داش��ت، هم��واره به 
عن��وان ي��ك خطی��ب برجس��ته ب��ه تبلی�� دي��ن 
و تربی��ت جوان��ان هم��ت داشت.س��خنرانی های 
ايش��ان ك��ه بحم��داه توس��ط فض��ا محت��رم 
ح��وزه از نواره��ا پی��اده ش��ده و كتاب ه��ای 
ارزش��مندی در بح��ث عاش��ورا و امام حس��ین)ع( 
و بی��ان مع��ارف ق��رآن و عت��رت را ش��امل 
اس��ت، بیانگ��ر ش��ان علم��ی ايش��ان و ب��رای 
ط��اب و دانش��جويان بس��یار س��ودمند و مفید 
اس��ت. پی��ام رهب��ری معظ��م انق��اب حض��رت 
آي��ت اه خامن��ه ای )مدظل��ه العال��ی( در پ��ی 
درگذش��ت جن��اب آق��ای پ��رورش بس��یار مه��م 

و بیانگ��ر ش��خصیت جامع ايش��ان ب��ود. رهبری 
معظ��م در اي��ن پی��ام از ايش��ان ب��ه عن��وان ياور 
صدي��ق انق��اب ن��ام بردن��د و تاكی��د فرمودن��د 
ك��ه مرح��وم آق��ای س��ید عل��ی اكب��ر پ��رورش 
)رحم��ت اه علیه( چه��ره محت��رم و اثرگذاری 
ب��ود ك��ه بخ��ش اعظ��م عم��ر ب��ا برك��ت خ��ود 
را در خدم��ت اس��ام و ارزش��های متعال��ی دين 
گذرانی��د و لهج��ه ص��ادق و دل ب��ا اخ��اص و 
خل��ق نی��ك را ب��ه تروي�� و تحكی��م انق��اب و 

نظ��ام اس��امی گماش��ت.
مرح��وم آق��ای پ��رورش از جه��ات متع��ددی 
ش��خصیت و شايس��تگی خودش��ان را ظاه��ر 
كردن��د،  ه��م ش��خصیت انقاب��ی، ه��م 
ش��خصیت فرهنگی و هم ش��خصیت سیاس��ی 
و از هم��ان موقع��ی ك��ه ص��دای حض��رت ام��ام 
)رض��وان اه علی��ه( ب��رای انق��اب بلن��د ش��د، 
كس��انی بودك��ه ق��دم ب��ه می��دان انق��اب  جز
گذاش��ت و ج��ز "والس��ابقون الس��ابقون اولئك 

المقرب��ون " محس��وب می ش��ود.
هنگام��ی ك��ه بن��ده در جري��ان س��خنرانی 
19 دی در س��ال 56 ب��ه خلخ��ال و پ��س از 
آن ب��ه س��قز تبعی��د ش��دم يك��ی از كس��انی 
ك��ه چندي��ن ب��ار ب��ه دي��دن م��ا آمدن��د 
 جن��اب آق��ای پ��رورش ب��ود و ب��ا اينك��ه 
می دانس��ت ماق��ات م��ا در آن ش��رايط تبعی��د 
ك��ه زي��ر نظ��ر س��اواك ش��اه بودي��م، ممك��ن 
ب��ود ب��رای ايش��ان خط��رات زي��ادی داش��ته 
ال��ك در آن غرب��ت ب��ه دي��دار  باش��د، م��ع 

م��ا می آمدن��د و س��عی داش��تند ك��ه ب��ه 
م��ا در آن ش��رايط س��خت روحی��ه بدهن��د. 
بن��ده ايش��ان را در عرص��ه سیاس��ی بس��یار 
ب��ا تدبی��ر می دي��دم ك��ه مواض��ع صحی��ح و 
اصول��ی و در خ��ط صحی��ح انق��اب داش��تند 
و در عرص��ه تعلی��م و تربی��ت نی��ز چ��ون 
انس��ان ب��ا اخاص��ی ب��ود، توفیق��ات بس��یار 
خوب��ی داش��ت و توانس��ت ش��اگردان زي��ادی 
را تربی��ت كن��د بط��وری ك��ه بس��یاری از آنه��ا 
فرمانده��ان عرص��ه جه��اد و ش��هادت هس��تند.
 برگ��زاری مجال��س بزرگداش��ت ب��رای چنی��ن 
ش��خصیت هايی ك��ه اس��وه و نمون��ه بودن��د، 
بس��یار كار ازم و ارزش��مندی اس��ت و نس��ل 
جدي��د ما باي��د بدانند چ��ه انس��انهای بزرگی در 
اي��ن انق��اب عظی��م نق��ش داش��ته اند و س��یره 
عمل��ی آن��ان ب��رای كس��انی ك��ه دوران انقاب و 
دف��اع مق��دس را ندي��ده ان��د، الگ��و ق��رار بگی��رد.
از  پ��رورش،  اس��تاد  بزرگداش��ت  س��تاد  از 
فرمانده��ان معظ��م دف��اع مق��دس و دارالق��رآن 
عام��ه طباطباي��ی)رض( ك��ه نس��بت ب��ه برپاي��ی 
اي��ن هماي��ش ارزش��مند ت��اش وافر داش��تند، 
صمیمان��ه تقدي��ر و تش��كر دارم و دوام توفیقات 
آن��ان را در ادام��ه راه نهض��ت اس��امی مل��ت 
اي��ران ك��ه موجب بی��داری ملت های مس��لمان 
و تش��كیل جبه��ه مقاومت در برابر مس��تكبران 

ش��ده اس��ت را از درگاه اله��ی مس��ئلت دارم.
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اه��ل مع��روف در دنی��ا كس��اني هس��تند 
ك��ه كار خی��ر م��ي كنن��د و مش��كات 
م��ردم را برط��رف م��ي كنند آن��ان در روز 
قیام��ت و در روز وانفس��اي محش��ر ه��م 
اه��ل مع��روف هس��تند و مي توانن��د رف��ع 
گرفت��اري از ديگ��ران در محش��ر داش��ته 

شند. با
ب��ه گ��زارش س��تاد خب��ري دارالق��رآن 
عام��ه طباطباي��ي؛  آي��ت اه مرتض��ي 
بزرگداش��ت  مراس��م  در  مقتداي��ي 
پنجمی��ن س��الگرد ارتح��ال ع��ارف 
فرزان��ه، دانش��مند مجاهد و ي��اور صديق 
انق��اب، مرح��وم اس��تاد س��ید عل��ي 

اكب��ر پ��رورش)رض( اظهارداش��ت: تش��كر مي كن��م از س��تاد محت��رم كه پنجمین س��الگرد 
رحل��ت ي��ك ع��ارف انقاب��ي، اس��تاد مه��ذب و ي��ك ف��رد موم��ن و متعه��د جن��اب آقاي 
پ��رورش رض��وان اه علی��ه را برپ��ا كردن��د؛ امیدواري��م بركات اين جلس��ه امش��ب ب��ه رو 
اه.اين عضو  مطه��ر آن ع��ارف بزرگ��وار برس��د و موجب خوش��حالي آن عزيز باش��د انش��ا
ش��وراي عال��ي ح��وزه ه��اي علمی��ه در وص��ف فضائ��ل اس��تاد پ��رورش يك جمل��ه و يك 
رواي��ت بی��ان ك��رد و گف��ت: ايش��ان ب��ا آن روش و اخ��اق و متان��ت و برخورده��اي خوب 
و متواضعان��ه اي ك��ه داش��تند ن��زد هم��ه مس��ئوان از مق��ام معظ��م رهب��ري گرفت��ه ت��ا 

ه اي داش��تند. رده ه��اي پايی��ن احت��رام وي��
آي��ت اه مقتداي��ي ب��ه فضیل��ت اي��ن عم��ل در رواي��ات اه��ل بی��ت اش��اره ك��رد و 
گف��ت: اب��ي هاش��م جعف��ر از اصح��اب ام��ام حس��ن عس��كري)ع( نق��ل م��ي كن��د ك��ه 
روزي حض��رت فرم��ود:  »ان ف��ي الجن��ه لباب��ا يق��ال ل��ه المع��روف و ا يدخل��ه اا اه��ل 
المع��روف« ي��ه اي��ن معن��ا ك��ه »بهش��ت ي��ك دري دارد ك��ه اس��م آن ب��اب المع��روف 
اس��ت و وارد نم��ي ش��ود كس��ي از اي��ن در ب��ه بهش��ت مگ��ر اينك��ه خ��ودش ج��ز 
اه��ل مع��روف باش��د«وي گف��ت: وقت��ي اي��ن كام را از ام��ام حس��ن عس��كري)ع( ش��نیدم 
اظه��ار نك��ردم ام��ا در دل خوش��حال ش��دم زي��را خ��ودم م��ي دانس��تم ك��ه پناه��گاه 
م��ردم هس��تم و م��ردم ب��ه واس��طه م��ن ب��ه حاجاتش��ان م��ي رس��ند؛ در اي��ن هن��گام 
ام��ام نگاه��ي ب��ه م��ن كردن��د و حدي��ث نف��س م��ن را متوج��ه ش��دند و گفتن��د درس��ت 
فك��ر ك��ردي همی��ن گون��ه اس��ت ت��و اه��ل معروف��ي و اي��ن كار را ادام��ه ب��ده و نكن��د 
ك��ه ت��رك كن��ي و ام��ام اضاف��ه كردن��د:» و ان اه��ل المع��روف ف��ي الدنی��ا ه��م اه��ل 
المع��روف ف��ي ااخ��ره« ب��ه اي��ن معن��ا ك��ه آن هاي��ي ك��ه در دنی��ا ش��ناخته ش��دند ب��ه 
اي��ن ك��ه اه��ل مع��روف هس��تند و ب��راي حوائ�� م��ردم واس��طه م��ي ش��وند و پناه��ي 
اه ت��و را از  ب��راي م��ردم هس��تند، در قیام��ت ه��م اهل مع��روف هس��تند، خداوند ان ش��ا
اه��ل مع��روف ق��رار ده��د.وي اظهارداش��ت: اه��ل مع��روف در دنی��ا كس��اني هس��تند ك��ه 
كار خی��ر م��ي كنن��د و مش��كات م��ردم را برط��رف مي كنن��د آن��ان در روز قیام��ت و در 
روز وانفس��اي محش��ر ه��م اه��ل مع��روف هس��تند و م��ي توانن��د رف��ع گرفت��ار از ديگران 
در محش��ر داش��ته باش��ند.آيت اه مقتداي��ي گف��ت: در روايت��ي ديگ��ر هس��ت ك��ه اي��ن 
ي��ت نمي  ف��رد حت��ي در جهن��م م��ي رود و آت��ش براي��ش خام��وش م��ي ش��ود و وي را ا
كن��د و برخ��ي اف��رادي ك��ه در دنی��ا ب��ا ه��م خويش��ي و نس��بت و آش��نايي داش��ته ان��د 
از اعم��ال صالح��ي ك��ه دارد و خ��ودش نی��از ن��دارد ب��ه آن��ان م��ي ده��د و م��ي توان��د 
تع��داد زي��ادي را از جهن��م خ��ارج كن��د.وي تاكی��د ك��رد: يك��ي از مصادي��ق اي��ن رواي��ت 
آق��اي پ��رورش ب��ود ك��ه خدمتگ��زار و پناهگاه��ي ب��راي م��ردم ب��ود و امی��دوارم ك��ه ب��ه 
برك��ت اي��ن رواي��ت از ام��ام حس��ن عس��كري)ع(، مرح��وم پ��رورش ك��ه اهل مع��روف در 
اه  دنی��ا ب��ود، اه��ل مع��روف در آخ��رت ه��م بش��ود.وي در پاي��ان دع��ا ك��رد ك��ه ان ش��ا
آق��اي پ��رورش، اي��ن جمع��ي ك��ه ب��ه احترام ايش��ان در اين مراس��م بزرگداش��ت ش��ركت 
( و اه��ل بی��ت)ع( در اي��ن  كردن��د را ه��م ش��فاعت كن��د و ب��ه آب��روي ام��ام زمان)ع��
ش��ب جمع��ه فیض��ي از اي��ن مجل��س را واص��ل رو وي بفرماي��د و روح��ش عال��ي اس��ت 
( و ب��ه برك��ت اي��ن مجل��س از گناه��ان  متعال��ي بفرماي��د و ب��ه آب��روي ام��ام زمان)ع��
م��ا درگ��ذرد و م��ا را ب��ه اعم��ال بدم��ان مواخ��ذه نكن��د و ط��ول عم��ر ب��ه رهب��ر انق��اب 

عناي��ت بفرمايد.

آيت ا مقتدايي در مراسم گرامی داشت استاد پرورش:
بود مرد يبرا ا پنا  جا م ر ادپر ا

اس��تاد پ��رورش يك��ي از اس��توانه هاي انق��اب 
اس��امي به ش��مار مي رف��ت ك��ه ب��ه فرم��وده 
رهب��ر معظ��م انق��اب اس��امي بخ��ش اعظ��م 
عم��ر ب��ا برك��ت خ��ود را در خدم��ت اس��ام و 
ارزش ه��اي متعال��ي دي��ن گذران��د. ب��ه گ��زارش 
س��تاد خب��ري دارالق��رآن عام��ه طباطباي��ي؛ 
مراس��م بزرگداش��ت پنجمی��ن س��الگرد ارتح��ال 
ع��ارف فرزان��ه، دانش��مند مجاه��د و ي��اور صدي��ق 

انق��اب، مرح��وم اس��تاد س��ید عل��ي اكب��ر 
پ��رورش)رض( ب��ا حض��ور حض��رات آي��ات اس��تادي 
و مقتداي��ي از اعض��اي ش��وراي عال��ي ح��وزه هاي 
علمی��ه، نماين��دگان بی��وت مراجع عظ��ام تقلید، 
آي��ت اه دكت��ر احم��د عاب��دي از مدرس��ین 
ح��وزه، آي��ت اه بنی��ادي دبی��ر مجم��ع عموم��ي 
جامع��ه مدرس��ین، آي��ت اه واع�� موس��وي 
دبی��ر انجم��ن علم��ي ارتباط��ات و تبلی�� ح��وزه، 
محمدنب��ي حبیب��ي دبی��ركل ح��زب موتلف��ه 
، فضا و انديش��مندان،  اس��امي و جمعي از علما
ش��اگردان و همرزم��ان دفاع مقدس، مس��ئوان و 
خدمتگ��زاران و ارادتمن��دان آن معل��م دلس��وز و 
مرب��ي عرص��ه تعلی��م و تربی��ت، در بی��ت ش��ريف 
مفس��ر كبی��ر ق��رآن، ش��امگاه جمع��ه هفت��م دي 
��رب و عش��ا در بیت  م��اه پ��س از اقام��ه نم��از م

عام��ه طباطباي��ي برگ��زار ش��د.
مدي��ر دارالق��رآن عام��ه طباطباي��ي در اي��ن 
مراس��م اظهارداش��ت: مرح��وم اس��تاد پ��رورش 

يك��ي از اس��توانه ه��اي انق��اب اس��امي به ش��مار 
م��ي رف��ت ك��ه ب��ه فرم��وده رهب��ر معظ��م انقاب 
اس��امي بخ��ش اعظ��م عم��ر ب��ا برك��ت خ��ود را 
در خدم��ت اس��ام و ارزش ه��اي متعال��ي دي��ن 
گذرانی��د و لهج��ه ص��ادق و دل ب��ا اخ��اص و 
خل��ق نی��ك را ب��ه تروي�� و تحكی��م انق��اب و 
نظ��ام اس��امي گماش��ت. رهب��ر معظم انق��اب از 
مرح��وم اس��تاد پ��رورش ب��ه عن��وان ي��اور صدي��ق 
انق��اب ن��ام بردن��د ك��ه ت��اش ه��اي مبارزات��ي 
در دوران طاغ��وت را ب��ه خدم��ات ارزن��ده و 
مس��ئولیت ه��اي س��نگین خ��ود در ق��وه مجري��ه 
و ق��وه مقنن��ه و ش��وراي عال��ي دف��اع در دوران 
جمه��وري اس��امي پیون��د داد و ب��ا هم��ه ت��وان 

ب��ه كش��ور و مل��ت خ��ود خدم��ت ك��رد.
نجف��ي قدس��ي گف��ت: ش��ايد اس��تاد پ��رورش 
س��خنراني نداش��تند ك��ه ن��ام عام��ه طباطباي��ي 
را در آن بی��ان نكنن��د زي��را ايش��ان از تفس��یر 
عام��ه بس��یار اس��تفاده ب��رده بودن��د و البت��ه 

ايش��ان ب��ه م��ن گفت��ه بودن��د ك��ه تاكن��ون 30 
دوره تفس��یر ق��رآن را مطالع��ه ك��رده ان��د ك��ه 

يك��ي از آن ه��ا تفس��یر المی��زان اس��ت.
ب��ا اش��اره ب��ه بیم��اري ناگهان��ي اس��تاد پ��رورش 
گف��ت: ايش��ان ع��ازم س��فر ح�� ب��ود ك��ه ناگهان 
ناراحت��ي قلب��ي ب��ر وي ع��ارض ش��د و م��ن قب��ل 
از عم��ل در بیمارس��تان خدم��ت ايش��ان رفت��م و 
ع��رض ك��ردم ش��ما ك��ه ع��ازم س��فر ح�� بوديد، 
چ��ه ش��د بیمارس��تان بس��تري ش��ديد و ح�� 
را چ��ه كار م��ي كنی��د؟ ك��ه در پاس��خ جمل��ه 
اي زيب��ا گفتن��د »گ��ر ماندي��م ببینی��م ك��وي 
دوس��ت، گ��ر رفتی��م بیینی��م روي دوس��ت« ك��ه 
هم��ه اش دوس��ت و ي��اد خداس��ت، چ��ه بمان��د 
و چ��ه ب��رود هم��ه ب��ه س��مت خداس��ت و اي��ن 

گ��ي اس��تاد پ��رورش در هم��ه ح��ال ب��ود. وي
وي ب��ا اش��اره ب��ه خاط��ره س��فر ب��ه مش��هد ب��ا 
اس��تاد پ��رورش گف��ت: اس��تاد پ��رورش وقت��ي به 
ح��رم حض��رت رضا)ع( مش��رف م��ي ش��دند آنقدر 
ن دخ��ول  خالصان��ه ابت��داي ورودي ح��رم ك��ه ا
م��ي خوانن��د توق��ف م��ي ك��رد و مدت��ي طواني، 
ش��ايد ي��ك س��اعت اش��ك مي ريخ��ت و پ��س از 
اي��ن ب��كا ش��ديد وارد ح��رم م��ي ش��د و زي��ارت 
امی��ن اه م��ي خوان��د و در پاي��ان زي��ارت دي��دم 

ب��ه كن��ار دي��واري ك��ه نزدي��ك ضري��ح اس��ت 
رفت��ه و دس��ت ب��ه دي��وار گذاش��ته و ب��ا نهاي��ت 
تذل��ل و تض��رع چن��د بیت��ي از اش��عار حاف�� را 

زمزم��ه م��ي كن��د:
وي گف��ت: اس��تاد پ��رورش ح��رم ام��ام رض��ا)ع( 
را بهش��ت واقع��ي م��ي دانس��ت و عاش��ق اه��ل 
بی��ت)س( ب��ود و ب��ه زي��ارات اهمی��ت بس��یاري 
م��ي داد. مدي��ر دارالق��رآن عام��ه طباطباي��ي در 
ادام��ه اي��ن مراس��م ب��ه بی��ان خاط��ره اي از آي��ت 
اه مه��دوي كن��ي پرداخت و اظهارداش��ت: روزي 
محض��ر آي��ت اه مه��دوي كن��ي ب��ودم ك��ه ب��ه 
م��ن فرمودن��د م��ن ب��ه آق��اي پ��رورش غبط��ه 

مي خ��ورم زي��را ش��اگردان بزرگ��ي تربی��ت كردند، 
ام��ا م��ن ب��ه ايش��ان ع��رض ك��ردم ش��ما ه��م كه 
دانش��گاه ام��ام ص��ادق)ع( را تاس��یس ك��رده اي��د 
ش��اگردان زي��ادي تربی��ت ش��ده ان��د، ام��ا ايش��ان 
ب��از فرمودن��د ش��اگردان اس��تاد پ��رورش ج��زو 
فرمانده��ان جن�� و جبه��ه هس��تند و م��ن 
هنگام��ي ك��ه دي��دم س��ردار رحی��م صف��وي در 
تلويزي��ون مي گوي��د من ش��اگرد اس��تاد پ��رورش 
هس��تم، ب��ه ايش��ان غبط��ه خ��وردم ك��ه ايش��ان 
چنی��ن ش��اگرداني ب��راي جه��اد و ش��هادت 

تربی��ت ك��رده اس��ت.

ا م ا ایان وانه ا ا ي ر ادپر ا
مدير دالقرآن عامه طباطبايي:


