
گزارش »جوان« از هجوم سریال های غمگین به تلویزیون
چند می گیری،  مخاطب تلویزیون را بگریانی؟!

در حالی که سال   ها قبل، حداقل 
مریم سروش

یک شبکه تلویزیون سریال طنز   جوان آناین 
پخش می کرد و خستگِی روز را از 
تن و ذهن مخاطبان خود دور می کرد، این روز  ها ش�بکه های 
تلویزیون برای پخش س�ریال های غمگین از یکدیگر سبقت 
گرفته ان�د و دیگ�ر خب�ری از س�ریال های کم�دی نیس�ت. 
مدت هاست که قصه سریال   ها شده درباره شکست عشقی، طاق، 
صحنه های شکنجه، جدایی مادر زندان رفته از فرزند، اختاف میان 
اعضای خانواده، قتل و اعتیاد که خنده را از لب  مخاطبان گرفته و 
غم و اندوه سنگینی را بر دل آنها نشانده است. اما سؤال اینجاست 
که چرا نویسندگان، کارگردانان و تهیه کنندگان تلویزیون بیشتر به 
سراغ سریال های غمگین رفته اند؟ سلیقه آنها تغییر کرده یا مشکل 

از جای دیگری است؟
رضا صائمی،  منتقد سینما و تلویزیون درباره سریال های غم انگیز 
صدا و سیما به خبرنگار »جوان آناین« می گوید: »وقتی حال جامعه 
خوب نباشد، رخدادهای آن که بعد  ها تبدیل به قصه و فیلم می شود 
هم خوب نخواهد بود. اما انتقادی که به غمگین بودن برنامه های 
تلویزیونی می شود وارد اس��ت و باید سریال   ها و فیلم   ها به گونه ای 
انتخاب شوند که به پاایش و بهداشت روانی مخاطب کمک کند 

و او را بانشاط سازد.«
او ادامه می ده��د: »به دلیل اینک��ه تلویزیون رس��انه ای عمومی  
اس��ت و با افکار عمومی س��ر و کار دارد،  باید نس��بت به وضعیت 
روحی روانی جامعه، احس��اس مس��ئولیت داشته باش��د. این از 
طریق تولی��دات هن��ری و فرهنگی بانش��اط می توان��د به ذهن 

مخاط��ب تزریق ش��ود و یک باانس��ی در ذه��ن او ایج��اد کند. 
 مانن��د برنامه ه��ای خندوان��ه و دورهم��ی ک��ه مص��داق ای��ن 

مسئله بود.«
صائمی با اشاره به اینکه تلویزیون اگر نتواند مخاطبان را با برنامه های 
سرگرم کننده جذب کند، در نتیجه نمی تواند به آنها آگاهی ببخشد، 
اظهار می دارد: »در ش��رایط حاضر که برخ��ی از نهادهای متولی 
معیشت مردم وظیفه  خودشان را به درستی انجام نمی دهند، تهیه 
برنامه های ش��اد تلویزیونی یک ضرورت اجتماعی در حوزه رسانه 
به حساب می  آید اما این کار مانند یک مسکن موقت عمل می کند و 

تأثیر طوانی مدت نخواهد داشت.«
این منتقد سینما و تلویزیون می گوید: »در دو دهه پیش دو سریال 
»متهم گریخت « و »خانه  به  دوش « تولید و پخش ش��د که حال 
مخاطبان را خوب می کرد. در حالی که وقتی این سریال برای تکرار 
از شبکه های آی فیلم پخش می ش��ود هنوز هم مخاطبان زیادی 
دارد و مردم پای آن می نشینند زیرا که این سریال   ها عاوه بر وجهه 
نوستالژیکی خود تداعی کننده دوره ای از زندگی مخاطبان است که 
آرامش داشتند و با مشاهده این سریال همان دوران   ها را به خاطر 
می آورند. همین حس خوب در کنار صحنه های طنز باعث جذابیت 

برای مخاطب شده است.«
رضا صائمی به ذهن مشغولی مخاطبان و باا رفتن آستانه شادی 
آنها اشاره می کند و می گوید: »باید به این نکته مهم اشاره کرد که 
مخاطب امروز به دلیل درگیری های ذهنی، سخت تر شاد می شود 
و این مس��ئله کار را برای تولید کنندگان فیلم دشوار کرده است. 
اما در شرایط فعلی جامعه، تولید برنامه های شاد باید بیشتر شود 

و این رسالت تلویزیون است، به ش��رط آنکه برای ایجاد شادی به 
لودگی نیفتد.«

این منتقد سینما و تلویزیون با بیان این مسئله که نیازمند به کارگیری 
افرادی هستیم که شاد کردن مخاطب را بلد هستند، تصریح می کند: 
»گاهی برای تولید برنامه های شادی آور تاش   هایی انجام شده اما 
موفق نبوده است، زیرا که کار را به دست آدم کار بلد نسپردند و همین 
مسئله تعداد برنامه های شاد تلویزیون را کم کرده است. در حالی که 
افراد زیادی در حوزه تولید برنامه های تلویزیون امتحان شان را پس 

داده اند اما صدا و سیما از این افراد استفاده نمی کند.«
او به سریال پایتخت اشاره می کند و می گوید: »اگر به سریال های 
پرمخاطبی چون پایتخت نگاه کنیم، مشخص می شود که مردم 
در کنار شادی جذب برنامه   هایی می شوند که در سیستم زندگی 
بازیگران سریال آرامش وجود دارد و تماشای آن به مخاطب آرامش 
را منتقل می کند. این در حالی است که به بینندگان سریال نشان 
می دهد که می شود در کنار مشکات مالی و تلخی ها، شاد زندگی 
کرد و از آنجایی که تجرب��ه اکثر مخاطبان به این ش��یوه زندگی 

نزدیک تر است با آن ارتباط بهتری برقرار می کنند.« 
صائمی با بیان این موضوع که اساساً شاد بودن را بلد نیستیم، اظهار 
می دارد: »متأسفانه ما خیلی به شادی بها نمی دهیم اما وقتی به غم و 
غصه برسیم آن را ر  ها نمی کنیم! گویا خودمان سوگ را دوست داریم 
و یک سوگواری نهادینه شده ای در ما قرار گرفته است. دلیل آن هم 
برداشت های غلط ما از مفاهیم دینی است که انگار شاد بودن را گناه 
می دانیم! و یک نفر را که می خندد و شاد است، به عنوان آدمی سبک 

و جلب می شناسیم.«

دادستان تهران:
بانك  سرمایه نمایش واقعي فساد است

پرزیدنت ترام�پ را در داخل و  خارج کشورش هرچقدر هم که   جامعه
دیوانه و کاسب بدانند، برای ما و کشورمان منشأ خیر است! 
یکي از این خبرها که  مختص کش�ورمان است به مسئوان 
داخلی ما این جرئت و اجازه را داده که صریح تر و شفاف تر از 
همیشه به مقابله با فساد روی آورند. تحریم و فشار اقتصادی 
بر جمهوری اسامی ایران، هم رئیس جمهور و وزیر خارجه 
کشورمان را به موضع گیری شفاف تر علیه امریکا سوق داده و 
هم مس�ئوان قضایی را متقاعد کرده اس�ت که با ذکر نام و 
برگزاری علنی دادگاه  ها و نشان دادن تصاویر مدیران متخلف 
دولتی، مطالبه به حق مردم را در مبارزه بدون اغماض، قاطع و 
فوری با فس�اد و مفس�دان اقتصادی، پیگیری کنند. بنا بر 
اتفاقات قضایی چند وقت اخیر، ظاهراً اخالگر اقتصادی در هر 
مقام و جایگاهی که باشد، نباید احساس امنیت کند. دادستان 
تهران در یک برنامه رادیویی به صراحت گفته است »بانک 
سرمایه نمایش واقعی فساد است«! این میزان از صراحت 
بیان که برخاسته از شرایط خاص کشور است، کم سابقه و 
حتی بی سابقه است. دادستان تهران با اشاره به پرداخت 
تسهیات از سوی بانک ها بر اساس رانت و ارتباطات، بانک  
س�رمایه را نمای�ش واقع�ي ای�ن فس�اد دانس�ت. 
به گزارش ایسنا عباس جعفري دولت آبادي در بحث مبارزه با فساد 
به بیان برخي عوامل آن پرداخت و اظهار داشت: در مبارزه با فساد 
یک سري عوامل، آسیب هاي مستقیم وارد مي کنند که در مبارزه 

باید به آن توجه کنیم. شرکت هاي صوري از جمله این موارد است 
که مثل برق و باد شرکت درست مي کنند و به رغم نداشتن تجربه، 

به راحتي ارز مي گیرند و کاا مي فروشند. 
دادستان در بیان عامل دیگر اثرگذاري در فساد به بانک هایي اشاره 
کرد که ضمانت نامه هاي واقعي صادر نمي کنند و در این باره توضیح 
داد: در پرونده بانک تجارت که اان محاکمه مي شود، چند هزار 
میلیاردتومان ضمانت هاي غیر معتبر صادر شده است. بحث دیگر 
پرداخت تسهیات براساس رانت و ارتباطات است. بانک  سرمایه 
نمایش واقعي این فساد اس��ت که بر اساس ارتباط درون گروهي 
بانکي با عوامل بیرون، به کارتن خواب و آدم هاي بي حساب و کتاب 
وام دادند. آدم هایي که با وثیقه هاي کوچک وام هاي کان گرفتند. 
وي یکي دیگر از موارد فساد آمیز را عدم وصول معوقات بانکي نام برد 
و گفت: بانک ها تسهیات را آسان مي  دهند اما در پیگیري معوقات 
کند عمل مي کنند. همچنین صرافي ها به دلیل اینکه مرکز نقل و 
انتقال وجوهند، نقش زیادي در پولش��ویي و فروش ارز غیرمجاز 

خواهند داشت. 
دادستان تهران درخصوص رسیدگي به فساد گفت: ظرف شش ماه 
گذشته بیش از هزار و 7۰۰ نفر احضار و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند.  
سه نفر محکوم به اعدام شدند، ۴۸ نفر در حال تحمل حبس و ۱۶۰ 

نفر همین اان به عنوان متهم در زندان هستند. 
جعفري دولت آبادي با تقسیم بندي پرونده هایي که در شعب ویژه 
دادسرا مورد رسیدگي قرار مي گیرد، به مفتوح شدن پرونده ۱5۰ 
شرکت در دادسرا اشاره کرد که ارز دولتي دریافت کرده ولي آن را 

فروخته  اند یا هنوز کاایي وارد نکرده اند. 
جعفري دولت آبادي به پرونده مهم ثبت سفارش کااهاي خارجي 
اش��اره کرد و گفت: از مجموع ۱۰۶ هزار ثبت س��فارش، ۹ هزار 
ماشین در این پرونده تخلف شده است. حدود ۳۰ متهم بازداشت 

هستند و افراد زیادي شناسایي شدند. 
دادستان تهران با تأکید بر اینکه اگر مراکز اشتغال تعطیل شود، 
فساد تحت الشعاع قرار مي گیرد، افزود: ما در عین مبارزه با فساد 
تاش کردیم، مراکز اشتغالي تعطیل نش��ود و مشکلي به کشور 
تحمیل نش��ود زیرا در آن صورت مبارزه با فساد را تحت الشعاع 

قرار مي دادند. 
جعفري دولت آبادي سیاست دیگر در بحث فساد را مبارزه مستمر 
دانست و اظهار داشت: همکاري مردم و رسانه ها در این مبارزه نقش 
مهمي دارد و مردم بدانند که ما در این مبارزه براي کسي تبعیض 

قائل نخواهیم شد. 
دولت آبادي همچنین درباره برخي مواردي که درباره تخلفات در 
حوزه خصوصي سازي مطرح شده است، گفت: من درمورد سازمان 
خصوصي س��ازي این را بگویم که به زودي به این ح��وزه ورود  و 

بررسي هاي خودمان را آغاز مي  کنیم. 
دادس��تان تهران همچنین درباره آخری��ن وضعیت پرونده هاي 
مشایي، بقایي و جوانفکر گفت: حکم پرونده آقاي مشایي تأیید شده 
و دوران محکومیت یعني پنج سال )اشد مجازات( را مي گذراند. 
آقاي بقایي حکمش در حال اجرا اس��ت و در مورد آقاي جوانفکر 

هم حضور ذهن ندارم. 

مافیا در بدنه آموزشي كشور
 مشتري پر و پا قرص دارد 

  جامعه اوایل هفته جاري نامه اي منتسب به رئیس دانشکده مهندسي 
راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران به رئیس مؤسسه گاج در 
فضاي مجازي دست به دست شد که جناب رئیس ضمن دعوت از مؤسس گاج براي صرف 
ناهار، از وي خواسته بود مشاوران انتخاب رشته خود را براي هدایت کنکوري ها به این 
دانشکده توجیه کند.  تاریخ این نامه ششم مرداد امسال و در آستانه فرآیند انتخاب رشته 
کنکوري هاست.  نامه مزبور نشان مي دهد که فعالیت هاي مخرب و ضدآموزشي مؤسسات 
کنکوري در بدنه نظام آموزشي کشور مشتري دارد. به بیان دیگر، طیف وسیع فعالیت هاي 
 این مؤسس�ات مش�تري هاي پر و پا قرص�ي در بدنه نظ�ام آموزش�ي دارد. موضوعي 
ک�ه رف�ع و رج�وع آن فق�ط از پ�س وزراي آموزش و پ�رورش و عل�وم برمي آی�د. 

»هل من ناصر« وزیر آموزش و پرورش به منظور کوتاه کردن س��ایه مافیاي آموزشي از سر 
فرآیند رشد آموزشي و تربیتي دانش آموزان از سوي رسانه ها، کارشناسان و صاحب نظران، 
دولت، مجلس، قوه قضائیه، شوراي عالي انقاب فرهنگي و خانواده ها و دانش آموزان لبیک 
گفته شد. از طرفي بنا به روایت س��یدمحمد بطحایي این موضوع تأیید رهبر انقاب را نیز 
دارد، بنابراین مافیاي آموزشي در حال حاضر در فضایي به فعالیت خود ادامه مي دهد که 
تبلیغات آنها در صداوسیما به نصف محدود شده اس��ت.  همچنین آگهي هاي بازرگاني با 
موضوع برنامه هاي کنکوري  مهم تا 7۰درصد کاهش پیدا کرده و از طرفي به رغم دیدار با 
مراجع، بزرگان حوزه علمیه از آنها اعام برائت کردند و خانواده ها نس��بت به فعالیت آنها 
حساس شده اند و انحرافات آموزشي و تربیتي آنها را رصد مي کنند؛ از طرفي تبلیغات آنها 
در صدا و س��یما در گرو اجازه آموزش و پرورش درآمده است. عملکرد مدارس در بازاریابي 
محصوات و آزمون هاي این مؤسسات با حساسیت هایي مواجه شده است و خاصه اینکه 

مافیاي آموزشي در فضایي ناامن دست کم از نظر رواني فعالیت مي کنند.
بقیه در صفحه3

 احزاب راست و چپ در رژیم صهیونیستی 
از هم فروپاشید 

  جهان زلزله انحال کابینه و پارلمان رژیم صهیونیستی بازهم قربانی 
گرفت و این بار ح��زب اتحادیه صهیونیس��ت بود ک��ه براثر 

پس لرزه های اخیر سیاسی در تل آویو، شکاف برداشت. 
بعد از انحال کابینه و پارلمان رژیم صهیونیس��تی و تصمیم س��ران ائت��اف به برگزاری 
انتخاب��ات زودهنگام، روز سه   ش��نبه نیز ائتاف حزبی اتحادیه صهیونیس��ت فروپاش��ید. 
آوی گابای، رهبر حزب کارگر دیروز در جریان یک نشس��ت خبری، ضمن پایان دادن به 
همکاری با حزب »هاتنوعا« به رهبری »زیپ��ی لیونی«، انحال ائتاف چپگرای »اتحادیه 

صهیونیست« را اعام کرد. 
به نوشته روزنامه »هاآرتص « گابای در این نشس��ت خبری گفت:»هنوز هم به همکاری و 
ارتباط عقیده دارم، ولی ارتباطات موفق به دوس��تی، پایبندی به توافقات و وفاداری به راه 
مشترک پیش رو بستگی دارد«. لیونی که در این نشس��ت از اعامیه ناگهانی گابای کامًا 
غافلگیر شده بود، از اظهارنظر خودداری کرد، اما بعد از آن در صفحه شخصی توئیتر خود 
وعده داد ک��ه در انتخابات ماه آوریل، انقاب به پا خواهد کرد. لیونی س��پس در نشس��ت 
خبری که عصر سه   ش��نبه به تنهایی برگزار کرد، گفت: »گابای امروز یک چیز را درس��ت 
گفت؛ اینکه هیچ وقت بین ما یک همکاری واقعی نبود، زیرا او خواس��تار ش��راکت نبود«. 
این اتفاق پس از آن رخ می دهد که چند روز پیش »نفتالی بن��ت « وزیر آموزش و »آیلت 
شاکد« وزیر دادگستری رژیم صهیونیس��تی با اعام خروج از حزب »خانه یهودی « حزب 
جدید خود را تأس��یس   کردند. چند روز پیش از این نیز »بنی گانتز « رئیس س��ابق ستاد 
کل ارتش رژیم صهیونیستی با هدف به چالش کش��یدن »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی در انتخابات حزب تازه ای با عنوان »ُخسن اس��رائیل « تشکیل داد. 
هفته گذش��ته کابینه رژیم صهیونیس��تی به انحال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از 
موعد رأی داد. بر اس��اس این تصمیم، قرار اس��ت روز ۱۹ اردیبهش��ت انتخابات پارلمانی 
 در فلس��طین اش��غالی برگزار ش��ود. ترکیب کابین��ه جدید هم بر اس��اس پارلم��ان تازه 

مشخص می شود. 

ويژه هاي جوان  
 شرق: کرباسچی مقصر حادثه علوم و تحقیقات است

 منبع ناآگاه به دفاع از فتنه سبز!
  ضدانقاب  دروغش را حذف نکرد

صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه 12 دی 1397   -    25 ربیع الثانی 1440

سال بیستم- شماره 5556 - 16 صفحه
قیمت:500تومان

 8 ماه بعد از غلط 
دسته جمعي ارزي چه کنيم؟

اواخ��ر فروردی��ن بود ک��ه با یک 
تصمی��م ش��تابزده و جمعی در 
هیئت دولت قیم��ت دار ۴2۰۰ 
تومان اعام شد و واردکنندگان تا 
خاک گربه و قاشق و چنگال را ثبت 
سفارش کردند،  آنهایی که زرنگ تر 
بودند به طور کل��ی ارز را گرفتند 
و اصًا چیزی به ای��ران نیاوردند؛ 
شرکت های بی هویتی که برخی 
از آنها حتی چند م��اه پیش ثبت 
شده بودند.   برای جبران این خطای تکراری نیز دستورالعمل هایی 
متعدد صادر شد و تقریباً هر هفته یک بخشنامه و یک دستورالعمل 
جدید صادر شد تا هر روز بخشی از دایره دریافت دار ۴2۰۰ تومانی 
کم شود و از طرفی دولت بازار ارز فیزیکی را نیز به رسمیت بشناسد. 
با این حال با عقب نشینی های آهسته و پیوسته و تصمیم گیری های 
غلط برای سرپوش گذاشتن بر اشتباه بزرگ ارز ۴2۰۰ تومانی آنقدر 

پیش رفت تا در نهایت دار از مرز ۱۸ هزار تومان نیز گذشت. 
به ع��اوه این تمام خس��ارتی نبود ک��ه مردم در قال��ب افزایش 
قیمت های روزانه با آن مواجه بودند،  بلکه این تصمیم باعث شد 
حدود ۱۸ میلیارد دار در شرایط س��خت تحریمی به باد برود و 
عده ای با تحمیل هزینه های گرانی به تمام مردم هزاران میلیارد 
تومان به جیب بزنند. صد  ها پرونده تعزیراتی و غیرتعزیراتی تشکیل 
شد تا تصمیم جمعی به یک غلط دست جمعی بدل شود؛  غلطی که 

هنوز هم بسیاری به دنبال فرار  از آن هستند!
با این حال روز گذشته با تصمیم جدید دولت، بااخره بعد از هشت 
ماه از عمر این تصمیم و توزیع ه��زاران میلیارد تومان رانت برای 
ثروتمندان اولویت بندی های کاایی لغو شد و کااهای مجاز برای 
واردات، در دو گروه کااهای اساس��ی و سایر طبقه بندی شدند و 

مکانیزم تخصیص ارز یک گام دیگر به شفاف سازی نزدیک شد. 
 هرچند که حتی هنوز تخصیص ارز به کااهای اساسی نیز با شائبه 
زیادی مواجه است و کااهای اساسی نیز با نرخ ارز ۴2۰۰ تومانی 
به دست آنها نمی رسد،  اما می توان امیدوار بود که از محل اختاف 
نرخ ارز های تخصیصی دیگر کمتر افرادی بتوانند از این نمد کاهی 
بدوزند.   اکنون بانک مرکزی به عنوان مرجع و مأمور حفظ قدرت 
پول ملی تصمیم گرفته اولویت بندی های کاایی در تأمین ارز را 
لغو و کاا  ها را به دو گروه کااهای اساسی)مشمول دریافت دار 
۴2۰۰ تومانی( و سایر کاا  ها تقسیم بندی کند تا امکان تخصیص 
ارز حاصل از صادرات برای واردات کااها، با تسهیل بیشتری فراهم 
شود.   این اقدام را که به مثابه بااکشیدن سنگی بود که دولت در 
چاه انداخته بود، باید به فال نیک گرفت، اما در عین حال نباید از 

یاد برد که: 
۱-  تجربه چند نرخی و توزی��ع رانت ه��ای کان در دوره دولت 
مرحوم رفسنجانی باعث ظهور طبقه ای شد که اصول عدالت در 
فضای اقتصادی و امکان دسترسی به شرایط پیشرفت را برای همه 
محدود کرد؛  تجربه ای بسیار مشابه با فضای کنونی که می توانست 
با بهره گیری از آن در این چند ماهه دهها هزار میلیارد تومان را به 
جیب اغنیا روانه نکند.  حتی این دولت اگر تمام دولت قبلش را انکار 
نمی کرد، می توانست از تجربه دور اول تحریم   ها نیز استفاده کند،  
اما غرور و خطای ادراک دس��ته جمعی کارشناسان دولت اجازه 

چنین کاری به آنها نداد. 
2-   همان طور که ذکر شد آنچه اتفاق افتاده نتیجه تصمیمات غلط 
و تکرار اشتباهات دولت های قبل و پی در پی است که می توانست 
رخ ندهد و شاهد ذوب شدن درآمد مردم به یک سوم قدرت خرید 
خود در یک  سال گذشته نباشیم. بنابراین ازم است دولت به معنای 
قوه مجریه در این باره از مردم عذر خواهی کند و با قبول مسئولیت 

اشتباهات، امید را به جامعه بازگرداند. 
۳-   ضروری است که این تصمیمات در بازار پولی کشور و حفظ 
قدرت خرید به عنوان یک پدیده علمی بررسی و ثبت شود تا اگر 
دوباره کشور دچار چنین حوادث مشابهی شد، به جای به سخره 
گرفتن علم اقتصاد و تصمیم گیری های سریع و پی درپی در آن مانع 

تحمیل فشار به مردم و افزایش فاصله طبقاتی شویم. 
۴-   پرونده های متعددی در این باره در قوه قضا ئیه ش��کل گرفته 
 است که رسیدگی س��ریع به آن توس��ط این نهاد و دستگاه های 
نظارتی و احقاق بخشی از حقوق حقه مردم شایسته تقدیر است، 
با این حال آنچه باعث شده فرصت طلبان متصل به جریان قدرت و 
زیاده خواهان در چنین فضای حساسی سوء استفاده کنند و حداکثر 
بهره را ببرند ، محیط فراهم ش��ده در نتیجه تصمیمات تکراری و 
غلط های بزرگ است . لذا مدعی العموم باید در مقام پرسشگری 
جدی با ورود به این بخش از موضوع نیز پدید آورندگان این فضا را 
بازخواست و مسئولیت پذیری را به آنها گوشزد کند وگرنه امکان 
تکرار چنین پدیده  های��ی و انداختن همه تقصیر بر گردن عوامل 

خارجی به رویه ای نامیمون بدل خواهد شد . 

مهران ابراهيميان

دبیر اقتصادي

سر مقاله

بانک سرمايه نمايش واقعي فساد  است
به اسم کارتن خواب ها و آدم هاي بي حساب و کتاب با وثیقه هاي کم وام هاي کان داده شده است

دادستان تهران:
   جامعه

 ماکرون:  سرمایه داري لیبرال افراطي
 به پایان خود نزدیک شده است

  در مبارزه با فساد یک سري عوامل، آسیب هاي مس��تقیم وارد مي کنند که در 
مبارزه باید به آن توجه کنیم. شرکت هاي صوري از جمله این موارد است که مثل 
برق و باد شرکت درست مي کنند و به رغم نداشتن تجربه، به راحتي ارز مي گیرند 

و کاا مي فروشند 

  ظرف شش ماه گذشته بیش از هزار و 7۰۰ نفر احضار و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند.  
سه نفر محکوم به اعدام شدند، ۴۸ نفر در حال تحمل حبس و ۱۶۰ نفر همین اان به 
عنوان متهم در زندان هستند. پرونده ۱5۰ شرکت در دادسرا تشکیل شده است که 

ارز دولتي دریافت کرده ولي آن را فروخته  اند یا هنوز کاایي وارد نکرده اند

  عدم وصول معوقات یکي از موارد فساد در بانک ها است. بانک ها تسهیات را آسان 
مي  دهند اما در پیگیري معوقات کند عم��ل مي کنند. همچنین صرافي ها به دلیل 
اینکه مرکز نقل و انتقال وجوهند، نقش زیادي در پولشویي و فروش ارز غیرمجاز 

خواهند داشت. | همین صفحه

 امانوئل ماکرون که طی هفته های آخر سال 2۰۱۸ با جنبش 
اعتراض  آمیز جلیقه زرد    ها در کشورش روبه رو شد، تأکید کرد که 
اصاحات اقتصادی دولتش هنوز به بار ننشسته است. او در پیام 
خود برای آغاز سال جدید میادی از نزدیک شدن »سرمایه داری 

لیبرال افراطی« به پایان خود سخن گفت. | صفحه 15

بازار مسکن با افزایش 90درصدی قیمت ها و 
کاهش 60 درصدی معامات در رکود تورمی 

شدید فرو رفته است

وزیر ارتباطات: در زیرساخت شبکه ملي اطاعات 
هیچ محصول امریکایي استفاده نمي شود

گفت وگوي »جوان« با حسن روشن

 مافيا در بدنه 
آموزشي کشور مشتري 

پر و پا قرص دارد

 همه بايد از تيم ايران 
در جام ملت ها بترسند

طرح توسعه هسته 
شبکه ملي اطاعات 

افتتاح شد

معامات   مسكن 
يک سوم شد
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من خر دولت  بو د  م!

بازگرداندن بخشي از دارهاي  
رانت 18میلیارد داري  
 به  تجاهل »قربونعلي« 

 بزرگ ترین شخص حقیقي 
دریافت کننده تسهیات  ارزي  خورد

 قاضي موحد:   کسي که 446میلیون دار رانت گرفته، این ادبیاتش نیست
  شما خود را به سادگي و تجاهل مي زني!

 حاضري پول هایي را که به جیب زدي به بیت المال برگرداني؟!



جانشين فرمانده كل سپاه: 
خزيدن به دامن استكبار عزت نيست

ام�روز مل�ت اي�ران نمي ترس�د و 
هرچقدر دشمن ارعاب مي كند، ملت 
ما آرام�ش دارد و قوي تر مي ش�ود و 
مي دان�د ك�ه ع�زت آنه�ا در گ�رو 
خزيدن در دامن اس�تكبار نيس�ت. 
به گزارش فارس، سردار سرتيپ پاسدار 
حسين سامي، جانش��ين فرمانده كل 

سپاه پاسداران انقاب اسامي روز گذشته در مراسم معارفه سرهنگ 
پاسدار جمال شاكرمي به عنوان فرمانده جديد سپاه اميرالمؤمنين 
)ع( اس��تان ايام اظهار داش��ت: مردم و مس��ئوان ايام زحمات 
طاقت فرسايي را در روزها و شب هاي اربعين امسال كشيدند تا اين 
سفر براي زائران آسان برگزار ش��ود. مردم استان ايام را مي توان با 
عناصر سلحشوري، مهرباني و تجلي روح پهلواني شناخت و وصف 
كرد. وي با اشاره به ايام جنگ تحميلي افزود: دشمن در جنگ نظامي 
شكست خورد اما سياست هاي او پايدار ماند و ميدان جنگ را قلب 
مردم ايران قرار داد و به جنگ عقيده ها آمد، حتي در روز عاشورا به 
مقدسات آشكارا اهانت شد كه از عمق تصورات باطل ريشه گرفت، 
اما مردم در 9 دي كس��اني را كه مي خواس��تند نور خدا را خاموش 

كنند، سركوب كردند. 
جانشين فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامي تصريح كرد: دشمن 
در راستاي ضربه زدن به اعتقادات و ارزش هاي اسامي ملت بزرگ 
ايران و براندازي نظام اس��امي، گام برداش��ت كه با حضور مردم و 
تدبير رهبر انقاب بار ديگر زمينگير شد. سردار سامي اظهار داشت: 
ايران اس��امي به بركت رهبري هوشمند در جنگ نابرابر اقتصادي 
با سربلندي پيروز خواهد ش��د؛ ملت ايران درحال ساخت شكوهي 

استثنايي در تاريخ است.
وي افزود: قدرت دشمن چون مادي بوده، پس پايان مي پذيرد و در 
باطن چيزي براي گفتن ندارد و كم ظرفيت است. سردار سامي ادامه 
داد: رهبري بزرگ ترين موهبت الهي در اين سرزمين است وگرنه ما 
همان مردم هستيم، ولي نور هدايت ولي فقيه ملت را به سوی تعالي 
پيش برده و اينگونه مي شود كه ايران كانون جوشان تدبير، مصلحت 
و منطق در دنيا اس��ت. جانشين فرمانده كل س��پاه در پايان گفت: 
امروز ملت ايران نمي ترسد و هرچقدر دشمن ارعاب مي كند ملت ما 
آرامش دارد و قوي تر مي شود و مي داند كه عزت آنها در گرو خزيدن 

در دامن استكبار نيست. 

فحاشی درازهی درج در پرونده شد!
عض�و هيئ�ت رئيس�ه هيئ�ت نظ�ارت ب�ر رفت�ار نماين�دگان 
مجل�س ش�وراي اس�امي حك�م اي�ن هيئ�ت ب�راي نماينده 
س�راوان را تذكر، درج در پرونده و كس�ر از حق�وق اعام كرد. 
به گزارش ايرنا، حجت ااسام عليرضا س��ليمي در حاشيه جلسه 
علني دي��روز مجلس در جم��ع خبرن��گاران درب��اره رأی نهايي 
محمدباسط درازهي، نماينده س��راوان در هيئت نظارت بر رفتار 
نمايندگان اظهار داش��ت: بر اس��اس تصميم نهايي در اين هيئت 
مقرر شد درباره اين نماينده بر اساس ماده 6 قانون هيئت نظارت 
بر رفتار نماين��دگان عمل ش��ود. وي افزود: همچنين مقرر ش��د 
نماينده اي كه فيلم جلس��ه غيرعلني مربوط به نماينده سراوان را 
منتشر كرد معادل ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان با وي 
برخورد شود و به احتمال زياد براي وي بندهاي الف و ب اين قانون 
يعني تذكر ش��فاهي و كتبي به همراه درج در پرونده وي و كسر از 

حقوق اعمال مي شود. 
عضو هيئت رئيس��ه هيئت نظارت ب��ر رفتار نماين��دگان مجلس 
خاطرنشان كرد: براي يك نماينده خوشايند نيست كه در پرونده 
وي چنين موردي به لح��اظ اهانت، توهين يا حت��ي درگيري به 

ثبت برسد. 
نماينده مردم محات در مجلس يادآور ش��د: در هيئت نظارت بر 
رفتار نمايندگان نمي توانيم درباره رفتار كارمند گمرك اظهار نظر 
كنيم، براي كارمند گمرك جداگانه تصميم گيري مي شود تا رفتار 

اخاق مدارانه با او صورت بگيرد. 
سليمي تصريح كرد: اگر طرفين شكايتي از همديگر داشته باشند، 
مي توانند از طريق دس��تگاه قضايي اقدام كنن��د. اين عضو هيئت 
نظارت بر رفتار نماين��دگان در پايان درباره موضوع انتش��ار فيلم 
جلس��ه غيرعلني مجلس ش��وراي اس��امي نيز گفت: قرار شد با 
نماينده اي كه فيلم جلسه غيرعلني را ضبط و پخش كرده مطابق 
ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان رفتار شود و اقدامات قانوني 

صورت گيرد. 
 

نامه شوراي نگهبان به رئيس مجلس  
اكثر مغايرت های CFT برطرف نشده است

ش�وراي نگهب�ان پ�س از بررس�ي 
مجل�س  ش�ده  اص�اح  مصوب�ه 
درب�اره CFT، در نام�ه اي به رئيس 
مجلس اعام كرد ك�ه همچنان اكثر 
مغايرت هاي اي�ن مصوبه با ش�رع و 
قانون اساس�ي برطرف نشده است. 
به گزارش تس��نيم، ش��وراي نگهبان 

پس از بررسي مصوبه اصاح ش��ده مجلس، درباره الحاق ايران به 
كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم CFT، در قالب نامه اي 
به تاريخ 3 دي 97 خطاب به علي اريجاني، رئيس مجلس، اعام 
كرد كه همچنان اكث��ر مغايرت هاي اين مصوبه با ش��رع و قانون 
اساس��ي در اين مصوبه برطرف نش��ده اس��ت.  در نامه عباسعلي 
كدخدايي، قائم مق��ام دبير ش��وراي نگهبان، ب��ه رئيس مجلس 
ش��وراي اس��امي درباره ايحه CFT كه يكي از لوايح چهارگانه 
گروه ويژه اقدام مالي FATF مي باشد، آمده است: عطف به نامه 
ش��ماره 78052/345 مورخ 1397/09/17 و پيرو نامه ش��ماره 
7897/102/97 مورخ 1397/09/21 ايحه الحاق دولت جمهوري 
اس��امي ايران به كنوانس��يون بين المللي مقابله ب��ا تأمين مالي 
تروريسم كه با اصاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه يكهزار 
و س��يصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسامي رسيده 
است؛ در جلسه مورخ 1397/09/28 شوراي نگهبان مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت و با توجه به اصاحات به عمل آمده به شرح زير 
اعام نظر مي شود: 1- در بند يك نظر قبلي شوراي نگهبان به جز 
ايراد مبنايي بند 3 سابق )بند 4 مصوبه فعلي(، ساير ايرادات اين بند 
به قوت خود باقي است. 2- س��اير ايرادات قبلي شوراي نگهبان به 

جز ايرادات 2 و 3 نظريه سابق، كماكان به قوت خود باقي است. 

      دفاعی

88498443سرويس  سياسي

چهارشنبه 12 دي 1397 | 25 ربيع الثاني 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5556 قدرت ايران را نيازماييد 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در سفري دو روزه به استان هرمزگان 
از نزديك در جريان آخرين توانمندی های نيروهاي مسلح جمهوري 

اسامي ايران قرار گرفت. 
گرچه اين دي��د و بازديدها موضوعي مرس��وم و قاعدت��اً در چارچوب 
برنامه هاي از پيش تعيين شده و تقويم س��اانه نيروهاي مسلح انجام 
مي شود، ليكن اظهار نظر سرلشكر باقري در بازديد از جزيره ابوموسی 

را بايد با دقت و تأمل بيشتري مورد توجه قرار داد. 
سردار باقري هنگام بازديد از تأسيسات نظامي جزيره ابوموسی با بيان 
اينكه برخي كشور هاي حاشيه جنوبي خليج فارس از امريكا براي توطئه 
افكني در خليج فارس دعوت مي كنند، گفت: »دشمنان منطقه اي ايران 
بدانند جمهوري اس��امي ايران در كنار دكتري��ن صلح طلبی، حضور 
نظامي قدرتمن��د و قاطعي هم دارد كه در صورت ل��زوم ضمن دفاع از 
تماميت ارضي خود كشور هاي پيش��نهاددهنده را هم مسئول عواقب 
بعدي مي داند. برخي كشور ها به امريكا دل نبندند، چون همين امريكا 
پس از چند سال خشونت و هرج و مرج طلبي چاره اي جز خروج از كشور 

سوريه نيافت. «
اظهارات بااترين مقام نظامي جمهوري اس��امي ايران، گرچه كوتاه، 
ليكن پيام های روشني براي برخي كش��ورهای حاشيه جنوبي خليج 
فارس و حتي دش��منان فرا منطقه اي داش��ت. س��ردار باقري ابتدا از 
توطئه اي خبر مي دهد كه از سوي برخي كشورهاي منطقه در خليج 
فارس )بخوانيد عليه ايران( طراحي شده است، بنابراين ضمن هشدار به 

آنها تأكيد مي كند، در زمين امريكا بازي نكنند. 
س��ردار باقري ضمن يادآوري رويكرد صلح طلب��ی ايران كه طي 200 
س��ال گذش��ته آغازگر هيچ جنگي نبوده و همواره پرچم��دار صلح و 
ثبات در منطقه بوده اس��ت، در عين حال تاش كرده است، دشمنان 
فرامنطقه اي و اذناب منطقه اي آنها را به اين » ادراك « برساند كه اگر 
روزي انديشه هاي توطئه گرانه و خصومت آميز خود را بخواهند به فعليت 
برس��انند، پيش از هرگونه تحركي، سيلي س��ختي از نيروهاي مسلح 

قدرتمند و مقتدر جمهوري اسامي خواهند خورد. 
اقتدار و قاطعيت نيروهاي مسلح جمهوري اس��امي ايران موضوعي 
نيست كه كسي بخواهد آن را بيازمايد. طي 40 سال گذشته نيروهاي 
توانمند ايران در دفاع از تماميت ارضي كشور نشان داده اند، كوچك ترين 
ترديدي به خود راه نمي دهند و دش��من را در پيگيري اهداف منكوب 
خواهند كرد. اين مس��ئله بارها در منطقه خليج فارس و در مواجهه با 
نيروهاي امريكايي كه به آب های سرزميني ايران تجاوز كرده اند، تكرار 

شده و نتيجه اي جز حقارت براي آنها در پي نداشته است. 
دفاع مقدس نيز آيينه تمام نماي سلحشوري ها و اقتدار نيروهاي مسلح 
و بسيج مردمي در مواجهه با دشمني است كه با پشتيباني مالي، انساني، 
تسليحاتي و لجستيكي قدرت های جهاني توانست به عنوان پيروز اين 

از عرصه خارج شود. 
اكنون كه نظام جمهوري اسامي وارد چهلمين سال خود شده است، 
نيروهاي مسلح با تكيه بر توان داخلي توانسته اند، در توليد قدرت ملي و 
ساخت تجهيزات پيشرفته دفاعي، تراز قابل قبولي از بازدارندگي را ثبت 
و ضبط نمايند، به گونه اي كه در عرصه هوا، دريا و زمين عرصه را بر هر 
متجاوزي تنگ كرده اند. در چنين شرايطي هرگونه رفتار ماجراجويانه 
در مواجهه با جمهوري اسامي ايران نتيجه اي جز شكست قطعي براي 

متجاوزان نخواهد داشت. 

رحيم زيادعلي

سرلش�كر باق�ري ب�ا بي�ان اينك�ه حف�ظ امني�ت در مرز هاي 
كش�ور و به ويژه در مرز هاي درياي�ي جنوب از خلي�ج فارس تا 
س�واحل مك�ران پيوس�ته و هميش�ه ب�ه عن�وان ي�ك اصل 
مهم دنبال مي ش�ود، گف�ت: نظام جمهوري اس�امي اي�ران در 
دفاع مرز ه�اي آب�ي و اقت�دار دريايي قاط�ع و توانمند اس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري، رئيس ستاد 
كل نيرو هاي مسلح در ادامه سفر به استان هرمزگان در بازديد از منطقه 
دوم نيروي دريايي ارتش توسعه سواحل مكران و تأمين امنيت مرز ها را 
راهبرد دفاعي ايران دانست و تأكيد كرد: نظام جمهوري اسامي ايران 
در دفاع مرز هاي آبي و اقتدار دريايي قاطع و توانمند است. حفظ امنيت 

در مرز هاي كشور و به ويژه در مرز هاي دريايي جنوب از خليج فارس تا 
سواحل مكران پيوسته و هميشه به عنوان يك اصل مهم دنبال مي شود. 
رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح گفت: تأمين امنيت خطوط كشتيراني 
تجاري و نفتكش ايران درآب هاي آزاد نيز وظيفه نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسامي ايران است كه به خوبي عملياتي شده است. سرلشكر 
باقري در ادامه خاطرنشان كرد: نيروي دريايي ارتش تنها نيروي مستقل 
در جهان است كه با پديده دزدان دريايي مقابله مي كند. رئيس ستاد 
كل نيرو هاي مسلح كشور صبح ديروز با هدف بازديد از استحكامات 
دفاعي نيروي دريايي ارتش وارد بندر جاسك شد. بازديد از نمايشگاه 
دستاورد هاي صنعت دفاع دريايي و طرح توسعه اسكله هاي رزمي از 

ديگر برنامه هاي سرلشكر باقري در جاسك بود. 
معاون هماهنگ كننده ارتش هم در جاسك گفت: كارگروه توسعه 
سواحل مكران به رياست معاون اول رئيس جمهور فعال است و نيروي 
دريايي ارتش هم براي پيشبرد اهداف اين كارگروه همكاري مي كند. 
امير دريادار حبيب اه س��ياري افزود: توسعه سواحل مكران در كنار 
تأمين امنيت اين مناطق از راهبرد هاي دفاعي نيرو هاي مسلح جمهوري 
اسامي ايران است. امير دريادار حسين خانزادي فرمانده نيروي دريايي 
ارتش هم در اين ديدار گفت: استقرار نيروي دريايي در سواحل مكران 
در استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان رونق و امنيت بيشتر 

سواحل جنوبي را به همراه دارد. 

رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح تأكيد كرد
توسعه امنيت دريايي؛  راهبرد دفاعي ايران

رأی آن 13 ميليون انتخاباتي بود، نه رأی به انقاب مخملي
باهنر: نظام نرم ترين برخورد را با سران فتنه كرد 

دبي�ركل جبه�ه    گزارش
پيروان خط امام و 
رهبري معتقد اس�ت به رغ�م اختاف درون 
تش�كياتي در جري�ان اصولگرايي بايد يك 
ائتاف بزرگ در اصولگرايان ايجاد شود و اين 
اس�ت.  ش�كل گيری  ح�ال  در  ائت�اف 
محمدرضا باهنر در نشس��تي خبري با اش��اره به 
س��الگرد 9 دي  اظهار كرد: فتن��ه 88 توطئه اي 
سنگين و س��خت بود كه در آن برخي آگاهانه و 
برخي ناخودآگاه وارد ميدان شدند و خواب هاي 
آش��فته اي ديدند؛ به وي��ژه در زماني ك��ه نظام 
جمهوري اسامي ايران به عنوان يك مراد و مرشد 
براي تحوات منطقه اي محسوب مي شد. عده اي 
خواب هايي دي��ده بودند كه تغييرات��ي در نظام 
جمهوري اس��امي ايران ايجاد كنند و به همين 

دليل بهانه تقلب در انتخابات را مطرح كردند. 
 وي خاطرنشان كرد: متأسفانه در آن سال بسياري 
از حرمت ها شكس��ته شد و خس��ارات زيادي به 
جامعه وارد گرديد، اما نظام همه آنها را تحمل كرد 
تا اينكه سران فتنه بيانيه اي صادر كردند تا مردم 
در روز 25 بهمن به خيابان ها بيايند و راهپيمايي 
كنند؛ در اين نقطه بود كه اوج تاش براي براندازي 
انجام و حصر خانگي آغاز شد. 22 بهمن ماه برخي 
اقداماتي انجام دادند كه ياد آخرين اقدامات رژيم 
شاهنش��اهي براي تغيير تاريخ رس��مي كشور از 

هجري شمسي به شاهنشاهي مي افتيم. 
دبيركل جبهه پيروان خط ام��ام و رهبري اظهار 
كرد: در اين زمان طبيعي بود كه بايد از طرف نظام 
برخورد س��خت تري صورت مي گرفت، اما نظام 
نرم ترين برخورد را انج��ام داد. باهنر با بيان اينكه 
در روز 9 دي تعداد زيادي كه در خيابان ها حاضر 
شدند، در انتخابات به مهندس موسوي رأی داده 
بودند و آن 13 ميليون رأی ش��ان انتخاباتي بود و 
نه براي شكل گيري انقابي مخملي، خاطر نشان 
كرد: داس��تان فتنه 88 و حماسه 9 دي بايد زنده 
بماند ت��ا از تكرار چني��ن توطئه هايي جلوگيري 

شود. 
     نگران مردم سااری ديني هستم

اين فعال سياس��ي اصولگ��را در ادامه در پاس��خ 
به پرس��ش ايس��نا درباره برنامه هاي اصولگرايان 
براي حضور در انتخابات سال 1398، اظهار كرد: 
مش��كل نظام مردم س��ااري ديني ما كه تحقيقاً 
همه مسئوان كش��ور نتيجه انتخابات هستند، 
وجود نداش��تن چند حزب فراگي��ر، قدرتمند و 
چارچوب دار اس��ت. من در غيبت اي��ن احزاب، 
براي آينده مردم س��ااري ديني نگران هس��تم. 
دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري با اشاره 
به آماده سازي جريان هاي سياسي براي حضور در 
انتخابات سال 1398، اظهار كرد: جبهه اصولگرا 

نيز در حال آماده كردن خود براي انتخابات 1398 
است و ما ناگزير از وحدت در بين خودمان هستيم. 
اگرچه در جريان اصولگرايي ممكن است افرادي 
تندرو، معتدل و كندرو باش��ند و اختافات درون  
تشكياتي وجود داشته باشد، اما در هر صورت بايد 
يك ائتاف بزرگ در اصولگرايان ايجاد شود و اين 

ائتاف در حال شكل گيری است. 
    امكان موج سواري روي مطالبات مردم 

دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري در پاسخ 
به پرسشي درباره هشدار برخي مقامات عالي رتبه 
كش��ور براي احتمال تولد فتن��ه اي جديد به نام 
فتن��ه 1398، ادامه داد: در حال حاضر كش��ور از 
نظر وضعيت اجتماعي و اقتصادي در يك جنگ 
س��نگين و ظالمانه بزرگي قرار دارد و دش��منان 
اصلي ما در اين جنگ امريكا و رژيم صهيونيستي 
هستند كه تاش هاي سنگيني مي كنند تا براي 
چندين بار ملت ايران و قدرت خود را براي تحميل 

سياست هاي شان بيازمايند. 
باهنر با تأكيد بر اينكه جنگ رسانه ای ايجاد شده از 
سوي دشمنان بسيار مهم تر و تأثيرگذارتر از جنگ 
اقتصادي است، اظهار كرد: آنها در حال تاش توأمان 
در عرصه اقتصاد و رسانه هستند. به همين دليل بود 

كه مقام معظم رهبري هنگام تدوين ايحه بودجه 
س��ال آينده به موضوع ورود و ب��ه دولت و مجلس 
شوراي اسامي اعام كردند كه بودجه سال 1398 
را براساس مقتضيات زمان و نه همچون بودجه هاي 
عادي تنظيم كنند. به همين دليل نيز ايحه بودجه 

از سوي دولت با تأخير مواجه شد. 
وي ادامه داد: چون سال آينده سال انتخابات است، 
اين نگراني وج��ود دارد كه برخي از افراد حقيقي و 
حقوقي كه مي خواهند وارد فضاي انتخابات شوند 
قرارشان اين باش��د كه روي موج نارضايتي مردم 
سوار شوند؛ برخي تاكتيك ش��ان اين است كه به 
مردم القا كنند كه هيچ كاري انجام نش��ده و همه 
گرفتار مسئوان بي كفايت هستيم تا به نارضايتي 
مردم دامن بزنند و رأی جمع كنند؛ در سال آينده 
بايد توجه داشته باش��يم كه دو فتنه فشار بيروني 
و تحركات داخل��ي انتخاباتي با يكديگر هماهنگ 

نشوند. 
   خاستگاه هنجارشكنان جاي ديگر   است 

باهنر در پاس��خ به پرس��ش ايس��نا درب��اره تعهد 
اصولگرايان بر عدم موج سواري روي نارضايتي هاي 
مردمي براي انتخابات سال 1398 و تكرار اتفاقات 
دي ماه سال 1396 تأكيد كرد: نگران اصولگرايان 

نباش��يد؛ آنهايي كه در 40 س��ال گذش��ته دنبال 
هنجارشكني بودند خاستگاه ش��ان جاي ديگري 
است. وي اظهار كرد: دي ماه س��ال 1396 اگرچه 
اتفاقات خوبي نيفتاد، اما نتايج خوبي براي كشور 
داشت. از جمله اين نتايج آن بود كه بسياري به اين 
نتيجه رسيدند كه صداي مردم شنيده شود. مشاهده 
كرديم كه در اعتراضات دي ماه سال قبل زماني كه 
حركت به سمت هنجارش��كني آغاز شد، مردم به 
هيچ وجه با اين هنجارشكني ها همراهي نكردند. 
وي با تأكيد بر اينكه براي سال 1398 بايد مراقب 
باشيم تا فش��ارهاي خارجي و جنگ اقتصادي به 
تحركات انتخاباتي برخي نامزدها گره نخورد، گفت: 
امروز حتي ضد انقاب هاي ناب نيز مي گويند اگرچه 
ما نظام جمهوري اسامي ايران را قبول نداريم، اما 
از آنجايي كه آلترناتيوي براي آن وجود ندارد، اگر 
مي خواهيم ايران بمان��د بايد تاش كنيم كه نظام 

فعلي باقي بماند. 
    بررسي پالرمو در دستور كار مجمع  

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه 
در پاس��خ به پرسش��ي درباره نزديك بودن پايان 
مهلت FATF و زمان تعيي��ن تكليف CFT در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تأكيد بر اينكه 
طرح ها و لوايح نبايد مغاير سياست هاي كلي نظام 
باشند، اظهار كرد: همزمان با بررسي طرح ها و لوايح 
در مجلس، هيئت نظارت مجمع سعي مي كند با 
مجلس رايزني كند تا در مسير تصويب مغايرت ها 
با سياست هاي كلي برطرف شود. وي با اشاره به در 
دستور كار قرار گرفتن موضوع اصاح قانون مبارزه با 
پولشويي در مجمع، گفت: تاكنون يك جلسه در اين 
باره در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده 
است و در جلسه بعدي كه احتمااً هفته آينده باشد، 
رسيدگي به اين موضوع در مجمع به پايان مي رسد. 
رسيدگي به موضوعاتي از جمله پالرمو و CFT نيز 
هر زمان كه به صورت رسمي از مجلس به مجمع 

ارائه شود، انجام مي دهيم. 
 باهنر درب��اره اظه��ارات حجاري��ان و انتقادهاي 
اصاح طلبان به نظارت استصوابي گفت: افرادي 
نظير آقاي حجاريان هفت، هش��ت سال پيش به 
دنبال نافرماني مدني بودند، در انتخابات هاي اخير 
به اين نتيجه رسيدند كه با نافرماني مدني و تحريم 
كردن انتخابات هيچ شهروندي به حقوق خودش 
نخواهد رس��يد؛ اين افراد بارها و بارها به مواضع 
اش��تباه خود در زمان دولت اصاحات اعتراف و 
اقرار كردند و تكرار اين صحبت ها بعيد است. وي 
در پايان تأكيد كرد: اگر نظارتي نتواند مؤثر باشد، 
تبديل به نظاره كردن مي ش��ود؛ بنابراين نظارت 
شوراي نگهبان بايد مؤثر باشد تا اگر جايي تخلف 
شد، جلوگيري شود؛ چراكه رأي مردم امانت است 

و هيچ كس نبايد به اين امانت خيانت كند. 

      س�پاه نيوز: س��ردار سرلش��كر محمدعلي جعفري، فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقاب اسامي در پيامي انتصاب آيت اه صادق آملي 

اريجاني را به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام تبريك گفت. 
     رس�ا: آيت اه جوادي آملي از نخبگان علمي ايراني خارج كش��ور 
جهت بازگشت به كش��ور دعوت كرد و گفت: نخبگان بايد برگردند و 

براي استقال كشور بكوشند. 

ژه
وی

 شرق:کرباس��چیمقصرحادثهعلومو 
تحقیقاتاست

روزنامه شرق در يادداش��تي پيرامون حادثه اتوبوس دانشگاه 
علوم و تحقيقات، غامحسين كرباسچي را كه در زمان ساخت 
اين دانش��گاه در ارتفاع 1800 متري ش��هردار ته��ران بوده ، 
مقصر دانسته است. در اين يادداش��ت آمده است: »وزير سابق 
راه وترابري آقاي خرم – ك��ه اتفاقاً از نظر جناحي با ش��هردار 
وقت همسو اس��ت – در مصاحبه اي به طور مشخص شهردار 
آن زمان؛ آقاي كرباس��چي را مقصر اين فاجع��ه مي داند كه با 
قلدري و غيرقانوني زمين هاي بااي 1800 متر ارتفاع را براي 
ساخت دانشگاه آزاد تغيير كاربري دادند. به نظر من اين موضوع 
بايد به طور جد از سوي دستگاه هاي نظارتي و قانوني پيگيري 
شود و كساني كه در اين ساخت وس��از درگير بودند، در مقابل 
عدالت پاسخ گو باش��ند«.  اين روزنامه اصاح طلب در ادامه 
مي نويس��د: »جناب آقاي كرباسچي، ش��ما در 65 سالگي 
احتمااً بايد بازنشس��ته باشيد. از ش��ما دعوت مي كنم روز 
سه ش��نبه همين هفته بياييد با آق��اي حناچي با دوچرخه 
سري به شهر بزنيد، با ركاب زدن از ميدان توحيد تا انقاب 
ببينيد كه چه س��اخته ايد؟ اگر شما هم با دوچرخه در شهر 
گش��ت مي زديد يا با پاي پياده يك بار لذت كوهنوردي در 
شمال تهران را چشيده بوديد، آن وقت حتي قوي ترين نيرو 
هم نمي توانست شما را در ساختن ساختمان دانشگاه آزاد 
در آن شيب هاي تند مجاب كند و اان اين 10 جوان به جاي 
گورستان در كنار خانواده شان زندگي مي كردند و 26 جوان 

زخمي هم جاي شان در بيمارستان نبود. «
در روزهاي پس از حادثه دانشگاه علوم و تحقيقات گروه هاي 
مختلف به دنبال تس��ويه حس��اب با رقباي سياسي هستند. 
اختاف ميان بخش��ي از اصاح طلب��ان و روزنامه ش��رق با 
كارگزاران سازندگي و روزنامه سازندگي هم از قبل وجود داشت 

و در ماجراي كناره گيری محمدعلي نجفي هم بروز يافت. 

  منبعناآگاهبهدفاعازفتنهسبز!
در آستانه سالگرد 9 دي امسال فيلم سينمايي قاده های طا 
كه به فتنه 88 و نقش دولت انگليس در آن مي پردازد، مجدداً 
از صداوس��يما پخش ش��د. پس از پخش اين فيلم سينمايي 
خبرگزاري ايسنا، وابسته به دولت مصاحبه اي با يك »منبع 
آگاه« از وزارت اطاعات در اين مورد منتش��ر كرد كه نشان 
مي داد صداوس��يما به رغم تذك��ر وزارت اطاعات براي عدم 
پخش اين فيلم اقدام به پخش مجدد آن كرده است. اين مقام 
آگاه به خبرنگار ايسنا گفت: »متأسفانه امسال هم رسانه ملي 
به رغم تذكراتي كه در سال هاي قبل داده شده بود، اين فيلم 
را پخش كرد. پرداختن هنري به ماجراي فتنه سال 88 اقدام 
ارزشمندي است اما متأسفانه بخش هايي از فيلم كه مرتبط 
با وزارت اطاعات اس��ت، سراس��ر دروغ پردازي و مشحون از 
تهمت هاي ناروا به مجموعه س��ربازان گمنام امام زمان )عج( 
مي باشد. « اين منبع آگاه در مورد ابوالقاسم طالبي، كارگردان 
فيلم هم گفت كه »البته از كارگردان فيلم كه جزو پرس��نل 
وزارت اطاعات بوده و به هر دليل از اين وزارتخانه منفصل شده 

است، انتظار چنين تهمت پراكني هايي نمي رفت. «
ساعتي بعد ابوالقاسم طالبي خبر از تماسي از دفتر رهبري با 
خود در همان روز داد كه حاوي اباغ سام رهبري بوده است: 
»امشب )نهم دي ماه 97 ساعت بيست و سي دقيقه( از بيت 
حضرت رهبري با بنده تماس گرفتند و پيام ايشان را به اطاع 
بنده رساندند، حضرت آقا فرمودند ديشب مجدداً فيلم شما را 
از شبكه افق ديدم آفرين، آفرين ، آفرين؛ دست شما درد نكند. 
از قول من به بازيگران سام برسانيد.« و البته اين اولين بار نبود 
كه رهبري اين فيلم را تحسين مي كردند و منابع آگاه وزارت 

اطاعات طبيعتاً از اين نظر آگاه بودند. 
روشن نيس��ت چرا وزارت اطاعات بايد صداوسيما را تحت 
فشار قرار دهد تا فيلمي را كه مورد تأييد مسئوان عالي رتبه 
نظام است، پخش نكند؟ منبع آگاهي كه خبرگزاري دولتي را 

در اختيار دارد تا فيلم عليه فتنه 88 را تخطئه كند، از كجا خط 
مي گيرد و چه كساني در نهاد اطاعاتي كشور از پخش فيلم 
عليه فتنه سبز ناراضي هستند؟! بديهي است اگر فيلم دروغ 
عليه سربازان گمنام امام زمان داشت، مورد تحسين رهبري 
قرار نمي گرفت. از طرفي در اين مصاحبه كوتاه هويت اطاعاتي 
طالبي در گذشته افشا مي شود كه نه قانوني است و نه اخاقي. 


  ضدانقابدروغشراحذفنکرد

روز دوش��نبه يك تجمع 20-30 نفره در مقابل دانشگاه برپا 
شده بود. رسانه هاي ضدانقاب از بي بي سي و من و تو تا راديو 
امريكا و ... فيلم هايي از اين تجمع منتشر كردند با شعارهايي 
عليه انقاب و جمهوري اس��امي. برخي حتي مدعي اعمال 
خش��ونت پليس عليه تجمع كنندگان و دستگيري يك زن 
شدند و فيلم هاي متعدد هم گذاشته مي شد. اينجا اما در تهران 
همه چيز آنقدر آرام بود كه براي مخاطب مطلع روشن نبود 
رسانه هاي ضدانقاب از كدام تجمع حرف مي زنند. ساعتي 
بعد اما بي بي سي فارسي كه متوجه شد آش را زياد شور كرده، 
در توضيحي به مخاطبان خود اعام كرد كه فيلم هاي منتشر 
ش��ده مربوط به تجمعات دي ماه 96 بوده و به همين دليل 
فيلم ها را حذف مي كند! اين اقدام پ��س از مانور كامل روي 
فيلم هاي دروغين و شكس��ت خوردن در ايجاد بحران انجام 
گرفت و برخي اقدام بي بي سي در انتشار فيلم هاي دروغين 
را با اطاع از دروغ بودن آن فيلم ها مي دانند. بي بي سي گرچه 
تاش كرد اين بازي رسانه اي را مديريت كند، اما رسانه هاي 
ديگر اي��ن جريان به انتش��ار دروغ  ادامه دادن��د. يكي از اين 
رسانه ها كانال شبكه س��لطنت طلب من و تو بود كه حاضر 
نش��د دروغ هاي خود را پاك كند. براي اين تجمع از دو روز 
قبل تبليغات گسترده مجازي انجام شد، اما در عمل جمعيت 
حتي به 50 نفر هم نرسيد و نتوانس��تند فيلمي واقعي از آن 

منتشر كنند. 

رئيس سازمان پدافند غيرعامل: 
تلگرام در امنيت ملي خلل وارد مي كند

رئيس س�ازمان پدافند غيرعامل با تأكيد بر اينكه ش�بكه پيام رس�ان 
تلگرام با امني�ت ملي ما همزاد نيس�ت، گفت: م�ا نبايد اج�ازه دهيم 
كه ۴۵ ميلي�ون كاربر تحت تأثي�ر مؤلفه هاي اين ش�بكه ق�رار گيرد. 
به گزارش مهر، س��ردار غامرضا جالي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل در 
نشست »بررسي عملكرد پيام رسان هاي بومي و نقش نهادهاي ذی ربط در 
تقويت و تضعيف آن«، با بيان اينكه ش��بكه هاي اجتماعي يكي از حوزه هاي 
پدافندي كشور محسوب مي ش��وند كه پايش و رصد تهديدات مربوط به آن 
در مأموريت سازمان پدافند غيرعامل است، اظهار داشت: هم اكنون در فضاي 
موجود شاهد ضعف قوانين و تقسيم كار هستيم و به دليل همپوشاني وظايف، 
خطوط اصلي هر نهادي در اين حوزه مشخص نيست. وي با بيان اينكه نبود 
قوانين مشخص در حوزه امنيت ملي، امنيت سايبري و امنيت فيزيكي باعث 
كندي كار در بخش فضاي مجازي شده است، افزود: تحليل ها نشان مي دهد كه 
تلگرام امنيت ملي را در مؤلفه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيت عمومي 
تحت تهديد قرار مي دهد. اين موضوع يك بحث حياتي است و بايد براي آن 
تصميم گيري درستي شود. رئيس سازمان پدافند غيرعامل با اشاره به اينكه در 
حوزه هسته اي، پدافند سايبري بدون اختاف نظر در حال كار است، گفت: اما 
در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي شاهد اختاف نظر هستيم و هر كسي 
از يك منظر به اين موضوع نگاه مي كند اين در حالي است كه پيام رساني مانند 
تلگرام پنج مؤلفه امنيت ملي ما را تحت تأثير قرار داده و اين يك معضل حياتي 

است كه بايد به آن توجه شود. 
سردار جالي با اشاره به اينكه مطابق با اظهاراتي كه در كنفرانس امنيت اروپا 
و توسط رئيس جمهور فرانسه مطرح شد، حتي اروپايي ها نيز از وضعيت فعلي 
اينترنت راضي نيستند و معتقدند كه امريكايي ها فضاي مجازي را تحت تأثير 
قرار داده اند، افزود: در همين راستا انحصار پيام رسان خارجي مطلقاً با امنيت 
ملي ما همزاد نيست و ما نبايد اجازه دهيم كه 45 ميليون كاربر تحت تأثير 
مؤلفه هاي اين شبكه قرار گيرد. وي با اش��اره به مصوبه شوراي عالي فضاي 
مجازي در حوزه حمايت از پيام رسان هاي بومي گفت: اين مصوبه در اجرا با 
اشكااتي همراه شد. رئيس سازمان پدافند غيرعامل ادامه داد: پيام رسان هاي 
بومي بايد در كل كشور توزيع شده و بحث رومينگ و همپوشاني آنها مطرح 
شود تا بتوانند به همه كاربران سرويس دهند اما هم اكنون شاهد هستيم كه در 
اين حوزه دو جريان »ما مي توانيم« و »ما نمي توانيم« درست شده است. عده اي 
مي گويند »ما نمي توانيم« و به همين دليل پوسته هاي داخلي تلگرام را فعال 

كرده اند و مي گويند »آنها مي توانند«. 
س��ردار جالي گفت: اگر ما نمي توانيم، چطور در امنيت دفاعي موشك 
هدايت نرم افزاري كه تكنولوژي به شدت سنگين تر از شبكه هاي اجتماعي 
دارد و با وجود اينكه در چهار ايه تكنولوژي، با تحريم مواجه هس��تيم، 
توانسته ايم فعال كنيم اما در شبكه اجتماعي نمي توانيم به اهداف برسيم؟ 
به نظر مي رسد اين موضوع بيشتر يك گرايش سياسي است. وي تصريح 
كرد: از زمان انسداد تلگرام تا باز شدن دو پوسته فارسي هاتگرام و تلگرام 
طايي، پيام رسان هاي فارسي موفق تر بودند و بسياري از كاربران به سمت 
آنها مهاجرت پيدا كردند اما شاهد هستيم كه پس از فعال شدن اين دو 
نسخه، فعاليت پيام رسان هاي بومي كمرنگ شد. رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل تأكيد كرد: آشوب دي ماه پارسال در شهرهاي مختلف عمدتاً بر 
مبناي كاركرد شبكه تلگرام بود. عمليات آشوب طلبانه مبتني بر تلگرام و با 
ارسال محتوايي همسو با استراتژي هاي دفاعي در اين شبكه صورت گرفت 
و مردم براي اعتراض بسيج شدند. س��ردار جالي توضيح داد: همچنين 
عمليات شناختي در مداخات اقتصادي نشان داد كه اين جريان در بستر 
شبكه هاي اجتماعي اتفاق افتاد و بس��يج مردم در فضاي مجازي در اين 
شبكه ها باعث ايجاد آشوب شد. وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر، موضوع 
ارز ديجيتال گرام به شدت نظام اقتصادي كشور را تحت تأثير قرار داده و 
قرار مي دهد. هم اكنون شاهد هستيم كه شغل هايي در بستر اين شبكه 
اجتماعي ايجاد شده است و به نوعي اين شبكه جمعيت شاغل كشور را به 

گروگان گرفته است. 

علی پوردهقان |  جوان



»من خر دولت هستم«! اين جواب قربانعلي 
فرخزاد رزي�ن به قاضي موحد اس�ت، وقتي 
كه به وي مي گويد: »حاض�ري پول هايي كه 
به جيب زده اي را به بيت المال برگرداني؟!«. 
فرخ�زاد مته�م اس�ت ب�ه اخ�ال در نظام 
مالي كش�ور از طري�ق قاچاق عم�ده ارز به 
صورت ش�بكه اي كه جلس�ه اول دادگاهش 
روزگذش�ته در ش�عبه ي�ك دادگاه وي�ژه 
رس�يدگي به مفاس�د اقتصادي برگزار شد. 
عجيب ترين متهم اخال در سيستم اقتصادي 
كشور روزگذشته در حالي محاكمه شد كه در 
طول دادگاه ب��راي چند بار خ��ود و اقداماتش 
را به دولت منتس��ب مي ك��رد و از جانب دولت 
مي دانس��ت. حاا فرخ��زاد در محض��ر دادگاه 
پاسخگوي بخش��ي از  رانت 18ميليارد داري  
است كه دولت پديدآورنده آن بوده است. چندي 
پيش هم وزرا، معاونان و مشاوران دولت بر سر 
اين رانت 18ميليارد داري ج��دل كردند و از 
اسرار مگوي جلسه هاي خصوصي شان گفتند تا 
بلكه بتوانند از مسئوليتي كه به خاطر اين رانت 
متوجه آنها و تصميم ش��ان اس��ت، شانه خالي 
كنند. روند بازپس گيري رانت 18ميليارد داري 
دولت  ساخته كه در قوه قضائيه و در جلسه دادگاه 
روزگذشته آغاز شده است، بايد تا سرانجام ادامه 
يابد و به محاكمه چند مهره سوخته و دم دستي 
ختم نش��ود. منتفعاني كه باوجه از اين رانت 
بهره برده اند بايد محاكمه و مجازات شوند، اما 
محاكمه و مجازات اصلي متوجه كس��اني است 
كه تصميم گيرنده و به وجود آورنده اين رانت و 

غارت عظيم بوده اند. 

آن وقت كه معاون اول رئيس جمهور در بلبشوي 
بازار در نقش گانگستر دولت ظاهر شد و گفت 
»هر داري غير از 4 هزار و 200 تومان قاچاق 
است« و زنجيره اي ها هم از آقاي جهانگيري با 
طرح هايي چون »بت من« استقبال كردند، شايد 
هيچ كس )حتي خود آقاي معاون اول( فكرش 
را هم نمي ك��رد، اين تصميم غيركارشناس��ي 
باعث تاراج بيت المال به دست چند نفر معدود 
ش��ود. آش اين ارز 4هزار و 200 توماني آنقدر 
شور شد كه يكي از اولين مواضع رسمي رئيس 
كل جديد بانك مرك��زي عليه اين تصميم بود. 
چند وقت پيش هم كه ديگ��ر هيچ كس حاضر 
به پذيرش تبع��ات ارز 4 ه��زار و 200 توماني 
نبود، تيم اقتصادي و غيراقتصادي دولت عليه 
يكديگ��ر موضع گيري كردن��د و توئيت زدند تا 
مبادا اين فاجعه متوجه آنها باش��د! آشنا عليه  
نيلي، نيلي عليه آشنا، وزير اقتصاد عليه معاون 

اول، نهاونديان عليه همه و بالعكس! 
روزگذشته جلسه اول دادگاه قربانعلي فرخزاد 
و مديرسابق حراست بانك مركزي در دو نوبت 
صبح و عصر برگزار شد. اين جلسه دادگاه ديدني 

و شنيدني بود. 
قربانعلي فرخزاد ذري��ن از اخالگران حوزه ارز 
بود كه دادگاه وي به صورت علني و به رياست 
قاضي موحد در ش��عبه يك دادگاه ويژه مفاسد 
اقتصادي برگزار شد. متهمي كه با گذشت سه 
س��اعت از دادگاه به هر دري مي زد جز پاس��خ 
دادن به س��ؤاات قاضي و نماينده دادس��تان! 
برخوردي كه باعث ش��د، بارها و بارها قاضي به 
وي اخطار دهد و بگويد، شما تعمدي خود را به 

س��ادگي و تجاهل ميزني و اصًا بناي صداقت 
نداري! كس��ي كه 446 ميليون ران��ت گرفته 
است اين ادبياتش نيس��ت! طبق گفته قاضي، 
وي بزرگ ترين شخص حقيقي دريافت كننده 

تسهيات ارزي محسوب مي شود. 
 خريد ماشين سازي تبريز با سود حاصل 

از دريافت ارز دولتي 
قربانعل��ي فرخ��زاد در مراح��ل مختلف جهت 
واردات ورق اس��تيل و اقام ديگ��ر از چندين 
بانك 446 ميلي��ون و 5ه��زار و 332 دار ارز 
دولتي دريافت كرده اس��ت. طبق آنچه معاون 
دادستان در متن كيفرخواست قرائت كرد، اين 
فرد در يك مرحله با هم��كاري همكاران خود 
201ميليون دار ارز 4 هزار و 200 توماني اخذ 
و ثروت اندوزي كرده و هيچ كاايي وارد نكرده 
است. طبق گزارش سازمان اطاعات سپاه، سود 
حاصل از فروش ارزهاي دولت��ي ۷02ميليارد 
تومان عنوان ش��د كه س��هم قربانعلي فرخزاد، 

260 ميليارد تومان بوده اس��ت كه از اين مبلغ 
بخشي براي ماشين س��ازي تبريز، 45ميليارد 
تومان براي خريد شركتي در تبريز، 30ميليارد 
تومان ب��راي خريد ش��مش ط��ا، 30ميليارد 
تومان ديگر براي خريد لوله و 5ميليارد نيز براي 
تعميرات هزينه شد كه اين اموال از بيت المال 
خرج شده است.  فرخزاد طبق اظهارات خودش 
اوايل انقاب مغازه در و پنجره س��ازي داشته، 
اما امروز فقط ه��زار و 600 كارمن��د دارد! وي 
اقدامات خود را خدمت دانس��ته و گفت: زماني 
كه نتوانستم به دليل تحريم با ارز دولتي جنس 
وارد كنم، به دنبال اش��تغالزايي رفتم! قربانعلي 
فرخزاد از تاري��خ 5 بهمن 96 ت��ا 5 تيرماه 9۷ 
با تهي��ه پروفرم جعل��ي مبل��غ 320ميليون و 
642هزار و 201دار با همكاري صرافي تيمور 

عامري دريافت مي كند. 
  متهم و پسران از مديران بانك مركزي

تيمور عامري از مديران س��ابق حراست بانك 
مركزي است كه به همراه پس��رانش عليرضا و 
حميدرضا، متهمان رديف سوم و چهارم اقدام 
به تهيه پروفرم جعلي مي كنند كه در نهايت پدر 
مي ماند و دو پس��ران متواري مي شوند. جعلي 
بودن اين پروفرم ها در دادگاه ديروز به تأييد دو 
شاهد هم رسيد. شهودي كه از كارمندان صرافي 
عامري محس��وب مي ش��دند و طبق گفته آنها 
فرخزاد در نيمه ابتدايي سال رفت و آمد زيادي 
به صرافي داشت و پاي تمامي اين پروفر م ها را 

نيز امضا كرده است. 
تيمور عامري متهم به اخ��ال در نظام پولي و 
ارزي از طريق شبكه سازمان يافته به مبلغ بيش 
از 322ميليون دار، صاحب همان صرافي است 
كه فرخزاد از ابتداي امسال رفت و آمدهاي زيادي 
به آنجا داشته، اما وي در دادگاه منكر همكاري با 
متهم رديف اول شد. عامري از اقدامات صورت 
گرفته در صرافي خودش كه مح��ل آن مقابل 
بانك مركزي بوده، كام��ًا ابراز بي اطاعي كرد 
و اظهار داشت: نه كس��ي را در بانك مركزي به 
ايشان مرتبط كردم و نه همكاري داشتم. متهم 
رديف دوم اين پرونده فعاليت هاي انجام شده را 
بدون اطاع و مجوز خود دانس��ت و به صورت 
علني گفت: خود فرخزاد به پسرم وكالت داد تا 
اطمينانش را جلب كند. من با فرخزاد نس��بتي 

ندارم، اگر پسرم خطا كرده، اعدامش كنيد!
اتهام دو پسر عامري نيز مشاركت در اخال در 
نظ��ام ارزي به ترتيب به  مي��زان 300ميليون و 
662هزار دار و 20ميليون دار است. همچنين 
دو متهم ديگ��ر اين پرون��ده به  اس��امي مكي 
س��لطاني و محمد وكيلي كه در ح��ال حاضر 
متواري هستند، به  ترتيب متهم به 300 و 320 

ميليون دار اخال در نظام ارزي هستند. 
گفتني اس��ت، از آنجايي كه وكيل متهم رديف 
دوم تقاضاي پرداخت تعه��دات موكل خود را 
داش��ت، قاضي موحد با مقرركردن مهلت پنج 
روزه براي رفع تعهدات بانكي، ختم جلس��ه را 

اعام كرد. 
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وزير ارتباطات: در زيرساخت شبكه ملي اطاعات هيچ محصول امريكايي استفاده نمي شود
طرح توسعه هسته شبكه ملي اطاعات افتتاح شد

من خر دولت  بو د م!
قاضي موحد:  كسي كه 446ميليون دار رانت گرفته، اين ادبياتش نيست. شما خود را به سادگي و تجاهل مي زني! 

حاضري پول هايي را كه به جيب زدي به بيت المال برگرداني؟!

اين نخستين باري 
زهرا چيذري
نيس�ت كه شبكه   گزارش  2

اطاع�ات  مل�ي 
افتتاح مي ش�ود، اما روزگذش�ته محمدجواد 
آذري جهرم�ي، وزي�ر ارتباط�ات و فن�اوري 
اطاعات طرح توسعه هسته اين شبكه را طي 
مراس�مي افتتاح ك�رد. وزي�ر ج�وان كابينه 
پيردولت دوازدهم در اين مراسم كه متوليان 
توسعه شبكه ملي اطاعات و دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي ني�ز حضور داش�تند، صراحتًا 
عنوان كرد: »سياست را با شبكه ملي اطاعات 
پيون�د نزنيد و ش�بكه ملي اطاع�ات را هم با 
فيلترينگ پيوند نزنيد«! آقاي وزير همچنين 
در اين مراسم تأكيد كرد: امروز اعام مي كنيم 
كه در زيرس�اخت ش�بكه ملي اطاعات هيچ 
محص�ول امريكاي�ي اس�تفاده نمي ش�ود. 

روزگذش��ته روز پرخب��ري براي ح��وزه فضاي 
مجازي بود. در بخشي از جغرافياي شهر تهران 
وزير ارتباطات طي مراس��مي هسته شبكه ملي 
اطاع��ات را افتتاح ك��رد و در بخ��ش ديگري 
در نشس��ت رس��انه اي پيام رس��ان هاي داخلي 
»پيام رس��ان هاي داخلي؛ تقويت ي��ا تضعيف« 
عملكرد مس��ئوان حوزه مجازي به ويژه وزارت 
ارتباط��ات را زير ذره بين نق��د بردند؛ منتقداني 
همچون نصراه پژمانفر كه معتقد است: »نسبت 
به اينكه خواسته هاي نظام در فضاي مجازي از 
طريق اين شورا دنبال ش��ود، نااميد شديم.« در 
عين حال آذري جهرمي هم از پاسخ به منتقدانش 
جا نماند و در حاشيه سخنراني اش درباره شبكه 
ملي اطاعات، »سياست« و طعنه به منتقدان را 

هم چاشني كامش كرد. 
 استقال در توليد تجهيزات

مراسم افتتاح هسته شبكه ملي اطاعات با حضور 

ابوالحسن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي و تعدادي از معاونان وزير ارتباطات برگزار 
ش��د و عاوه بر افتتاح پروژه ارتقاي سه برابري 
هسته IP شبكه ملي اطاعات از بسته اقتصادي 
حمايت از كسب   و كارهاي خدمات ابري، ميزباني 

و شبكه توزيع محتوا نيز رونمايي شد. 
محمدجواد آذري جهرمي در اين آيين گزارش 
عملكرد يك ساله گفت: »شبكه ملي همانطور كه 
از نامش پيداس��ت صرفاً شبكه وزارت ارتباطات 
نيست و يك ش��بكه ملي اس��ت.« به گفته وي 
شبكه هاي درون استاني، شهري، استاني، شبكه 
هسته كه شركت زيرس��اخت متولي آن است، 
درگاه اينترنت و اتصاات به اينترنت جزو ساختار 

كان و اجزاي مهم شبكه ملي اطاعات است.
آذري جهرمي خاطر نش��ان كرد: »اقدام مهمي 
در توس��عه و تقويت زيرس��اخت ها انجام شده، 
در توس��عه دسترسي پهن باند س��يار نسل هاي 

سه و چهار و رس��يدن به پوشش سراسري بوده 
است. توس��عه ظرفيت بخش هسته را داشتيم و 
همچنين ايجاد شبكه مس��تقل درگاه اينترنت 
و توسعه و افزايش جزو مسائلي بوده كه شوراي 
عالي مجازي به ما اباغ كرده است. در حال حاضر 
اغلب تجهيزات ما توليد داخل است و خود را از 

عرصه بين المللي مستقل كرده ايم.«
وزير ارتباطات ادامه داد: »يكي از مش��كات در 
حوزه ارتباطات بين الملل اين ب��ود كه ترانزيت 
ارتباط��ات اينترنت از مرزه��اي ورودي از درون 
ش��بكه اينترنت انجام مي ش��د و اي��ن مقدمات 
اختال ايجاد مي كرد و امنيت شبكه ما را پايين 
مي آورد؛ در دهه فجر سال گذشته ما شبكه ملي 

اينترنت را از شبكه ملي اطاعات جدا كرديم.«
 مركز ملي و شوراي عالي فضاي مجازي به 

وظيفه تاريخي خود عمل كنند
توافقات مجازي ايران با ديگر كشورهاي منطقه 

موضوع ديگري بود كه آقاي وزير به آن اش��اره 
داش��ت و گفت: »امس��ال بنا بر اباغ مركز ملي 
فضاي مجازي و به خاطر حداقل سازي تهديدهاي 
تحريمي با كشورهاي همسايه را در دستور كار 
قرار داديم. در يك سال گذشته تفاهمنامه  اي با 
تركيه، جمهوري آذربايجان و عمان نهايي شده 
و با كش��ورهايي مانند روسيه، عراق، پاكستان و 
عمارت در حال مذاكره هستيم كه ارتباطمان را 
به جاي انتقال به كشورهاي اروپايي، به صورت 

منطقه اي تبادل كنيم.«
آذري جهرمي ب��ا كنايه اي به منتقدان ش��بكه 
ملي اطاعات افزود:»اميد داريم دو س��ند ايه 
محت��وا و خدمات در مركز مل��ي فضاي مجازي 
به جمع بندي برس��د تا مطالبه دستگاه هايي كه 
امروز شبكه ملي اطاعات را در كام بلد هستند 
و در عم��ل نمي دانند كه خودش��ان هم وظايف 
جدي دارند و گاهي خودش��ان بزرگ ترين مانع 
توسعه ش��بكه ملي اطاعات در ايه خدمات و 
محتوا هس��تند، تعيين تكليف شود و مركز ملي 
و شوراي عالي فضاي مجازي به وظيفه تاريخي 

خود عمل كنند.«
جهرم��ي اضاف��ه ك��رد: »ش��ايد اي��ن بهترين 
خبري باش��د كه من امروز مي دهم؛ ما در سال 
پيش رو، IXP بين الملل ايجاد خواهيم كرد و به 
خدمات دهندگان محتوا و ش��ركت زيرساخت، 
اينترنت را به قيمت بين المل��ل عرضه خواهيم 
كرد. اين كار باعث مي ش��ود محصوات ما بازار 

جهاني به دست بياورند.«
وزير در پاي��ان اعام ك��رد: »ما دنبال توس��عه 
همكاري هاي بين المللي هستيم. با چهار كشور 
تركيه، روس��يه، آذربايجان و اي��ران دنبال يك 
پيمان منطقه اي هس��تيم؛ تفاه��م كلي صورت 
گرفته و اميدواريم كه بتوانيم بازار كس��ب و كار 

بين المللي را پيش ببريم.«

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. 

 كامران با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: در بين اين همه قاتل 
محيط زيست،برخي هم هستند كه ذره ذره اين منابع را براي آيندگان 
حفظ مي كنند. مانند مدير مدرسه علوي تبريز كه بعد از تبديل يك ملك 
شخصي به مدرسه تنها درخت پير آن زمين را حفظ كرد تا دانش آموزان 

در سر كاس هر روز با چنين تصوير زيبايي مواجه شوند. چقدر عالي.

 علي احمدي با گايه از عملكرد س�تاد مبارزه با موادمخدر 
توئيت ك�رد: طبق گفت��ه رئيس اين س��تاد، »نرخ اعتي��اد در ميان 
دانش آموزان مقطع دبيرستان حدود 2درصد است كه يك زنگ خطر 
جدي به حس��اب مي آيد و بايد اقدامات اساس��ي در اين زمينه انجام 

شود.« بله بذاريد هر وقت 20درصد شد، اون موقع اقدام كنيد! 

  سعيد همايوني توئيت كرد: همونايي كه باور نمي كردن يه روزي 
اس��د بمونه و مخالفينش يكي يكي حذف بش��ن، همونا باور نمي كنن 
اسرائيل حذف مي ش��ه. همينايي كه با موندن اسد در افق محوشدن، 
كمتر از بيست و چند سال ديگه هم با حذف رژيم تروريستي اسرائيل 

شوكه خواهند شد.

 مهسا توئيت كرد: كاش همه دس��تگاه هايي كه از بودجه عمومي 
س��هم مي برند ماهانه و س��اانه و به ويژه اونهايي كه خروجي فكري  
فرهنگي قراره داشته باشن چند ساانه به صورت شفاف و ريز محل و 
مصارف هزينه  كرد خودشونو منتشر مي كردن و مي گفتن پول هايي كه 

گرفتن چي شد و به چه دستاوردي رسيد.

 سيدمحمد بطحايي با انتشار اين عكس توئيت زد:  در آستانه 
سال جديد ميادي در جشن دبيرستان پسرانه گوهر شركت كردم و 
مياد پيامبر الهي حضرت مس��يح)ع( را به فرزندان عزيزم و خانواده 
محترم آنها تبريك عرض ك��ردم. براي همه هم ميهنان ارمني س��ال 

خوبي را آرزومندم. 

 فاطمه با انتقاد از عملكرد آموزش و پرورش در اينستاگرامش 
نوشت: معاون هماهنگي امور عمراني استانداري استان كهگيلويه و 
بويراحمد گفته كه هر لحظه احتمال فاجعه ناشي از بخاري هاي نفتي 
مدارس اس��تان وجود دارد. بيش از 3 هزار كاس درس اين استان از 
بخاري نفتي استفاده مي كنند. آقاي بطحاني به شهرستان ها كه مي رود، 

قول مي دهد و تهران كه مي رسد، زير قولش مي زند. 

 س�يده راضي حس�يني توئيت كرد: خانم ها به صورت طبيعي 
دوست دارن زيبا به نظر برسن و اين يه ميل خدادادي و مثبته. كسي كه 
حجاب رو انتخاب مي كنه، تصميم مي گيره اين گرايش زنانه رو عاقانه 
مديريت كنه و براي زيبايي هاش حريم قرار بده. اين آس��ون نيست و 

ارزش حجاب به سختي هاي اين تدبير زنانه  است. 

  علي قلهكي با انتشار اين عكس توئيت كرد: مديركل بركنار 
شده صداوسيماي كيش مشاور شد! اول حكم نوشتن »نظر به حسن 
سوابق« بعدش هم ذكر كردن »در سايه توجهات وليعصر)عج(« گويا تو 

كشورمون تخلف كني جزو حسن سوابق به شمار ميره.

 كمال لطفي با انتشار اين عكس توئيت كرد: امروز بعد از آغاز عمليات 
اجرايي شهرك علم و فناوري در مشهد، آقاي رئيسي به همراه قائم مقام و 
معاونان خود به مسجد محله برگشت و يك ساعت پاي درد دل مردم نشست. 
وقتي به آنان گفت كه شما برادران و خواهران من هستيد و اجازه نمي دهم 

كمترين حقي از شما ضايع شود، حال و هواي مردم ديدني بود... 

  ياسر مختاري توئيت كرد: در سال 9۷ اعتبار بودجه براي بيماران 
خاص 220ميليارد تومان بود، امس��ال در ايح��ه بودجه 98 به 150 
ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است. در اين وضعيت سازمان برنامه و 
بودجه ادعاي افزايش اعتبارات اين بيماران را دارد. از كي تا حاا 220 

ميليارد تومان از 150 ميليارد تومان كمتر شده، خدا ميدونه.

  سيدمحمد حسيني توئيت كرد: اگر پس از هر واقعه مهم مانند 
تصرف انه جاسوسي، ۷تير، 8ش��هريور، ترور آيت، اجوردي، صياد، 
شهداي محراب و هس��ته اي، كوي دانش��گاه، تحصن مجلس ششم و 
برجام، يك فيلم مثل قاده  هاي  طا س��اخته مي شد، امروز عشق به 

انقاب و نفرت از غرب و غربگرايان بسيار بيشتر بود. 

عليرضا سزاوار

مافيا در بدنه آموزشي كشور
 مشتري پر و پا قرص دارد 

ادامه از صفحه اول
اما فعاليت مي كنند و اين فعاليتش��ان به دليل كشش نظام آموزشي 
كشور است. به بيان ديگر عرضه فعاليت هاي مافيايي به دنبال تقاضايي 
است كه نهادهاي آموزشي كش��ور دارند و جالب اينكه با وجودي كه 
تمركز مافيازدايي بر مدارس قرار گرفته، اين تقاضا منحصر به مدارس 
نيست.  يكي از شواهد رس��وخ مافياي آموزشي در دانشگاه هاي كشور 
اوايل هفته جاري در فضاي مجازي و رس��انه ها منتشر شد كه بازتاب 
فراواني داشت. اين مستند نامه اي اس��ت از سيدسعيد فاضل، رئيس 
دانشكده مهندسي راه آهن دانشگاه علم و صنعت خطاب به مؤسس گاج. 
در اين نامه رئيس دانشكده مهندسي راه آهن علم و صنعت با دعوت از 
مؤسس مؤسسه كنكوري گاج به يك ناهار كاري، از وي مي خواهد »با 
توجه به توانمندي هاي ملي و بين المللي اين دانشكده و با توجه به نقش 
كليدي مشاوران انتخاب رشته به دانش آموزان كنكوري، آنها را به سمت 

انتخاب دانشكده راه آهن براي ادامه تحصيل هدايت كنند.«
بنابراين وزير آموزش و پرورش باي��د چراغ بردارد و زواياي تاريك نظام 
آموزشي كشور را كه تحت مديريت وي اس��ت را از گونه هاي فعاليت 
مافيا پاكسازي كند. زيرا جراحي غده مافيا فقط از عهده وي بر مي آيد. 
همچنين با رايزني منص��ور غامي، وزير علوم كه دس��ت كم هفته اي 
يك بار در جلسه هيئت دولت وي را مي بيند به راهكار مشتركي با وي، 
براي مبارزه با اين نوع انحراف پولساز آموزشي در مدارس و دانشگاه ها 
برسد.  همچنين خوب است، وزير آموزش و پرورش بداند از اين به بعد 
ديگر هزينه گسترش نفوذ مافياي آموزشي در بدنه نظام تعليم و تربيت 
به پاي وزارتخانه متبوع او نوشته مي شود و با همراهي بي سابقه اي كه 
جامعه با بطحايي در مسئله مافيا داش��ته، موضوع مافياي آموزشي و 
فعاليت مؤسسات كنكوري و انتش��ارات كمك آموزشي و آزمون هاي 
دوره اي و انتخاب رشته، ديگر ظرفيت شوهاي رسانه اي و تغيير جهت 

افكار عمومي را از دست داده است. 

از رونق فرا سرزميني
 تا خشكاندن درون سرزميني

برنامه »كشت فراسرزميني« كه رئيس جمهور از آن 
صحبت كرده با اقتصاد مقاومتي در تناقض است

رئيس جمهور به تازگي در جمع مديران وزارت نيرو اعام كرده است كه 
در صورت لزوم بايد به كشت فراسرزميني روي بياوريم. وي خاطره اي 
هم چاشني سخنانش كرد و گفت: در س��فر به تايلند نخست وزير اين 
كشور پيشنهاد كشت برنج از سوي ايران را در زمين هاي كشاورزي اين 
كشور ارائه كرد؛ كشت فراسرزميني به معناي كاشت انواع محصول در 
ديگر كشورها و واردات آن به كشور متقاضي است. در دهه ۷0 و اوايل 
دهه 80مسئوان تصور كردند كه آزادي و قدرت كشور در خودكفايي 
گندم است و بدون هيچ برنامه اي در كش��اورزي، راه غلط را پيموديم 
و با حمله به زمين ها، خاك و مراتع را نابود كرديم و همان مس��ئوان 
اكنون بر سر كار هس��تند و به جاي تغيير در تفكرات ش��ان چاره را در 
ديگر كشورها جس��ت وجو مي كنند.  آيين نامه كش��ت فراسرزميني، 
پيشنهاد وزير جهادكش��اورزي بود كه دو س��ال قبل در هيئت دولت 

تصويب شده است. 
 مجوزهايي براي برخي پشتيباني ها

به گفته قائم مقام سازمان مركزي تعاون روستايي كشور، در آيين  نامه 
مذكور هيچ زمان، مكان يا محصول خاصي براي كشت فراسرزميني در 
نظر گرفته نشده است. در اين آيين نامه تمهيداتي پيش بيني شده كه 
براساس آن، بتوان از كشت فراسرزميني حمايت و مجوزهايي را براي 
برخي پش��تيباني ها ارائه كرد. عباس علي آبادي، با بيان اينكه تاش و 
پيگيري هاي وزير جهادكشاورزي در حال حاضر مجموعه بسيار خوبي 
از اراضي مرغوب در كشورهاي مختلف در اختيار كشورمان است، افزود: 
»مي توان آنها را ميان كساني كه متقاضي كشت فراسرزميني هستند، 
توزيع كرد. مسئوليت ساماندهي كشت فراسرزميني به مؤسسه جهاد 
استقال سپرده شده است و اين مؤسسه فعاليت هاي اين طرح را در سه 

كشور مورد بررسي قرار مي دهد.«
 كشاورزان در تله جهاد كشاورزي

در واقع دولت خود داعيه دار اين كار يا حداقل بخش��ي از آن اس��ت و 
نمي ت��وان انتظار چنداني جز هدررفت بيش��تر منابع و س��رمايه هاي 
كشور داش��ت؛ چراكه عملكرد چندين  ساله كش��اورزي دولتي خود 
گوياي واقعيت هاي بسياري است كه جز خسران و تضييع منابع نتيجه 
محسوس و ملموسي نداشته است.  سال گذشته اوكراين اولين كشوري 
بود كه كشت فراسرزميني در آن آغاز شد، ولي هيچ گزارش از نتايج آن 
موجود نيست.  نبود برنامه سال هاست كه كشاورزان ما را گرفتار كرده 
است. به طور نمونه سه سال پيش جهادكشاورزي در استان گلستان، 
كش��اورزان را ترغيب كرد كه جاي برنج س��ويا بكارند، چون سويا آب 
كمتري مي برد، اما اصًا محصول نداد چون بذرش خوب نبود. يك سال 
كشاورزان به اين شكل هدر رفت و آمدند، گفتند ذرت بكاريد؛ دو سال 
ذرت كاش��تند، بذرش خوب و محصولش هم خوب ش��د، اما مشتري 
نداشت و فروش نرفت و پول خودش را هم در نياوردند. يعني كشاورزان 
سه سال زمين هايشان به تشويق جهادكشاورزي، سويا و ذرت كاشتند 

سودي نكردند هيچ بدهكار هم شدند!
 غفلت از استان هاي مرزي

جالب اينكه استان هاي مرزي كشور به رغم داشتن مزيت هاي نسبي در 
زمينه كشاورزي، به علت سياستگذاري هاي نامناسب مورد بهره برداري 
قرار نگرفتند. به طور كلي كشت فراسرزميني مغاير با سياست اقتصاد 
مقاومتي است و امروز با وجود دو سرمايه عظيم زمين و نيروي انساني، 
كشاورزي كه  در ايران نتوانس��ته موجب پايداري صرفه اقتصادي در 
اين بخش ش��ود. وام هاي كمرشكن با س��ودها و جريمه هاي نامعقول 
براي كشاورزي كه تنها دارايي اش زمين بايري است  شايد روزي براي 
بازپرداخت وام مجبور به فروش آن ش��ود و مهاجرتي تلخ را رقم بزند، 
همچنان باقي است.  امروز كمر كشاورز زيربار اين مشكات خم شده و 
روز به روز ادامه اين روند ضربه هاي جبران ناپذيري را به بخش كشاورزي 

كشور وارد مي كند، پس در پي رفع مشكات كشاورزان برآييد. 
 قرص مسكن جايگزين جراحي

اكنون سال هاس��ت كه تعويق و عدم پرداخت خس��ارت كش��اورزان، 
ناتوانى در مديريت آب، نبود برنامه براى نوع و زمان توليدات كشاورزى 
كه منجر به نابودي بخشى از توليدات شده، تبليغ كشاورزى تراريخته 
بدون اطاعات كافى، عدم ارائه برنامه در مورد امنيت غذايى و صادرات 
و واردات ناهماهنگ با نياز ملى از مهم ترين برنامه هاي جهاد كشاورزي 
بوده است.  عجالتاً و فوري ترين كاري كه بايد انجام دهيم، بازنگري در 
كل كشاورزي كشورمان است، چون ما كشاورزي ايران را در چهار دهه 
اخير تا دو برابر افزايش داديم و سدهاي زيادي ساخته شد.   اين در حالي 
است كه آن شيوه قديمي كشاورزي حتي در ش��رايط نرمال اقليمي، 
محيط زيس��ت ما را داش��ت نابود مي كرد، چه رس��د به حاا. بنابراين 
كشاورزي ايران نيازمند بازنگري جدي است وگرنه كشت فراسرزميني 

در بهترين حالت فقط يك قرص مسكن است. 

نيره ساري
  گزارش  یک

فرخزاد  اوايل انقاب مغازه 
در و پنجره س�ازي داشته، 
اما امروز فقط ه�زار و 600 
كارمن�د دارد! وي اقدامات 
خ�ود را خدم�ت دانس�ته 
و مي گف�ت: زمان�ي ك�ه 
نتوانستم به دليل تحريم با 
ارز دولتي جنس وارد كنم، 
به دنبال اشتغالزايي رفتم!

حميدرضا نيك عهد |  جوان

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 



چه كساني از توتال رشوه گرفتند؟
با وجود آنكه وزارت نفت درباره هر موضوع ناچيز و كوچكي واكنش نشان 
داده و جوابيه مي دهد، اما س��كوتش درباره پرونده فس��اد توتال در ايران 
ادامه دارد؛ حتي رسانه هاي همسو با اين وزارتخانه نيز به طور كلي عقب 
نشسته و قصد ندارند اين واقعيت را قبول كنند كه اين شركت در قبال اخذ 
پروژه هاي نفتي و گازي در ايران، به برخي مديران نفتي رشوه داده است. 
طي چند سال گذشته هرگاه درباره فساد توتال در ايران سؤال مي شد، همه 
چيز كتمان مي شد، آلزايمري عجيب شايع شده بود كه نمي خواست توالي 
فسادها توس��ط توتال را زنده كند. در فسادهاي رخ داده، امريكا و فرانسه 
طرف رشوه دهنده يعني توتال را جمعاً 400 ميليون دار جريمه كردند، 
توتال را محكوم كردند، اما در ايران، هيچ كس سراغ رشوه گيرنده نرفته است. 
نه تحقيقات مفصلي در اين باره انجام ش��ده و نه دس��تگاه قضايي براي 
پيگيري اين فساد ورود كرده است؛ وزارت نفت هم كه از اساس اين موضوع 
را تكذيب مي كند و مطالبه گران را اينگونه نقد مي كند كه چطور است بر 

اساس يافته هاي امريكا و حكم اين كشور، اعتقاد به وقوع فساد داريد؟!
60 ميليون دار به چند مدير نفتي رس��يد تا عاوه بر انتخاب توتال به 
عنوان صاحب قراردادهاي نفتي، سقف قرارداد نيز افزايش يابد تا سود 
اين شركت فرانسوي از جيب مردم ايران افزايش يابد. گرچه يكي از اين 
فس��ادها در دوره دولت كارگزاران انجام شده است، اما قرارداد ديگر، در 
دوره اصاحات به وقوع پيوسته است و وزارت نفت و به عنوان نماينده 
حاكميت در بهره برداري از منابع نفتي و نظارت بر انفال، بايد به اين سؤال 
پاسخ دهد كه چه برخوردي با مفس��دان كرده و چرا همچنان از توتال 
دفاع مي كند؟ توتال همان شركتي است كه وزير نفت در مراسم امضاي 
قرارداد فاز 11 با آن، به دفاع از آن پرداخت و گفت اسام با توتال نجات 
مي يابد! اين شركت كه به محض جدي تر شدن تحريم ايران، كشور را 
ترك كرد، در ايران فساد كرده است و جالب آنجاست كه وزير نفت، اين 

شركت فاسد را نجات دهنده اسام مي دانست و البته مي داند. 
در نقدهايي هم كه از خروج اين شركت مطرح مي شود، رسماً جوابيه 
مي دهد كه بايد به اين شركت حق داد و كساني كه از خروج اين شركت 
انتقاد مي كنند، مشتي بي سواد هستند كه نمي دانند وقتي سهام توتال 
در بورس امريكا معامله مي شود، رفتن توتال از ايران عادي است. هنوز 
هم وزارت نفت ازاين شركت فاسد دفاع مي كند و معتقد است كه همه 
كنش هاي توتال منطقي اس��ت و ما بايد با آن كنار بياييم. وزارت نفت 
كه طي سال هاي گذشته همواره ش��ركت هاي ايراني را با ابزار توتال و 
عملكرد وي در فاز 2 و 3 پارس جنوبي زير س��ؤال مي برد، به ش��كلي 
عجيب تبديل به مدافع تمام قد اين ش��ركت شده است، به نحوي كه 
آدمي گمان مي برد وزارت نفت شركت منطقه اي توتال درايران است! 
اگر يك شركت ايراني مرتكب فسادهاي توتال در ايران مي شد آيا وزارت 
نفت بافاصله با بهره گيري از اين فساد، با داس خود ريشه شركت هاي 

ايراني را نمي زد؟ دليل دلبستگي وزارت نفت به توتال چيست؟ 
وزارت نفت چه درباره فساد توتال و چه خروج اين شركت از ايران موضع 
محكمي نگرفته اس��ت، اولي را انكار مي كند و با دومي كنار مي آيد؛ با 
اين توجيه كه اين ش��ركت يك ش��ركت بين المللي اس��ت و اقتضاي 
حرفه اي گري آن ايجاب مي كند كه قرارداد فاز 11 را پاره كند. با چنين 
رويكردي، مش��خص اس��ت كه هيچ اتفاق مثبتي در صنعت نفت رخ 
نمي دهد و همه چيز در گروي ناز چشم توتال و شركت هايي است كه به 
سادگي در ايران فساد مي كنند و وزارت نفت هم هيچ واكنشي نشان 
نمي دهند. چه خوب بود دستگاه قضايي با ورود به پرونده توتال، درباره 
فساد رخ داده در قراردادهاي اين شركت و البته بررسي دقيق تر درباره 
فاز 11 پارس جنوبي، همه چيز را آشكار كند كه براي نظام جمهوري 
اسامي ايران زيبنده نيست امريكا و فرانسه رشوه دهنده را جريمه كنند 

و در ايران، رشوه گيرندگان به حال خود رها شوند.
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وزير جهاد كش�اورزي با بيان اينك�ه واژه هاي 
»ن�ه و نمي ش�ود«بايد از فرهن�گ م�ا در عمل 
ح�ذف ش�ود، گفت: دلس�وزان محيط زيس�ت 
مان�ع تولي�د مي ش�وند و گفته ان�د نباي�د 
تولي�د انجام ش�ود. در ش�رايط تحري�م نبايد 
در بازاره�اي خارج�ي دنب�ال غ�ذا باش�يم. 
محمود حجتي در سي و س��ومين دوره انتخاب 
و معرفي كش��اورزان نمونه كش��ور از دلسوزان 
محيط زيس��ت كه به بهانه كمب��ود آب، مخالف 
توليد محصوات كش��اورزي هستند،گله كرد و 
گفت: نبايد تنبلي و ناكارآمدي خود را به وضعيت 
متوسط بارش ها در كشور ربط داد و از اين طريق 
خود را توجيه كرد و دس��ت هايمان را باا ببريم، 
بلكه بايد تاش كنيم. وي افزود: اگر بتوانيم يك 
دوم يا يك سوم ركورد كشاورزان نمونه را در توليد 
محصوات مختل��ف داشته باش��يم، به وضعيت 
بسيار خوبي در توليد كشاورزي خواهيم رسيد. 
در سال جاري شاخص انتخاب كشاورزان نمونه 

فقط بحث كميت نبود و مس��ائلي مانند مباحث 
محيط زيستي، بهره وري آب، كيفيت و غيره نيز 
به عنوان شاخص انتخاب مطرح بود. وزير جهاد 
كشاورزي تصريح كرد: در صورتي كه ما بتوانيم 
به يك س��وم توليد كش��اورزان نمونه برسيم در 
صرفه جوي��ي آب و بهره وري نيز ارتقای بس��يار 

چشمگيري خواهيم داشت. 
حجتي خاطرنشان كرد: زماني كه ما مي گفتيم 
محدوديت آب نداريم و بحث چگونگي مديريت 
مصرف مطرح اس��ت، برخي گمان مي كردند به 
دنبال فشار بيشتر بر منابع آب هستيم. در حالي 
كه كش��اورزان نمونه ثابت كردند ما مشكلي در 
كشور نداريم و اين امر تحقق يافتني است. وزير 
جهاد كشاورزي اظهار داش��ت: در شرايطي كه 
برخي كشورها چشم ديدن ايران را ندارند، چرا بايد 
به جاي تاش بيشتر براي تقويت توليد داخلي، به 

دنبال غذا در بازارهاي خارجي بگرديم؟
حجتي در بخش ديگري از س��خنان خود با بيان 

اينكه گندمكار نمونه كشور امس��ال موفق شده 
13 هزار و ۵۷1 كيلوگرم گن��دم در هكتار توليد 
كند، تصريح كرد: اين در حالي است كه متوسط 
و 100 كيلوگرم  گندم ديم و آبي در كشور 3 هزار  
اس��ت. براي گندم ديم انتظار نداري��م كه بتوان 
كاري انجام داد،  اما ما 2 ميليون و 100 هزار هكتار 
گندم آبي داريم كه مي تواني��م افزايش توليد در 
واحد س��طح را ارتقا دهيم و آن را به ميزان نمونه 
كشوري نزديك كنيم. بنابراين مطالبي كه همواره 
بزرگان حكومت و از جمله رهبر انقاب بر آن تأكيد 
دارند، تحقق يافتني است و ما مي توانيم در توليد 

محصوات استراتژيك خودكفا شويم. 
وي با اش��اره به اينكه كش��اورز نمون��ه چغندركار 
كش��ور امس��ال 143 تن چغندر در هكت��ار توليد 
كرده اس��ت، گفت: در س��ال ۹1 چغندركار نمونه 
136 تن چغندر توليد كرده بود. از سال ۹2 حدود 
4 ميليون تن چغندر در كش��ور توليد ش��د و سال 
گذشته اين عدد به ۸ ميليون تن رسيد كه باعث شد 

مشكل شكر كشور حل شود و با افزايش بهره وري 
آب، ما به مرز خودكفايي در اين زمينه رسيديم. 

حجتي با تأكيد بر اينكه موفقيت كشاورزان نمونه به 
ما مي گويد اهداف خودكفايي و تأمين امنيت قضايي 
تحقق يافتني است، تصريح كرد: اينها آرزوهاي دور 
و دراز و عبثي نيست. ما »نه« و »نمي شود« نداريم. 
بنده ب��ه همكارانم نيز مي گويم ك��ه از واژه هاي نه 
و نمي ش��ود اس��تفاده نكنند و اين واژه ها را بايد از 
فرهنگ لغاتمان حذف كنيم. ما همواره بايد به ارباب 

رجوع پاسخ مثبت بدهيم. 
   قيمت ها روزانه رصد مي شود

حجتي با اش��اره به اين نكته كه برخي گفته اند 
دولت به قيمت ها نظارت ندارد، بيان كرد: اينكه 
گفته شده ما غافل هستيم و در جريان نيستيم 
صحت ندارد. محدوديت هاي بسياري وجود دارد 
بايد توليد و توليدكننده را قبل از هر چيز مدنظر 
قرار دهيم تا دست نياز به سوي خارجي ها دراز 
نكنيم. ما نفت را با هزار مش��قت مي فروشيم تا 
اقام مورد نياز كش��ور را تأمين كنيم كه قيمت 
آن بيش از قيم��ت واقعي اس��ت. وي گفت: ما 
قيمت ها را روزانه و لحظه اي ارزيابي و پيگيري 
مي كنيم و بنده و همكارانم و همچنين دولت و 
رئيس جمهور و حتي شخص رئيس جمهور باا 
و پايين رفتن قيمت ه��ا را پيگيري مي كنيم، اما 
بايد به اين مس��ئله توجه كرد كه محدوديت ها 
و گرفتاري ها بسيار زياد اس��ت. وي يادآور شد: 
زماني كه در موضع مديريت يك كش��ور پهناور 
هس��تيم، محدوديت هاي زي��ادي داريم و بايد 
با مدنظر قرار دادن همه، كش��ور را اداره كنيم؛ 
چراكه اگ��ر اتفاقي ب��راي توليد كنن��ده بيفتد، 
دست نياز ما به سمت خارجي ها دراز مي شود و 

گرفتاري ها بسيار بيشتر خواهد بود. 
وي با بيان اينكه نباي��د كم كاري ها و تنبلي هاي 
خود را گردن كمبود ظرفي��ت و اقليم بيندازيم، 
تصريح كرد: متوسط بارندگي را نبايد به مناطق 
تقس��يم كنيم تا با ادعاي خشكسالي جلوي كار 
كش��اورزان را بگيريم. برخي مطرح مي كنند كه 
متوسط الگوي بارش ما از متوسط جهاني كمتر 
است. در اين مواقع بايد سؤال كرد در جاهايي كه 
ميزان بارش بااست، چه اقداماتي انجام داده ايد؟ 
در دهه هاي پيش در بخش كشاورزي خود دولت 
يك باغ يا واحد نمونه داش��ت اما در حال حاضر 
واحدهاي بسيار زيادي در سطح كشور وجود دارد 

كه بابت آن از كشاورزان نمونه تشكر مي كنم.

حجتی: نبايد در بازارهاي خارجي دنبال غذا باشيم
 دلسوزان محيط زيست مانع توليد كشاورزی می شوند 

ولی ما نبايد تنبلی و ناكارآمدی خود را به وضع متوسط بارش ها ربط بدهيم

بهناز    قاسمي 
  گزارش   یک

وحید  حاجی  پور مجلس هم از بودجه شركت هاي دولتي 
شاكي است 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي گفت: در ساختار 
بررسي بودجه در ايران، بودجه اي بررسي مي شود كه نتيجه عملكرد 
بخشي از درآمدهاي دولت در حوزه ش�ركت هاي دولتي است كه 
متأسفانه جزئيات آن به ريز توسط مجلس مورد بررسي قرار نمي گيرد. 
محمدرض��ا پورابراهيم��ي در گفت وگو ب��ا »تس��نيم«، در خصوص 
شفاف نبودن درآمد و هزينه ش��ركت هاي دولتي و ميزان سود منتشر 
ش��ده آن در ايحه بودج��ه و همچنين مش��خص نبودن نحوه هزينه 
درآمد اين شركت هاي دولتي در بودجه اظهار كرد: در ساختار بررسي 
بودجه در ايران، بودجه اي بررسي مي شود كه نتيجه عملكرد بخشي 
از درآمدهاي دولت در حوزه ش��ركت هاي دولتي اس��ت كه متأسفانه 

جزئيات آن به ريز توسط مجلس مورد بررسي قرار نمي گيرد. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اس��امي گفت: س��ود 
ش��ركت هاي دولتي مندرج در ايحه بودجه، بر اس��اس ميزان درآمد 
و هزينه آن  شركت ها محاس��به ش��ده كه در صورت ورود مجلس به 
صورت هاي مالي اين ش��ركت ها شايد ميزان س��وددهي يا زيان اين 

شركت ها متفاوت از اعداد ارائه شده در گزارش ها باشد. 
وي ادامه داد: متأس��فانه اين اشكال به س��اختار بررسي ايحه بودجه 
كشور وجود دارد؛ يعني ما بودجه اي را بررسي مي كنيم كه اجزاي آن 
نتيجه گزارش هاي دولت است نه جزئيات مالي شركت ها. پورابراهيمي 
در پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا طي اين چند دهه هيچ گاه مجلس به 
موضوع جزئيات مالي شركت هاي دولتي در ايحه بودجه ورود نكرده 
تا مشخص شود هزينه هاي اين شركت ها در كجا خرج مي شود، گفت: 
متأسفانه نكته حائز اهميت در اين بخش آن است كه بررسي صورت هاي 

مالي اين شركت ها نيازمند چندين ماه زمان است.
................................................................................................................

تركيب اعضاي كميسيون تلفيق ايحه 
بودجه كل كشور سال ٩٨ مشخص شد 

با معرفي نمايندگان كميسيون هاي تخصصي مجلس در كميسيون 
تلفيق بودجه سال ٩٨، تركيب 4۵ نفره اين كميسيون نهايي شد. 

به گزارش رسانه ها، اعضاي اين كميسيون عبارتند از: 
كميسيون آموزش و تحقيقات: سيدمحمدجواد ساداتي نژاد، محمود 

نگهبان سامي و قاسم احمدي اشكي
كميسيون اجتماعي: عباس گودرزي، سميه محمودي و علي رستميان

كميس��يون اقتصادي: رحيم زارع، محمدحسين حسين زاده بحريني 
و محمد حسن نژاد

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي: ابوالفضل حسن بيگي، شهروز 
برزگر كلشاني و اردشير نوريان

كميسيون انرژي: جال ميرزايي، علي عسگر ظاهري عبده وند و علي ادياني 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات: غامرضا تاجگردون، محمدمهدي 
مفتح، هادي قوامي، جهانبخش محبي نيا، حسن سليماني، سيد مهدي 

فرشادان، محمد فيضي، عزت اه يوسفيان ما و عبدالرضا مصري
كميسيون بهداشت: همايون يوسفي، احمد همتي و حيدر علي عابدي

كميسيون شوراها و امور داخلي: علي اصغر يوسف نژاد، حسن كامران، 
احمد اميرآبادي فراهاني

كميسيون صنايع و معادن: سعيد باس��تاني، محسن كوهكن ريزي و 
محمدحسين فرهنگي

كميس��يون عمران: محمدرضا ملكشاهي راد، ش��هرام كوسه غراوي و 
شادمهر كاظم زاده

كميسيون فرهنگي: نصراه پژمانفر، سيده فاطمه ذوالقدر و محمدعلي وكيلي
كميس��يون قضايي و حقوقي: جليل رحيمي جهان آبادي، حس��ين 

رضازاده و محمد علي پورمختار
كميسيون كشاورزي: علي وقف چي، عباس پاپي زاده و عاءالدين خادم
.................................................................................................
صنعت خودرو به بخش خصوصي واقعي 

واگذار شود
رئي�س كميته تحقي�ق و تفح�ص مجلس نه�م از خودروس�ازي 
گفت: مديران خودروس�ازان بزرگ كش�ور براي آنكه بر مس�ند 
ق�درت بمانن�د باي�د خواس�ت وزي�ر را ب�رآورده كنن�د وگرنه 
در اين جايگاه باق�ي نمي مانند. ش�اكله حاكم در خودروس�ازي 
كش�ور تح�ت س�يطره دولتي ه�ا و سياس�يون هس�تند. 
علي عليلو، رئيس تحقيق و تفحص مجلس نهم از خودروسازي در گفت وگو 
با الف با بيان اينكه ما منتقد خود صنعت خودرو نيستيم، گفت: اين صنعت 
به علت آنكه سهم بسزايي در اشتغال، توليد و ارزش افزوده ملي دارد بايد 
مورد حمايت قرار گيرد. وي با تأكيد بر اينكه علت العلل مشكات كنوني، 
دولتي بودن صنعت خودرو است، گفت: دولت بايد در صنعت خودروزسازي، 
اصل 44 را به درستي اجرا كند و صنعت خودرو را به بخش خصوصي واقعي 
واگذار كند. رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس نهم با بيان اينكه مديران 
خودروسازان بزرگ كشور دولتي و سياسي هستند كه با نظر وزير انتخاب 
مي شوند، گفت: اين مديران براي آنكه بر مسند قدرت بمانند بايد خواست 
وزير را ب��رآورده كنند وگرنه در اين جايگاه باقي نمي مانند. ش��اكله حاكم 
در خودروسازي كشور تحت س��يطره دولتي ها و سياسيون هستند. عليلو 
در خصوص تسري مشكات صنعت خودروس��ازي به قطعه سازي گفت: 
آفت هاي خودروسازي كشور كه همان رانتي بودن و سياسي بودن است، 
دامنگير صنعت قطعه سازي كش��ور نيز شده است. قطعه س��از براي آنكه 
چرخه اقتصادي ا ش بچرخد يا بايد به اين سياس��ي بازي ها و رانت بازي ها 
تن دهد يا اينكه از دور فعاليت خارج مي ش��ود. وي خود تحريمي را يكي 
ديگر از مشكات كنوني صنعت قطعه س��ازي عنوان كرد و گفت: در حال 
حاضر قطعه سازي داريم كه از ش��ركت مازراتي ايتاليا سفارش كار گرفته 
ولي شركت خودروسازي داخلي اين شركت را تحريم كرده است. اين خود 

تحريمي قطع يقين منجر به تخريب صنعت قطعه سازي كشور مي شود.
.................................................................................................

آغاز فرآيند حذف روزانه 1/2 ميليون 
بشكه از بازار نفت

همزم�ان ب�ا آغ�از س�ال ۲۰۱٩ مي�ادي، تواف�ق كاه�ش ي�ك 
ميلي�ون و ۲۰۰ ه�زار بش�كه اي نف�ت اوپ�ك و غيراوپ�ك 
اج�را و رياس�ت دوره اي س�ازمان كش�ورهاي صادركنن�ده 
نف�ت )اوپ�ك( ني�ز ب�ه وزي�ر نف�ت ونزوئ�ا س�پرده مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« با پايان رياست سهيل محمد المزروعي، وزير انرژي 
و صنعت امارات، مانوئل سااوادور كودود فرناندز، وزير نفت ونزوئا به 
مدت يك سال عهده دار رياس��ت كنفرانس اوپك شد. 14 كشور عضو 
اوپك در نشست ماه دس��امبر )يكصدوهفتادوپنجمين نشست( اين 
سازمان در وين تصميم گرفتند توليد نفت خود را ۸00 هزار بشكه در 
روز كاهش دهند. متعهدان غيراوپكي نيز با كاهش 400 هزار بشكه اي 

موافقت كردند. اين تصميم از امروز اجرايي مي شود.

رونمايي از ايران چك جديد 500 هزار ريالي 
مراسم رونمايي از اولين نسخه نس�ل جديد ايران چك ۵۰۰هزار 
ريالي با حض�ور رئيس كل بان�ك مركزي و وزير ام�ور اقتصادي و 
دارايي در محل س�ازمان توليد اسكناس و مس�كوك برگزار شد. 
به گزارش »جوان«، همتي در حاش��يه اين مراسم با تأكيد بر اينكه با 
وجود مش��خصه هاي امنيتي، ايران چك ها جديد در بااترين سطح 
بين المللي ازنظر مشخصه هاي امنيتي است، گفت: از اين پس به تدريج 
تمام اسكناس هاي بانك مركزي بر مبناي مشخصه هاي امنيتي جديد 
توليد خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي ابراز اميدواري كرد با رشد 
توليد و توس��عه اقتصادي و تاش هاي بانك مركزي در مديريت بازار 
پول و ارز شاهد تقويت هرچه بيش��تر ارزش پول ملي باشيم. گفتني 
است، اسكناس ياد شده كه با تكنولوژي پيچيده اي توليد شده امكان 
جعل را به ميزان قابل توجهي كاهش داده اس��ت. اين فناوري در سال 
2013 روي اسكناس يورو اعمال و پس از آن تنها كشورهاي معدودي 
موفق به انتقال دان��ش فني، خط توليد و بهره ب��رداري از اين ويژگي 

امنيتي روي اسكناس هاي خود شده اند.

وزي�ر اقتص�اد با 
تأكي�د ب�ر اينكه 
نبايد كل بخشنامه 
نح�وه بازگش�ت 
از  حاص�ل  ارز 
ص�ادرات م�ورد 
بازنگ�ري ق��رار 
گي��رد، گف�ت: ات�اق بازرگان�ي داي�ل 
بازنگش�تن ارز صادرات�ي را اع�ام كن�د و 
بگويد از 33 ميليارد دار صادرات غير نفتي 
چق�در ارز به ب�ازار نيم�ا وارد شده اس�ت. 
به گ��زارش خبرگ��زاري صدا و س��يما، فرهاد 
دژپسند در هش��تاد و يكمين نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با موضوع 
بررس��ي ايرادات بخش��نامه نحوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور، 
گفت: بايد م��وارد خاص و م��واردي كه به نظر 
مي رسد در بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور، مغفول 
واقع شده مورد بررسي قرار گيرد، اما نبايد كل 

بخشنامه مورد بازنگري قرار گيرد. 
دژپس��ند در پاس��خ به اين س��ؤال كه عددي 
كه گفته مي ش��ود) 33 ميلي��ارد دار( واقعي 
نيس��ت، گفت: باي��د پرس��يد اين ع��دد با چه 
نرخي واقعي مي ش��ود؟ برآورد ات��اق در مورد 
ضريب تعديل اين نرخ و واقعي ش��دن اين رقم 
با توجه به اينك��ه پيمان س��پاري ارزي انجام 
مي شود، چيست؟ وي با اش��اره به مثبت شدن 
تراز تجاري افزود: ب��ا توجه به اينكه ۸۵ درصد 
واردات كااهاي سرمايه اي است،  لزوماً خوب 
نيست و اين امر ممكن است آثاري داشته باشد. 
بايد فكر كرد كه چه دايلي موجب مي ش��ود 
كه ارز حاصل از صادرات باز نگ��ردد،  بنابراين 
در اينجا ازم اس��ت اتاق بازرگاني اين عوامل 

را معرفي كند. 
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد كارت هاي 
بازرگاني اجاره اي گف��ت: اين كارت ها حيثيت 
بازرگان��ان واقعي را زير س��ؤال مي ب��رد. آنچه 
مسلم است امروز بخش خصوصي و به خصوص 

ريشه دارها و صاحبان برند و افتخار كشور بايد در 
وسط قرار گيرند و بگويند ما هستيم دولت نياز 
به ورود ندارد و م��ا مديريت مي كنيم. صادرات 
كار راحتي نيس��ت، اما ب��راي اداره مملكت به 
ارز نياز است. دژپس��ند افزود: بايد روي اصاح 
بخشنامه كار و براي اين كار سه نماينده از اتاق 
بازرگاني ايران، ي��ك نماينده از بانك مركزي و 
يك نماينده از وزارت صمت معرفي و نتايج آن 
در جمع گسترده اي با حضور رئيس اتاق و وزير 
صمت بررسي ش��ود و اگر به جمع بندي رسيد 
نهايي شود در غير اين صورت دوباره به شوراي 
گفت و گ��وي دولت و بخ��ش خصوصي ارجاع 
گردد. همچنين محمدرضا پورابراهيمي، رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي نيز 
در اين جلسه گفت: توافقي بين دولت و بخش 
خصوصي انجام شود و بخش خصوصي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات را تعهد كند؛ در اين ميان، 
پيمان س��پاري ارزي چند محور اساسي دارد و 
اولين نكته قيمت گذاري نرخ ارزي اس��ت كه 
بخش خصوصي وارد كش��ور مي كند و هر چه 
تفاوت بين سامانه نيما و بازار سوم بيشتر شود 
جذابيت براي اجراي بخش��نامه دولت كاهش 
مي يابد. وي تصريح كرد: نكته دوم در خصوص 
اين بخشنامه، مدت ارز برگشتي است، زيرا زمان 
بازگشت ارز حاصل از صادرات با يكديگر متفاوت 
است در حالي كه اكنون فقط براي بازگشت ارز 
حاصل از ص��ادرات فرش م��دت طواني تري 
در نظر گرفته ش��ده و اين در حالي اس��ت كه 
طبقه بندي در آخر بخشنامه بانك مركزي هم 
بايد م��ورد بازنگري ق��رار گيرد،بنابراين با اين 
بخشنامه صادركننده عمده تنبيه و صادركننده 

خرد تشويق مي شود. 
پورابراهيمي با بي��ان اينكه تكليف نحوه صدور 
كارت هاي بازرگاني صادراتي بايد يك بار براي 
هميشه حل شود، ادامه داد: موضوع بحث نحوه 
تس��ويه ارز بايد در مورد چند سر فصل با بانك 
مركزي توافق ش��ود كه يكي از آنها واردات در 
مقابل صادرات و ديگ��ري پرداخت بدهي هاي 

ارزي و سپرده گذاري است.

طب�ق اع�ام س�ازمان خصوصي س�ازي، 
امكان ثبت شماره ش�باي مشموان سهام 
عدالت مجدداً و به مدت محدود فراهم شد. 
به گزارش »جوان«، با موافقت فرهاد دژپسند، 
وزير امور اقتصادي و دارايي و بنا به درخواست 
سازمان خصوصي س��ازي، امكان ثبت شماره 
شباي مشموان سهام عدالت در سامانه سهم 
عدالت از ام��روز )11 دي ماه ( فعال ش��د. به 
دستور دژپس��ند وزير امور اقتصادي و دارايي، 
دريافت شباي مشموان س��هام عدالت كه تا 
كنون موفق به ثبت شماره شباي معتبر بانكي 
خود نشده اند، در سامانه سهام عدالت به طور 

موقت فعال شد.

 بنابراين تمامي مش��مواني كه ت��ا كنون در 
س��امانه س��هام عدالت به طور موقت موفق به 
ثبت شماره شباي بانكي خود در سامانه سهام 
 www. samanese. ir عدالت ب��ه نش��اني
نش��ده اند، از امروز مي توانند نسبت به ورود و 
ثبت شماره شباي معتبر بانكي خود در سامانه 

مذكور اقدام كنند. 
پس از راس��تي آزمايي ش��ماره ش��باي بانكي 
ثبت شده توسط بانك هاي عامل، سود عملكرد 
س��ال 13۹۵ و در مرحل��ه بعد س��ود عملكرد 
س��ال 13۹6 اين دسته از مش��موان توسط 
سازمان خصوصي س��ازي به حساب آنان واريز 

خواهد شد.

امكان ثبت شماره شبا برای سهام عدالت فراهم شداتاق بازرگاني دايل بازنگشتن ارز را اعام كند
  خبر

اسناد رهني ول  ي مزايده اموال غير من آگ

بي را اسنا رسمي   ار س ا زای                                                                        ا  ر ا گهي  ار  اری ا
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علي احمدي 

رئيس مركز اسناد انقاب اسامي درباره عملكرد دولت فرانسه 
در زمان حضور امام خميني)ره( در نوفل لوشاتو گفت: اواً نبايد 
مبارزات حضرت امام خميني)ره( را ب�ه همين چهار ماهه در 
فرانسه محدود كرد، ثانياً مگر ميزباني دولت بعث عراق از امام 
خميني)ره( در طول ۱۴ س�ال تبعيد امام)ره(، موجب تطهير 
جنايات رژيم بعث در جنگ تحميلي هش�ت ساله مي شود؟ 
به گزارش ميزان، اخيراً بخش��ي از س��خناِن حجت ااسام روح اه 
حسينيان در رسانه ها مطرح شد كه مربوط به صحبت های وي در 
سلسله نشست هاي ش��نبه هاي انقاب بود. در اين نشست، رئيس 
مركز اسناد انقاب اس��امي درباره خباثت هاي دولت فرانسه عليه 
ملت ايران در دوران جنگ تحميلي گفت: »فرانسه از صدام در جنگ 
با ايران پشتيباني نظامي مي كرد و اساس��اً فرانسوي ها در مبارزه با 
دين، اسام و جمهوري اسامي از همه قدرت ها خبيث تر هستند.« 
در همين رابطه وی به منظور روشن ساختن برخي ابعاد اين مسئله، 

گفت وگويي را انجام داده است كه در ادامه مي آيد. 
اخي�راً در يك س�خنراني گفته ايد »فرانس�وي ها در 
مواجهه با انقاب اسامي خبيث تر عمل كرده اند« كه 

عكس العمل هايي را برانگيخته است. 
اواً من گفته ام »خبيث تر« و اين به آن معناست كه همه دولت هاي 
غربي خبيثانه عمل كردند و دولت فرانسه بدتر از آنها. در سخت ترين 
شرايطي كه شرق و غرب، دولت نوپاي جمهوري اسامي را تحت فشار 
جنگي قرار داده بودند و حتي ما را از خريد سيم خاردار محروم كرده 
بودند، دولت فرانسه چهار فروند هواپيماي استراتژيك سوپر اتاندارد 
خود را براي نابودي بنادر نفتي ايران در اختيار صدام گذاشت و پس از 
هدف قرار دادن يك فروند از آنها توسط خلبانان مظلوم ما، آنها را پس 
گرفت ولي به جاي آن، ۹۲ فروند F1 در اختيار رژيم بعث عراق گذاشت 

كه قدرت رو به اضمحال نيروي هوايي عراق را بازسازي كرد. 
دولت فرانسه در بدترين شرايطي كه تروريست هاي منافق مردم ايران 
و مسئوان نظام را قتل عام مي كردند، رهبر آنها و كادر رهبري آنها را 
در فرانسه پناه داده بود و عمليات از آنجا در كف خيابان هاي تهران اجرا 
مي ش��د و اكنون نيز محل تجمع تروريست هاي آدمكش عليه مردم 

ايران است. كدام كشور از خودش اين همه خباثت نشان داده است؟
با همه اين جنايت ها، عده اي معتقدند همين فرانسه 
ميزبان ام�ام خميني)ره( ب�ود و از فرانس�ه امام)ره( 

توانستند رژيم شاهنشاهي را سرنگون كنند. نظر شما 
در اين باره چيست؟

اواً نبايد مبارزات حضرت امام خميني)ره( را به همين چهار ماهه 
در فرانس��ه محدود كرد، ثانياً مگر ميزباني دولت بعث عراق از امام 
خميني)ره( در طول 1۴ سال تبعيد امام)ره(، موجب تطهير جنايات 

رژيم بعث در جنگ تحميلي هشت ساله مي شود؟
به عاوه وقتي به منابع مراجعه مي كنيم اين مهماني خواست دولت 
فرانسه نبوده است بلكه قدرت امام)ره( و وحشت رژيم پهلوي از آن 
قدرت متكي بر قدرت ايزال الهي بوده است. دولت فرانسه چند بار 
تصميم گرفت كه يا از فعاليت هاي سياسي امام خميني)ره( ممانعت 

به عمل آورد يا امام خميني)ره( را مجبور به ترك فرانسه كند. 
اما هر بار با عكس العمل شديد امام خميني و مردم ايران مواجه شد. 
شما اگر به روزنامه هاي 1۷ و 1۸ مهر ۵۷ مراجعه كنيد كامًا اين 
اخبار منعكس شده است كه دولت فرانسه توسط وزارت كشور به 
امام)ره( اباغ كرده اس��ت كه حق فعاليت سياسي را ندارند. حتي 
خبرگزاري فرانسه رس��ماً اعام كرد در 1۵ مهر دو مقام فرانسوي 
فرس��تاده كاخ اليزه به اطاع آيت اه رس��انده اند كه بايد از اقدام 

سياسي خودداري كند ولي امام)ره( زير بار تعهد نرفته اند و گفتند 
اگر ازم باشد شروع به سفر مي كنند و از اين فرودگاه به آن فرودگاه 
خواسته هاي خود را اعام خواهند كرد. مردم ايران نيز وقتي از اين 
اخبار مطلع شدند جلوي سفارت فرانسه تجمع كردند و عكس العمل 
نشان دادند. شاه هم به دولت فرانسه موافقت خود را براي جلوگيري 
از اخراج امام)ره( اعام كرد چون شاه از به جوش آمدن خون مردم 
مي ترسيد. با اين حال مجدداً كاخ اليزه »كلود شايه« را نزد امام)ره( 
فرستاد تا به ايشان اخطار كند كه امام)ره( رسماً اعام كرده اند اگر 
شما ناراحت هستيد ما به جاي ديگر منتقل مي شويم. باز هم دولت 
فرانسه »كنت الكساندر دومارانش« را نزد شاه فرستاد تا در مورد 
امام)ره( كسب تكليف كند، شاه گفت اگر آيت اه به سوريه يا ليبي 
بروند خطرناك تر است، بهتر است در فرانسه بماند و تحت كنترل و 
فشار دولت فرانسه باشد، حتي ژيسكاردستن در كنفرانس گوادلوپ 
اصرار داشت س��ران چهار قدرت صنعتي از شاه در مقابل آيت اه 
خميني حمايت كنند، بنابراين دولت فرانسه اگر امام)ره( را تحمل 
كرد، بر او تحميل شد، نه اينكه انتخاب حقوق بشري و ارزش آزادي 

وي را به چنين انتخابي واداشت.

رئيس مركز اسناد انقاب اسامي:
حضور امام)ره( در نوفل لوشاتو نباید مانع بیان خباثت های فرانسه شود

   گفت و گو

عض�و ش�وراي مرك�زي ح�زب  كارگزاران گفت: اگر حمايت هاي    خبر
مرحوم هاشمي رفس�نجاني و احزاب اصاح طلب نبود، امكان 
پي�روزي آق�اي روحان�ي در انتخاب�ات وج�ود نداش�ت. 
به گزارش تسنيم، س��عيد حجاريان از تئوريس��ين هاي جريان 
اصاحات، چندي پيش در گفت وگو با تسنيم درباره نحوه تعامل 
اصاح طلبان با دولت گفته بود: »اصاح طلبان هيچ گاه با روحاني 
عقدي به معناي ائتاف نبس��ته بودند و حاا كه  آقاي روحاني از 
خودش عبور كرده، طبيعي اس��ت كه برخ��ي اصاح طلبان با او 
زاويه پيدا كنند.« محم��ود واعظي، رئيس دفت��ر رئيس جمهور 
كه اظهارات حجاريان چندان به مذاقش خ��وش نيامده بود، در 

گفت وگو با تس��نيم به اين اظهارات واكنش نشان داد. واعظي با 
بيان اينكه آقاي روحاني همان رئيس جمهور سال های ۹۲ و ۹6 
است و تغييري در رويكرد او ايجاد نشده است، خاطرنشان كرده 
بود: »اينكه ما در سال ۹6 با گروهي نشسته باشيم و با هم چيزي 
را به عنوان ائتاف امضا كرده باشيم خير، نه در سال ۹۲ اين كار را 

كرده ايم و نه در سال ۹6.«
اظه��ارات واعظ��ي بافاصله با واكن��ش تند بس��ياري از فعاان 

اصاح طلب همراه شد. محمود عليزاده طباطبايي، عضو شوراي 
مركزي حزب كارگ��زاران در گفت وگو با تس��نيم در واكنش  به 
اظهارات رئيس دفتر روحاني گفت: همان طور كه آقاي مرعشي 
نيز پيش از اين گفته بود، اظهارات آق��اي واعظي مبني بر اينكه 
آقاي روحاني با حمايت ايشان توانست در انتخابات ۹6 به پيروزي 

برسد، كامًا درست است. 
وي اضافه كرد: آق��اي روحاني در زم��ان انتخابات س��ال ۹۲ نه تنها 

جايگاهي در احزاب و گروه هاي سياسي كش��ور نداشت، بلكه حتي 
حزبي هم نداشت كه بخواهد از او حمايت كند، از سوي ديگر بين مردم 
نيز شخصيت شناخته شده اي به حساب نمي آمد، بنابراين بدون شك 
اگر حمايت هاي مرحوم هاشمي رفس��نجاني و احزاب اصاح طلب از 

ايشان نبود امكان پيروزي آقاي روحاني در انتخابات وجود نداشت. 
عضو ش��وراي مركزي حزب كارگزاران همچني��ن در واكنش به 
اظهارات اخير س��خنگوي حزب اعتدال و توس��عه كه گفته بود 
»امكان دارد ح��زب متبوعش در انتخابات ه��اي آتي كانديداي 
جداگان��ه  معرفي كن��د«، گفت: اتفاق��اً خيلي خوب اس��ت، زيرا 
مشخص مي شود تعداد آراي كانديداي مورد حمايت اين دوستان 

حتي از آراي باطله نيز كمتر است.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران:
 رأي »اعتدال و توسعه« از آراي باطله كمتر است

  اشتباه بامزه برخي دوستان حزب اللهي
محسن مهديان فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: چند روز پيش و قبل از اينكه آقامحسن رضايي 
و حاج قاسم درباره كرباي ۴ روشنگري كنند، به يك 
دوست انقابي گفتم به نظرت تخريب آقا محسن كار 
درستي است؟ گفت بله. گفتم چرا؟ گفت: توئيتش اشتباه است. واقعاً 
خانواده شهداي كرباي ۴ اان چه احساسي دارند؟ چرا گفته عمليات 
فريب؟ گفتم: خب عمليات فريب مگه جزء جنگ نيست؟ گفت: خب. 
گفتم فريب براي بعد از اين اس��ت كه فهميدند عمليات لو رفته است. 
مگه بد است كه تهديد را فرصت كنند؟ گفت: اگر اينطور هم باشه باز آقا 

محسن اشتباه كرده است. 
گفتم چرا؟ گفت: توئيتش دقيق نيست. گفتم بله درسته. رهزني دارد. اصًا 
نبايد اين حرف ها را به توئيتر كشاند. اما ماجرا را چرا درست نمي بيني؟ اان 
چالش اصلي سر ادبيات توئيت نيست. سر مديريت جنگ و بلكه انقاب 
اس��ت. عده اي در حال تخريب آقا محسن هس��تند تا بگويند جمهوري 
اسامي آدمكش اس��ت. ش��ما هم ناخواس��ته كمك مي كنيد. گفت: با 
دست فرمون شما كاً نبايد حرف زد، چون ضدانقاب بهره برداري مي كند. 

گفتم اين حرف هميشه درست نيست اما امروز حتماً مصداق دارد. 
يك مشركي در حال زدن يك بچه مسلمان بود. يك نفر ديگه هم آمد 
سنگ زد و رفت. پرسيدند تو ديگه چرا سنگ مي زني؟ گفت دستش توي 
دماغش بود، خاف ادبه. گفتم برادر من اينكه آقا محسن در بيان موضوع 
دقيق حرف نزده است، حرف درستي اس��ت اما بايد بفهميد هر زمان 
چه رفتاري كنيم. اان وقت توئيت ياد دادن به آقا محسن نيست. بايد 
روشنگري كرد كه مي خواسته چه بگويد و نگفته است. چرا فكر مي كنيم 
حريت فقط انتقاد است. خيلي وقت ها حريت در وزن دادن درست به امور 

است. در آقا محسن و توئيتش نمانيد. اين با دامنگير است. 
........................................................................................................................

    طعنه يك فعال رسانه ای به رسانه ملی
رئيس صداوس��يماي كيش بعد از اخراج از اين 
سمت، به سمت مشاور رئيس سازمان صداوسيما 
منصوب شده است. تقي دژاكام در توئيتي در اين 
مورد نوشته: سؤال امتحاني: اگر براي ارتقاي مقام 
از مديريت يك شبكه محلي به مشاورت معاون سازمان صداوسيما ازم 
باشد يك فيلم سكس��ي نمايش بدهيد، حساب كنيد براي رسيدن به 

مقامات بااتر در همان سازمان چه كاري بايد انجام دهيد؟
 موفق باشيد. اداره آموزش دانشگاه صداوسيما.

........................................................................................................................
  عذرخواهي هاي انجام نشده

 هاني هاشمي در توئيتي نوشته: طهرانچي، رئيس دانشگاه آزاد ديروز 
عذرخواهي كرد. محسن رضايي امروز گريه كرد، گفت اشتباه كردم... 
اما منتظر نباشين به خاطر برجام و كرس��نت و طرح تحول سامت و 
طرح فيلترينگ هوشمند و... كه با هزينه كان برا مردم شكست خورد، 
كسي عذرخواهي كنه! بعضيا كه از سال۸۸ يه عذرخواهي به كل مردم 

ايران بدهكارن!
........................................................................................................................

  تاش براي مخدوش كردن چهره سربازان گمنام
 اسماعيل معنوي نوشته: انتشار اطاعيه عليه  ابوالقاسم طالبي توسط 
»وزارت اطاع��ات« نبود بلكه حاص��ل رفتار »يك فرد« ب��ود. وزارت 
اطاعات يعني بدن��ه مومن و انقابي كه حقا س��رباز گمنام امام زمانه، 
اتفاقا مأموريت اصلي »نفوذي ها« مخدوش كردن همين وجهه از وزارت 

اطاعات است. حضرت رهبري هم كه هميشه حامي وزارت بوده اند. 
........................................................................................................................

  قله سينماي ايران
 مرتضي بينش در توئيتي نوشته: قاده هاي طا قله سينماي ايران در 
سال 1۳۹۰ اس��ت؛ يك تابلوي مينياتوري جهان نگر درباره هشت ماه 
دفاع از جمهوريت نظام اسامي؛ يك نخ تس��بيح براي ذهن هايي كه 
نتوانسته اند تكه هاي وقايع نفسگير فتنه 1۳۸۸ را به هم وصل كنند و 

يك دروازه اميد براي دلزدگان از افسردگي سينماي ايران. 
........................................................................................................................

  دليل يك استعفا
اميد نيكو نوشته: بودجه وزارت پزش��كان از حدود 1۴ ه.م در سال ۹1 
به ۸۷ ه.م در سال ۹۷ رسيده يعني بيش از شش برابر! اما قاضي زاده باز 
راضي نيست و استعفا كرده، چون جناب وزير دوربيني به جاي اصاح 
ساختاري نظام سامت، با ريختن بيت المال در چاه ويل جيب پزشكان 

و آزادسازي تعرفه ها دنبال تحول در نظام سامت بود!
........................................................................................................................

  فرصت ايران در سوريه
حسين مهدي تبار نوشته: اسد چند س��ال به خاطر ايران جلوي دنيا 
ايستاد و تسليم نشد. حاا بعد از جنگ هم وفادار مونده و گفته اولويت 
بازسازي سوريه با ايراني هاست، در حالي كه امارات و عربستان آماده 
هزينه چند ميليارد داري اند. كشور ما به چنين متحداني نيازمند است، 

ازم نيست به اروپايي ها التماس كند.

مشكات اقتصادي 
امیرعباس رسولی

و معيشتي جامعه،    گزارش
ابهامات فراواني را 
براي افكار عمومي به همراه داشته است و در 
بستر چنين شرايط ابهام گونه اي، طيف وسيعي 
از جريان ضدانقاب تاش مي كند علت تامه 
مشكات كنوني كشور را اصل انقاب اسامي 
و رويكردهاي نظام در عرصه سياست خارجه 
عنوان كند. طيفي از سياستمداران داخلي نيز 
در همين جهت تاش كرده اند ت�ا »ناتواني« 
افراد يا به تعبيري »ناكارآمدي غيرتعمدي و 
بعضًا تعمدي سياستمداران يك جريان نشانه 
دار« را ب�ا فرافكن�ي تفس�ير ب�ه »ناتواني و 

ناكارآمدي نظام« كنند. 
هدف اصلي »پروژه فرار از مسئوليت « هاي ناشي از 
عملكرد ضعيف دولت تدبيرو اميد كه اخيراً توس��ط 
جريان خوش بين به غرب با هدف كس��ب موفقيت 
در انتخابات مجل��س يازدهم و رياس��ت جمهوري 
سيزدهم كليد خورده است، ناشي از همين ديدگاه 
است، به اين معنا كه جريان داخلي متمايل به غرب، 
قبل و پيش از هر انتخاباتي، نظام را مقصر تمام ضعف 
و كاستي ها نشان مي دهد، به گونه اي كه در مقاطع 
زماني نزديك به برگزاري انتخابات ها با ش��عارهاي 
ساختارشكنانه در جهت ايجاد و تعميق شكاف هاي 
قوميتي، زباني و مذهبي تاش كرده و پز اپوزيسيون 
به خود گرفته و بعد از آنكه مسئوليت هاي اجرايي و 
قانونگذاري را در اختي��ار مي گيرد، در جهت تحقق 
اهداف جناحي و حزبي گام برداشته و در پايان زمان 
مسئوليت خود در هر كدام از قوا و اركان حاكميت نه 
تنها مسئوليت شعارهاي انتخاباتي خود را تقبل نكرده 
بلكه با فرافكني گارد مخالفت با سياست هاي نظام را 
اتخاذ كرده تا فاز »تقابل سازي مردم با حاكميت« را 
عملياتي كند. جماعت غرب گراي داخلي معتقدند 
ناكارآمد نشان دادن نظام با ايجاد نارضايتي عمومي و 
فروپاشي حاكميت رابطه مستقيم و غيرقابل انكاري 
دارد، ب��ه طوري ك��ه باورمند س��اختن اينكه ميان 
»انتظارات مردمي« با »اهداف نظام« شكاف وجود 
دارد، نارضايتي هاي عمومي را افزايش داده و زمينه 

دوقطبي حاكميت- مردم را فراهم مي كند. 
   پروژه ناراضی تراشی برای القای 

ناكارآمدی نظام
ايج��اد نارضايتي عموم��ي در حوزه ه��اي مختلف 
اقتصادي، مذهبي، سياسي و فرهنگي از كاركردهاي 
ويژه امروز جريان غرب گراي داخلي جهت ناكارآمد 
نشان دادن نظام است و اينكه نظام سلطه طي چهار 
دهه اخير تاش مي كند جمهوري اس��امي ايران 
را ناتوان در برآوردن مطالبات مردمي نش��ان دهد، 
كامًا طبيعي اس��ت ام��ا آنچه جاي بح��ث و تأمل 
دارد اين مسئله است كه موازي با تاش هاي غرب، 
طيفي در داخل كشور به صورت متراكم و منسجم 

تاش مي كند خود را ذبح كند ت��ا مديريت نظام و 
كارآمدي آن با چالش مواجه شود، آن هم در حالي 
كه شعارهايی نظير »ريشه كن كردن فقر در سراسر 
كشور« »ايجاد اشتغال فراگير در كشور« و »برداشته 
شدن تمام تحريم هاي هس��ته اي و غيرهسته اي« 
را نامزدهاي انتخاباتي س��ر داده و ام��روز نظام بايد 

پاسخگوي عدم تحقق چنين شعارهايي باشد!
روز گذشته هم مجمع مدرس��ين حوزه علميه قم در 
حمايت از جامعه اسامي و اقش��ار مختلف كشور از 
مسئول اصلي و واقعي شرايط موجود درخواست كرد تا 
نسبت به تغيير وضع كنوني اقتصاد مردم چاره انديشي 

كند و از فرافكني و فرار از مسئوليت دست بردارد. 
در نامه جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم آمده است: 
تمام تاش خود را به كار گيريد تا خروجي تمام تدابير 
و اقدامات دولتم��ردان در زندگي م��ردم منعكس و 

احس��اس ش��ود و روح اميد را با عمل خود به جامعه 
تزريق كنيد و بدانيد تمام ش��أن وجودي ش��ما براي 
خدمت به مردم و مستضعفين است. جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم در نامه اي به سران قوا، ضمن اشاره به 
دستاوردهاي نظام در عرصه اقتصادي، وجود مشكات 
معيشتي را مورد انتقاد قرار داده و از سران قوا خواسته 
است با تمام توان بكوشند تا نتايج تدابير و برنامه ريزي  

مسئوان در زندگي مردم احساس شود. 
   دغدغه جامعه مدرسين از معيشت مردم

در نامه جامعه مدرسين تصريح ش��ده است: نظام 
مقدس جمهوري اس��امي ايران ب��ه عنوان يكي از 
مردمي تري��ن حكومت هاي جهان توج��ه ويژه اي 
به معيش��ت مردم و تأمين رفاه و عدالت اجتماعي 
دارد. پيشرفت مادي مردم در كنار رشد فضيلت ها و 
معنويت ها از اهداف نظام اسامي است و حاكميت 

جامعه اسامي عميقاً پيگير و ساعي در تحقق اين 
مهم مي باشد. نگاهي به دستاورد هاي عظيم انقاب 
اسامي نيز نشان مي دهد كه اين اهداف در برخي 
موارد تحقق صددرصدي داش��ته است و در برخي 

موارد نيز در آستانه تحقق است. 
در اين ميان برخي بي تدبيري ها در نحوه مديريت 
و سياستگذاري اجرايي، مشكات عمده اي را براي 
اقتصاد و معيشت مردم ايجاد كرده است. افزايش 
روز افزون و افسار گسيخته قيمت ها و بي توجهي به 
امر نظارت و تصحيح عملكرد ها، كشور را در مقابل 
تحريم ها آسيب پذير كرده است. شكل گيري بازار   
سياه و خأهاي قانوني نيز براي متجاوزان به حقوق 
مردم فرصتي فراهم كرده اس��ت تا از اين ضعف ها 
سوءاستفاده كرده و بر التهاب بازار بيفزايند. حقيقت 
آن است كه بموقع عمل نكردن و عدم باور به جنگ 

اقتص��ادي، فرصت ها و ظرفيت هاي بيش��ماري را 
سوزانده است. 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن بيان دغدغه ها 
و تأكيد بر لزوم حمايت از م��ردم، اين ولي نعمتان 

انقاب اسامي بيان مي دارد:
1- در ش��رايط پيچيده جنگ اقتصادي دش��من؛ 
مناس��ب اس��ت مجلس محترم با نظ��ارت دقيق و 
موش��كافانه بر قواني��ن، جهت تنظي��م و تصحيح 
خأ هاي قانوني اقدام كند و زمينه هاي ايجاد فساد و 

رانت را با تدوين قوانين پايدار از ميان بردارد. 
۲- قوه قضائيه پاس��دار عدالت و چش��م اميد مردم 
است، بايد س��رپنجه هاي عدالت گريبان مفسدان 
اقتصادي را بگي��رد و ضمن برخورد قاط��ع با آنها، 
روزنه هاي فساد در سيس��تم اقتصادي را شناسايي 
و مس��دود كند. مبارزه با گران فروش��ي، احتكار و 
كم فروشي بخشي از فشار هاي مالي و معيشتي مردم 
را كاهش خواه��د داد و زمينه هاي ثبات قيمت ها و 

رشد اقتصادي را فراهم خواهد كرد. 
۳- دولتم��ردان و مديران اقتص��ادي بدانند نگاه به 
درون و توجه ب��ه ظرفيت هاي داخلي و در يك كام 
همان گونه رهب��ر معظم انقاب اس��امي حضرت 
آي��ت اه العظمي خامنه اي »مدظل��ه العالي« بارها 
فرموده اند: »توجه به اقتص��اد مقاومتي تنها راه حل 
عبور از مش��كات اقتص��ادي اس��ت.« بنابراين در 
توافقات بين المللي و عمل به دس��تورات بانك هاي 
جهاني، به وعده هاي موه��وم دول اروپايي اميدوار 
نباشيد و با اصاح عملكرد ها و اس��تفاده از مديران 
خاق و انقابي موانع پيشرفت كش��ور را برطرف و 
زمينه هاي تحقق عدالت اقتصادي را فراهم نماييد. 
در شرايط كنوني تنها با تقويت اقتصاد ملي مي توان 
به مواجهه  هوشمندانه و مقتدرانه با نظام تحريم ها 
پرداخت. پس تمام ت��اش خود را ب��ه كار گيريد تا 
خروجي تمام تدابير و اقدامات دولتمردان در زندگي 
مردم منعكس و احساس شود و روح اميد را با عمل 
خود به جامعه تزريق كنيد و بدانيد تمام شأن وجودي 

شما براي خدمت به مردم و مستضعفين است. 
امروز نتايج ملموس تئوري وابس��ته گرايي بر اساس 
مشاهدات جامعه نه تنها مشكات اقتصادي كشور 
را مرتفع نكرده بلكه مش��كات كش��ور را تبديل به 
كاف س��ردرگمي كرد كه بخش��ي از آن امروز در 
نوس��انات بازار ارز و سكه سرازير ش��ده و در چنين 
شرايطي انتظار آن اس��ت بر اساس مسئوليت هايي 
كه قانون اساس��ي به رئيس قوه مجريه داده اس��ت 
در جهت كاهش مش��كات كنوني اقدامات اساسي 
و زيربنايي صورت گيرد و به جاي آنكه تاش  ش��ود 
»ناتواني« افراد وابس��ته به يك حزب را كه در بستر 
توسعه وابسته گرايي شكل  گرفته و اثبات شده است، 
مس��اوي با »ناتواني حاكميت سياس��ي« كنند، به 
تحقق مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي و تحقق شعار سال 

در جهت كاهش مشكات كشور اقدام كنند.

فاستقم كما امرت
 5 نكته پیرامون حضور آقا محسن 

در »حاا خورشید«  
1- در بعد سلبي: مخالفان به بهانه عبارت »فريب« در توئيت ايشان، 
در مورد عمليات كرباي ۴ به خط اول دفاعي نظام و انقاب هجومي 
گس��ترده و ناجوانمردانه آوردند و خواهان شكس��تن آقا محس��ن به 
نمايندگي از اين جبهه بودن��د اما همان گونه كه عملي��ات لو رفته و 
ناموفق كرباي ۴ منجر به فريب دشمن و موفقيت در كرباي ۵ شد، 
پاسخگويي بموقع آقا محسن طرح و برنامه مخالفان را در اين مقطع 

به شكست كشاند و كرباي ۵ جديدي را خلق كرد. 
۲- در بعد ايجابي: حضور س��ردار قاس��م س��ليماني و دفاع جانانه از 
فرمانده خويش و منطق جنگ، هم در بعد محتوايي و هم شكلي وزن 
مضاعفي براي برنامه و خنث��ي نمودن برنامه ه��اي مخالفان بود. در 
حقيقت خط شكني لشكر ۴1 ثاراه و فرمانده شجاع و آزاده اش دوباره 

به نمايش گذاشته شد. 
۳- بحث نفوذ مطرح شده توسط آقا محسن مخاطب خود را يافته بود. 
نفوذهاي دوران دفاع مقدس در زرورقي جديد ظاهر شدند. با حضور 
ماهواره ها، فعاليت هاي اطاعاتي، ستون پنجم دشمن به ويژه منافقين 
در قالب چهره هاي آشنا و حتي در كسوت روحاني كمتر عملياتي در 

طول دفاع مقدس بود كه نسبتي از لو رفتگي در آنها نباشد. 
۴- آقا محس��ن با ناگفته هاي خود بيان كرد كه ب��ا ذكاوت و مهارت 
يك عمليات لو رفته و ناموفق را به فريب دش��من، فرصت و پيروزي 
در كرباي ۵ تبديل كرد اما مدعيان برعكس، با برجام، س��ي اف تي 
و هنجارش��كني ها پيروزي و فرصت ها را به تهديد و شكس��ت تبديل 

مي كنند. 
۵- آقا محسن صداقت هميشگي خود با مردم را نيز به نمايش گذاشت. 
عاوه بر پاسخگويي به ابهامات و س��ؤال ها، نقدهاي صادقانه در مورد 
ضرورت چنين توئيتي و سوء برداش��ت ها از عبارت خود را پذيرفت و 
اجازه نداد با دفاع از خود، معيشت و مشكات مردم با فضاسازي جديد 

به حاشيه رود.

لطفاً در فاز فرافكنی نمانید!
انتقاد جامعه مدرسين از افزايش افسارگسيخته قيمت ها

طرح: حسين كشتكار   |     جوان

عضو كميس�يون امنيت ملي مجلس با تأكيد بر اينكه 
اي�ران آم�اده اج�راي SPV اس�ت، گف�ت: جمهوري 
اس�امي در صورت ادامه تأخير اروپايي ها نس�بت به 
برقراري كانال مالي با ديگر كش�ورها اق�دام مي كند. 
به گ��زارش خانه ملت، مجتبي ذوالن��ور در خصوص وضعيت 
زيرساخت هاي جمهوري اس��امي ايران براي برقراري كانال 
 )SPV( مالي با اروپا، گفت: قرار اس��ت به موجب كانال مالي
تعامات مالي جمهوري اس��امي با س��اير دنيا برقرار شود، 
مش��كل ما اروپا نيس��ت، هرچند اروپايي ها اراده جدي براي 

برقراري اين كانال مالي ندارند. 
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسامي، تصريح كرد: برقراري 

اين كانال مالي ب��راي اروپايي ها 
هزينه دارد، در واقع حجم مقدار 
مبادات اقتصادي اروپا با امريكا 
بسيار بيش��تر از حجم مبادات 
اروپا با ايران اس��ت و اين حجم از 
مبادات قابل مقايس��ه نيس��ت، 
از اين رو اروپايي ه��ا قدري دچار 

ترديد هستند و اين ترديد در بين خودشان وجود دارد. 
    آشفتگي داخلي فرانسه برقراري كانال مالي ايران

 و اروپا را به تأخير انداخت
وي افزود: از س��وي ديگر ب��ه هم ريختگي داخلي كش��ور 

فرانس��ه در تأخير اي��ن موضوع مؤثر اس��ت. ب��ا اين حال 
سياست جمهوري اس��امي ادامه مذاكرات است اما به اين 
مذاكرات و برقراري كانال مالي با اروپا دلخوش نيستيم تا بر 
توانمندي هاي داخلي و ايجاد كانال مالي دو و چندجانبه با 
كشورهاي مختلف تكيه كنيم و بتوانيم اين آمادگي را داشته 
باش��يم كه اگر اروپا نقصان خروج امريكا از برجام را جبران 

نكرد، ما هم به قبل از برجام بازگرديم. 
ذوالنور در ادامه يادآور شد: بر همين اساس طرح دوفوريتي از 
قبل در مجلس تهيه شده، اين طرح هم اكنون در نوبت سوم 
بررسي در صحن است، بنابراين در صورت عدم تحقق نتيجه 
از كار اروپايي ها، اين طرح دوفوريتي كه دولت را ملزم به انجام 

اقدامات مقابل��ه  اي مي كند تصويب مي كني��م. اين نماينده 
مردم در مجلس شوراي اسامي در ادامه اظهار داشت: ايران 
مشكل زيرس��اختي براي برقراري كانال مالي با اروپا ندارد، 
نرم افزارهاي فني و زيرس��اختي ما براي برقراري كانال مالي 

تعبيه شده است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسامي، تصريح كرد: جمهوري اسامي پيش از اين ارتباطات 
مالي با اروپا داشته است و اين كانال مالي هم مانند سوئيفت 
به محض توافق برقرار مي ش��ود، لذا بانك هاي ايران مش��كل 
افزاري و ارتباطي ندارند، هرچند گفته شده براي عمليات  نرم 

فريب تأخيرها پوشش داده شوند.

ذوالنور: جمهوري اسامي ایران آماده اجراي SPV است
مجلس



امارات از ش��نبه آينده 
سعيد احمديان

      گزارش
ميزبان هفدهمين دوره 
رقابت هاي جام ملت هاي 
آسياست؛ رقابت هايي که براي اولين بار با حضور 24 تيم 
آسيايي برگزار مي ش��ود تا همه نگاه ها در قاره کهن در 
چهار هفته  آينده به سوي دوبي، شارجه، العين و ابوظبي 
باش��د. ش��اگردان کي روش در حالي به اين رقابت ها پا 
مي گذارن��د که 43 س��ال از آخرين قهرمان��ي تيم ملي 
کشورمان در جام ملت ها مي گذرد و خيلي از کارشناسان 
معتقدند قهرماني تنها انتظاري است که از ملي پوشان 
کشورمان مي رود، هر چند کي روش رسيدن به نيمه نهايي 

آسيا را رؤياي ايراني ها عنوان مي کند.
   43 سال پس از آخرین قهرماني 

جام ملت هاي 1976 آخرين باري بود که جام قهرماني 
فوتبال آسيا روي دست کاپيتان ايران بلند شد، آن هم در 
تهران و در ورزش��گاه آزادي با گلي که علي پروين با يک 
ضربه کاش��ته ديدني وارد دروازه کويت کرد تا شاگردان 
حشمت مهاجراني جشن قهرماني بگيرند. اين سومين 
قهرماني متوالي نسل طايي فوتبال ايران بود که پيش 
از اين در س��ال 1968 تهران و س��ال 1972 تايلند، هم 
قهرمان شده بود تا با سومين قهرماني نامشان در بااترين 
جاي تاريخ فوتبال ايران ثبت شود.   پس از آن بود که ترمز 
موفقيت هاي فوتبال کشيده شد و در 10 دوره گذشته جام 
ملت ها، فوتبال ايران نتوانسته خاطره نسل طايي را براي 
تکرار قهرماني زنده کند. از سال 2007 تا به امروز ايران 
درگير طلسم مرحله يک چهارم نهايي شده و دوبار مقابل 
کره جنوبي و يک بار مقابل عراق در اين مرحله حذف شده 
است تا شکستن طلسم قهرماني از سال 1976 تا 2019 

براي تيم کشورمان ادامه داشته باشد. 

   چشم بادامي ها رکورددار هستند
ژاپني ها رک��ورددار قهرمان��ي در جام ملت ها هس��تند. 
چش��م بادامي ها با توجه ب��ه درخش��ش خيره کننده در 
جام جهاني روسيه يکي از مدعيان هستند که چهار بار در 
آسيا قهرمان شده اند. البته ايران و عربستان تا قبل از شروع 
قرن بيست و يکم با داشتن سه قهرماني در اين رقابت ها 
رکورددار بودند تا اينکه ژاپن به عنوان غول ش��رق قاره از 
خواب بيدار ش��د و بعد از قهرماني خانگي در سال 1992 

طي پنج دوره برگزاري اين مسابقات از سال 2000 به بعد 
سه بار ديگر قهرمان شد تا با چهار قهرماني رکورددار باشد.  
تيم کشورمان در حالي با سه قهرماني از تيم هاي پرافتخار 
آسياست که همواره در جام ملت ها جزو مدعيان بوده است. 
تيم کشورمان در 13 دوره حضور خود 12 بار به يک چهارم 
نهايي رسيده، هشت بار به جمع چهار تيم رسيده و سه بار 
هم به فينال رسيده است و تنها در جام ملت ها 1992 ژاپن 
بود که تيم کشورمان نتوانس��ت از مرحله گروهي صعود 

کند. چهار بار نيز تيم ايران در س��ال هاي 1980، 1988، 
1996 و 2004 به مقام سوم رسيده است. 

   ایران تنها قهرماني مي خواهد
تيم کش��ورمان در حالي در ام��ارات چهاردهمين دوره 
حض��ور در جام ملت ها را تجربه مي کن��د که خيلي ها از 
تيم کي روش انتظار قهرماني دارند و کارشناسان فوتبال 
آسيا، تيم ايران را جزو گزينه هاي قهرماني مي دانند. با اين 
حال کي روش در مصاحبه هايش که جنجال هاي زيادي 
به همراه داشته، با انتقاد از حمايت نشدن تيم کشورمان 
در راه جام ملت ه��اي ام��ارات، رؤياي ايران را رس��يدن 
به نيمه نهايي مي داند؛ هدفي که واکنش کارشناس��ان 
و پيشکس��وتان فوتبال را به همراه داش��ته و آنها اشاره 
کرده اند که تيم ايران در 13 دوره گذش��ته هشت بار به 

نيمه نهايي رسيده است و اين مرحله يک رؤيا نيست. 
 در چنين ش��رايطي اس��ت که خيلي ها معتقدند تنها 
قهرماني هواداران فوتبال را راضي مي کند، به خصوص 
که با توجه به نتايج نسبتاً خوب در جام جهاني و بازيکناني 
که تيم ملي در اختيار دارد، همه رؤياي قهرماني را دور 
از دس��ترس نمي دانند. در چنين ش��رايطي شاگردان 
کي روش که در گروهD  در کنار تيم هاي عراق، ويتنام 
و يمن ق��رار گرفته ان��د، از 17 دي مأموريتش��ان را در 
مرحله گروهي براي قهرماني آغاز مي کنند. در اين روز 
تيم کش��ورمان مقابل يمن قرار مي گيرد و در ادامه در 

روزهاي 22 دي مقابل ويتنام و 26 دي مقابل عراق به 
ميدان مي رود.  البته تيم کش��ورمان رقباي سرسختي 
براي قهرماني دارد، ژاپن و کره مانند هميشه از مدعيان 
هميشگي هستند. اس��تراليا که در دوره پيش به مقام 
قهرماني رس��يد، در امارات به عن��وان مدافع قهرماني 
حريف سرسختي است، هر چند کانگورها در جام جهاني 
نتايج ضعيفي را کسب کردند. عربستان هم پس از چند 
سال افت دوباره در حال بازگشت به جايگاه همان تيم 
مدعي هميشگي است. امارات ميزبان و قطر که ميزبان 
دوره بعدي جام جهاني نيز اس��ت هم از ديگر تيم هايي 

هستند که نبايد دست کم گرفته شوند. 
   جمع مربيان بزرگ جمع است

مرحل��ه نهايي رقابت هاي جام ملت هاي آس��يا ش��اهد 
نام هاي بزرگي روي نيمکت ها خواهد بود؛ نظير مارچلو 
ليپي که با ايتالي��ا قهرمان جام جهاني 2006 ش��ده و 
تماش��اي او با تيم ملي چين جالب توجه خواهد بود يا 
زاکروني مربي سابق ميان که پس از کسب قهرماني با 
ژاپن، حاا به دنبال قهرماني به عنوان ميزبان رقابت ها با 
امارات است. فيليپين هم که براي اولين مرتبه به مرحله 
نهايي راه يافته، اريکس��ون با تجرب��ه را روي نيمکتش 
مي بيند که تجربيات زي��ادي از حضور در فوتبال ايتاليا 
و سرمربيگري در تيم ملي انگلستان دارد. بايد به هکتور 
کوپر روي نيمکت ازبکس��تان اش��اره ک��رد و کارلوس 
کي روش که يک��ي از مربيان پرافتخار فوتب��ال دنيا در 
رساندن تيم ها به جام جهاني به شمار مي رود. پائلو بنتو 
سرمربي سابق تيم ملي پرتغال و باشگاه المپياکوس که 
هدايت کره جنوبي را بر عهده گرفته ديگر نام بزرگ حاضر 
در امارات اس��ت تا اين رقابت ها به نوعي جنگ مربيان 

بزرگ فوتبال دنيا هم باشد. 

شرایط تيم ملي پيش از آغاز جام ملت هاي 
آسيا را چگونه ارزیابي مي کنيد؟

نه من، نه ش��ما و نه هيچ کس ديگر نمي تواند در مورد 
شرايط تيم ملي سخن بگويد؛ چراکه کارلوس کي روش 
مثل هميشه شرايط را بسته نگه داشته و کسي نمي داند 
ترکيب اصلي چيس��ت و تيم ملي قرار اس��ت در جام 
ملت ها با چه سيس��تمي ب��ازي کند. البته س��رمربي 
پرتغالي تاکتيک ديگري نيز دارد و آن، اين اس��ت که 
قبل از شروع تورنمنت هاي مهم صحبت هايي را مطرح 
مي کند تا در صورت ناکامي بگوي��د من از قبل گفته و 
نتايج را پيش بين��ي کرده بودم. در واقع کس��ي اطاع 
دقيقي از تاکتيک هاي احتمالي تيم ملي در جام ملت ها 
ندارد. با اين وجود مردم اميدوارند بعد از 43 سال مقام 
درخور توجهي کس��ب کنند، هرچند که حواشي اخير 

تيم زياد بوده است. 
مخفي نگه داشتن تاکتيک تيم ملي یکي از 
اصولي اس�ت که کي روش هميشه روي آن 
تأکيد دارد. فکر مي کني�د در این دوره تيم 
با چه سيستمي رودرروي حریفان به ميدان 

برود؟
فوتبال ايران آنقدر قوي اس��ت که نيازي به پنهانکاري 
ندارد. با توجه به پيشينه فوتبال کشورمان ما بايد خودمان 
را مثل هميشه قوي و آماده نشان دهيم، نه اينکه خودمان 
را از بقيه پنهان کنيم. تيم ملي ما سال هاست که يکي از 

قدرت هاي آسيا به ش��مار مي رود و چند سالي هم است 
که تيم اول قاره هس��تيم. منتها کي روش هميشه روي 
سيستم نباختن تأکيد داش��ته و به نظر مي رسد که در 
جام ملت ها نيز باز هم تيم از اين سيستم پيروي کند. در 
بازي هاي قبلي معمواً ترکيب دفاعي بوده تا تيم در هيچ 
بازي شکست نخورد ولي اگر تيم براي برد به زمين بيايد 
بايد حداقل سيستم 2- 3- 1- 4 يا 3- 3- 4 بازي کند. 
منتها سيستم 1- 3- 2- 4  که کي روش عاقه زيادي به 
آن دارد براي نباختن است. منتها ايراني ها بازي دفاعي را 
زياد دوست ندارند و منتظر تماشاي يک بازي تهاجمي 
از تيم ملي شان هستند. در ادوار گذشته بازي تهاجمي 
فوتبال ايران هميش��ه زبانزد بوده و همه حريفان از ما و 
قدرت خط حمله ما هراس داشتند. حتي در زمان ما هم 

تيم ملي در آسيا مشکلي نداشت. 
انجام دو بازي تدارکاتي با فلسطين و قطر چه 

تأثيري روي عملکرد ملي پوشان دارد؟
در زمان ما تيم ملي با تيم هاي بزرگ برزيل، ش��وروي، 
مجارستان، روماني، منچستريونايتد و بايرن مونيخ بازي 
مي کرد. در صورتي که سرمربي فعلي تيم ملي اعتقادي 
به بازي با تيم هاي بزرگ ندارد و تيم ملي با حريفاني مثل 
بنگادش، فلسطين و . . . مصاف مي دهد. اگر بخواهيم به 
اظهارنظرهاي کي روش استناد کنيم تيم ملي ايران در 
اين دوره جام ملت ها بين چهار تيم نيز قرار نمي گيرد! 
کي روش صعود به جمع چهار تي��م را رؤيايي توصيف 

کرده و حتي مهدي تاج که به عنوان رئيس فدراسيون که 
به او بسيار بها داده نيز نگران آينده است. همه ايراني ها 
جز قهرماني تيم ملي آرزويي ندارند، نه اينکه دوم و سوم 
شود. تيم ايران آنقدر بزرگ است که همه بايد از بازيکنان 
کشورمان بترسند. بهترين دفاع حمله است ولي با توجه 
به تفکرات سرمربي، تيم ملي ما در سه بازي گروهي با 

همان سيستم 1- 3- 2- 4 به ميدان مي رود. 
ک�دام ی�ک از حریف�ان مي توان�د برایمان 

دردسرساز شود؟
ويتنام، يمن و عراق حريفان ما در مرحله گروهي هستند 
و از بين اين سه تيم فقط عراقي ها هستند که شايد براي 
ما دردسرساز ش��وند. يمني ها البته از دو رقيب ديگر ما 
از نظر تکنيکي خيلي بهتر هستند ولي از لحاظ قدرت 
بدني ايران و عراق در گروه D برت��ري دارند. عراق تيم 
خوبي است و بايد حواسمان به اين تيم باشد. بدون شک 
تيم ملي از مرحله گروهي به دور بعد صعود خواهد کرد و 

پس از آن است که کار اصلي تيم آغاز خواهد شد. 
ش�انس کدام تيم ها براي رسيدن به مراحل 

پایاني رقابت ها بيشتر است؟
به نظر من استراليا، کره جنوبي، ژاپن و امارات مدعيان 
اين دوره به شمار مي روند. از بين تيم هاي غرب آسيا يک 
تيم به مراحل پاياني مي رسد. از شرق قاره نيز سه مدعي 
هميشگي را بايد مدنظر قرار داد. نتايج تيم هاي ملي ژاپن 
و کره جنوبي در جام جهاني خوب بود و همين مسئله 

موجب شده تا کي روش هم نگران رويارويي با اين دو تيم 
باشد. استراليا هم که قهرمان دوره قبل آسيا بوده است. 
لژیونره�اي زی�ادي در تيم حض�ور دارند. 
اس�تفاده از آنها چه کمکي به موفقيت تيم 

ملي مي کند؟
تيم ايران لژيونره��اي زيادي دارد اما ب��ر اين باورم که 
شاکله اصلي تيم ملي را بازيکناني تشکيل مي دهند که 
در ليگ داخلي بازي مي کنن��د. تعصب و غيرت برتري 
ملي پوشان ما نسبت به س��اير تيم هاست و هميشه اين 
مسئله به کمک تيم ما آمده است. بازيکنان ما تک به تک 
مهره هاي خوبي هستند اما فوتبال ورزشي 11 نفره است 
و همه بايد براي موفقيت تيم تاش کنند. با اين حال هر 
يک از لژيونرهاي ما در يک کشور توپ مي زنند و هر کدام 
به شيوه خاص آن کشور عادت کرده اند. بازيکنان داخلي 
نيز به روش فوتبال داخلي عادت دارند. به همين خاطر 
ايجاد هماهنگي بين اين بازيکنان کار دش��واري است؛ 
چراکه اردوهاي تيم ملي نيز کوتاه مدت برگزار مي شود 
و ملي پوشان زمان کمي در کنار هم هستند. مهره هاي 
اصلي تيم ملي در س��ال هاي اخير لژيونره��ا بودند در 
صورتي که مي بايست فرصت بيشتري به بازيکنان شاغل 

در ليگ برتر خودمان داده مي شد. 
اظهارنظر کي روش در خصوص رؤیاي صعود 
به نيمه نهایي جام ملت ها به معني پایين بودن 

شانس تيم کشورمان براي قهرماني است؟

اين ترفند کي روش است؛ او عادت دارد قبل از مسابقات 
انتظارات را پايين بياورد. قبل از جام جهاني نيز حرف از 
ضعيف بودن وکيفيت پايين ليگ برتر زد اما در جريان 
بازي هاي جام جهاني س��تاره هاي ما همان بازيکناني 
بودند که در ليگ ايران ب��ازي مي کردند مثل بيرانوند، 
وحيد اميري، حس��يني و. . . در حالي ک��ه هيچ کدام از 
لژيونرهاي ما درخشش هميش��گي را نداشتند. بچه ها 
بايد بدانند براي کدام تيم ب��ازي مي کنند.اگر غيرت و 
تعصبش��ان را به رخ حريفان بکشند و بازي خودشان را 
ارائه دهند مي توانند نتيجه ازم را بگيرند. ايران اولين 
تيم آسياست اما سال هاست حسرت قهرماني به دلمان 
مانده. با قهرماني در ج��ام ملت ها ثابت مي کنيم قدرت 

اول قاره هستيم. 
در بين هم�ه ادوار جام ملت ه�ا، رقابت هاي 

سال 1980 شرایط ویژه اي براي ما داشت. 
در جام ملت هاي 1980 تيم خيلي خوبي داشتيم و قطعاً 
شانس اول قهرماني محسوب مي شديم. تيم آن دوره اصًا 
قابل قياس با تيم فعلي نيست ولي جنگ تحميلي مانع از 
رسيدن تيم به قهرماني شد. در جريان بازي ها بود که به 
من خبر شهادت برادرم را دادند و من مجبور به ترک تيم و 
بازگشت به کشور شدم. همه چيز به هم ريخت و بازيکنان 
اصًا دلشان نمي خواست به ميدان بروند. مطمئن باشيد 
اگر شرايط خاص آن دوران به وجود نمي آمد چهارمين 

قهرماني در آسيا را جشن مي گرفتيم. 
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گفت وگوي »جوان« با حسن روشن، بازیکن اسبق تيم ملي فوتبال

 همه بايد از تيم ايران 
در جام ملت ها بترسند

نگاهي به هفدهمين دوره جام ملت هاي آسيا

حاا وقت  قهرمانی است

اميد را مي توان در چهره 
دنيا حيدري

     نگاه
تک تک بازيکنان تيم 
ملی فوتبال ايران ديد. 
حتي وقت��ي ک��ه س��عي دارن��د ج��و را آرام کنند يا 
غيرمستقيم بگويند که انتظارات نبايد بيش از حد باشد؛ 
اميدي که با وجود رفتارهاي دوگان��ه مرد پرتغالي در 
مسير جام  ملت ها، حتي در ابه اي کلمات پر تنش او 
نيز ديده مي شد. آن  هم در شرايطي که برخاف روزهاي 
منتهي به جام  جهاني، اين بار شاهد آن اتحاد و همدلي 

که بايد بين مردم، مسئوان و تيم ملي نبوديم. 
تيم ملي آنط��ور که بايد راهي امارات نش��د. هيچ چيز 
سر جاي خودش نبود؛ نه احترام، نه برنامه ها و نه حتي 
روند آماده س��ازي اما با وجود همه تنش ه��ا، با وجود 
هم��ه درگيري هاي لفظ��ي بي موقع و ب��ا وجود همه 
ناآرامي هايي که بدون ش��ک دودش به طور مستقيم 
به چشم تيم ملي مي رود، هنوز مي توان اميد به پايان 
حسرتي 43 ساله را در چشمان مردم هم ديد؛ اميدي 
که منتقدان به نوعي ديگر آن را به زبان مي آورند و در 
قالب توقع از تيم ملي رو مي کنند و موافقان کي روش 
و حاميان تيم ملي، به ش��کل امي��دواري به تصويرش 
مي کش��ند اما به هر نام و به هر ش��کلي، مي توان اميد 
به قهرماني در جام امارات را به وضوح ديد؛ اميدي که 
سرمربي پرتغالي تيم ملي آن را هدف مي نامد؛ هدفي 
که تحقق آن وظيفه اي س��نگين اس��ت بر دوش مرد 

پرتغالي و شاگردانش. 
نگاه ها به جام اي��ن بار متفاوت تر از ه��ر زمان ديگري 
اس��ت. ش��ايد چون تيم ملي در جام جهاني روس��يه 
خوش درخش��يد و حاا همه از آن تيم انتظار نتايجي 
بهتر دارن��د؛ چراکه در جام ملت ها خب��ري از پرتغال، 
اسپانيا يا آرژانتين نيس��ت که باخت برابر آنها را بتوان 
قابل قبول تحليل کرد. در اين رقابت ها تيم هايي حضور 
دارند که بدون شک نبايد برابر آقاي آسيا عددي باشند. 
شايد براي همين هم است که عموم، از مردم گرفته تا 
کارشناسان، از موافقان گرفته تا مخالفان، همه بر اين 
باورند که تيم ملي می تواند به فينال برسد و از همين 
حاا و چهار روز مانده به آغاز جام ملت ها، از نگاه مردم 
و کارشناسان، تنها حريف قابل توجه ياران کرش جز 
ژاپن در فينال اين مس��ابقات نيس��ت. البته  نمي توان 
منکر توانايي هاي تيم ملي شد. همانطور که نمي توان 
منکر شد که اين تيم با ثبات، اين بار بيش از هر زمان 
ديگري به جام نزديک اس��ت. اما بدون شک اين همه 
اطمينان و انتظار، بار سنگيني اس��ت روي شانه هاي 
بازيکن��ان و کار آنها را از لحاظ رواني س��خت مي کند. 
هرچند که کي روش باره��ا ثابت کرده ک��ه به خوبي 
مي تواند با ديدگاه هاي روانشناس��انه خاصي که دارد، 
سخت ترين ش��رايط را به اهرمي براي موفقيت تبديل 
کند. درست مثل روزي که سرمربي کره جنوبی سعي 
کرد با فشارهاي رواني به ايران غلبه کند و مرد پرتغالي 
نيمکت اي��ران در مقابل هم��ه آن پرحرفي ها جوابي 

دندان شکن داخل مستطيل سبز به او داد. 
حاا يک بار ديگر همه نگاه ها به تيم ملی فوتبال است 
و به مردي که هشت سال روي نيمکت تيم ملي ايران 
نشسته و خوب مي داند چشم 80 ميليون ايراني اين بار 
انتظار تماشاي باا بردن جام را دارند و هيچ توجيهي 
را هم برنمي تابن��د؛ جامي که نه فقط ب��راي ايران که 
براي خود ک��ي روش هم باا ب��ردن آن اهميت زيادي 
دارد؛چراک��ه در ص��ورت پايان همکاري ب��ا تيم ملي، 
مي تواند از آن به عنوان نقطه اتکاي کارنامه کاري خود 
در تيم ملي ايران ياد کند. حال آنکه جاي خالي اين جام 
مي تواند همه هشت س��ال کارنامه کاري مرد پرتغالي 
در ايران را زير س��ؤال ببرد و اين بدون شک آن چيزي 

نيست که کي روش بخواهد. 
تيم مل��ي برخاف آنچه تص��ور مي ش��ود، کار خيلي 
ساده اي هم براي کس��ب جام قهرماني ندارد. خصوصاً 
که تيم هاي آس��يايي در جام جهاني نش��ان دادند که 
آنها هم پيشرفت کرده اند و حاا همان تيم ها آمده اند 
براي کس��ب جام و کنار زدن تک تک آنها بدون شک 
کار س��ختي خواهد بود اما نه براي تيم ايران که بدون 
باخت راهي جام جهاني مي ش��ود و نه به اس��پانيا و نه 
پرتغال اج��ازه عرض اندام را نمي ده��د و مدت زيادي 
است که بر آسيا آقايي مي کند. اين تيم بدون شک حاا 
برازنده ترين تيم است براي باا بردن جامي که حسرت 

آن 43 سال است که بر دل ايران مانده. 

اميدها به پايان حسرتي 43 ساله

تيم ملي فوتبال ایران 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

در  موفقي�ت  ب�راي 
جام ملت هاي آسيا راه 
س�ختي را در پي�ش دارد. هفدهمي�ن دوره ای�ن 
رقابت ها روز شنبه آغاز مي شود و تيم ملی فوتبال 
ایران باید با تيم هاي یمن، ویتن�ام و عراق مصاف 
دهند. حسن روشن، بازیکن اسبق تيم ملي که بازي 
در جام ملت ها را تجربه کرده معتقد است تيم اول 
قاره کهن نباید ب�ه کمتر از قهرماني راضي ش�ود. 
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دا نمايد ور ا ا  ت  ا واند ن سازي   و ش
د ا  گي د ان ا ن ما ور  ي   اي ز ت  دا   

ده  ه   ي ا و  زي ن و ان و ا از  اي  زي  ي     
اشد يدار  

ا  ا و  ان  در رد يا  اي ر سازي    اداره  راه و ش
ار است

ي  ه  ي وردگ و  دوش و   د   ا اي  ا ا    
د شد وا ا داده ن

مان   ار سا ايان اي  ا  د  ا ما  و  ا د  ا س   ان
اشد   

يت  و م مو  ت  اي نم  وان  ا در  دگان  ت    ش
د  اش و   عا دو  دا در  انون   ر در 
ده  وا ناش از اي ا   ا  وا  گون  ور ا در 

اشد ده   ت  ش ش
گ اس  ش



گفتوگو
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شهدا خالق ماندگارترین نکات تاریخی جنگ هستند

علیرضامحمدی
س�ال65وخصوصًادردیماهاینسال،
شهدایبس�یاریبهقافلهعاش�ورائیان
پیوستند.هرسالکهبهاینایاممیرسیم،
رزمن�دگانبازمان�دهازآندوران،یادو
خاط�رههمرزم�انشهیدش�انرازنده
میکنند.درواقعهمینایثارگریهاست
کهماندگارتری�نن�کاتتاریخیجنگ
رارق�ممیزندوب�هطورحت�مآیندگان
ازگنجینهمعنویبرجایمان�دهازدفاع
مق�دسبهرههاخواهن�دبرد.اخی�راًکه
جمع�یازرزمندگانحاض�ردرعملیات
کرب�ای4س�فریب�همش�هدمق�دس
داش�تند،درگردهماییدوستانهش�ان
خاطراتیازش�هدایای�نعملیاتبیان
کردندکهدوعن�وانازاینخاطراترادر
گفتوگوبامحمدمهدیک�یازحاضران
اینگردهماییتقدیمحضورتانمیکنیم.

ایثاریکغواص
ش��هید نظری از بچه ه��ای غواص لش��کر 
انصارالحسین)ع( بود. خاطره جانفشانی او در 
کربای4 را به نقل از آقای فتحی از همرزمانم 
برای تان تعریف می کنم. فتحی می گفت وقتی 
ما غواص ها به خط دشمن رسیدیم، عراقی ها 
منتظرمان بودند. با مسلس��ل به طرف مان 
تیراندازی کردند و جمعی از غواص ها همان 

بدو ورود به س��احل دشمن شهید و مجروح 
شدند. نظری هم که در دسته خودمان بود، 
مجروح شد. به سختی می توانست راه برود. 
هر طور شده خودمان را به ساحل رساندیم 
اما جایی بودیم که مملو از سیم خاردارهای 
دشمن بود. مسلس��ل های عراقی همچنان 
کار می کردند و امکان داشت خیلی از بچه ها 
قتل عام ش��وند. اینجا اتف��اق عجیبی افتاد. 
نظری که جراحت داش��ت، خودش را روی 
سیم خاردارها انداخت و با فریاد از ما خواست 
قدم روی او بگذاری��م و از موانع عبور کنیم. 

گفتیم این کار از ما برنمی آی��د. اصرار کرد. 
از زور مسلسل های دش��من مجبور شدیم 
پای مان را روی بدن مجروح نظری بگذاریم و 
از موانع عبور کنیم. بعدها شنیدم که نظری 
در میان همان س��یم خاردارها شهید شد و 

پیکرش نیز در منطقه جا ماند.
رزمندهبهتماممعنا

شهید دهقانی جانشین گردان علی اصغر)ع( 
از آن رزمنده ه��ای همه چیز تم��ام بود. هم 
س��واد علمی داش��ت و هم دان��ش جنگی. 
دهقان��ي مدت ها در لبنان حضور داش��ت و 
برای مان از خاط��رات حضور در بلندی های 
جوان تعریف می کرد. زمانی که بس��یاری 
از رزمنده ها تجربیات کمی داشتند، دهقانی 
دوره های نظامی در حد دافوس را پشت سر 
گذاشته بود. به اصطاح همه فن حریف بود. 
خیلی وقت ه��ا در می��ان نمازهای جماعت 
می آمد و برای مان نهج الباغه تفسیر می کرد. 
تسلط کافی به نهج الباغه و قرآن داشت. یا 
وقتی که تابستان 65 برای طی دوره آموزشی 
فرماندهی رفتیم، هر مربی آموزشی که سر 
کاس حاضر نمی شد، ش��هید دهقانی سر 
کاس حاضر می شد و با دانش نظامی خوبی 

که داشت، نیروها را تقویت می کرد.
دویارصمیمی

در گ��ردان علی اصغر)ع( ش��هید دهقانی و 
شهید پرس��یان )اس��م اصلی اش صفرعلی 

هوش��یاران بود( دوس��تی عمیقی داشتند. 
پرسیان فرمانده گروهان غواص بود. سال 65 
هم دهقانی و هم پرسیان هر کدام یک پسر 
دو، سه ساله کوچک داشتند. به همین خاطر 
پشت بیسیم اسم پسرهای شان را می گفتند 
و با هم شوخی می کردند. پرسیان هم مثل 
دهقانی رزمن��ده کاملی بود. ت��وان نظامی 
باایی داش��ت. این دو وزنه ای برای گردان 
و حتی لشکر به ش��مار می رفتند. وقتی قرار 
ش��د عملیات کربای4 انجام شود پرسیان 
طبق وظیفه ای که داش��ت همراه گروهان 
غواص به آب زد. دهقانی به عنوان جانشین 
گردان می توانست همراه خط شکن ها نرود 
اما احساس مسئولیت کرد و همراه گروهان 
غواص رفت.  بچه هایی که با آنها بودند تعریف 
می کنند وقتی به سنگرهای عراقی رسیدیم، 
آتش دشمن به حد اعلی رسید. عراقی ها از 
محورهای عملیات خبر داشتند و آتش شان 
را به خوبی هدایت می کردند. یک جایی کار 
به حدی گره خورد که نه راه پس داش��تیم 
و نه راه پیش. در این لحظه ش��هید دهقانی 
و شهید پرس��یان تقریباً در یک زمان مورد 
اصابت گلوله های دش��من قرار گرفتند و در 
حالی که ذکر یا زهرا)س( می گفتند، هر دو به 

شهادت رسیدند. 
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88498481ارتباط با ما

هرطورش�دهخودمانرابهساحل
رس�اندیماماجاییبودیمکهمملو
ازس�یمخاردارهایدش�منب�ود.
مسلس�لهایعراقیهمچنانکار
میکردن�دوامکانداش�تخیلی
ازبچهه�اقتلع�امش�وند.اینجا
اتف�اقعجیب�یافت�اد.نظ�ریکه
جراحتداش�ت،خ�ودشراروی
س�یمخاردارهاانداخ�توبافریاد
ازماخواس�تقدمرویاوبگذاریم

صغريخیلفرهنگ
شهیدسیدرضاحس�ینینودههجدهمین
ش�هیدمدافعحرماستانگلس�تاننمونه
ب�ارزيازهم�انمس�تضعفاناس�تک�ه
درنبردب�اجبههاس�تکباردرخ�طمقدم
حض�ورميیابند.اینش�هیدکهب�ههمراه
همس�رشدرم�زارعکش�اورزيم�ردم
فعالیتمیکردبهخاطرعش�قبهحضرت
زینب)س(دستاززندگیشستوباشعار
»کلناعباس�کیازینب)س(«ب�هدفاعاز
حریمآلاهرف�ت.اینش�هیدبزرگوارکه
درآیینتش�ییعش�هیدهمرزمش،شهید
خوشمحمدیقس�مخوردهب�ودانتقامش
راازداعشمیگی�رد،عاقبتخ�ودنیزدر
تاریخ20خرداد1397بهش�هادترس�ید.
گفتوگويماباکلثوممهقانيهمسرشهید
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چندس�الباشهیدحس�ینهمسفر
بودید؟

27 س��ال در کنار هم زندگي کردیم. وقتي به 
خواستگاري ام آمد سرباز بود. 20 خرداد 1397 

پایان خوشي بر این زندگي مشترك  مان بود.
دراین27سالزندگيمشتركسیدرا

چطورآدميشناختید؟
تکی��ه کام س��یدرضا در ای��ن 27 س��ال این 
جمله زیبا بود: »خدا بزرگ اس��ت«. همیش��ه 
به خدا توکل داش��ت. ش��غلش آزاد بود. هر بار 
که از کمبود یا س��ختي گله مي کردم مي گفت 
خانم جان خدا بزرگ است. با همین یک جمله 
جواب م��ن را مي داد. توکل و ایم��ان باایي به 
خدا داشت. راستش را بخواهید اگر بخواهم به 
اخاق سیدرضا نمره بدهم باید نمره 20 بدهم. 
ش��اید این خصوصیت اخاقي را باید مرهون و 
مدیون دوران رزمندگي اش بدانیم. س��یدرضا 
در 13 س��الگي به جبهه رفته بود. تجربه دفاع 
مقدس را هم داشت. همسرم وابستگي عجیبي 
به بچه هاي مان داش��ت. من ی��ک دختر و یک 
پس��ر دارم. این وابس��تگي در مورد دخترمان 
بیشتر از همه بود. س��یدرضا عاشق اهل بیت و 
ائمه بود. دائم در مس��اجد و هیئت ها و مراسم 
مذهبي شرکت مي کرد. همین عاقه و حب اهل 
بیت)ع( هم  به رغم همه وابستگي ها او را براي 

دفاع از حرم به جبهه مقاومت کشاند.
پسهمس�رتانرزمندهدفاعمقدس

همبود؟
بله. همیشه از آن دوران برایم صحبت مي کرد 
و خاطرات آن دوران باش��کوه را مرور مي کرد. 
سیدرضا یک نوجوان 13 ساله بود که با توجه به 
شرایط آن روزها و احساس نیاز از روستاي شان 
نوده به جبهه اعزام شد. سیدرضا از آزادسازي 
فاو برایم مي گفت. از به اسارت درآمدن دوستان 
و همرزمانش در روند اجراي عملیات والفجر 8  
که یادم اس��ت مي گف��ت از دور متوجه حضور 
عراقي ها در نزدیکي سنگر بچه ها شدم. امکان 
ارتباط با بچه ها فراهم نبود. چند تا از بچه هاي 
نوده داخل س��نگر بودن��د. عراقي ها آنه��ا را با 
خودشان به اسارت بردند. من از دور شاهد این 
صحنه ها بودم. منطقه را هم دش��من با توپ و 
خمپاره زیر آتش گرفته بود. بعد از به اس��ارت 
رفتن بچه ها پیاده از ش��هر فاو تا خود مس��جد 
جامع خرمشهر به راه افتادم. سه روز گرسنگي 
کشیدم. در مس��یر یک حلب 17 کیلویي پنیر 
پیدا کردم و با س��رنیزه در آن را ب��از کردم. از 
گرس��نگي نمي دانس��تم آن را چطور بخورم... 
ش��ب هاي زمس��تان را با خاطرات سیدرضا و 

شب نشیني ها مي گذراندیم. سیدرضا مي گفت 
پدرش مخالف حضورش در جبهه بود. پدرش 
مي گفت تو  کوچک هستي. سن و سالي نداري 
اما س��یدرضا مصرانه عزم رفتن کرده بود براي 
همین برگه رضایتنامه اي را آم��اده مي کند و 
وقتي پدرش در خواب بوده با مهر اثر انگش��ت 
پدر را روي برگ��ه رضایتنامه مي زند و این گونه 

براي چند ماه به جبهه اعزام مي شود. 
چطورشدکهسیدرضاحسینيمدافع

حرمشد؟
در یک کام باید بگویم عاش��ق بود. سیدرضا 
کارگر بود. یک نیسان داشت که با آن کارگرها را 
جا به جا مي کرد و کرایه مي گرفت. همه کرایه ها 
را جمع کرد و رفت تهران تا پیگیر اعزامش شود. 
آن قدر رفت و آمد تا در نهایت توانس��ت راهي 
ش��ود. حدود دو س��ال مدافع حرم بود. در این 
مدت شش باز اعزام شد؛ یک بار به عراق و چند 
بار هم به سوریه. اولین بار شب دهم ماه مبارك 

رمضان رفت و 27 ماه مبارك رمضان امسال هم 
که  به شهادت رسید.

مخالفتيبارفتنشنداشتید؟
راس��تش را بخواهید اول راضي نبودم اما بعد 
از حضرت زین��ب)س( و حض��رت رقیه)س( 
 خجالت کشیدم. با خودم گفتم اگر فردا از من 
سؤال کنند چه جوابي دارم که بدهم اینکه چرا 
اجازه ندادي همس��رت براي دفاع از حریم ما 
راهي ش��ود! اما کمي نگران بودم براي همین 

آخرین بار وقتي از س��وریه زنگ زده بود کمي 
گله کردم. گفت این مرتبه آخر است اما وقتي 
مي آمد آن قدر خاطرات و حرف هاي قشنگ از 
جبهه مي زد که دیگر نمي توانس��تي  مخالفت 
کني. مسئولیت سیدرضا در بخش مهندسي و 
کار با لودر و... بود. به قول دوستان و همرزمانش 

آچار فرانسه بود.
چطورازشهادتشمطلعشدید؟

قبل از شهادتش خواب دیدم که ترکش خمپاره 
به پیشاني اش خورده و سرش را باندپیچي کرده 
است. از خواب بیدار شدم. نگران بودم. براي کار 
روي زمین شالیزار راهي شدم. روي زمین مردم 
کار مي کنم. مش��غول کار بودم که پسرم زنگ 
زد و گف��ت از طرف س��پاه مي خواهند به خانه 
ما بیایند. برایم عادي بود چون گاهي از طرف 
بسیج و سپاه به ما سر مي زدند. به پسرم گفتم 
من اان خیلي کار دارم. سر زمین نشاي مردم 
هستم، باید کار را تحویل بدهم. اگر مي شود به 
آنها بگو بعد از ظهر بیایند. گفت نه تأکید دارند 
که حتماً اان ب��ه خانه ما بیاین��د. آمدم خانه. 
برادرم زنگ زد و گف��ت کجایي؟ گفتم آمده ام 
خانه، قرار است از سپاه بیایند. گفت من از مردم 
یک چیزهایي ش��نیدم! گفت��م داداش نگران 
نباش، مردم همین ط��وري مي گویند چیزي 
نیست. گفت انشاءاه همین طوري باشد. مدت 
کوتاهي نگذشته بود که برادرم به خانه ما آمد. 
گفت خواهرجان مي گویند سیدرضا  به آرزویش 
رسیده اس��ت. شوهرت شهید ش��ده خواهرم. 
همین موقع بود که با آمدن بچه هاي س��پاه و 
بسیج مطمئن شدم که دیگر رضا را نخواهم دید.

در آن لحظات تنها به یاد آخرین تماسش افتادم. 
صبح روز شهادتش به من زنگ زد و گفت خانم 
کجایي؟ گفتم من سر زمین نشا هستم. گفتم تو 
کجایي؟ گفت من بیدار شده ام و مي خوام بروم. 
گفتم سیدرضا من اان نمي توانم صحبت کنم. 
بعد از ظهر تماس بگیر. گفت باشد و بعد قطع 

کرد. همان روز هم شهید شد.
ازآخری�ندیدارتانبعدازش�هادت

سیدرضابگویید.
وقتي پیکرش را آوردند به سپاه رفتم. ترکش هاي 
تله انفجاري به کنار بیني اش اصابت کرده بود. 
دس��ت و پاهایش آس��یب دیده بود. چهار تا از 
انگشت هاي دستش قطع شده بود و صورتش 
هم سوخته بود. همس��رم در وصیتنامه اش به 
بچه ها سفارش کرده به نماز جماعت و نماز اول 
وقت توجه داشته باشند. پیرو وایت فقیه باشند 
و به مناسبت هاي اجتماعي- سیاسي نظیر 22 
بهمن اهمیت بدهند چراکه دشمن در صدد بر 

هم زدن صفوف اتحاد ماست.
درپایاناگرصحبتيداریدبفرمایید.

دوستانش از داوري همس��رم خیلي برایمان 
روایت کردند. هیچ وقت فکر نمي کردم تشییع 
پیکر شهیدم آن قدر باشکوه برگزار شود. تشییع 
بي نظیري داش��ت. مردم روستا یک هفته  کار 
کش��اورزي را رها کرده بودند. همه دوس��تش 
داش��تند. این روزها دلم برای��ش خیلي تنگ 
مي شود. غروب که مي شود روستا برایم دلگیر 
اس��ت. با خودم مي گویم همه مردها مي روند 
خانه شان اما س��یدرضا دیگر نمي آید. جایش 
در خانه ام  خیلي خالي اس��ت. همیشه صدایم 
مي کرد خانم! من آن ص��دا را بارها و بارها بعد 
از شهادتش ش��نیدم. به دنبال صدا مي روم اما 
کس��ي را نمي بینم. پس��ر و دخترم به سختي 
قبول کردند که دیگر پدرش��ان نیس��ت. این 
روزها مزارش میعادگاه عاشقان و دوستداران 
شهداست. جوان و پیر و زن و مرد براي اداي نذر 

و برات گرفتن از شهید سر مزارش مي آیند.

گفتوگوي»جوان«باهمسرشهیدمدافعحرمسیدرضاحسیني

كارگر ساده اي كه شهيد مدافع حرم شد
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روز قبل از شهادت با شهید سیدرضا حسیني در 
بوکمال نشسته بودیم. سید در حال تکمیل فرم 
بود. پرسیدم این فرم برای چیست؟ گفت این 
دفعه می خواهم خانواده ام را بیاورم و این فرم را 
باید پر کنم تحویل بدهم. گفت تو نمی خواهی 
خان��واده ات  را بی��اوری؟! گفتم ن��ه، من فعًا 
آمادگی ندارم. پس از آن  برای سوخت گیری 
به پمپ بنزی��ن بوکمال رفتی��م. این آخرین 
ماقات حضوری من و سید بود. عصر روز قبل 
از شهادت ایش��ان. صبح روز شهادت ایشان با 
ابوعلي، یکي از بچه های س��وری و یک نفر از 
فاطمیون به نام علی کمان��دو و دو نفر دیگر، 
پنج نفری به س��مت منطق��ه معزلیه حرکت 
می کنند. در مس��یر، حرکتی مشکوك از یک 
نفر که پشت خاکریز پنهان شده بود مي بینند 
و  پیاده مي ش��وند و به دنبال آن فرد مشکوك 
حرکت می کنند. وقتی او را در حلقه محاصره 
قرار می دهند آن فرد که از اعضاي داعش بود، 
اقدام به خودکشی می کند. بچه ها جسد او را 
عقب تویوتا انداخته جهت شناسایی های بعدی 
با خود مي آورند.پس از حرکت  در فاصله حدود  
150 یا 200متری مش��اهده می کنند جاده 
آسفالته با چیدن سنگ بسته شده که ابوعلی 
احس��اس خطر می کند و در صدد برمی آید از 
کنار جاده در شانه خاکی عبور کند که با مین 
کنار جاده ای مواجه ش��ده و ماشین به شدت 
آسیب می بیند که هر دو سرنشین جلو یعنی 
ابوعلی و سیدرضا به شهادت می رسند و دو نفر 
دیگر به ش��دت زخمی می شوند. علی کماندو 
از پشت بیسیم فریاد مي زد: کسی صدای من 

را دارد؟ گفتم چه ش��ده علی بگو! گفت اینجا 
بچه ها لت و پار ش��ده اند، یکی به داد ما برسد. 
زمانی رسیدیم که سیدرضا آسمانی شده بود. 
آن جا یاد اولین روزهاي آش��نایي ام با س��ید 
افتادم. آبان س��ال 1396 در آزادی  المیادین 
درگیری شدیدي اتفاق افتاد. من تازه با سید 
آشنا ش��ده بودم. س��ید زود عصبانی می شد 
و تکیه کامی خطاب به داعش��ي ها داش��ت 
»احمق ه��ای نفهم«. وقتی ش��هر آزاد ش��د، 
ساعت 3 بعد از ظهر غبار ش��دیدی بلند شد. 
در این وضعیت، داعش چون چندین سال در 
منطقه بود و آشنایي به منطقه داشت، برای باز 
پس گیری نقاط از دست رفته وارد عمل شد. 
همین حین بود که  لودر سید پنچر شده بود. 
سید استیک را باز کرد و برای پنچرگیری به 
عقب آوردیم. هوا به ش��دت غبارآلود و تاریک 
شد. موتورهاي برق را روشن کردیم و هوشیار 

منتظر عملیات  بودیم که خبر رس��ید همان  
منطقه ای که لودر پنچر ش��ده س��قوط کرده 
است. سریع خودمان را به آن منطقه رساندیم. 
درگیری ش��دید بود و دید محدودي داشتیم. 
خطر به دام افتادن ما هم زیاد بود اما س��ید با 
رش��ادت تمام کار را مدیریت کرد. یک لحظه 
متوجه ش��دم لنگ لنگان به سمت من مي آید 
و زیر لب مي گوید »احمق های نفهم«. متوجه 
شدم اتفاقی باید برایش افتاده باشد. گفتم سید 
چی شده؟ ترکش��ی به مچ پایش اصابت کرده 
و خون جاری بود. گفتم چه خبر؟ با ناراحتی 
گفت: لودر افتاد دست ش��ان. م��ن خندیدم. 
گفت چته؟ به ش��وخی گفتم خب استیکش 
پیش ماس��ت، نمی توانند لودر را جایی ببرند. 
اما وقتی روز بعد منطق��ه را دوباره آزاد کردیم 
لودر را آتش زده بودند. به قول شهید سیدرضا 

حسیني: »احمق های نفهم«.

نحوهشهادتسیدرضاحسینياززبانهمرزمش
تروریست هاي نفهم 
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  مجيد محمد*
همه غصه از اينجاي قصه شروع شد كه مدام گفتيم يادش بخير. 

 اما آيا براي يك بار هم كه شده همتي كرديم تا آن رفتارهاي خوب و 
سنت هاي قشنگ را دوباره تكرار كنيم؟ وقتي يك مرد براي تشكيل 
زندگي بر اين باور بود كه فرديت و منيت ديگر مهم نيست و به خانواده 

و تشكيل آن دست يافته اس�ت، از خود گذشتن براي وي يك ارزش 
محسوب مي شد و همچنين زن ها در دوران هاي مختلف و سال هاي 
تا كنون بارها اين مهم را تجربه كرده اند. گذشته ها گذشت، اما چقدر 
الگو ها توانس�تند مفيد باشند؟ چقدر توانس�تيم از الگوها استفاده 
مناسب كنيم؟ نس�ل قديم چقدر توانس�ت ميان خود و نسل جديد 

طرح دوستي بريزد؟ چقدر توانست در تربيت نسل بعد از خود مؤثر 
باشد؟ و چقدر توانست ويژگي ازخودگذشتگي را به عنوان يك عنصر 
مهم در سامت زندگي به نسل بعد از خود منتقل كند؟ پرونده صفحه 
امروز سبك زندگي را به موضوع ازخودگذشتگي اختصاص داده ايم. 

با ما همراه باشيد. 

   مجيد محمد
 حاا چي ميش��ه جلو در خونتون پارك كنه؟ 
خب جا نبوده. چرا پنچر ميكني؟ دقيقاً همون 
موقع كه ماشينشو پنچر كردي باباش سكته 
كرد، دير رسيد بيمارستان، بردنش قبرستان، 

قاتل… !
بابا مسابقه كه نيس��ت، ميبيني اين همه نور 
باا ميزنه، خب بذار بره. حاا هم كه راه دادي 
جلوت افتاده كه چي ميفتي دنبالش كه:»نه 
بايد چشش��و كور كنم.« نور باا ميندازي تو 
ماشين طرف، خب شايد اون عجله داره بايد به 

كار واجبي برسه... 
زل ميزني تو چشم پيرمرد. خب بابا بلند شو، 
اون بش��ينه، دوتا ايس��تگاه بعد پياده ميشي 

ديگه... 
حاا يه دونه نونم ننه قزي بخره بره، دعوا نكن. 
فيگور بدنس��ازي ميگيري براي شاطر و براي 

پيرزنه كه نوبت منه هاااااا؟... 
بزرگ ش��دي 20 س��الته هنوز رخت خوابتو 
بابات ميندازه؟ اين درس��ته پدرت جلوي تو 
دوا راس��ت بش��ه بعد تو »كل��ش آف كلنز« 

بازي كني؟
ميبيني زنه اس��ترس داره، راهنما زده، صبر 
ميكنه تا بپيچه! مگه مسابقه اس گاز ميدي رد 

بشي، خب بذار بره… 
به خدا، به پير، به پيغمبر، هواپيما بدون تو كه 
از گيت رد شدي پرواز نميكنه، هل نده، زشته، 

خارجيا بهت ميخندن... 
ميدون��م كار داري، چ��ك داري، كلي اعتبار 
داري، ولي يه فيش بانك هم برا اون پيرمرده پر 

كن، بلد نيست بنويسه... 
س��رت درد ميكنه رفتي دكتر. ميبيني دل و 
روده طرف تو دستش��ه داره داد ميزنه، نوبتتو 

نميدي بهش، آخه چرا؟... 
سوپر ماركت شلوغه و يكي يكي به نوبت دارن 
خريد ميكنن. وس��ط خريد و حس��اب كتاب 
اومدي هي مي پرس��ي چقدر ش��د؟ قيمتش 

روش ديگه... 
رفتي كباب��ي ان��گار دنبالت ك��ردن كبابو با 
بش��قابش داري قورت ميدي. ط��رف اومده 
س��فارش بده بچه اش داره ن��گات ميكنه يه 
تعارف نميكني. ش��ايد بچه دلش بخواد خب. 

انگار نه انگار... 
 بهش پول قرض دادي نداره بده. ميگه بچه ام 
مريضه. فرض كن داره دروغ ميگه. چرا ميزني 
تو روي طرف كه داري دروغ ميگي؟ بهش وقت 

بده قرضتو ميده ديگه... 
نذر ميكني غذا بدي اول برا خودت برميداري 
بعد برا داداشت؟بعد طرف التماس ميكنه ميگه 
تو رو خدا دوتا ديگه ام بده ميگي بسه ديگه برو، 
ميگه مريض دارم ميگي دروغ نگ��و. بده بابا، 
شايد ندارن بخورن ميخواد يخچال خونشون 

پر بشه، نترس، خودت گرسنه نميموني... 
ميخواي سوار بي آر تي بش��ي يكي پول ميده 
براش بليت بزني، خب بزن چه ايراد داره. يكي 
هم پيدا ميش��ه براي تو كارت ميكشه. كارشو 

چرا راه نميندازي... 
حاا يه ش��به ديگه. مهمون اومده خونه تون. 
يه امشبو اون سريال كوفتي تركيه اي رو نبين. 
اصًا چه بهتر يه ش��ب بي اخاقي كمتر. دل 
مهمونتو ش��اد كن بزن معماي شاه رو ببينه، 

بذار يكي بفهمه تاريخو... 
زنت نظرش اينه. بابا دلش نيس تو فان كارو 
كني. ميدونه اگه اون كارو بكني اثر منفي مياد 

تو زندگيت. كوتاه بيا باباجون، نكن خب... 
ميدونم خاف نميكني. ميدونم رفيقاي خوبي 
داري. بابات نگرانه. خب ن��رو، نگرد، دلش كه 
آروم ش��د بهش تضمين بده. اينق��در جدال 

نكن... 

ماهي يه نفر اس��مش تو اين وام خونگي ها در 
مياد. ميبيني غم كل زندگيشو گرفته. ميبيني 
داره ميخوره زمين بده بهش نوبتتو. خدا دلتو 

شاد ميكنه... 
از مترو پياده ميش��ي زنه با بچه اش ايس��تاده 
بره خونه. جاتو بده بهش يه ماشين زود تر بره. 
خودت مردي ميفهمي چي ميگم. دير برسه، 
نرسه غذا بذاره و چاي دم نكنه شوهرش باهاش 
دعوا كنه مقصر تويي. يه تاكسي عقب تر سوار 

شو چي ميشه مگه... 
بيمارستانه، برج مياد كه نيست، اون باا هم 
براي تو يكي خبري نيس��ت. آسانس��ور براي 
مريضاست بيا بيرون بذار پدرشو با ويلچر ببره. 
كراوات زدي بگن دكتري؟…ميدونم خيلي 
عاقه داري، برانكو رو به اندازه بابات دوس��ت 
داري، ولي ببين همسايه پاييني مريض داره، 
خوابه، صداي تلويزيونت��و كم كن. قول ميدم 

برانكو نفهمه... 
دوساعت دوساعت زنت ميميره و زنده ميشه 
بيدار ميشه بچه شير ميده، عصبي ميشه. توجه 
بهش نميكني نكن، حاا بذار يه وقتايي حرف 

حرف تو نباشه خب... 
ميري س��ركار خانمت برات غذا ميذاره ظرف 
غذاتو بش��ور هيچي ازت كم نميش��ه. بعضي 
وقتا تو خونه هم كمكش كن بذار بدونه برات 

مهمه... 
اول هفته تا آخر هفته صب��ر مي كنيم، حيف 
نيس��ت جمعه صبح صبحانه دلچس��ب كنار 

خانواده رو ميذاري ميري كوه تنهايي؟... 
تو كه ميدون��ي ترافيك بوده ش��لوغه، تو كه 
ميدوني كارش س��خته خسته اس��ت، تو كه 
ميدوني دستش خاليه و يه دنيا غصه داره، تو 

ازخودگذشتگي كن و بهش توجه كن... 
مرده، خس��ته اس، غرور داره، لج نكن، حق با 
توس��ت، ولي ازخودگذش��تگي كن، بذار سر 
فرصت باهاش حرف بزن، اان وقتش نيست... 
همس��رته، غريبه كه نيس��ت روحرفش مدام 
نه مياري. تو كه تو آش��پزخونه كار نميكني، 
اون ميخواد كار كنه. گذشت كن. يكم تاش 
بيش��تر كن يه وس��يله بهتر براي آشپزخونه 
بگير. فكرش��م نكن كه حرف من نشد حرف 

اون شد... 
همس��ايه مجتمع تون مادربزرگش دو ماهي 
مهمون خونه شون شده، تندي نرو بگو پول آب 
تقسيم بر تعداد بعاوه مهمون ايشون. مهمون 
حبيب خداس��ت، بذار توام تو اي��ن مهموني 

شريك باشي. 
پوست موز انداخت زمين رفت. ميدونم ديرت 
شده كار داري، يه لحظه صبر كن بردار بنداز 

سطل آشغال كسي پاش ليز نخوره... 
دلت خيلي چيزا ميخواد. ش��وهرت هم نداره. 
دستش خاليه. خسته اس. كار بيرون و سروكله 
زدن با اي��ن و اون، از تو غافلش ك��رده. تو كه 
ميدوني اينارو گذشت كن. قول ميدم خدا از 
يه جايي كه گمان نميبري تورو به خواس��ته 

دلت ميرسونه... 
عروسي رفتين؟به سامتي. آخر مجلس تندي 
سوار ماشينت نشو بوق بوق راه بنداز. يه لحظه 
نگاه كن هس��تن كسايي كه ماش��ين ندارن. 

برسونشون. به جايي برنميخوره... 
توكه ميدوني شوهرت از فان رنگ بدش مياد. 
قبول دارم تو خيلي رنگ قرمز دوست داري. به 
خاطر تحكيم و ثبات خانواده گذش��ت كن. تا 
زماني كه متقاعد ش نكردي بعد شايد تونستي 

قانعش كني. صبوري به خرج بده... 
ميدونم خونه خودته اختيارشو داري تا سال 
به س��ال قيمت تمام ضرره��اي زندگيتو از 
حلقوم مستأجر بكشي بيرون، اما يه نگاه به 
دستاش بكن. اونقد سيمانكاري و گچكاري 
كرده شده مثل رنده. با اون دستاي زمخت 
حتي بچه ش��و نميتونه نوازش كنه. اانم كه 
ساخت وساز خوابيده، خب كمتر اجاره بگير 

ازش…
يادت باش��ه اگه در آمد خوبي داشت به خاطر 
يه مانتو مدرسه دخترش هي نميگفت تخفيف 
بده. مطمئن باش نداره، تو كمتر سود كن، خدا 

روزي رسونه…
و اما ختم كام... گذشت چيز خوبيه. اين همه 
روزاي خوب از ما گذشت، اين همه ما از روزاي 
بد گذشتيم. ازخودگذشتگي به آدم عزت نفس 
ميده. بزرگ��ي و بزرگواري مي��ده. فقط يه جا 
ازخودگذشتگي نكن و از همه جلو بزن:»تقوي 

و عمل صالح«... عزت زياد!

چه فرصت هاي قشنگي كه از دست مي دهيم
خواهر من! برادر من! تو گذشت كن

بي مقدمه بي تعارف

سبك رفتار

چرا ازخودگذشتگي در خانواده ها كمرنگ شده است؟

از خود بگذريم تا به خود برسيم

    نسل هايي كه از خود نمي گذرند
قديم ترها خانواده از نق��ش اجتماعي مهمي برخوردار 
بود و به عنوان مثال اگر ش��خصي براي خريد مي رفت 
و مي گفت من پسر فاني هستم اين يك اعتبار مهمي 
براي او بود. به واقع خانواده و افراد آن اثرگذاري زيادي 
در جامعه داش��تند و جامعه نقش كمت��ري در تربيت 
صحيح يا ناصحيح آدم ها داشت. درجامعه كنوني شاهد 
اثرگذاري بيش��تر نهاد هاي مختلف فرهنگي، تربيتي، 
آموزشي و پرورشي، هنري و غيره در مقايسه با گذشته 
و در مقايس��ه با خانواده هستيم. ش��ايد يكي از دايل 
آن گس��ترش دامنه فعاليت نهادهاي اجتماعي باشد. 
بي تعارف امروزه درس��ت يا غلط فضايل اخاقي گاهي 
آن قدر ها هم مهم نيست كه بخواهيم خانواده و اصالت 
يك فرد را بررس��ي كنيم، همين كه فيلم س��از خوبي 
است كافي است، بي آنكه بدانيم در دامن كدام عاطفه و 
محبتي پرورش يافته يا كدام انديش��ه اي او را تشويق و 
حمايت كرده است! اين در حالي است كه خانواده ذاتاً 
و به لحاظ هويتي يكي از مهم تري��ن اركان اثرگذار در 
جامعه است كه با رش��د آن از هر لحاظ جامعه اي بهتر 
خواهيم داشت. اين روز ها متأسفانه خانواده تبديل به 
يكي از آسيب پذيرترين نهادها شده است، در حالي كه 
شايد اگر گاهي ازخودگذشتگي در ميان اعضاي آن اجرا 

شود مشكات نيز كمتر خواهد شد. 
با اين همه امروز بيشترين دعواي خانواده هاي نوظهور 
به موضوع فردگراي��ي برمي گردد. با اينك��ه در برخي 
خانواده ها هنوز دو نس��ل در حال زندگي است اما نسل 
جديد كم كردن اين فاصله را پذيرا نيست و معتقد است 
هر نس��لي ارزش هاي خود را دارد و قديمي ها قديمي و 
كهنه شده اند. اين درحالي اس��ت كه نسل گذشته هم 
معتقد اس��ت بچه هاي امروزي زندگي ك��ن و اهل نان 
درآوردن و سختي كشيدن نيستند، اخاق هم ندارند و 

بزرگي و كوچكي هم سرشان نمي شود!
    هنوز خانواده هاي با اصالت هستند 

با اي��ن حال هنوز هم هرچند كم ش��مار ولي هس��تند 
خانواده هايي كه توانس��ته اند از نس��ل خ��ود چيزهاي 
خوبي را به نس��ل جديد منتقل كنند و هنوز هس��تند 
دختراني كه دوست دارند ازدواج كنند، كدبانوي خانه 
باشند، بوي غذايشان تا 10 خانه آن طرف تر برود، براي 
مردش��ان خانمي كنند و مادر ش��دن آرزويشان باشد، 
دلشان بخواهد به فرزندشان شير بدهند و او را در دامان 
خويش پرورش دهند حتي اگر قرار باش��د تحصيلشان 
به تعويق بيفتد يا به پرورش اندام نروند. حتي اگر قرار 
باشد آرايش نكنند و آراس��تن را ترجيح دهند تا مبادا 
نوزادش��ان آس��يب ببيند. حتي اگر به قرار مدارش��ان 
نرس��ند، اما خانه را پايگاه ايمن مردشان كنند و كانون 
خانواده گرم باشد. حتي اگر خواسته هايشان به اجابت 
نرس��د؛ چراكه زندگي و تحكيم روابط در آن را اولويت 
مي دانند و هنوز هستند مرداني كه بيرون از خانه دلشان 
نيايد چي��زي تنهايي بخورند و هم��ان را بهانه كنند تا 
خانواده را بيروني ببرند و دلي از عزا در بياورند. مرداني 
كه بيشترين دوستي و رفاقتشان با زن و فرزندشان است 
و دوستت دارم هايي كه فقط به اهل بيت خود نثار كنند. 

هنوز مرداني هستند كه كت از تن به در كنند و در سرما 
بر اندام همسرشان كنند، مرداني اهل كارزار كه حتي 
نان را از چنگ شير در بياورند. هنوز هستند مرداني كه 
به همسرشان مي گويند من و تو نداريم من هم در كار 

خانه به تو كمك مي كنم. 
    چرا بايد ازخودگذشتگي كنيم؟

از خود گذشتن يك فضيلت اخاقي بسيار مهم است كه 
مصاديق بسيار زيبايي در خانه و خانواده دارد و بيشتر 
دعواهاي زن و شوهري ناشي از فقدان يا كمرنگ شدن 

همين ويژگي اس��ت. ش��ايد باور كردن برخي چيز ها 
سخت باشد اما حقيقت دارد كه خانواده اي براي اينكه 
مرد و زن هر دو به دليل اتفاق نظر و گذش��ت نداشت، 
از هم  جدا شدند، در حالي كه فروپاش��ي خانواده را با 
ازخودگذشتن مي توانيم در بسياري از اوقات تبديل به  

وابستگي و دلبستگي زيبا كنيم. 
حاا چرا ازخودگذش��تگي كنيم؟ اگر ق��رار به درك 
متقابل اس��ت و احترام ب��ه نظر يكديگر، ف��داكاري و 
ازخودگذشتگي چرا؟ مگر زن و مرد نبايد نقش يكديگر 
را بپذيرن��د؟ پس هركس ج��اي خ��ودش. زن و مرد 
اسير هم نيس��تند، فرديت هم از انسان جدايي ناپذير 
اس��ت، پس چرا اجباراً فداكاري كنيم؟اينها بخشي از 
سؤااتي اس��ت كه به ذهن همه ما متبادر خواهد شد، 
اما واقعاً چ��را؟ در اينباره با اس��ماعيل اباذري مدرس 
دانش��گاه در زمينه م��ددكاري خانواده و كارش��ناس 
ارشد مددكاري در نهاد هاي بهزيستي و كميته امداد 

گفت وگو كرده ايم. 
    نتيجه ازخودگذشتگي به خود رسيدن است

متأسفانه در حال حاضر چيزي كه در خانواده ها كمرنگ 
شده همين ازخودگذشتگي و فداكاري است كه فقدان 
يا وجود آن مي تواند مهم ترين محرك براي فروپاش��ي 
يا عدم فروپاشي خانواده ها باش��د. جالب اينجاست كه 
اين روحيه معن��وي گاهي در جامعه به س��رحد ايثار و 
از جان گذشتن مي رس��د، به گونه اي كه كساني در راه 
نجات جان ديگران خود را به خطر مي اندازند، در حالي 

كه در بسياري از خانواده ها 
رأي و نظر خ��ود را با هم در 
نمي آميزند چه برس��د به از 

خودگذشتن!
يك��ي از نظريه هاي��ي ك��ه 
دراينباره موجود است رفتار 
مبادله هومنز اس��ت كه به 
تبيي��ن رفتار انس��ان ها در 
قالب مبادله پرداخته و براين 
باور اس��ت كه رفتار انسان 
و انجام آن در راستاي برآورده ش��دن يكي از نياز هاي 
اوست، حتي گاهي براي ارضاي نياز هاي فطري و فكري 

خود ايثار مي كند. 
علت كمرنگ شدن اين فضيلت اخاقي مهم در جامعه 
و نيز خانواده اين است كه انسان هرچقدر نسبت به خود 
بيگانه تر ش��ود جاي اين رفتارها را چيزهاي ديگري پر 
مي كند، مانند ماديات و دلمشغوليات به دنيا و ظواهر. 
به واقع انساني كه مملو از منيت و خودخواهي شده باشد 

نمي تواند فداكاري كند. 
اما چرا انس��ان مهم ترين چيزي را ك��ه در طول تاريخ 
زندگي اش مي س��ازد )خانواده( آن را خ��راب مي كند. 
اساس��اً تعامات براي چيس��ت؟ آيا همي��ن احترام به 
نظر هم خود نمونه فداكاري و ايثار نيس��ت؟ آيا سازش 
و صلح در خان��واده بهتر از جدال پياپي نيس��ت؟ حتي 
درك متقابل همان ازخودگذشتگي است. انسان وقتي 
از خود و منيات خود مي گ��ذرد در واقع تذهيب نفس 
مي كند و دست از خودخواهي مي كشد. البته هميشه 
هم نظر دادن ها و خواسته ها خودخواهي نيست. گاهي 
براي رشد يك زندگي، اعضاي خانواده نظرات متفاوت 
و همس��ويي دارند اما اينكه نظر چه كسي و چرا اقدام 
شود موجب مشاجره هم مي شود. محيط خانواده بايد 
هميشه مملو از مشاركت باش��د. همدلي و همكاري از 
روي دوست داشتن به تحكيم خانواده كمك مي كند. 
يكي از مهم ترين چيزهايي كه امروز نياز خانواده هاست 
اصول مذاكره است. حاا بين زن و شوهر و بعد ميان پدر 
و مادر و فرزندان. شما در يك معامله ساده نگاه كنيد اگر 
حرف حرف يك نفر باشد، ممكن است اصًا معامله اي 
اتفاق نيفتد، اما وقتي پاي دونفر به ميان مي آيد، يعني 
دو نظر و ب��ا رعايت اص��ول مذاكره به نتيج��ه مثبت و 
مطلوب خواهند رس��يد، ح��ال در خان��واده كه ارزش 
معنوي و اثرگذاري بهتر و ارزش بيش��تري دارد اگر ما 
نس��بت به يكديگر با محبت رفتار كنيم موفق خواهيم 
بود. اين به اين معنا نيست كه خواسته ها مطرح نشود و 
از خواسته ها بگذريم،بلكه بدين معناست كه خواسته ها 
را منطبق با خانواده،امكانات،سياس��ت ها و امنيت آن 
پيش ببريم كه به بدنه آن آسيبي نرساند. همه خانواده ها 
مي توانند ب��ا رعايت اص��ول مذاكره و ارتب��اط مؤثر با 
يكديگر به جاي جدال به نتيجه ه��اي خوبي در جهت 
رسيدن به خواسته هاي  فردي خود در زندگي برسند. 
با اين رويكرد، ازخودگذشتگي هم مي تواند آغازي براي 

به خود رسيدن باشد. 
*مؤلف، محقق و مددكار اجتماعي

ميخ�واد.  چي�زا  خيل�ي  دل�ت 
ش�وهرت ه�م ن�داره. دس�تش 
خالي�ه. خس�ته اس. كار بي�رون 
و س�روكله زدن ب�ا اي�ن و اون، از 
تو غافلش ك�رده. تو ك�ه ميدوني 
اينارو گذش�ت ك�ن. ق�ول ميدم 
خدا از يه جايي ك�ه گمان نميبري 
تورو به خواس�ته دلت ميرسونه... 

با اينكه در برخي خانواده ها هنوز دو نسل در 
حال زندگي است اما نسل جديد كم كردن 
اين فاصله را پذيرا نيست و معتقد است هر 
نس�لي ارزش هاي خود را دارد و قديمي ها 
قديمي و كهنه شده اند. اين درحالي است 
كه نسل گذشته هم معتقد است بچه هاي 
امروزي زندگي كن و اهل ن�ان درآوردن و 
سختي كشيدن نيستند، اخاق هم ندارند 
و بزرگي و كوچكي هم سرش�ان نمي شود!

 آنها گذشت كردند
 و زندگي مشترك ادامه يافت

گزارشي كوتاه از مراجعه يك زوج به كلينيك مشاوره
مدت�ي قب�ل خان�م »مري�م-ن« هم�راه آقاي 
»اميررضا- ح« از محله باقرش�هر ب�ا نامه اي از 
دادس�را به كلينيك مددكاري باران اميد براي 
مش�اوره طاق آمده بودند. ه�ر دو براي طاق 

توافقي به نتيجه رسيده بودند. 
     مسئله از نگاه خانم »مريم- ن«

هميشه حرف، حرف خودشه و ميگه به صاح زندگيمونه. 
پس من چي؟ سه س��اله ازدواج كرديم سالي يه بار، اگه 
بش��ه دوبار مس��افرت ميريم. لوازم زندگيرو كه عوض 
نميكنه. صبح تا شبم سركاره. وقتي هم مياد ميگم بريم 
بيرون، ميگه خسته م. من دلم به چي اين زندگي خوش 
باشه؟ ميگم بريم خونه مادرم، ميگه خسته م خوابم مياد. 
ميگم خودم برم؟ ميگه سرخود شدي؟ ميگم غذا درست 
كردم تويخچاله. داغ كن بخور، من برم بيرون. ميگه من 
بهت اجازه دادم مگه؟حرفم ميزنم داد ميزنه، دست روم 

بلند ميكنه و... 
    مسئله از ديد آقاي »اميررضا- ح«

ميگه همش حرف منه. خب تو نميخواي قبول كني من 
شوهرتم. نون آور اين خونه ام. من تا 10 ما آينده رو هم 
ميبينم، با اين اوضاع مالي تو اانو ميبيني بري عروسي 
فان لباس��و بخري براي يه ش��ب. خب درك كن. من 
ندارم. اگه چيزي ميگم براي تدابير زندگي ميگم. ميگي 
بريم بيرون، ميگم بيرون رفتن خرج نداره؟الكي؟خشك 

و خالي ببرمتون كجا تو اين بي بنزيني ماشينم؟ حرفم 
ميزنم صداشو ميبره باا. خانم من نميخوام صداي زنم 

بره بيرون... 
   دعوت به آرامش و گذشت

هر دو دعوت به آرامش و مشاوره فردي شدند و قرار شد 
در اين مدت با هم عين دوتا آدم معمولي رفتار كنند تا 
به جلسه مشاوره گروهي برسيم. به خانم گفتيم صبور 
باش، گذشت كن،ش��رايط فعلي همسرت را درك كن. 
خواسته هايت را طور ديگر با رفتار زنانه و محبت و مهر 
به ش��وهرت بيان كن. س��خت نگير و بگذار زمان پيش 

برود،كم كم مشكات را با هم حل كنيد. 
به آقا هم گفتيم صبور باش و گذشت كن.با شرايطي 
كه فعًا داري بديهي است كه همسر تو توقعاتي دارد 
و تو نمي تواني برآورده كني. البته اين ضعف تو نيست، 
فقط فعاً شرايطت اين است. سخت نگير. گاهي اگر هم 
خسته اي  اطراف خانه قدمي بزنيد. برويد بيرون يك 
مشت تخمه بشكنيد، خيلي هم باصفاست، نه ماشين 
برده اي نه راه دوري رفته اي، فق��ط نيازش را برآورده 
كرده اي. شايد نداني برآورده كردن نياز عاطفي چقدر 

مهم است و... 
اان مدت مديدي اس��ت هر هفته هنوز مشاوره فردي 
دارند و به زندگي خود ادامه داده و يكديگر را پذيرفته اند. 

گذشت و فداكاري نيز سرلوحه كارشان شده است. 

سبك تعامل سبك ايثار

آنان كه اسطوره ازخودگذشتگي اند
 عده اي از آدم ها هستند كه انگار روي پيشاني شان 
براي هميشه ازخودگذشتن ، ايثار و فداكاري نوشته 
شده و ما هميشه مرهون اين آدم ها هستيم. مثل 
پرستارها، آتش نشان ها، پليس و همه سربازاني كه 
جان بركف به پاس��داري از وطن مي پردازند. همه 
آنهايي كه سختي مي كش��ند تا چيزي ياد بگيرند 
و بتوانند ياد ما بدهند. همه آن كس��اني كه ش��ب 
نمي خوابند تا ما راحت بخوابيم. رفتگر محل بوي 
زباله مي گيرد تا شهر معطر ش��ود از بوي طراوت. 
خدا به همه آنها عزت مدام عنايت كند. از آن كسي 
كه جوي تميز كرده و ش��هر را نظاف��ت مي كند و 

از غرورش مي گ��ذرد بگير تا آن م��ردي كه همت 
و اقتدارش يك مملك��ت را در امني��ت كامل نگه 
مي دارد. خدا برايمان حفظشان كند و سبز و بهاران 
باد ياد و خاطره همه شهدايي كه چون چشمه ساران 
زال جوشيدند و روان شدند و بر خاك ايران راست 
قامتان جاودانه تاريخ ماندن��د. همان ها كه نمونه 
بارز ازخودگذش��تن بودند. آنان كه مي توانس��تند 
از آن روزهاي س��خت فرار كنن��د و حتي به خارج 
از اي��ن خاك بروند، ول��ي ماندند و پناه ما ش��دند. 
ازخودگذشتن واقعي را از آنان بياموزيم. همان هايي 

كه اسطوره ازخودگذشتگي هستند. 

 اسماعيل اباذري

 مدرس دانشگاه و كارشناس 
ارشد مددكاري
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گروه حقوقی روزنامه جوان پذيرای مطالب جامعه حقوقی  است.
 انتشار ديدگاه های حقوقی به منزله تأيید يا رد تمام محتوای آنها نیست. 

 جوان تروریسم جنسی 
و اغمای حقوق کیفری

تروریسم، جرمی با ماهیت سیاسی است که هدف آن، ایجاد اخال در 
نظم عمومی از طریق وحشت پراکنی است؛ ابزاری مجرمانه در دست 
مخالفان، که با آن به جنگ نرم یا س�خت ب�ا حکومت ها می پردازند.

از جمله مصادیق این پدیده ش��وم، سوءاس��تفاده از وجود ش��ریف زن و 
شکستن حریم و عفاف کسی اس��ت که نقش پرورش دهنده نسل آینده 
کشور را در مقام عظیم الشأنی همچون مادر دارد. تروریسم جنسی با هدف 
»آندلسی کردن ایران« به جنگ سرد و نرم با نظام جمهوری اسامی ایران 

آمده و متأسفانه قربانیانی هم از ما گرفته است.
سیستم اسکورت س��رویس یا همان فاحشه گری رسمی است که توسط 
باندهای بزرگ قاچاق انسان برای سرویس دهی جنسی هدایت می شود؛ 
این سیستم در بسیاری از موارد با فریب دختران جوان و دادن وعده های 
دروغینی همچون اشتغال درآمدزا، مدلینگ و شهرت بین المللی، ازدواج، 
س��فرهای تفریحی و گردش��ی در دنیا و... فعالیت مجرمانه  خود را پیش 
می برد.  آبان ماه 1396 رونمایی از مس��تندی به نام »پول و پورن« که به 
موضوع دس��تگیری باندی به نام    »اسکورت سرویس« و تعیین مجموعاً 
100 سال محکومیت حبس برای 10 نفر از آنها توسط شعبه  15 دادگاه 
انقاب اسامی تهران می پردازد، خبرس��از می شود. باندی که به ریاست 
فردی به نام الکس و مادرش، با فری��ب بیش از 800 دختر ایرانی، طی دو 
سال به ارائه سرویس جنسی به مشتریان خود در دوبی و مالزی می پرداخته 
و در اعترافات دستگیرشدگان آن آمده اس��ت که مادر الکس با تابعیتی 
امریکایی گفته بود که مأموریت الکس، پول سازی از شیعه و دختران شیعه 
است. نوام چامسکی معتقد است: »تروریسم، کاربرد ابزار زورگویانه برای 
هدف قرار دادن مردم غیرنظامی در تاش برای دستیابی به اهداف سیاسی، 

مذهبی یا غیره است.« 
با کنار هم قرار دادن چنین تعاریفی از تروریسم و نقشه های شوم دشمنان 
ایران اسامی برای آندلسی کردن ایران؛ با مصداق نوینی از به کارگیری ابزار 
مجرمانه علیه مردم غیرنظامی، یعنی تروریسم جنسی روبه رو  می شویم که 
اقدامات سازمان یافته ای همچون پرونده الکس، تنها نمونه ای از آن است.

کتاب خاطرات مستر همفر و اشاره به سیاست های انگلیس برای کشورهای 
اسامی نیز در همین زمینه درخور توجه است. آنجا که می نویسد: »به هر 
وسیله ای شده باید زن مسلمان را از حجاب اسامی خارج و بی حجابی را 
در بین زنان مسلمان رایج کرد.«چنین سیاستی به اذعان تاریخ، در زمانی 
که مسلمانان آندلس قدیم، 800 سال حکومت و تمدن بزرگ اسامی را 

در اروپا پایه ریزی کردند، کارساز بوده است. 
رهبر معظم انقاب از س��ال ها پیش، خطر آندلسی شدن ایران را گوشزد 
می کردند و به طور مث��ال در دیدار با جوانان و دانش��جویان سیس��تان 
و بلوچس��تان در تاری��خ 1381/12/6 می فرماین��د: »سیاس��ت ام��روز 
]امریکایی ها[، سیاست آندلسی کردن ایران است! موضوعی که من با شما 

در میان می گذارم شکل موعظه ندارد؛ بلکه موضوعی اساسی است.«
لذا به نظر می رسد جای تردیدی وجود نداشته باشد که جمهوری اسامی 
ایران در حال حاضر نه تنها با اَش��کال بارزی از تروریس��م همچون قتل و 
کشتار مواجه است، بلکه با گونه ای دیگر از تروریسم که به صورت پنهان و 

نرم عمل می کند، یعنی تروریسم جنسی هم روبه رو است.
ولکن متأس��فانه حقوق کیفری به عنوان یکی از ابزارهای مهم به منظور 
مقابله با جرائم سازمان یافته، نتوانسته همگام با تحوات جرائم و گسترده 

شدن آنها، تغییر و تحول ایجاد کند.
نه تنها تروریسم جنسی، بلکه اصل تروریس��م و اقسام آن نیز مورد توجه 
خاص قانونگذار کیفری نبوده و هم��واره به اتکای وجود جرم انگاری های 
موجودی همانند محاربه، از توسعه کمی و کیفی قوانین کیفری بازمانده 
اس��ت. اصل عنوان مجرمانه ای همچون تروریس��م جنس��ی یا اقدامات 
س��ازمان یافته منافی عفت هیچ گاه تاکنون به دید ی��ک خطر بزرگ و به 
معنای واقعی کلمه، »تروریسم جنسی« مورد توجه قرار نگرفته است و بر 
همین اساس شاهد هستیم که به طور مثال سرکردگان پرونده الکس با 

عناوینی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم می شوند! 
البته قانون مجازات اس��امی مصوب 1392 به تبعی��ت از متون فقهی و 
برای نخستین بار در ماده 286 به  جرم انگاری افساد  فی اارض پرداخته 
است؛ عنوانی که اگرچه مانع فرار سرکردگان باندهای تروریستی جنسی 
از مجازات استحقاقی خود خواهد شد لکن با عنایت به فضای بین المللی 
و لزوم ادبیات مشترک و همه فهم به منظور پیشبرد اهداف، هیچ گاه جای 

عنوان مستقلی همچون »تروریست« را نخواهد گرفت.
*دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عدالت

 انتشار نخستین کتاب 
»فرهنگ حقوق ارتباطات«

کتاب »فرهنگ حقوق ارتباطات« 
که نخستین فرهنگ منتشر شده 
در زمینه حقوق ارتباطات در کشور 
اس�ت، توس�ط دانش آموختگان 
رش�ته  ارش�د  کارشناس�ی 
»حق�وق ارتباط�ات« دانش�گاه 
عام�ه طباطبایی منتش�ر ش�د.

در مقدمه این کت��اب که گردآوری، 
تدوین و ترجمه آن توسط »خدایار 
س��عید وزیری« و »خدیجه بیات« 
دانش آموخت��گان رش��ته حق��وق 
ارتباطات دانشگاه عامه طباطبایی و »سحر سیدتفرشی ها« دانش آموخته 
حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته و از سوی انتشارات 
خرسندی منتشر شده است، می خوانیم: »پیشرفت روزافزون ارتباطات و 
تکنولوژی های اطاعاتی و ارتباطی، پرداختن به ابعاد حقوقی این حوزه را 
هر روز اهمیتی بیش از پیش می بخشد و قطعاً یکی از مهم ترین پیش نیازها 
و الزامات تحقیق و پژوهش در هر حوزه ای آشنایی با ادبیات و اصطاحات 
آن حوزه اس��ت و به همین س��بب نیز همواره شاهد انتش��ار فرهنگ ها و 
ترمینولوژی های تخصصی در حوزه علوم گوناگون هستیم. کتابی که در 
دست دارید نیز از جمله این فرهنگ های تخصصی است که با توجه به نوپا 
بودن رشته حقوق ارتباطات در کشور و کمبود منابع و لزوم بهره مندی از 
کتب و مقاات خارجی نیاز به در دسترس بودن معنای اصطاحات رایج در 
این متون احساس می شد. هرچند قطعاً این اثر به عنوان نخستین فرهنگ 
در حوزه حقوق ارتباطات دارای نقایص فراوانی است که امید است با کمک 
خوانندگان گرانق��در در چاپ های آتی ایرادات رفع و ب��ر غنای آن افزوده 
ش��ود. این اثر دربردارنده بیش از 600 واژه و عب��ارت اصلی در حوزه های 
مختلف حقوق ارتباطات است و همچنین به بیان خاصه ای از مهم ترین 
کنوانس��یون های مرتبط با حقوق ارتباطات نیز پرداخته اس��ت. در انتها 
نیز برای تسهیل دسترسی محققان به منابع لیس��تی از رگواتوری های 
کشورهای گوناگون با آدرس اینترنتی آنها که مهم ترین مرجع برای تحقیق 
در حوزه مقررات ارتباطات است و همچنین لیستی از مهم ترین ژورنال های 
تخصصی حق��وق ارتباطات و مجموعه ای از پرکاربردترین اس��ناد حقوق 

ارتباطات کشور آورده شده است. امید آنکه مفید افتد و در نظر آید.«
چاپ اول کتاب »فرهنگ حقوق ارتباطات« در 152 صفحه و توسط انتشارات 

خرسندی منتشر و به جامعه علمی و دانشگاهی کشور عرضه شده است.

محمدجواد آقاباقری*

  اصل تفکیك قوا، تعامل و ایجاد محدودیت 
قدرت فسادزا است و اگر بر آن نظارت نشود کانون فساد 
مي  ش��ود. اصل تفکیک قوا همان موضوعي است که در 
شاکله نظام هاي مردم سااري تعریف مي  شود. در قرون 
هفدهم و هجدهم و درست پس از کنگره »وستفالی« بود 
که سیستم کشورها اصل تفکیک قوا را به عنوان مفهوم 
بنیادي سیاس��ت پذیرفت. مفهومي   که امروز در قالب 
تقسیم قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه مورد 
قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسکیو 
فیلس��وف و متفکر فرانس��وی قرن هجدهم است. اصل 
تفکیک قوا به مطل��ق )بدون قدرت دخال��ت قوا در کار 
یکدیگر( و نسبي )در عین تمایز با یکدیگر ارتباط دارند( 
تقسیم مي  شود و در کش��ور ما به عنوان »استقال قوا« 

شناخته مي  شود. 

آنچه در مفهوم اس��تقال قوا مهم بوده، این است که 
طبق ترتیبات تعیین شده در قانون اساسی کشورها، 
این مفهوم منجر به ایجاد محدودیت در کنار تعامات 
س��ازنده مي  ش��ود. در مفهوم کلي تر مي  توان از آن به 
عنوان اهرم هاي نظارتي تعریف کرد، به این ترتیب که 
هرکدام از قوا با اختیارات تعریف شده، قادر خواهند بود 
بر نهاد دیگر نظارت کنند. در قانون اساسي جمهوري 
اس��امي   ایران تمامي   این اهرم هاي نظارتي تعریف و 
پذیرفته شده است. قانون اساسی ایران با توجه به این 
مهم، در اص��ل پنجاه و هفتم، اذعان م��ی دارد: »قوای 
حاکم در جمهوری اسامی ایران عبارتند از قّوه مقننه، 
قّوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر وایت مطلقه امر 
و امامت امت ب��ر طرق اصول آینده ای��ن قانون اعمال 

می گردند.«
به طور مثال، جایگاه نظارتي ق��وه قضاییه بر اعمال قوه 
مجریه از طریق دیوان عدالت اداري یا نظارت دادگاه ها 
است و شیوه نظارتي قوه مجریه بر قوه قضاییه نیز از طریق 

»بودجه«، »نهاد دادگستري« و »تعزیرات« است. 

  نظارت قوا بر قوه ناظر 
قوه مقننه به عنوان نهادي که دو رکن اصلي »قانونگذاري« 
و »نظارت« را بر عهده دارد از قوایي است که توسط قوه 

مجریه به سه شیوه بر آن نظارت مي کند.
اول »بودجه بندي«، دوم »شوراي نگهبان« که اصطاحاً 
گفته مي  ش��ود،  با توجه ب��ه اینکه ش��وراي نگهبان به 
عنوان نهاد باادستي قوه مقننه عمل مي کند، یک رکن 
قانونگذار نیست و انتخاب شش عضو حقوقدان این شورا 
که از طریق قوه قضائیه و مجریه انتخاب مي شود نوعي 

محدود سازي خروجي تصمیمات قوه مقننه است.
 سوم نیز از طریق ایحه هاي ارائه شده از سوي دولت به 
قوه مقننه صورت مي  گیرد. از آنجا که قوه مجریه مشغول 
کار اجرایي است در نتیجه بیشتر از سایر نهادها مي  تواند 
خأهاي قانوني را شناسایي کند؛ خأهایي که با تأیید 

نمایندگان براي مردم تکلیف تعیین مي  کند و در نهایت 
نمایندگان در قانونگذاري محدود به لوایح ارائه ش��ده از 

سوي دولت هستند. 
با چنین اهرم هایي که چندان قوي به نظر نمي رسند گفته 
مي  ش��ود هیچ نهادي بااتر از مجلس به لحاظ نظارتي 
نخواهد بود اما آیا این ش��یوه تفکیک ق��وا براي نظارت 
کافي اس��ت؟! به ویژه آنکه نمایندگان مجلس در ایفای 
وظایف نمایندگی از مصونی��ت قضایی هم برخوردارند. 
مطابق اصل 86   قانون اساسي جمهوري اساسي ایران 
»نمایندگان مجلس در مق��ام ایفاي وظایف نمایندگي 
در اظهارنظر و رأي خود کام��ًا آزادند و نمي توان آنها را 
به س��بب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایي 
که در مقام ایفاي وظایف نمایندگي خود داده اند تعقیب 

یا توقیف کرد.«
همین موضوع در م��اده 75 از آیین نامه داخلي مجلس 
نیز ذکر شده است که طبق اصل 86 قانون اساسي این 
مصونیت را تکرار کرده است. شاید به همین سبب است 
که پارلمان بر خاف دستور جلسه مشخص خود، شاهد 

نطق هاي متفاوت نماین��دگان از تریبون مجلس براي 
میلیون ها انساني است که به سبب رأي آنها در مجلس 

حضور دارند. 
  دموکراسي و جهان بیني الهي 

طبق آنچه جهان بینی الهي تعریف مي  شود، تعالي مادي و 
معنوي هدف تعریف شده اي است که بر اساس آن وظایف 
و تکالیفی خاص بر عهده حکومت و مردم گذاشته است. 
از آنجایي ک��ه تحقق هدف نهایی به تنهای��ی از عهده و 
توان حکومت خارج است در نتیجه همکاری و مشارکت 
تک تک افراد جامعه نیاز اصلي محسوب مي  شود. در این 
جهان بیني الهي مردم موظفند با مشارکت در پیشبرد 
برنامه ها، ارائه راهکارها و نظارت بر عملکرد نظام حاکم، 
حکومت را در تأمین مصالح معنوی و مادی جامعه یاری 
دهند. یکي از شیوه هاي این مشارکت که قالب اصلي آن 

دموکراسي یا همان مردم سااري دیني تعریف مي  شود، 
انتخابي است که تک تک افراد آگاهانه رقم مي  زنند و یکي 
از جلوه هاي این انتخ��اب، انتخاب وکاي ملت یا همان 

نمایندگان مجلس شوراي اسامي   است. 
  نظارت مردم بر قوه مقننه 

در ایده حاکمیت دینی نظارت امری مهم قلمداد می شود. 
آموزه امر ب��ه معروف و نهی از منکر، ش��ورا، نصیحت به 
امام مس��لمانان و ضرورت آرمان عدال��ت در حکومت 
اس��امی و برخورداری حاک��م از ویژگی هایی همچون 
عدالت و آراس��تگی به ارزش هایی مانند عدالت، موجب 
نهادینه س��ازی نظارت در ایده و به تب��ع آن، در رفتار و 
س��اختار اس��ت. در ایده حاکمیت دینی ضرورت توجه 
به مقوله مقبولی��ت در حاکمیت دین��ی و کارآمدی با 
مقبولیت رقم می خورد، این مقبولیت در حاکمیت دینی 
بر اساس معیار انتخابات محک می خورد. این انتخاب در 
مردم سااري دیني بر اساس شایسته سااری یا ضرورت 
برخورداری از صفات تعریف ش��ده اي همچون عدالت، 
تدبیرو مواردي از این قبیل است که از طریق رأي به فرد 

اعطا مي  شود.  مي  توان گفت با تعریف وکیل و موکل تا 
زمانی که نمایندگان ملت یا وکاي ملت خود را به ثبت 
دیدگاه های موکان خود ی��ا همان ملت محدود کنند، 
نمایندگی آنان هیچ انحرافی از اصول دموکراسی ندارد، 
ولی بی توجهی به خواسته  های هیئت رأی دهندگان و 
انتخاب کنندگان توسط انتخاب شوندگان خود نوعی هرج 
و مرج و آنارشي برخاس��ته از »پارلمانتاریزم« محسوب 

مي  شود، یعني بها دادن صرف به یک عضو با یک رأی!
افزون بر این طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در 
برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل 
داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. هر نماینده از سوی 
حوزه انتخابیه خود وارد مجلس می  شود، ولی طرف مقابل 
این فرد تمام مردم کشور هستند نه مردمی که به او رأی 
دادند. اگر وکیل یا موکل در دوران وکالت صفاتي را که 
مردم براساس آن صفات به وي رأي داده اند  را از دست 

بدهد یا مشخص شود که از ابتدا این اوصاف را نداشته، 
عقد وکالت خود به خود باطل است. پس از شاخصه  های 
پیمان نمایندگی به ویژگي هاي یک نماینده مي  رسیم. 
هر چند در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران درباره 
ویژگی ها و ش��رایط نمایندگان مجلس شورای اسامی 
به صراحت سخنی گفته نش��ده اما در اصل 62 شرایط 
انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات 

به عهده قانون گذاشته شده است. 
به طور مثال ما ویژگي هایي همچون تعبد به ارزش هاي 
اسامي، استقال خواهي، بیگانه ستیزي، دیانت و عدم 
مخالفت با نظ��ام و... را داریم. فرض کنیم نماینده اي در 
خط دشمن حرکت کند، یا اینکه قید تعبد به ارزش هاي 
اسامي   در مورد وي از بین برود، مگر نه اینکه با چنین 
فرضي صاحیت یک نماینده خود به خود از بین مي  رود؟! 
اما چگونه اس��ت که عدول از اصول اخاق��ي و رفتاري 

نمایندگان قابل اغماض است؟!
  خودنظارتي یا دیگرنظارتي؟!

اینجا به مفه��وم »هیئت نظارت بر رفت��ار نمایندگان« 
مي  رسیم. اساس و مفهومي   که از سال 89 شکل گرفت اما 
این سؤال را ایجاد مي  کند وقتي در جایي منفعت شخصي 
جمعي حاکم است، چگونه عده اي صاحیت رسیدگي و 
نظارت را بر خود دارند؟ آیا نمي  توان این خودنظارتي را به 

دیگرنظارتي تغییر داد؟!
طبق آنچه تعریف ش��د، این دیگرنظارتي توس��ط قوا و 
نهادهاي دیگر مغایر با اصول دموکراس��ي تعریف شده 
خواهد بود. منبع این وکالت براي حضور نمایندگي در 
مجلس، تک تک آرایي است که از سوي ملت آن هم هر 
چهار سال یک بار داده مي  شود اما این سؤال پیش مي  آید 
آیا نماینده یا وکاي ملت فقط براي کسب راي و حضور 
در خانه ملت نیازمند رأي هستند و این دموکراسي در 
جایي که نیازمند حذف فردي ب��ر خاف صاحیت ها 
باشد،  اعمال نمي  شود؟! آیا کش��ور ما به لحاظ مادي و 
معنوي ظرفیت برگزاري مجدد انتخابات را )یعني قبل از 
طي شدن دوره چهارساله نماینده(  براي تغییر هر نماینده 
از هر ده و روستایي دارد؟! قطعاً پاسخ منفي است و پاسخ 
روش��ن به همین خودنظارتي نماین��دگان برمي  گردد  
البته اگر دیگرنظارتي شود با مؤلفه هاي دموکراسي در 

تضاد است. 
اما بخش دیگري از پاسخ و نتیجه گیري فارغ از پرداختن 
به ش��یوه نظارتي بر نمایندگان به هم��ان ویژگي هاي 

انتخابي یک نماینده برمي  گردد.
اگر »هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان«، به درستي مر 
قانون را اعمال کند و نسبت به رفتارهاي خاف قانون یک 
نماینده پس از احراز غیرقانوني بودن، به صورت جدي 
وارد عمل ش��ود، نه هزینه اي بر جایي تحمیل مي شود 
و نه مؤلفه هاي مردم ساارانه نقض مي شود. واضح است 
که اقتضاي تفکیک قوا )به عنوان یک اصل مترقي(، عدم 
دخالت قوا در قواي دیگر است، اما این موضوع هم به این 
معنا نیست که یک قوه، دیکتاتور شود. دیکتاتوري یک 
قوه نقض غرض اصل تفکیک قوا است. براي جلوگیري 
از دیکتاتوري قوه مقننه، تقویت هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان و جدي و قاطع برخ��ورد کردن این هیئت، 

ازم است.

 سنگیني اصل تفكیك قوا 
بر دوش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

مؤلفه هاي مردم ساارانه اقتضا مي کند با نمایندگاني که بر خاف قانون و شأن نمایندگي رفتار مي کنند، برخورد قانوني شود

اگر »هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان«، 
به درس�تي مر قانون را اعم�ال کند و 
نس�بت به رفتارهاي خاف قانون یك 
نماینده پس از احراز غیرقانوني بودن، 
به ص�ورت ج�دي وارد عمل ش�ود، نه 
هزینه اي بر جایي تحمیل مي شود و نه 
مؤلفه هاي مردم ساارانه نقض مي شود

دیکتاتوري یك قوه نقض غرض اصل 
تفکیك قوا است. براي جلوگیري از 
دیکتاتوري قوه مقننه، تقویت هیئت 
نظارت ب�ر رفتار نماین�دگان و جدي 
و قاطع برخ�ورد کردن ای�ن هیئت، 

ازم است

نیره سا ری 
  بررسی حقوقی

نماي نزديک

واژه نماینده در لغت به معنای »آنکه می  نماید و هویدا می  کند، نشان دهنده 
و...« اس��ت )دهخدا، 7731، 73: 722( اما در اصطاح حقوق اساس��ی، 

نماینده به معنای خاص، به کسی گفته می ش��ود که طبق قوانین و 
مقررات، پس از اعام نامزدی خویش توسط آرای عمومی همه مردم 
یا اکثریت مردم به عنوان نماینده مجلس )پارلمان( انتخاب مي  شود. 
گروهی بر این اعتقادند که نمایندگی مجلس نوعی وکالت است و 

نماینده پارلمان در امور تقنین��ی و وظایف مربوط، وکیل مردم 
اس��ت. به تعبیر دیگر مردم )رأی دهن��دگان( موکل، نماینده 

مجلس وکیل و رابطه بین این دو وکالت است.
براي اشاره به واژه وکالت مي  توان به اصل شصت 
و هفتم از قانون اساس��ی جمهوری اس��امی 
ایران تحت عنوان »سوگند نمایندگان مجلس 

شوراي اسامي« استناد کرد که در نخستین جلسه مجلس قرائت مي  شود. 
این اصل تصری��ح دارد: »من در برابر قرآن مجید، ب��ه خدای قادر متعال 
سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم 
که پاسدار حریم اسام و نگاهبان دستاوردهای انقاب اسامی ملت 
ایران و مبانی جمهوری اسامی باش��م، ودیعه ای را که ملت به 
ما س��پرده به عنوان امینی عادل پاس��داری کنم و در انجام 
وظایف وکالت، امانت و تق��وا را رعایت نمایم و همواره به 
استقال و اعتای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت 
به مردم پایبند باش��م، از قانون اساسی دفاع کنم و 
در گفته ها و نوش��ته ها و اظهارنظرها، استقال 
کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر 

داشته باشم.«

نماینده کیست؟

یکي از نمودهاي بارز دموکراس�ي انتخاب نمایندگاني است 
که با تك تك آراي ملت به پارلمان فرستاده  مي شوند، این در 
حالي است که حرکت بر خاف ماك ها و معیارهاي انتخاب 
یك فرد طبق اصول قانوني، سبب نادیده گرفتن نظر مردم مي  شود و به نوعي هر نماینده  
براي چهار سال حضور خود در خانه ملت تحت هر ش�رایطي تنها نیازمند یك رأي است 
تا با اعطاي این مجوز درست یا غلط بر کس�وت خود باقي بماند.دو هفته اخیر صفحات 
مجازي درگیر کلیپ منتشر شده از برخورد یکي از نمایندگان مجلس بود. به دنبال 
آن هم برخي خبر ها مثل سرقت علمي   این نماینده مطرح شد. اتفاقي که باعث شد 
پاي شکایت استاد آلماني به این ماجرا باز شود. عموم مردم در جایگاه هاي مختلف 
نظرات متفاوتي در این باره داش�تند که بخش عمده اي از آن انگش�ت اش�اره را به 

سمت نماینده سراوان گرفته بود. برخي معتقد به استعفا بودند تا جایي که هشتگ 
»نماینده سراوان استعفا« هم براي مدتي در فضاي توئیتر داغ شد، برخي خواستار 
برخورد نهادهاي قانوني بودن�د، خانه ملتي ها به نظاره غیرعلني فیلم نشس�تند تا 
قضاوت کنند و در ادامه پاي »هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان« باز شد. اما شاید بد 
نباش�د از زاویه قانون به این موضوع نگاه کرد. یعني همین عنوان »هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان« که شاید بتوان با تعریف درست از دایل شکل گیري، اختیارات و 
وظایف چنین هیئتي در این مقطع رفتار یك نماینده را به نظاره نشست. مگر نه اینکه 
نماینده بودن و اعطاي حکم نماینده ملت بودن، ش�رایطي دارد که عدول از شرایط 
فوق، خواه، ناخواه دلیلی براي عدم صاحیت نماینده است. اما آیا این قانون و چنین 
حکمي   به درس�تي اجرا مي  شود؟! اگر پاسخ منفي اس�ت،  پس دلیل پیش بیني هاي 

قانوني و تعیین ش�رایط براي انتخاب افراد به نمایندگي از یك ملت چیست؟! اصًا 
مگر نمایندگان همچون مقامات بلندپایه یا س�فرا از مصونیت برخوردار هس�تند؟ 
اگر این گونه اس�ت پس آیا برخوردهاي زننده هم به نمایندگ�ي از یك ملت صورت 
مي  گیرد؟! افزون بر س�ؤاات فوق، نهاد ناظر به رفتار و گفتار و عملکرد یك نماینده 
کدام است؟! فلسفه خودنظارتي یك نماینده بر نماینده دیگر چیست؟! آیا نمي  توان 
این شرایط را به دیگرنظارتي تغییر داد؟! مگر نه اینکه یك نماینده با رأي یك ملت 
مشروعیت مي  یابد، پس چگونه اس�ت در جایي که همه ملت عملکرد نماینده را رد 
مي  کنند، همچنان این فرد درکس�وت نمایندگي باقي مي  مان�د؟! آیا ملت با انتخاب 
فردي به عنوان یك نماینده، براي چهار س�ال متوالي نمي  توانند دکمه بازگشت به 
عقب را بزنند و صفت نمایندگي را که به یك عضو اعطا کرده اند از وي بازس�تانند؟!
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آي�ت اه ش�هيد س�يدمحمد باق�ر ص�در، ازجمله 
بزرگ ترين انديش�مندان معاصر است كه به درستي 
مي توان از ايش�ان به عنوان حكيم ياد كرد. فقيهي 
جامع الشرايط، آشنا به فلس�فه، مسلط به تفسير، و 
متفك�ري آگاه به علوم زمان�ه و موضوعات فرهنگ، 
اقتصاد، سياست و جامعه شناس�ي بود. شهيد صدر 
عاوه بر فعاليت هاي ارزنده علمي و تدوين رساات 
مه�م و تأليف آث�ار مان�دگاري چ�ون »اقتصادنا« و 
»فلسفتنا« ش�اگردان بزرگي نيز تربيت نمود كه در 
مسير استاد حركت نموده و منشأ آثار و فعاليت هاي 
علم�ي ارزنده اي در زمين�ه ن�وآوري در علوم ديني 
و احياي مع�ارف اس�امي متناس�ب ب�ا مقتضيات 
زمانه ش�دند. اين ش�هيد بزرگوار ك�ه  از افتخارات 
مرجعيت روزآمد شيعه به  حساب مي آيد، به اعتراف 
شاگردان از حافظه  و اس�تعدادى سرشار برخوردار 
بود و توانس�ت  با نوآوري هاى فراوان  در فقه  و اصول 
 و ديگر علوم اسامى و به روز س�اختن  مباحث  علوم 
 ديني و نيز نگاش�تن  كتب  درس�ى در زمينه هاى ياد 
ش�ده ، گام  مهمى براى تعالى اسام  و تشيع  بردارد و 
از اين  رهگذر، ش�اگردان  او نيز اين  انديشه ها را پى 
گرفتند. در يادداشت پيش رو به بررسي حيات علمي 
چند نفر از ش�اگردان ايش�ان پرداخته ش�ده است. 

  
  آيت اه شاهرودي؛ وارث صدر

آي��ت اه س��يدمحمود 
ش��اهرودي  هاش��مي 
را مي ت��وان يك��ي از 
اصلي ترين ش��اگرداني 
دانست كه آيت اه صدر 
در ط��ول حي��ات خود 
تربي��ت نم��ود و معتمد 

خويش ساخت. 
پدر ايش��ان از بزرگان و 
اساتيد حوزه علميه نجف 
بود و در مبارزه با رژيم بعث مشاركت داشت. تا جايي 
كه سه تن از فرزندانش توسط صدام دستگير و اعدام 
شدند و سيدمحمود نيز توسط اين رژيم به  زندان  افتاد 
و مورد شكنجه هاى فراوان  بدنى و روحى قرار گرفت. 

وي كه در پى تظاه��رات  مردم  عراق  بع��د از پيروزى 
انقاب اس��امى ايران  به  رهب��رى ام��ام )ره ( مجدداً 
تحت پيگرد رژيم  بع��ث  قرار گرفته بود، به  س��فارش 
 ش��هيد آيت اه صدر)ره ( ب��ه  وطن خود بازگش��ت  تا 
وكالت  عام  ش��هيد صدر در ايران و نمايندگى او را نزد 

امام خمينى)ره ( بر عهده گيرد. 
او با ورود به ايران  به  خدمت  امام  خمينى )ره ( مش��رف 
 شد و با موافقت  ايشان ، رابط  امام )ره ( و شهيد صدر شد 
و پيام هاى علمى نجف  را به  سمع  امام )ره ( مى رساند. 
او با دس��تور آيت اه العظمي خامنه اى كه  در آن  زمان 
 با حكم  امام )ره ( مس��ئوليت  نهضت هاى اس��امى را 
بر عهده  داشت ، تش��كياِت جامعه  روحانيت  مبارز و 
مجلس  اعاي عراق  را به  راه  انداخت  و آن  را مديريت 

 و سازماندهى كرد. 
امام )ره ( نيز با شناختي كه از شخصيت علمي مرحوم 
شاهرودي داش��ت، تدريس  و بررس��ى مسائل  فقهي، 
خصوصاً احياى فقه  حكومتى استوار بر ادله  استنباط 

 جواهرى را بر عهده وي گذاشت. 
درواقع آيت اه هاشمي شاهرودي را مي توان در زمينه 
علوم اسامي و فقه، متأثر از انديش��ه سه استاد )امام 

خميني، ش��هيد صدر و آيت اه خويي( دانست كه از 
اين ميان ارتباط وثيق و تنگاتنگ ايشان با شهيد صدر 

جنس ويژه اي داشت. 
هاشمي شاهرودي از مهم ترين شاگرداني است كه بر 
دروس شهيد صدر تقرير نوشته است و كتاب »بحوث 
في علم ااصول« شامل تقرير درس هاي اصول شهيد 
صدر در هفت جلد از جمله اين موارد اس��ت. وي تنها 
فردي بود كه از ش��هيد س��يدمحمدباقر ص��در اجازه 

اجتهاد كتبي داشت. 
از جمله ديدگاه هايي كه ايش��ان را ب��ه نقطه نظرات 
فقيهاني نظير امام خميني)ره( و ش��هيد صدر نزديك 
مي كند، توجه كامل به موضوع حكومت و سياس��ت 

در فقاهت است. 
به باور آيت اه هاشمي شاهرودي حقيقت، مغز و هويت 
دين، حاكمي��ت و سرپرس��تي و تصدي گري اجتماع 
مردم است. تعبير وي در اين زمينه: »هر كس ادعاي 
رسيدن به درجه فقاهت را داشته باشد، اما حكومت را 
در فقاهت نبيند، فقه را نچش��يده است« مؤيد همين 
تأكيد است. بدين معني كه حكومت، مغز دين مداري 

است و دين بدون حكومت معنا ندارد. 
از منظر ش��هيد صدر تفاوت ميان آقاي صدر و امام با 
ديگر فقهاي عزيز ما اين بود كه گرچه ايشان همانند 
ديگران همين روايات را خواندند، اما به اين باور رسيده 
بودند كه اس��اس دين، بر اس��اس حاكمي��ت و تحت 
پوشش حكومت مي تواند جلوه پيدا كند و دين بدون 
حكومت اصًا اس��اس ندارد. حتي برخي مباني دين 
از جمله امربه معروف نيز در ديدگاه تفس��يري ايشان 
صرفاً زماني قابل عمل و استعمال است كه تحت لواي 

حكومت ديني اجرا شوند. 
از جمله ديگر فعاليت هاي علمي اين شهيد مربوط به 
وظيفه اي است كه رهبر انقاب در زمينه تدوين فقه 
اهل بيت در قالب دايره المعارف به عهده ايشان گذاشت 
و وي زمان زيادي را براي تهي��ه اين دايره المعارف )تا 

كنون به 36 جلد رسيده است( مصروف نمود. 
در مدتي نيز كه ايش��ان با حكم رهبري رياس��ت قوه 
قضائيه كش��ور را بر عه��ده داش��تند، از پژوهش هاي 
معرفتي دور نماندند و تدوين آث��ار و مقاات فراواني 
درخصوص موضوعاتي چون آيين دادرس��ي، فقاهت، 
مج��ازات اس��امي و... را در فق��ه اس��امي، به جاي 

گذاشت. 
  حكيم؛ بازوي صدر

ش��هيد مح��راب آيت اه 
س��يدمحمد باق��ر حكيم، 
فرزند مرجع بزرگ شيعه، 
سيدمحس��ن  آي��ت اه 
طباطبايي حكيم را مي توان 
يك��ي از برجس��ته ترين 
رهب��ران ش��يعه ع��راق 
محس��وب نم��ود. وي كه 
درس آموخته بزرگاني در 
حوزه نج��ف مانند آيت اه 
خوي��ي و خصوص��اً آيت اه ص��در بود، از مؤسس��ان 
رشته هاي علوم قرآني در دانشگاه هاي عراق به حساب 
مي آيد. وي در اقامتي كه در ايران داش��ت، از دروس 
خارج حوزه علميه ق��م نيز بهره مند ش��د و قضاوت، 
جهاد، وايت فقيه، امر به معروف و... را در دروس خارج 
تلمذ كرد. وي در اين مدت با جايگاه علمي ش��ناخته 
شده خود عاوه بر تدريس در حوزه علميه، به آموزش 

علوم مختل��ف انس��اني از جمله »تفس��ير«، »فقه«، 
»تاري��خ«، »اقتصاد«، »عل��وم سياس��ي« و »جامعه 
شناسي« در برخي دانش��گاه هاي مطرح ايران مانند 
دانشگاه مذاهب اس��امي و دانشگاه امام صادق)ع( بر 
اساس منظومه فكري و آموخته هايش از انديشه شهيد 

صدر پرداخت. 
آيت اه حكيم نسبت عاطفي زيادي با دو رهبر معنوي 
شيعيان در عراق و ايران برقرار نموده بود؛ به طوري كه 
شهيد صدر ايشان را »بازوي فداكار من« نام نهاده بود و 
امام خميني)ره( وي را با عبارت »فرزند شجاع اسام« 

مورد خطاب قرار داده بود. 
در خصوص فعاليت ها و آثار علمي شهيد آيت اه حكيم 
عاوه بر آثار متع��دد در حوزه علوم قرآني و تفاس��ير 
سوره هاي مختلف قرآن، بايد به آثار مهمي اشاره كرد 
كه مبتني بر فقاهت نوين و ب��ا نگاه به التزامات جديد 
اس��امي و اقتضائات جامعه نگاشته اس��ت. »نگاهي 
به اس��ام و روابط اجتماعي«، »نق��ش فرد در تئوري 
اقتصادي اس��ام«، »حكومت اس��امي در تئوري و 
عمل«، »حقوق بش��ر از ديد اس��ام«، »روابط ميان 
رهبري و امت اسامي«و »تأثير اهل بيت در ساختار 

امت اسامي« از جمله اين آثار است. 
مبارزات سياس��ي و فعاليت هاي اجتماعي اين عالم و 
رهبر شيعه در عراق تنها مربوط به روحيه جهادي وي 
نبود، بلكه برخاسته از عمق بينش و تفكرات سياسي 
ايشان و نسبت سنجي فعاليت سياسي با بينش سياسي 
بود كه اين نگرش را به خوبي مي ت��وان در آثار ثبت و 
ضبط شده از ايشان نظير »پيكار جهادگونه و آثار آن«، 
»كشمكش مدرنيته«، »نقش مراجع ديني در انگيزش 
امت«، »روش فرهنگ سياسي«، »مبارزه مسلحانه در 
اسام«، »طرح سياس��ي نظامي« و »استراتژي آينده 

ما« مشاهده نمود. 
همچنين آثار ش��هيد حكيم به توصيف حيات علمي 
اس��تاد خود، خصوصاً در كتاب هاي »ديدگاه سياسي 
شهيد صدر« و »حوزه علميه و مرجعيت: شهيد صدر« 

پرداخته است. 
شهيد محمد باقر حكيم شاگردان زيادي را نيز در حوزه 
نظام سازي اسامي پرورش داد و افرادي چون شهيد 
سيد عبدالصاحب حكيم، شهيد سيد عباس موسوي و 

حجت ااسام محمد باقر مهري از آن جمله اند. 
ايش��ان با همكاري چند تن از دوس��تانش، در س��ال 
1362 ش، مجلس اعاي انقاب اس��امي عراق را در 
ايران تشكيل داد. ايشان در ابتدا به عنوان سخنگوي 
مجلس مشغول به فعاليت شد و سپس چهار سال بعد، 
در سال 1366 به رياست مجلس برگزيده شد. تقريباً 
در همين سال، مجلس اعا، يك شاخه نظامي تشكيل 
داد كه بعدها سپاه بدر نام گرفت. شهيد حكيم، شخصاً 
فرماندهي سپاه بدر را بر عهده داشت. آيت اهه حكيم 
در مدت 22 سال تبعيد، از هفت حادثه سوء قصد كه 
توسط رژيم بعثي ترتيب داده شده بود، جان سالم به 
در برد اما نهايتاً 16 سال پيش و در شهريور 82 پس از 
اقامه نماز جمعه حرم اميرالمؤمنين)ع( در يك حادثه 

تروريستي به شهادت رسيد. 
  س�يدكاظم حائ�ري، مؤل�ف اص�ول فقه در 

سياست
 آي��ت اه س��يد كاظ��م 
حائ��ري ني��ز از فقيهان 
برجسته حوزه علميه قم 
اس��ت كه به تدريس فقه 
و اصول در حوزه اشتغال 
دارد. ايش��ان ني��ز كه از 
تقريرنويس��ان برجسته 
دروس آي��ت اه صدر در 
نجف بودند مخصوصاً در 
موضوع حكومت اسامي، 
نظريات ش��هيد صدر را 
گردآوري و تعليق نويسي كرده اند. به واسطه تأمات 
علمي اس��تاد در موضوع فقه حكومتي، آيت اه كاظم 
حائري نيز آثار زيادي در زمينه فقه سياس��ي به جاي 
گذاش��تند كه از آن جمله مي توان به »شورا و وايت 
فقيه«، »جهاد در دوران غيبت«، »وايت امر در عصر 
غيبت« و »اساس حكومت اسامي« اشاره كرد كه در 
تأليف اخير، به مقايس��ه نوين و ابتكاري بين سه نظام 
»دموكراسي«، »ش��ورايي« و »وايت فقيه« از منظر 

شباهات و تفاوت ها پرداخته اند. 
در تعريف وي »نظام دموكراسى، مدل حكومتى اكثر 
كشورهاى غربى است و نظام شورايى، نظامى است كه 
از سوى اهل سنت پيشنهاد مى شود و وايت فقيه نيز 

نظريه حكومتى شيعه در دوران معاصر است.«
حائري جهان كنون��ى را »غرق در ظلم��ت و عذاب« 
مى بيند و معتقد اس��ت »على رغم آن كه انديشمندان 
غربى همواره روش ها و اسلوب هاى مختلف حكومتى 
را براساس آخرين تجربه هاى اجتماعى مطرح مى كنند 

باز هم گرفتار مشكات و معضات زيادى هستند.«
در نگاه حائري، مشكل اساسى در نظام فلسفي حاكم 
بر دموكراسي اين است كه در مباحث فلسفه سياسى 
خود از دو عنصر اساسى غافل هستند كه »رسيدن به 
سعادت اخروى« و »برآورده س��اختن رضايت الهى« 
است. تجربه هاى طوانى بش��ر اثبات كرده است كه 
س��عادت دنيوى تأمين نخواهد ش��د مگر آنكه مدل 

حكومتى مبتنى بر اصول وحيانى باشد. 
وي در اثبات نظريه وايت فقيه نيز همچون بسياري 
ديگر از فقهاي معاصر فلس��فه گرا، از دو دسته دايل 

درخص�وص فعاليت ه�ا و آث�ار علم�ي 
ش�هيد آي�ت اه حكيم ع�اوه ب�ر آثار 
متع�دد در حوزه علوم قرآني و تفاس�ير 
س�وره هاي مختلف قرآن، باي�د به آثار 
مهمي اش�اره كرد كه مبتن�ي بر فقاهت 
نوين و با نگاه به التزامات جديد اسامي 
و اقتضائ�ات جامع�ه نگاش�ته اس�ت

آيت اه هاشمي ش�اهرودي را مي توان 
در زمينه علوم اس�امي و فق�ه، متأثر از 
انديشه سه اس�تاد )امام خميني، شهيد 
صدر و آيت اه خويي( دانست كه از اين 
ميان ارتب�اط وثيق و تنگاتنگ ايش�ان 
با ش�هيد صدر جن�س ويژه اي داش�ت

ياران صدر
بررسي حيات علمي شاخص شاگردان شهيد آيت اه سيدباقر صدر

محسن مطلق
   تحليل

عقلى و نقلى به��ره مى گي��رد. در عصر غيبت، 
حكومت اس��امى بر عهده ولى فقيه است و در 

ولي فقيه عدالت و شايستگى شرط است. 
وى در تبيين حكومت اسامى مبتنى بر وايت 
فقيه، مشورت با خبرگان و متخصصان را امرى 
ازم و واجب دانسته و معتقد است در اين نحوه 
حكومت، اگرچه انتخابات عنصرى اصلى و اولى 
نيست اما اگر شرايط و اوضاع زمان اقتضا كند كه 
برخى از مسئوليت ها مانند نمايندگى در مجلس 
شورا و غيره با انتخابات برگزار شود واجب است 
كه ولى فقيه اين انتخابات را به رسميت بشناسد. 
به نظر وى، از حيث نظرى حكومت اسامي عام 
است و كل جهان را ش��امل مى شود ولى از نظر 
عملى محدوده حكومت اسامى به قدر توانايى 

واستطاعت امت اسامى است. 
در تبيين اصول فقاهت شيعه نيز حائري متأثر 
از بينش اقتضايي شهيد صدر، احاطه بر اوضاع 
زمانه را از شروط ولي فقيه برمي شمرد و معتقد 
است درباره ولى فقيه اعلميت شرط است ولى 
تنها اعلميت فقهى مراد نيست؛ بلكه ولى فقيه 
بايد در مجم��وع از حيث درك و فهم مس��ائل 
اجتماعى و سياسى و مس��ائل روز و نيز احكام 

اسامى اعلم از ديگران باشد. 
موضوع ديگري كه حائري در اين زمينه كوشيده 
بيعت اس��ت كه اگرچه از ش��رايط وايت فقيه 
شمرده شده، اما آن را فقط در »تنجيز« وايت 
شرط دانسته و نه در »تتاصل« آن. به اين معنا 
كه بيعت مردم با يك ولى فقيه، براى او وايت 
نمى آورد بلكه اين بيعت باعث مى شود كه ولى 
فقيه وايتى كه از ناحيه خدا و رسول)ص( دارد 
بتواند اعمال كند. به اذعان وى، اگر بيعت را به 
معناى جعل وايت از طرف م��ردم بدانيم اين 
نظريه به همان نظريه قرارداد اجتماعى در نظام 

دموكراس��ى بازمى گردد كه از نظر فقه اسامى 
نمى تواند ماك مشروعيت حكومت باشد. 

  سيدكمال حيدري؛ فقيه صدرايي جهان 
عرب

از ديگر شاگردان 
بنام ش��هيد صدر 
مي توان به آيت اه 
سيدكمال حيدري 
اش��اره ك��رد. وي 
از هم��ان دوران 
نوجواني به تعليم 
دروس ح��وزوي 
در نجف پرداخت 
و از استاداني مثل 
سيد محمدباقر صدر، س��يد ابوالقاسم خويي و 
ميرزا علي غروي بهره برد و از ميان اين اساتيد 
بيشتر از روش علمي و شخصيت اجتماعي صدر 
تأثير گرفت به گونه اي كه وكيل شرعي وي در 

كربا شد. 
حيدري پس از شهادت ش��هيد صدر مجبور به 
مهاجرت به قم ش��د و در حوزه علميه قم نيز از 
محضر عالماني چون آيت اه ج��واد تبريزي و 
حسين وحيد خراساني در فقه و اصول، و آيت اه 
عبداه جوادي آملي و عامه حس��ن زاده آملي 
در تفس��ير و فلسفه و عرفان اس��تفاده كرد و به 
جايگاه استادي رس��يد. حضور در كاس هاي 
شهيد صدر، آيت اه جوادي و عامه حسن زاده 
از وي يك فقيه با رويكرد فلسفه صدرايي ساخته 
است و معارف شيعه را نيز با همين رويكرد تبليغ 
مي كند. وي كه ديدگاه تقريبي و وحدت گرايي 

ميان جهان اس��ام دارد در شبكه هاي مختلف 
تلويزيوني به محاجه عقلي با وهابيت به عنوان 
يكي از بزرگ ترين موانع وحدت در جهان اسام 

مي پردازد. 
معارف فقهي كه وي از طريق حوزه و شبكه هاي 
تلويزيوني تدري��س مي كند به عقي��ده برخي 
برگرفته از رويكردي است كه امام خميني)ره( و 
عامه طباطبايي )ره( در جهان بيني بدان معتقد 

بوده و آن را تدريس مي نمودند. 
با اين وجود البته همين التزام به معرفت شناسي 
صدرايي برخي منتقدان عرفان و فلسفه اسامي 
در ميان علماي ش��يعه را نيز به مخالفت با رواج 

اين انديشه ها و مقابله با وي برانگيخته است. 
كمال حيدري در مس��ائل علم��ي اعتقاد دارد 
براي آنكه فردي اسام شناس و مجتهد به معني 
عام در معارف اس��امي ش��ود، بايس��تي تا حد 
امكان به تمامي علوم اس��امي -ك��ه از نظر او 
شامل تفس��ير قرآن، علوم قرآني، علوم حديث، 
رجال، درايه، فقه، اصول، عقايد، فلسفه و عرفان، 
مي شود- مسلط باشد؛ چراكه همه اينها در يك 
منظومه معرفتي اسام شناسانه جاي مي گيرند، 
و به منظور صدور فتوا تسلط به همه اين ابواب 

مورد نياز است. 
 مجتهد محقهق نيز در نگاه حيدري كسي است 
كه در همه اين عرصه ها ب��ه تبيين پايه گذاري 
بنيان هاي معرفتي خود بر مبن��اي عقل و نقل 

پرداخته باشد. 
از همين رو خود او هم ساليان زيادي را به تعليم و 
تعلم حوزه هاي گوناگون معارف اسامي پرداخته  
و از منظر اين جامعيت شايد در ميان مجتهدين 
معاصر در قيد حيات خصوصاً در ميان عرب زبانان 
شيعه، نمونه هاي چنداني اينگونه وجود نداشته 
باشد كه مخصوصاً از چشمه فلسفه شيعه و مباني 
آن -كه عامه طباطبايي را مي توان س��ردمدار 

معاصر اين تفكر دانست- نوشيده باشد. 
با توجه به مدل فكري برگرفته از امام و ش��هيد 
صدر)ره( وي نيز در عرص��ه فقاهت به اهميت 
عناصر زمان و مكان در افتا بيش از ساير فقهاي 
اصول��ي اهمي��ت داده و آن را در اجته��اد مؤثر 

برمي شمرد. 
از جمله ديگر ديدگاه هاي وي آن است كه براي 
اصاح مشكات حوزه هاي ديني، بايد محوريت 
اصلي را به سمت قرآن، و نه به سمت روايات برد؛ 
به اين معنا كه باي��د كل منظومه معارف ديني، 
چارچوب هاي اصلي و خط هاي قرم��ز آن را از 
قرآن گرفت و از روايات و احاديث براي تشريح و 

تفسير قرآن بهره جست. 
آثار حيدري نش��ان مي دهد وي پروژه اصاح گري 
ديني را دنبال مي كند كه بر مبناي بازگشت به اسام 

قرآن محور )مقابل اسام حديث محور( است. 
 او معتقد اس��ت چن��ان كه روايات اهل س��نت 
اغل��ب تح��ت تأثي��ر حكومت ها و فش��ارهاي 
سياسي انبوهي از خواس��ته هاي حكومت ها را 
در خود جاي داده اند، روايات شيعه نيز به دليل 
واكنش در مقابل آنها ش��امل انبوهي از ادعاها و 

ديدگاه هاي با وثوق كمتر است. 
از همي��ن رو معتقد اس��ت قرآن و اح��كام قطعي 
عقلي اند كه بايد محور دين ق��رار گيرند و روايات 
تفسيركننده اجمالي هس��تند كه از اين دو منبع 
فهميده مي شود. پس معيار اعتبار احاديث نه صحت 

سلسله اسناد آن، بلكه مطابقت آن با قرآن است. 
البت��ه برخاف تبلي��غ برخي منتق��دان عامه 
حيدري، وي گرچه اكتفاي مس��تقل به حديث 
را برخطا مي خواند، اكتفا به قرآن را كه قرآنيان 
دنبال مي كنند نيز نادرس��ت مي داند و در ميان 
اهل س��نت، اهل حديث را و در ميان ش��يعيان 
هر دو دسته اخباريان و اصوليان را در شمار اين 
گرايش مي آورد. از ديد حيدري، گرايِش درست، 

محور بودن قرآن و مدار بودن سنت است.  
آيت اه حيدري عاوه بر تدريس در زمينه هاي 
مختلف علمي به تأليف آثاري پرداخته كه بالغ 
بر 100 جلد كتاب در حوزه هاي گوناگون قرآني- 
تفس��يري، فقهي- اصول��ي، عقيدتي- كامي، 
فلسفي- منطقي، اخاقي- عرفاني مي شود. البته 
اغلب كتاب هاي او به زبان عربي اس��ت و تعداد 
اندكي از آنها به فارسي ترجمه شده  است. تعدد 
آثار و تنوع موضوعي تأليفات وي سبب شده آثار 
اين شاگرد ش��هيد صدر، با آثار شهيد مرتضي 

مطهري قابل مقايسه شمرده شود.

به باور آيت اه هاش�مي شاهرودي 
حقيقت، مغز و هويت دين، حاكميت 
و سرپرستي و تصدي گري اجتماع 
مردم است. تعبير وي در اين زمينه: 
»هركس ادعاي رس�يدن به درجه 
فقاهت را داشته باشد، اما حكومت 
را در فقاهت نبيند، فقه را نچشيده 
اس�ت« مؤي�د همين تأكيد اس�ت

مرحوم شهيد صدر قطعاً يك نابغه بود؛ اين يك خصوصيتى 
است. خب، ما آدم هاى بااستعداد در حوزه هاى علميه كم 
نداش��تيم؛ آدم هايى كه فهم داشتند، س��ليقه داشتند، 
پش��تكار داش��تند و كارهاى بزرگى انجام دادند. علماى 
بزرگ ما مثل همين مراجع بزرگى كه در اين 100 سال 
اخير در ايران و عراق وجود داشتند همه مردمان بزرگى 
بودند. استعداد داشتند منتها نابغه يك خصوصياتى دارد 
كه در اغلب اين افراد، انسان اين نبوغ را احساس نمي كند. 
مرحوم آق��اى صدر)رضوان اه عليه( به نظ��ر بنده قطعاً 
نابغه بود؛ يعنى كارى كه از عه��ده  او برمى آمد، از عهده 
خيلى از فقها و علما و متفكرين حوزه هاى ما برنمى آيد: 
فضاى ديد بسيار وسيع، فهم نيازهاى دنياى اسام، پاسخگويى سريع و آماده به خواسته ها 
ربوى« را در جواب درخواست دولت پاكستان نوشت؛ آنطور كه  -ايشان همين »البنك الاه
شنيدم آنها مي خواستند يك كار اين جورى درست كنند، ايشان بافاصله اين ]كتاب [ را 
فراهم كرد و براى آنها فرستاد- ... ايشان واقعاً يك نابغه اى بود، مسائل را مي فهميد، مسائل 

را حدس مي زد. 
بيانات رهبر انقاب در ديدار اعضاى پژوهشگاه شهيد سيد محمدباقر صدر 
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شهيد صدر قطعاً يك نابغه بود

صراط



  آذربايجان غربي: مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي از 
افزايش ۲۶ سانتي متري سطح درياچه اروميه طي سال جاري خبر داد.  پرويز 
آراسته با بيان اينكه افزايش بارش بارندگي ها و اقدامات مناسب ستاد احياي 
درياچه اروميه را از عوامل افزايش سطح تراز درياچه اروميه عنوان كرد.  وي 
ادامه داد: هم اكنون تراز فعلي درياچه اروميه 1۲70/5۶ سانتي متر است كه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ سانتي متر افزايش ارتفاع دارد.  وي 
وسعت عرصه آبي را در حال حاضر ۲ هزار و 70 كيلومتر عنوان كرد و گفت: 

هم اكنون حجم آب موجود يك ميليارد و ۶00 ميليون مترمكعب است. 
   اصفهان: فرماندار آران و بيدگل از مرمت 10 خانه تاريخي ارزشمند 
در اين شهرستان با همكاري بخش خصوصي خبر داد.  اسماعيل بايبوردي 
اظهار داشت: آران و بيدگل از لحاظ قدمت و آثار تاريخي از اهميت باايي 
برخوردار است و اين شهرستان در سال هاي اخير و در حوزه هاي مرمت و 
باستان شناسي مورد توجه جدي قرار گرفته است.  وي به پيشينه تاريخي 
چندهزار ساله اين شهرستان اشاره كرد و گفت: شهرستان آران و بيدگل، 
داراي دوره هاي مختلف معماري و شهرسازي است كه اين مهم، نمايانگر 
معماري مناطق كويري و بياباني است.  فرماندار آران و بيدگل ادامه داد: 
شهرستان آران و بيدگل با 1۳۴ اثر تاريخي ثبت شده ملي، پس از شهرهاي 
اصفهان و كاشان، رتبه سوم استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

شرايط خوب براي پرورش انواع آبزيان در گلستان 
س��بب ش��ده تا ش��هرهاي مختلف اين استان 
در زمينه تولي��د انواع آبزيان خصوص��اً ماهيان 
خاوياري و ميگو حرف هاي بسياري براي گفتن 
داشته باشند به طوري كه عاوه بر تأمين نيازهاي 
داخلي بحث صادرات را نيز به طور جدي دنبال 
كنند.  در اين ميان بايد به س��ايت پرورش ميگو 
در شهرستان گميش��ان اشاره كرد. اين مجتمع 
تولي��د ميگو هم اين��ك مهم ترين مرك��ز توليد 
اين آبزي در كشور اس��ت كه در طراحي نهايي 
با سطح ۲8 هزار هكتار، نياز ميگوي داخل را به 
طور كامل تأمين خواهد كرد و مي خواهد به يكي 
از مراكز اصلي صادرات اين گونه به خارج از كشور 
تبديل شود.  اين مجتمع از بخش هاي مختلفي 
از جمله سامانه آبگيري، سيستم عمل آوري آب، 
سيستم هوادهي و گرمايش سالن، سالن پرورش 

ارو، سالن مولد سازي و سالن توليد غذاي زنده 
تشكيل شده و از مجهزترين كارگاه هاي تكثير و 

توليد بچه ميگو در كشور است. 
   ارزآوري ۱۳ ميليون داري

80  درصد ميگوي توليدي گلستان به خارج از 
كشور صادر مي ش��ود كه پيش بيني شيات از 
طرح پرورش اين آبزي در افق چشم انداز 1۴0۴ 
توليد 17 هزار و ۲50 تن ميگ��و، ارز آوري 100 
ميليون داري و اشتغالزايي براي 8هزار و 500 
نفر اس��ت.  مديركل شيات اس��تان گلستان با 
تأييد اين موضوع مهم مي گويد:» صادرات ميگو 
امس��ال 1۳ ميليون دار ارزآوري براي اس��تان 
داش��ت.« جواد قدس علوي با اش��اره ب��ه اينكه 
امسال توليد ميگو در گلس��تان ۶5 درصد رشد 
داشته و به بيش از ۲500 تن رسيده است كه از 
اين ميزان بالغ بر 80 درصد آن صادر مي ش��ود، 

مي افزايد: » اين مهم سبب شده تا صادرات ميگو 
استان نسبت به سال گذش��ته 55 درصد رشد 
داشته است كه اين امر نقش بس��زايي در رشد 
صادرات غير نفتي استان دارد.« وي با بيان اينكه 
امسال براي نخستين بار صادرات ميگو از مرزهاي 
اس��تان انجام مي گيرد، خاطرنشان مي كند: »با 
وجود مش��كات موجود در حوزه حمل و نقل، 
مي كوشيم سطح صادرات از طريق كريدور ريلي 
»ايران - تركمنستان - قزاقس��تان« را افزايش 
دهيم و بيش از پيش در بازارهاي روسيه و چين 
حضور داشته باشيم.« به گفته مديركل شيات 
گلستان، مرز اينچه برون مي تواند به  عنوان مسير 
صادرات ميگوي جنوب به آسياي ميانه و حتي 
اروپا، با امنيت بيشتر و هزينه كمتر مطرح باشد. 
   از سايت پرورش تا پايانه صادراتي ميگو 
با وجود اينكه استان گلستان پيش از استان هاي 

بوش��هر و هرمزگان رتبه س��وم پرورش ميگو در 
كش��ور را دارد، اما ش��رايط موجود براي رونق و 
توسعه پرورش ميگو در اين استان موجب شده 
تا برخي از كارشناس��ان مدعي شوند در صورت 
س��رمايه گذاري بيشتر گلس��تان حتي مي تواند 
در اين زمينه رتب��ه اول را در خاورميانه نيز از آن 
خود كند؛ موضوعي كه با توجه به افق چشم انداز 
1۴0۴ و توليد 17 هزار و ۲50 ت��ن ميگو دور از 
دسترس نمي باش��د.  پرورش ميگو در گلستان 
از س��ال ۹0 به صورت انبوه آغاز ش��د و در حال 
حاضر ۲70 هكتار از اراضي گميشان به اين كار 
اختصاص داده ش��ده تا پرورش ميگو از انحصار 
استان هاي جنوبي خارج ش��ود.  اين موضوع در 
كشور س��ابقه اي نزديك به دو دهه دارد و در اين 
رابطه استان هاي جنوبي نه  تنها پيشتاز بودند بلكه 
انحصار آن را هم به نام خود زده بودند. نزديكي به 
دريا، شور بودن خاک و وجود اراضي گسترده در 
شمال استان باعث شد گلستاني ها در شمال ايران 
و حاش��يه جنوبي درياي خزر انحص��ار ميگو در 
جنوب را بشكنند و خود را به عنوان قطب توليد 
ميگو مطرح كنند.  با پيگيري هاي انجام ش��ده، 
زيرساخت هاي اوليه هزار هكتار از سايت ۴هزار 
هكتاري پرورش ميگو گميشان آماده  شده است 
و در س��طح ۲70 هكتار از اين مزارع كار پرورش 
انجام مي ش��ود. 80 درصد ميگوي توليدشده در 
اين مزارع صادر مي ش��ود و در حال حاضر سطح 
پرورش آن 10 درصد افزايش پيدا كرده است.  از 
آنجا كه در گلستان ميگوي وانامي توليد مي شود 
كه به دليل رنگ سفيد و نرمي كه دارد به عنوان 
برند در جهان شناخته مي شود، لذا ميگوي توليد 
شده با آب خزر به دليل كلس��يم بااي آب دريا، 
نرمي و مرغوبيت بيشتري دارد كه موجب جذب 

مشتريان بيشتري مي شود. 
مدير كل اداره شيات استان گلستان در تأييد 
اين موضوع مي گويد:» سال گذشته در مجموع 
ش��اهد توليد هزار و ۹۶0 تن ميگوي پرورش��ي 
در گلس��تان بوديم كه اين مي��زان توليد باعث 
شد استان گلس��تان از نظر ميزان توليد ميگوي 

پرورشي در كشور رتبه سوم را كسب كند.«
قدس علوي با بيان اينكه سايت پرورش ميگوي 
گميشان يكي از مهم ترين و بزرگ ترين مراكز در 
اين زمينه در گلستان اس��ت، مي افزايد: »توليد 
ميگوي پرورش��ي در ۴ه��زار هكت��ار از اراضي 
گميشان انجام شده است كه در راستاي توسعه 
توليد ميگو در اس��تان، مطالعات ف��از دوم اين 
مجتمع به وسعت ۶ هزار هكتار به پايان رسيده 
است.« اين اظهارات در حالي است كه با توجه به 
ظرفيت هاي افزايش سطح مجتمع پرورش ميگو 
به ۲8 هزار هكتار و حتي ۴0 هزار هكتار گميشان 
مي تواند به قط��ب پرورش ميگ��وي خاورميانه 
تبديل ش��ود.  با توج��ه به س��رمايه گذاري هاي 
صورت گرفته در اين دو مجتمع پرورش ميگوي 
گميش��ان، براي توليد حداقل  ۲ه��زار و 500 
تن ميگو در س��ال ۹7 تاش مي ش��ود.  اين در 
حالي است كه نخستين پايانه صادراتي ميگو در 

گميشان تا پايان امسال راه اندازي مي شود. 

ش�رايط مس�اعد در كنار كيفيت ب�اا، از جمل�ه دايلي اس�ت كه در 
سال هاي اخير گلس�تان را به يكي از س�ه قطب توليدكننده ميگو در 
كشور تبديل كرده است.  پرورش ميگو يكي از ظرفيت هاي اشتغالزايي 
در گلس�تان به ش�مار م�ي رود و تكميل طرح ه�اي در دس�ت اقدام 
شيات در اين حوزه عاوه بر افزايش درآمد زمينه ايجاد فرصت هاي 

ش�غلي بيش�تر را براي جوانان منطق�ه فراهم مي كند.  اي�ن موفقيت 
موجب ش�د تا مديركل شيات اس�تان گلستان با اش�اره به ارزآوري 
13ميليون داري صادرات ميگو در اين اس�تان اعام كند: »امس�ال 
توليد ميگو در گلس�تان ۶5 درصد رشد داش�ته و به بيش از 2500 تن 
رس�يده اس�ت كه از اين ميزان بالغ بر ۸0 درصد آن صادر مي ش�ود.«

گلخانه  هاي زنجان 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

هر روز پيشرفته تر 
و پر بارتر مي شوند. 
به طوري كه اكنون از ۱04 گلخانه اي كه ۳0 واحد 
آن به محصول توت فرنگي اختصاص يافته است، 
س�اانه ه�زار و 800 ت�ن از اين محص�ول خاص 
برداشت مي شود. اين رقم نشان دهنده اين است 
كه از هر مترمربع گلخانه  زنجان حدود ۱7/5 كيلو 
توت فرنگی برداش�ت مي ش�ود. رقمي كه تنها 
نيم كيل�و از قطب جهان�ي اين محص�ول يعني 
كاليفرني�ا پايين ت�ر اس�ت. بناب�ر اين ب�ا كمي 
برنامه ريزي و افزايش سطح زير كشت اين محصول 
به هم�راه ايجاد صناي�ع بس�ته بندي و فرآوري 
مي توان به ارزش افزوده قابل توجهي دست يافت 
و س�همي در بازاره�اي جهاني به دس�ت آورد. 

    
10۴ واحد گلخانه اي در استان زنجان فعال هستند 
و از تمامي اين ها محصواتي همچون خيار، گوجه 
فرنگي، فلفل، پايه رويش��ي، توت فرنگي، نش��اء و 
محصوات زراعي برداش��ت و روانه بازار مي شود. 
حجم ساانه توليدات اين واحدهاي گلخانه اي به 
بيش از ۲ هزار تن در سال مي رسد كه از اين مقدار، 
۴۳۶ تن خيار، يك هزار و 800 ت��ن توت فرنگي، 
170 تن فلف��ل، 15۶ تن گوجه فرنگ��ي، 5۶ تن 
ساير سبزيجات و يك تن بادمجان توليد مي شود. 
گفته مي شود كه استان زنجان داراي چهار مجتمع 
گلخانه اي اس��ت كه با احداث و تكميل تعدادي از 
واحدهاي در دست ساخت، فضاي زير نايلون براي 
توليد محصوات گلخانه اي در اين مجتمع ها به بيش 
از100 هكتار خواهد رسيد. ازم به ذكر است كه از 
بين اين 10۴ واحد گلخانه اي ۳0 واحد به كش��ت 

و برداشت توت فرنگي اختصاص داده مي شود كه 
همان طور كه گفته شد ساانه بيش از يك هزار تن 
محصول از آنها برداشت مي شود. در حال حاضر از 
هر متر مربع گلخانه استان 17/5 كيلو توت فرنگي 
برداشت مي شود كه اين نشان دهنده اين است كه 
ميزان عملكرد هر متر مرب��ع از گلخانه ها افزايش 
چشمگيري داشته است. به طوري كه اكنون ميزان 
عمكلرد گلخانه هاي اين اس��تان فاصله چنداني با 
قطب كشاورزي امريكا يعني كاليفرنيا ندارد. چراكه 
نهايت عملكرد توليد توت فرنگي در باغات خارجي 
به 18 كيلو در هر متر مربع مي رسد و زنجان فاصله 
چنداني با چنين قطب هاي بزرگي ندارد و اين نشان 
دهنده موفقيت اين استان در زمينه كشت گلخانه اي 

محسوب مي شود. 

  موقعيت اقليمي خوب گلخانه هاي زنجان
محصول توت فرنگي زنجان همه س��اله عاوه بر 
مصرف در داخل استان به اس��تان هايي همچون 
تهران، البرز، آذربايجان ش��رقي، اصفهان و گيان 
صادر مي شود و اين محصول در بيش از ۳0 گلخانه 
زنجان توليد مي ش��ود و به دليل شرايط اقليمي، 
ارتفاع زنجان و تابش نور آفتاب نس��بت به س��اير 
مناطق كش��ور از كيفيت مطلوب ت��ري برخوردار 
است. گلخانه داران زنجاني نيز هر ساله از نيمه دوم 
بهمن ماه برداشت توت فرنگي را آغاز و تا اواخر مهر 
ماه محصول توليدي خود را به بازار عرضه مي كنند. 
مدير امور باغباني سازمان، جهاد كشاورزي استان 
زنجان با اشاره به اينكه س��ال گذشته توليد توت 
فرنگي در اس��تان به يك هزار و 1۶0 تن رس��يد، 

مي گويد: »امس��ال پيش بيني مي شود توليد اين 
محصول به يك هزار و 800 تن برسد.« بهنام اوجاقلو 
اضافه مي كند: »محصول توت فرنگي در حال حاضر 
در تمام گلخانه هاي استان به روش هيدروپونيك 
توليد مي شود و افزايش عملكرد، كاهش آلودگي و 
مصرف بهينه آب از جمله مزاياي توليد توت فرنگي 
به اين روش است.« البته به رغم اينكه محصول توت 
فرنگي در اين استان به خوبي توليد مي شود و اين 
استان در حال پيش��ي گرفتن از قطب هاي بزرگ 
كشاورزي دنيا اس��ت، اما با موانع و مشكاتي هم 
روبه روست. يكي از اين مسائل كه بايد به طور ويژه اي 
به آن توجه كرد بحث صنايع اوليه و ثانويه اس��ت. 
بسته بندي و فرآوري جز صنايعي هستند كه عاوه 
بر افزايش مدت ماندگاري محصوات كش��اورزي 
كمك بزرگي هم ب��ه بحث ص��ادرات مي كنند و 
مي توانند اين ظرفي��ت را پيش پاي كش��اورزان 
قرار دهند كه توليداتش��ان را فراتر از استان ها و به 
كشورهاي خارجي صادر كنند. اتفاقي كه ارز آوري 

خوبي را هم براي استان رقم مي زند. 
  فرصتي براي صادرات محصوات گلخانه اي

عاوه بر اين گفته مي ش��ود كه با افزايش نرخ ارز و 
ايجاد مشكاتي در زمينه تأمين مواد اوليه، كشت 
اين محصول با مشكاتي مواجه شده است كه همت 
و تاش متوليان را براي رفع آن مي طلبد. ازم به ذكر 
است كه برخاف استان هاي ديگر كه پيك برداشت 
توت فرنگي سه نوبت است، در زنجان پنج نوبت از اين 
محصول برداشت مي شود. بنابراين رفع مشكات 
گلخانه داران اين استان بسيار حائز اهميت است و 
متوليان بايد با جديت تمام به آن ورود پيدا كنند. تا 
نه تنها كمكي به افزايش توليدات استاني كنند، بلكه 

اشتغال پايدار را هم براي مردم به ارمغان بياورند. 
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 صادرات ۱۳ ميليون داري ميگو
گلستان را جهاني كرد

 راه اندازي بازارچه دائمي صنايع دستي 
ويژه بانوان سرپرست خانوار در البرز  

مديركل امور بانوان استانداري البرز از    البرز
راه اندازي بازارچه دائمي صنايع دستي 

ويژه بانوان سرپرست خانوار خبر داد. 
مريم اسماعيلي فرد گفت: با توجه به اينكه بيش از 1۲ درصد از سرپرست 
خانوار استان البرز بانوان هستند رس��يدگي به ايجاد شغل اين قشر در 
دستور كار قرار دارد.  وي به برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي براي 
مديريت سبز و خانواده اش��اره كرد و اظهار داشت: در اين ميان توسعه 
پايدار خانواده ها در دس��توركار قرار گرفته اس��ت.  اين مسئول با بيان 
اينكه كارگاه ويژه گفت وگو خانواده برپا ش��ده است، ادامه داد: با توجه 
به شكاف هاي نسلي در خانواده ها، آموزش سمن هاي فعال در رابطه با 
گفت وگوي سبز در خانواده ها آغاز شده است.  اسماعيلي فرد از انتقال 
تجربه ش��ش بانوي كارآفرين با كمك شركت شهرک هاي صنعتي ياد 
كرد و افزود: در اين دوره داوطلبان��ي در حوزه اجتماعي و مدني حاضر 
شدند.  وي با اشاره به اينكه تعامل با استارتاپ ها در دستور كار قرار گرفته 
است، اضافه كرد: رويكرد اجتماع محور در دستور كار قرار گرفته  است 
از همين رو در هفت محور اس��تان با بانوان فعال مناطق نشست برگزار 
كرده ايم.  مديركل امور بانوان استانداري البرز با تأكيد بر اهميت تحقق 
۳0 درصدي مديريت خانم ها در البرز، اظهار كرد: پيگيري تحقق اين 
مصوبه به صورت جدي انجام مي شود و تا پايان برنامه ششم توسعه بايد 
محقق شود.  اسماعيلي فرد به اهميت راه اندازي شبكه بانوان اشاره كرد 
و گفت: طي اين نشست از بانوان فعال استان دعوت به عمل خواهد آمد.  
وي با بيان اينكه بيش از 1۲ درصد از خانواده ها توسط بانوان سرپرست 
خانوار مديريت مي شود، تأكيد كرد: مصوب شده است راه اندازي بازارچه 
دائمي ويژه زنان سرپرست خانواده در هر شهرستان داشته باشيم تا با 
افزايش آسيب هاي اجتماعي مقابله كنيم؛ توزيع و فروش محصوات 

زنان سرپرست خانوار با كمك استارتاپ ها نيز انجام خواهد شد. 

بهره برداري از فاز نخست باغ موزه 
دفاع مقدس استان مركزي در بهمن ماه   

مقرر شده فاز نخست باغ موزه دفاع    مركزي
مقدس اس�تان مرك�زي در بهمن ماه 
امسال به همراه باغ موزه هاي پنج اس�تان ديگر كشور به صورت 
ويدئو كنفرانس و با حضور رئيس جمهوري به بهره برداري برس�د. 
سيدعلي آقازاده استاندار مركزي در نشست شوراي هماهنگي حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي در اراک با اعام اين خبر 
افزود: عمليات اجرايي اين طرح در چهار ماه اخير به شرايط قابل قبولي 
رسيده و اگر با سرعت پيش رود، 75 درصد پيشرفت فيزيكي مقرر شده، 
محقق مي شود.  وي ادامه داد: در راستاي اجراي اين طرح پيمانكاران 
و بخش خصوصي حمايت هاي جدي داش��ته اند كه جاي تقدير دارد.  
آقازاده اظهار داشت: سپاه روح اه استان مركزي نيز در راستاي اجراي 
اين طرح تمام امكانات خود را به كار گرفته و در مجموع اس��تان براي 

تكميل اين طرح همه توان خود را به كار گرفته است. 
اين مسئول عنوان كرد: انتظار است شهرداري همه تاش خود را براي 
اجراي فضاي سبز دو قطعه پيش بيني شده تا پايان دي ماه جاري به كار 
گيرد.  استاندار مركزي اضافه كرد: تاش شود افزايش تيم هاي اجرايي 
براي تكميل كف پوش ها و كانال مجموع��ه نيز تا پايان دي ماه جاري 
صورت گيرد.  فرمانده س��پاه روح اه استان مركزي نيز در اين نشست 
گفت: تاش هاي زيادي براي ايجاد باغ موزه دفاع مقدس اين اس��تان 
صورت گرفته و اين روند بايد با جديت بيش��تري دنبال ش��ود.  سردار 
»محس��ن كريمي« افزود: باغ موزه دفاع مقدس يكي از جانمايي هاي 
پيش بيني شده براي برگزاري كنگره ۶ هزار و ۲00 شهيد استان مركزي 
است.  وي بيان كرد: همه تاش ها براي برگزاري مطلوب اين كنگره با 
رعايت قناعت و صرفه جويي در امور نيز به كار گرفته شده و سعي شده 
در برگزاري آن بيشتر از مشاركت بخش خصوصي و مردم بهره گيري 
كرد.  فرمانده سپاه روح اه استان مركزي ادامه داد: امور فرهنگي هزينه 
بر است و هر چه در اين بخش سرمايه گذاري شود، جا براي كار كردن 
وجود دارد.  سردار كريمي تصريح كرد: بسياري از مشكات امروز جامعه 

در سايه بي توجهي به مسائل فرهنگي ايجاد شده است. 

آغاز احداث اولين باغ گل نرگس در سمنان
  سمنان سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي 
سبز شهري شهرداري از احداث اولين باغ 
گل نرگس شهر سمنان به منظور احياي فرهنگ بومي اين ديار خبر داد. 
 سيدمحمد قاس��مي اظهارداش��ت: هزينه احداث باغ گل نرگس شهر 
سمنان بالغ بر 150 ميليون ريال برآورد شد و در حاشيه اين باغ ۳ هزار 
پياز گل نرگس و ۴1 اصله درخت مثمر همزمان با چهل و يكمين سال 
پيروزي انقاب اسامي كاشته مي شود.  وي بيان كرد: طرح احداث باغ 
گل نرگس با رويكرد احياي اين گل در شهر سمنان، در كوچه باغي واقع 
در ابتداي باغ راه ني كوچه و باغ محله كديور در حال اجراست.  قاسمي 
با بيان اينكه گل نرگس جايگاه ويژه اي در فرهنگ كهن ش��هر سمنان 
دارد، تصريح كرد: باغ گل نرگس عاوه بر شادي و نشاط بازديد كنندگان، 
گوشه اي از فرهنگ ديرين اين ديار را بازگو مي كند.  سرپرست سازمان 
سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري سمنان يادآور شد: گل نرگس 
سمنان به دليل پرورش در اقليم ويژه منطقه خشك سمنان، داراي رنگ 
و بوي ويژه اي است و در اين شاخصه از ديگر گل هاي نرگس كه در كشور 
شهره است برتري دارد.   پرورش گل نرگس در كنار نوروزخواني، كشت 
سبزه، پخت سمنو و عيدانه، از آيين هاي نوروزي مردم استان سمنان 
است كه در آستانه نوروز انجام مي شود.  در سال  هاي اخير در شهر سمنان 
تاش شده تا پرورش پياز گل نرگس به عنوان آييني بومي، تاريخي و 
فرهنگي حياتي دوباره يابد و چه بسا با معرفي بيشتر و همت مردم اين 
شهر براي حيات دوباره اين آيين، به عنوان گياه شاخص آييني، با تاش 
متخصصان، صرفه اي اقتصادي و درماني نيز براي آن جست  وجو شود. 

شيرين سازي آب دريا اولويت اول بوشهر است
مديرعامل شركت آب و فاضاب استان     بوشهر
بوش�هر از تدوين طرح شيرين سازي 
آب دريا در ش�هر ها و نقاط س�احلي اس�تان بوش�هر خب�ر داد. 
عبدالحميد حمزه پور گفت: افزايش منابع آب آشاميدني استان بوشهر 
در اولويت برنامه اين شركت قرار دارد و در اين راستا شيرين سازي آب 
دريا و تبديل به آب آشاميدني مورد توجه ويژه قرار دارد.  وي با اشاره به 
استفاده از آب دريا در تأمين آب آشاميدني گفت: براي جبران كمبود 
آب آشاميدني استان از شيرين سازي آب دريا استفاده مي شود كه اين 
طرح در شهرها و نقاط ساحلي استان بوشهر تدوين و عمليات اجرايي آنها 
آغاز شده است.  مديرعامل شركت آب و فاضاب استان بوشهر از اجراي 
طرح آبرساني شهر ريز استان بوش��هر خبرداد و گفت: براي اجراي اين 
طرح آبرساني 1۹/7 ميليارد ريال مصوب شده كه تاكنون ۹ ميليارد ريال 
تخصيص يافته است.  حمزه  پور با بيان اينكه طرح هاي آب شيرين كن در 
نوار ساحلي استان بوشهر طراحي شده خاطر نشان كرد: اكنون ۲ پروژه 
آب شيرين كن در بوشهر و كنگان در مدار توليد قرار دارد و در اين راستا 
بيش از ۹ طرح آب شيرين كن در استان بوشهر تدوين شده است.  وي 
با بيان اينكه طرح هاي آب شيرين كن با مشاركت بخش خصوصي اجرا 
مي شود تصريح كرد: با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از آب استان 
بوشهر از اس��تان هاي همجوار تأمين مي شود توسعه آب شيرين كن ها 
با همكاري س��رمايه گذاران مورد توجه جدي اين ش��ركت قرار دارد.  
مديرعامل شركت آب و فاضاب استان بوشهر گفت: اعتبارات اجراي 
اين طرح از محل اعتبارت استاني، سه درصد نفت و گاز، ماده 180 قانون 

بودجه، اعتبارات ملي تنش آبي و اسناد خزانه تأمين مي شود. 

 راه اندازي طرح هاي توسعه اشتغال 
در شهرستان هشترود

فرمان�دار هش�ترود از راه ان�دازي     آذربايجان شرقي
طرح هاي توسعه اشتغال در شهرستان 

هشترود خبر داد. 
امين امينيان با بيان اينكه اميدواريم با راه اندازي طرح هاي توسعه اشتغال 
پايدار قدمي در جهت اش��تغال جوانان منطقه برداريم به وجود بستر و 
پتانسيل در شهرستان براي سرمايه گذاري اشاره كرد و گفت: متأسفانه 
در گذشته به دايلي موانعي براي سرمايه گذاري در شهرستان بوده است 
و اين مسئله موجب شده اس��ت علي رغم تاش هاي بسياري كه براي 
جذب س��رمايه گذاري صورت گرفته گاهي يك حرف، يا يك فركانس 
منفي موجب فرار سرمايه گذار ش��ود.  وي ادامه داد: براي مقابله با اين 
امر ازم است به دنبال زدودن تئوري پنجره شكسته )هر اقدامي منجر 
به شكست مي شود( در هشترود باش��يم، ازمه اين كار مطالعه بر روي 
طرح هاست، به گونه اي كه اگر طرح منجر به نتيجه شود ضمن آنكه شاهد 
اتاف منابع فردي و منابع شهرستان نخواهيم بود بلكه نمود طرح ها مثبت 
بوده و اين مسئله خود به خود موجب جذب سرمايه و افراد عاقه مند به 
سرمايه گذاري به شهرستان خواهد شد.  فرماندار هشترود با بيان اينكه هيچ 
مسئله در حوزه اقتصاد به اندازه مسئله اشتغال و بيكاري جوانان دردآور 
نيست، ادامه داد: بيكاري به دنبال خود مشكات اجتماعي گسترده اي هم 
دارد و مقابله با اين امر جز با سرمايه گذاري اتفاق نخواهد افتاد.  وي گفت: 
معتقد هستيم كه با راه اندازي طرح هاي اشتغال در شهرستان كلي از مسائل 
اشتغال جوانان هشترودي برطرف خواهد شد.  وي به بخشي از طرح هاي 
اشتغال كه در حال اجرا در شهرستان مي باشد اشاره كرد و ادامه داد: معدن 
مس قاضي كندي اقدامات قابل توجهي طي ۶ و 7 ماه گذشته صورت گرفته 
و واحد كنسانتره مس و فرآوري آن تا آخر سال جاري راه اندازي خواهد شد 
كه قادر است ساانه ۲۲00 تن مس به ميزان قابل توجه شش دهم درصد 

فرآوري كرده و براي 500 نفر شغل ايجاد كند. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

زيبا احمدي

فعاليت ۱00 اقامتگاه بوم گردي در استان زنجان  
امسال 70 پروانه بهره برداري اقامتگاه بوم گردي در استان صادر شده      زنجان
است و هم اكنون ۱00 اقامتگاه بوم گردي در استان فعاليت مي كند. 
يحيي رحمتي مديركل ميراث فرهنگي اس��تان زنجان با اعام اين خبر گفت: اين ميزان ايجاد اقامتگاه 
بوم گردي نسبت به سال گذشته رشد 1۳۴ درصدي را نشان مي دهد.  وي با اشاره به حجم بااي درخواست 
براي ايجاد اقامتگاه بوم گردي، افزود: امسال بيش از 150 درخواست ايجاد اقامتگاه به اين اداره كل ارسال 
شده است.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان با بيان اينكه در سال گذشته 
۳0 اقامتگاه در استان افتتاح شد، گفت: با ايجاد 100 اقامتگاه بوم گردي، براي ۲00 نفر به صورت مستقيم 
و براي ۳00 نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد ش��ده است.  رحمتي با بيان اينكه شهرستان هاي 
خدابنده، ابهر و ايجرود داراي بيشترين فراواني اقامتگاه در استان زنجان هستند، اضافه كرد: در حال حاضر 

ظرفيت پذيرش اقامتگاه هاي بوم گردي استان بيش از ۲000 نفر است. 

لزوم ايجاد بستر سفرهاي ارزان به قشم     
مديرعامل منطقه آزاد قشم با بيان اينكه هزينه سفر به قشم باا     هرمزگان
است، گفت: طرح هاي مختلفي براي ايجاد بستر سفرهاي ارزان به 

قشم تدوين شده است و بزودي اجرا خواهيم كرد. 
حميدرضا مومني با بيان اينكه صنعت گردشگري مي تواند به عنوان يك صنعت مهم اقتصادي به حساب 
بياييد، بيان داشت: سرمايه گذاري در صنعت گردشگري مي تواند اتكا كشور به نفت را كاهش دهد. توجه 
جدي به اين حوزه راهگشاي حل مشكات اقتصادي كشور خواهد بود.  وي عنوان كرد: طي سه سال اخير با 
افزايش حجم سرمايه گذاري ها در بخش گردشگري توانسته ايم مهاجرت معكوس را در روستاهاي قشم شاهد 
باشيم. بوم گردي و توسعه گردشگري در روستاها اولويتي بود كه به خوبي اجرا شد.  مومني ادامه داد: در حوزه 
اقدامات اقامتي جزيره قشم در آغاز اين دولت بالغ بر ۳ هزار و 750 تخت وجود داشت و امروز به بيش از۴ هزار 

تخت فعال ارتقا يافته است و بيش از ۲ هزار تخت نيز تا پايان سال جاري به اين آمار اضافه خواهد شد. 

با مشاركت كميته امداد و سپاه پاسداران
۸00 مددجوي امداد در سيستان و بلوچستان 

صاحب خانه شدند
روز گذش�ته مراس�م افتتاح و واگ�ذاري ۸00 واحد مس�كوني به 
مددجويان تحت حمايت كميته امداد سيس�تان و بلوچس�تان با 
حضور اس�حاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور برگزار شد. 
ابراهيم بازيان مديركل دفتر تأمين مس��كن و امور مهندسي ساختمان 
كميته امداد با بيان اينكه مقاوم سازي و تأمين مسكن براي مددجويان 
تحت حمايت در صدر اولويت هاي اين نهاد اس��ت، گفت: كميته امداد 
در راستاي مأموريت هاي خود به منظور توانمندي فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي خانوار هاي جامعه هدف به ويژه در مناطق روستايي، توجه ويژه اي 
به تأمين مسكن مددجويان دارد.  وي ادامه داد: با توجه به شرايط خاص در 
مناطق محروم و صعب العبور، كميته امداد استفاده از هم افزايي و همگرايي 
نهاد ها و دستگاه هاي مسئول در محروميت زدايي را مورد توجه قرار داده 
است و در همين راستا در س��ال ۹5 تفاهم نامه اي را با سپاه پاسداران به 
منظور ساخت ۲0 هزار واحد مسكن روس��تايي براي مددجويان امداد 
منعقد كرد.  اين مسئول افزود: براساس اين تفاهم نامه، سپاه مجري ساخت 
و تأمين كننده بخشي از اعتبارات مورد نياز شد و كميته امداد به عنوان 
تأمين كننده مالي و معرفي كننده جامعه هدف شناخته شد.  بازيان با اشاره 
به اينكه فاز يك اين تفاهم نامه در قالب ساخت ۴ هزار واحد مسكوني تا دهه 
فجر امسال به پايان رسيده و تحويل خانوار هاي تحت حمايت مي شود، 
تأكيد كرد: سهم استان سيستان و بلوچستان از فاز يك تفاهم نامه، ساخت 
هزار واحد مسكوني در 5۴5 روستاي اين استان بوده است كه امروز مراسم 
واگذاري 800 واحد مسكوني با حضور معاون اول رئيس جمهور در يكي از 

واحد هاي احداث شده به صورت نمادين برگزار شد. 
  ۳00 هزار واحد روستايي نيازمند بازسازي

مديركل دفتر تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد گفت: 
براي ساخت هر واحد مسكوني روستايي در اين پروژه بيش از ۳0 ميليون 
تومان هزينه شده كه از اين ميزان ۲5 ميليون تومان توسط كميته امداد 
و 5ميليون تومان توسط سپاه تأمين شده اس��ت.  بازيان افزود: ميانگين 
مس��احت واحد هاي احداث ش��ده 50 متر اس��ت و به صورت يك واحد 
مسكوني كامل و برخوردار از حداقل هاي مناسب براي خانوار تحت پوشش 
امداد طراحي شده و مبتني بر رعايت الزامات فني و اجرايي ساخته شده 
است.  وي با بيان اينكه در مجموع براي ساخت اين 800 واحد مسكوني 
۲۴0ميليارد ريال هزينه شده است، ادامه داد: فاز دوم اين تفاهم نامه با هدف 
ساخت 10 هزار واحد مسكوني امسال آغاز شده و با مشاركت كميته امداد، 
سپاه پاسداران و بنياد بركت در 1۴ استان كشور اجرا مي شود.  مديركل دفتر 
تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد اضافه كرد: براساس 
برنامه ريزي هاي انجام شده، ساخت اين 10 هزار واحد مسكوني روستايي در 
شش ماهه اول سال ۹8 به پايان رسيده و به مددجويان تحويل مي شود.  

بازيان مجموع خانوار هاي تحت حمايت كميته امداد كه فاقد مس��كن 
هس��تند را 100 هزار خانوار اعام كرد و گفت: مقرر شده است در برنامه 
ششم كميته امداد، تأمين مسكن و مقاوم سازي مساكن تمامي مددجويان 
انجام شود. بخش زيادي از اين مهم با خريد و احداث مسكن و بخشي با 
رهن و اجاره واحد هاي مناسب و مقاوم انجام خواهد شد.  وي اضافه كرد: 
عاوه بر اين، حدود ۳۰۰ هزار واحد روستايي نيازمند بازسازي، به سازي و 
مقاوم سازي است كه در اولويت برنامه هاي كميته امداد قرار دارد.  مديركل 
دفتر تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد تأكيد كرد: 
اولويت كميته امداد در تأمين مسكن مددجويان مربوط به خانواده هاي 
۳نفره و بااتر است و در همين راس��تا ۶0 هزار خدمت در حوزه مسكن 
شامل 8 هزار مسكن شهري، ۲۲ هزار مسكن روستايي و ۳0 هزار مورد 

تعمير در سراسر كشور به مددجويان ارائه شده است. 



طبق جديدترين آمار اعام شده از سوي وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت، توليد ان��واع خودروي 
سواري در آذرماه امسال نس��بت به مدت مشابه 

سال گذشته ۷۲ درصد كاهش يافته است. 
به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع خودروي 
س��واري از ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ دس��تگاه در آذرماه 
سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه در آذرماه 
امسال رس��يده كه نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته ۷۲ درصد كاهش داشته است. 
بر اين اساس توليد انواع خودروي سواري در گروه 
صنعتي ايران خودرو با كاه��ش ۷0/۵ درصدي 
همراه بوده و از ۶۵ هزار و ۷۶۹ دستگاه در آذرماه 
سال گذش��ته به ۱۹ هزار و ۳۷۲ دستگاه رسيده 

است. 
همچنين مجموع توليد خودروهاي س��واري در 
گروه خودروسازي س��ايپا در آذرماه امسال ۱۳ 
هزار و ۵۵۲ دس��تگاه بوده كه نس��بت به توليد 
۵۸ هزار و ۸۷۹ دستگاهي آذرماه سال گذشته، 
كاهش ۷۷ درصدي توليد اين ش��ركت را نشان 

مي دهد. 

بعد از آن ش��ركت كارمانيا با توليد ۳۵ دس��تگاه 
خودروي سواري در آذرماه سال جاري در مقابل 
۱۶0 دس��تگاه خودروي توليدي در مدت مشابه 

س��ال گذش��ته، كاهش ۷۸/۱ درصدي در توليد 
داشته است. 

عاوه بر اين توليد خودروسازي مديران در آذرماه 

امسال ۱۹۱۸ دستگاه بوده اس��ت كه نسبت به 
توليد ۷۳۳۹ دس��تگاهي در مدت مش��ابه سال 

گذشته، كاهش ۷۳/۹ درصدي داشته است. 
گروه بهمن و كرمان موتور نيز در آذرماه امس��ال 
با كاهش توليد روبه رو ش��ده اند كه براين اساس 
كرمان موتور با توليد ۲۴۴۲ دس��تگاه خودروي 
سواري، كاهش توليد ۲۷/۹درصدي داشته است؛ 
چراكه در آذرماه سال گذش��ته ميزان توليد اين 

شركت، ۳۳۸۸ دستگاه بوده است. 
همچنين گ��روه بهمن ني��ز در آذرماه امس��ال 
كاهش توليد ۵۵ درصدي داشته و ۵۵۵ دستگاه 
خودروي س��واري توليد كرده است؛ در حالي كه 
در آذر ماه سال گذشته ۱۲۳۴ دستگاه خودروي 

سواري توليد كرده بود. 
ZA )در اين ميان صنعت خودروي آذربايجان 

VICO( در آذرماه امس��ال كاهش توليد ۱00 

درصدي داشته است؛ چراكه اين شركت در آذرماه 
سال گذشته ۲۷ دستگاه سواري توليد كرده بود، 
در حالي كه در مدت مش��ابه امسال هيچ توليدي 

نداشته است. 

كاهش ش�ديد حجم معامات در بازار مسكن 
نش�ان دهنده از بین رفتن قدرت خريد مردم 
و ورود اي�ن ب�ازار ب�ه وضعی�ت ركود اس�ت. 
بانك  مركزي تازه ترين گزارش خود را از تحوات 
قيمت مسكن در آذرماه سال جاري منتشر كرد 
كه بر اس��اس آن، تعداد معامات آپارتمان هاي 
مس��كوني ش��هر تهران در آذر ماه سال جاري به 
۶۸00 واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0/۶ و ۶۱/۷ درصد 

كاهش را نشان مي دهد. 
بر اس��اس اين گزارش، متوس��ط قيمت خريد و 
فروش يك مت��ر مربع زيربناي واحد مس��كوني 
معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامات ملكي 
شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷ معادل ۹ميليون 
و ۵۵0 هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه 
مش��ابه س��ال قبل به ترتيب ۴/۱ و ۹۱/۸ درصد 

افزايش را نشان مي دهد. 
  آمارها چه مي گويند؟

بروز اين ركود باعث افت شديد در حوزه معامات 
مس��كن ش��ده، به نحوي كه مش��اورين اماك و 
واسطه گران ملكي، حجم معامات ماه گذشته را 
حدود يك سوم زمان مشابه سال قبل مي دانند. 

آمارهاي موجود نيز اين ادعاي مشاورين اماك 
را تأييد مي كند و نش��ان مي دهد ك��ه در دوران 
اوج خريد و فروش مس��كن شهر تهران در بهمن 
ماه س��ال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۶ ه��زار معامله انجام 

ش��د كه يك ركورد براي دفاتر اماك محسوب 
مي شود. پس از آن با ورود مسكن به دوران ركود، 
معامات به تدريج افت كرد و تا پنج س��ال بعد از 
آن در ميانگين ماهان��ه ۱۵هزار فقره قرار گرفت. 
تا اينكه از ابتداي س��ال ۱۳۹۶ در اثر افت ارزش 
واقع��ي قيمت ملك نس��بت به تورم و رس��يدن 
قيمت مسكن به كف، معامات نيز مقدار اندكي 
باا رفت و در آذرماه ۱۳۹۶ به اوج خود طي پنج 
سال قبل از آن رسيد. در آذرماه سال گذشته ۱۷ 
هزار و ۸00 مورد خريد و فروش مسكن در شهر 
تهران انجام شد كه رشد ۵0 درصدي را نسبت به 
ماه مشابه سال قبل از آن نشان مي داد، اما با رشد 
تدريجي قيمت ها مجدداً خريد و فروش پايين آمد 
و در آذرماه امسال به ۶۸00 فقره يعني كمي بيش 

از يك سوم مدت مشابه سال قبل رسيد. 
  مالكان قیمت ها را افزايش مي دهند

يك بررسي ميداني نشان مي دهد كه فروشندگان 
اماك تحت تأثير وضعيت اقتصادي كشور و رشد 
تورم، به طور دائم قيمت هاي پيشنهادي خود را 
باا مي برند. از ط��رف ديگر وجود حجم زيادي از 
آپارتمان هاي نوساز فاقد ساكن باعث شده ميزان 
عرضه باا برود، اما به دلي��ل از بين رفتن قدرت 
خريد مردم، تقاضا به ش��دت افول كند و همين 
روند عامل ركود در اين بخش اقتصادي شود. در 
همين ارتباط يك فعال حوزه اماك معتقد است 
كه در حال حاضر به جز معدود سرمايه داراني كه 

ملك را به قصد حفظ سرمايه خريداري مي كنند، 
مشتري ديگري در بازار وجود ندارد. 

   ظرفیت بازار مسكن پر شده است
در همي��ن ارتباط مه��دي س��لطان محمدي، 
كارش��ناس بازار مس��كن به خبرگزاري ايس��نا 
افت ش��ديد توان طرف تقاض��ا را در كاهش ۶۲ 
درصدي معامات مسكن شهر تهران در آذرماه 
مؤثر دانست و افزود: با توجه به روندي كه در بازار 
مسكن مي بينيم بخش تقاضا با وجود اين حجم از 
افزايش قيمت همچنان ضعيف باقي مانده و رشد 
قابل توجهي كه مسكن در طول يك سال گذشته 
داشته، همه حاكي از آن است كه ظرفيت اقتصاد 
مسكن پر شده و يك دوره ركود نسبتاً طواني را 

در اين بخش انتظار داريم. 
مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران 
اماك نيز پيش بيني كرده با توجه به كاهش نرخ 
ارز، بازار مسكن شهر تهران در ماه هاي پيش رو 
دچار ثبات ش��ود و تاطم قيمتي فروكش كند. 
تابلوي معامات مسكن در آذرماه نشان مي دهد 
كه اين گزاره در مسير تحقق قرار گرفته است. در 
آذرماه ۱۳۹۷ بيشترين رشد ماهانه قيمت مسكن 
ش��هر تهران به ترتيب در مناطق ۱، ۱۲ و ۷ رخ 
داده كه نسبت به آبان ماه به ترتيب با ۱۱، ۱۱ و 
۹درصد رشد قيمت مواجه بودند. در ساير مناطق 
رشد محسوسي نسبت به آبان ماه مشاهده نشده 
و حت��ي در منطقه ۱۶ كه البت��ه تنها ۱۱۹ مورد 

معامله در آن صورت گرفته ميانگين قيمت ها ۶/۶ 
درصد نسبت به آبان ماه كاهش يافته است. 
  احتمال كاهش قیمت مسكن نوساز

در همين ح��ال نگاهي به آمار موج��ود در حوزه 
معامات مسكن بيان كننده اين حقيقت است كه 
تمايل عمومي به خريد اماك نوساز به شدت در 
حال كاهش است. بر  اين اساس با اينكه واحدهاي 
تا پنج سال ساخت با ۴۳ درصد بيشترين سهم از 
معامات مسكن شهر تهران را در آذرماه ۱۳۹۷ به 
خود اختصاص داده، اين سهم نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۵/۴ درصد از كل قراردادها كاهش يافته 
و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت شش سال 
به باا ۵/۵ درصد افزوده شده است. حركت تقاضا 
به سمت واحدهاي كوچك تر، ديگر موضوع مهم 
بازار مسكن است. سال گذش��ته در همين زمان 
واحدهاي ۶0 تا ۷0 متر با سهم ۱۴/۳ درصد از كل 
معامات، بيش��ترين فروش را به خود اختصاص 
داده بودند. امسال اين رتبه مربوط به واحدهاي 

۵0 تا ۶0 متر با ۱۴/۸ درصد است. 
بنابراين افت شديد معامات، رشد سهم واحدهاي 
قديمي از كل معامات و افزايش سهم واحدهاي 
كوچك در خريد و فروش، اين احتمال را تقويت 
مي كند كه در آينده شاهد كاهش نسبي قيمت 

اماك نوساز باشيم. 
   بهبود وضعیت بازار مسكن با ارائه زمین 

رايگان و تسهیات ارزان  قیمت
در همين ارتباط سيداحسن علوي، نايب رئيس 
كميسيون عمران مجلس در خصوص راهكارهاي 
كمك به اقشار آس��يب پذير براي خريد مسكن 
عنوان كرد: اخيراً دول��ت اعام كرده كه به دنبال 
ارائه زمين رايگان و تسهيات ارزان قيمت است و 
اين مسئله مي تواند بر بهبود وضعيت بازار مسكن 

و كاهش تاطمات اين حوزه اثرگذار باشد. 
اين نماينده مردم در مجلس با بيان اينكه كشور به 
صورت ساانه به حدود ۹00 هزار واحد مسكوني 
نياز دارد، افزود: بر اساس گزارش ها، كشور امروز 
با كمبود حدود ۵ ميليون مسكن مواجه است، اما 
به نظر من در گام نخست براي كاهش تاطمات 
نخس��ت بايد براي س��اخت حدود يك ميليون 

مسكن برنامه ريزي شود. 
وي ادامه داد: روند كنوني افزايش قيمت مسكن با 
توجه به تورم سال جاري نيز به هيچ وجه طبيعي 
نبوده و داان بازي و س��وداگري در اين عرصه 
بس��يار تأثيرگذار بوده اس��ت، از اين رو دولت و 
دستگاه هاي نظارتي بايد ترمز فعاليت داان را 
بكشند، زيرا اين افراد هيچ تفاوتي با اختاس گران 

اقتصادي ندارند. 
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس ادامه داد: 
به طور حتم اگر اقدامات قابل توجهي براي بهبود 
وضعيت مس��كن صورت نگيرد، م��ا در آينده اي 
نزديك بايد شاهد بروز ركود تورمي در اين بازار 

باشيم.
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معامات مسكن يك سوم شد
بازار مسكن با افزايش 90درصدی قیمت ها و كاهش 60 درصدی معامات در ركود تورمی شديد فرو رفته است

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

کاهش 72 درصدی توليد خودرو در آذرماه امسال
   گزارش 2

تاار شیشه اي
تغییر قیمتقیمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386اميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافواد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160امپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع استيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوات پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوادخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

579116سرمايه گذاري دارويي تامين
18115سرمايه گذاري توسعه ملي 
1147030كنترل خوردگي تكين كو

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

كاهش ۲۵۰۰ توماني قيمت تخم مرغ
رئیس هیئ�ت مدي�ره اتحاديه مرغ تخم گذار اس�تان ته�ران، از 
كاهش قیمت تخم مرغ ب�ه زير نرخ تمام  ش�ده خب�ر داد و گفت: 
دولت بايد جل�و واردات را گرفت�ه و اجازه ص�ادرات آن را بدهد. 
به گزارش مهر، ناصر نبي پور از كاهش چشمگير قيمت تخم مرغ خبر داد 
و گفت: قيمت اين كاا به زير نرخ تمام شده رسيده و هم اكنون ميانگين 
قيمت هر كيلو گرم تخم مرغ در مرغداري، بين ۶۴00 تا ۶۵00 تومان 
است؛ اين در حاليس��ت كه قيمت تمام ش��ده هر كيلوگرم تخم مرغ، 

حداقل ۷۲00 تومان است. 
رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغداران استان تهران، با بيان اينكه نرخ 
تخم مرغ نسبت به ۱0 روز گذشته، حدود هزار تومان كاهش يافته است، 
گفت: قيمت اين كاا نس��بت به يك ماه و نيم گذشته، حدود ۲۵00 

تومان ارزان شده است. 
وي افزايش توليد و واردات تخم مرغ به كشور را از جمله دايل اين افت 
قيمت اعام كرد و يادآور ش��د: هنوز جلوي واردات اين كاا به كشور 

گرفته نشده؛ ضمن اينكه دولت اجازه صادرات نمي دهد. 
نبي پور درباره اينكه آيا دليل عدم صادرات تخم مرغ، مسائل بهداشتي 
اس��ت يا اينكه دولت خود اجازه اين كار را نمي دهد، خاطرنشان كرد: 
ما در مس��ائل بهداشتي مش��كلي نداريم و دولت خود چنين اجازه اي 
نمي دهد؛ در حالي كه ما با مازاد محصول مواجه هس��تيم و بايد اجازه 
صادرات بدهند؛ ضمن اينكه در ش��رايط فعلي واردات توجيهي ندارد 

و بايد متوقف شود. 
رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغداران استان تهران اضافه كرد: تعداد 
مرغ هاي پير در كشتارگاه ها رو به افزايش است و بايد مسئوان اجازه 

دهند اين مرغ ها به كشتارگاه بروند.

نفت سال آينده زير ۷۰ دار خواهد ماند
نظرسنجي رويترز نشان داد: قیمت نفت در سال 2019 احتمااً پايین 
۷0 دار در هر بش�كه خواهد ماند، زيرا عرضه بیش از حد و كندي 
رشد اقتصادي به تاش هاي اوپك براي تقويت بازار ضربه مي زند. 
به گزارش ايس��نا، در نظرس��نجي رويترز از ۳۲ اقتصاددان و تحليلگر، 
ميانگين قيمت هر بش��كه نفت برنت درياي شمال ۶۹/۱۳ دار در سال 
۲0۱۹ پيش بيني شد كه بيش از ۵ دار كمتر از پيش بيني ماه گذشته بود.  
ميانگين قيمت نفت برنت ۷۱/۷۶ دار در هر بشكه در سال ۲0۱۸ بوده 
است.  اشلي پترسن از شركت »استراتاس ادوايزرز« اظهار كرد: در نيمه 
اول سال ۲0۱۹ نگراني ها نسبت به مازاد عرضه بر بازار حاكم خواهد بود.  
اوپك و متحدانش شامل روسيه در اوايل دسامبر با هدف كاهش سطح 
ذخاير جهاني و تقويت قيمت ها، موافقت كردند توليدشان را مجموعاً ۱/۲ 
ميليون بشكه در روز كاهش دهند.  اما اين كاهش تا ژانويه انجام نخواهد 
گرفت و قيمت هاي نف��ت از زمان اعام اين تصمي��م، بيش از ۱۵درصد 
كاهش يافته است.  كايلين بيرچ، تحليلگر واحد اطاعات اكونوميست در 
اين باره گفت: بازار تا حد زيادي روي تجديد كاهش توليد از سوي اوپك 
حساب كرده بود. در نتيجه ما انتظار داريم اگر اوپك يا روسيه از سهميه 

توليدشان تخطي كنند قيمت هاي نفت ريزش پيدا كند. 

 رشد اقتصادي جهان
 در سال ۲۰۱۹ تغيير نمی كند

در  جه�ان  اقتص�ادي  رش�د  پ�ول  بین الملل�ي  صن�دوق 
س�ال 2019 را در مح�دوده 3/۷ درص�د پیش بین�ي ك�رد. 
به گزارش خبرآناين، هر چند برخي كارشناس��ان معتقدند امس��ال 
تحت تأثير جنگ اقتصادي امريكا و چين، رش��د اقتصادي جهان كند 
خواهد ش��د، اما صندوق بين المللي پول معتقد اس��ت رشد اقتصادي 
امسال جهان تغيير چنداني را نسبت به س��ال گذشته ميادي شاهد 
نخواهد بود.  پيش بيني صندوق بين المللي پول اما ش��باهت زيادي با 
پيش بيني هاي ديگر مراكز كارشناسي دارد. دبيرخانه اوپك در آخرين 
گزارش خود متوسط نرخ رش��د اقتصادي جهان را براي سال ۲0۱۹ 
به مقدار ۳/۷ درصد برآورد كرده كه 0/۱ درصد كمتر از س��ال ۲0۱۸ 
است. س��ازمان OECD نيز در آخرين گزارش خود برآورد كرده كه 
نرخ رشد اقتصادي جهان در سال ۲0۱۸ در سطح ۳/۷ درصد بوده كه 
0/۱ درصد بااتر از سال ۲0۱۷ است و براي سال ۲0۱۹ نيز در همين 
سطح ۳/۷ درصد باقي مي ماند.  با اين حال تحليلگران بر اين اعتقادند 
كه بي اعتمادي زيادي در مورد نرخ رشد اقتصاد جهاني از جمله جنگ 
تجاري چين و امريكا و باا رفتن سطح قيمت نفت و احتمال تأثير منفي 
آن بر نرخ رش��د اقتصادي جهان وجود دارد كه ممكن است نرخ رشد 

اقتصادي جهان و به تبع آن تقاضا براي نفت را تحت تأثير قرار دهد. 

فروش سكه هاي طاي امريكايي آب رفت
آم�ار ضرابخان�ه امري�كا نش�ان داد ف�روش س�كه هاي ط�ا و 
نق�ره عق�اب امريكاي�ي در س�ال 201۸ ك�ه س�رمايه گذاران 
ترجی�ح دادن�د دارايي ه�اي پرب�ازده ديگ�ر را خري�داري 
كنن�د، ب�ه پايین تري�ن می�زان در 11س�ال اخی�ر س�قوط كرد. 
در مجموع فروش سكه هاي طاي عقاب امريكايي از سوي ضرابخانه 
امريكا در سال ۲0۱۸ به ۲۴۵ هزار و ۵00 اونس رسيد كه پايين ترين 
ميزان از س��ال ۲00۷ بود. اين ضرابخانه ۳000 اونس س��كه طا در 

دسامبر فروخت كه ۸۵/۴ درصد در مقايسه با نوامبر كاهش داشت. 
فروش س��كه هاي نقره عقاب امريكايي نيز در س��ال ۲0۱۸ به ۱۵/۷ 
ميليون اونس رسيد كه پايين ترين ميزان از سال ۲00۷ بود. فروش اين 
سكه در دسامبر به ۴۹0 هزار اونس رسيد كه ۷0/۲ درصد در مقايسه با 
نوامبر كاهش نشان داد.  به گفته فروشندگان امريكايي، سرمايه گذاران 
ترجيح مي دهند سكه هاي قديمي تر را به بهاي ارزان تر خريداري كنند.   
آمار نشان داد فروش سكه هاي عقاب امريكايي در پنج ماه نخست سال 
۲0۱۸ به طور متوالي كاهش داشت، اما تغيير جو بازار در طول تابستان 
كه تحت تأثير تشديد جنگ تجاري امريكا و چين روي داد، باعث هجوم 

به سوي دارايي هاي مطمئن تر شد. 

رئی�س كل بان�ك مرك�زي و س�فیر هن�د در 
اي�ران ب�ا ارزياب�ي آخري�ن وضعی�ت روابط 
بانكي و تجاري میان دو كش�ور از آماده شدن 
مكانیس�م مالي بی�ن دو كش�ور خب�ر دادند. 
به گزارش »جوان«، در ديدار عصر دوشنبه سوراب 
كومار، سفير هند با عبدالناصر همتي، رئيس كل 
بانك مركزي، آخري��ن وضعيت رواب��ط بانكي و 
تجاري دو كشور بررسي شد.  در اين ديدار سفير 
هند اع��ام كرد: مكانيس��م مالي بين دو كش��ور 
آماده شده و طرفين بر اس��اس معافيت دريافتي 
دولت هند، فعاليت تجاري و بانك��ي خود را طي 
روزهاي آتي انج��ام خواهن��د داد.  همچنين در 
اين جلسه در مورد تس��هيل امور بانكي، عملياتي 
س��اختن س��رمايه گذاري هند در چابهار بحث و 
تصميم گيري ش��د.  همچنين خبرگزاري رويترز 
گزارش كرد كه وزير دارايي هند پرداخت پول به 
شركت ملي نفت ايران را براي واردات نفت خام از 

ماليات شديد معاف كرد.  اين معافيت كه در ۲۸ 
دسامبر اجرايي ش��د به پنج نوامبر باز مي گردد و 
به پاايش��گاه هاي هند اجازه مي دهد حدود ۱/۵ 
ميليارد دار پول نفت ايران را به شركت ملي نفت 
اين كشور پرداخت كنند. اين پول از زمان اجرايي 
شدن تحريم هاي س��خت امريكا در اوايل نوامبر 
جمع شده بود.  يك مقام دولتي هند گفت: » در دور 
قبلي تحريم ها ايران مي توانست از اين پول فقط 
براي واردات از هند استفاده كند، ولي اين بار گستره 
كاربرد هاي پول پرداخت شده را به نفع هر دو كشور 
افزايش داديم.«  قانون معافيت از ماليات تنها شامل 
نفت خام مي ش��ود. اين يعني واردات ساير كااها 
مثل كودهاي ش��يميايي و گاز مايع مشمول آن 
نمي شوند.  هند پس از چين بزرگ ترين مشتري 
نفت ايران است كه با بسته شدن معامله هاي ساير 
بانك هاي اصلي با ارزهاي جهاني براي ايران، پول 

نفت اين كشور را با روپيه پرداخت مي كند. 

آغاز مبادله بانكي ايران و هند طي روزهاي آينده
      خبر

با تصمیم جديد دولت، اولويت بندي هاي كاايي 
لغو ش�ده و كااهاي مجاز ب�راي واردات، در دو 
گروه كااهاي اساسي و ساير طبقه بندي شدند 
تا مكانیس�م تخصیص ارز به آنها روان ش�ود. 
به گزارش مهر، بعد از نوس��انات نرخ ارز و تصميم 
دولت براي اولويت بندي ه��اي كاايي در واردات 
و تخصيص ارز از دو طري��ق دار ۴۲00 توماني و 
سامانه نيما، برخي واردكنندگان به دليل ارزاني ارز 
دولتي، تمايلي به استفاده از ارز صادراتي نداشته و 
همين امر، صادركنندگان را در ايفاي تعهد ارزي 
خود دچار مشكل كرده بود.  حال با نزديك شدن 
نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نيما همزمان با اعمال 
مديريت از س��وي بانك مرك��زي، اصاحات روي 
بخش��نامه هاي اخير ارزي در حوزه استفاده از ارز 
صادراتي براي تأمين نيازهاي وارداتي كش��ور، به 
تدريج در حال انجام اس��ت.  بر اين اساس، اكنون 
بانك مركزي تصميم گرفت��ه تا اولويت بندي هاي 

كاايي در تأمين ارز را لغو ك��رده و كااها را به دو 
گروه كااهاي اساسي )مشمول دريافت دار ۴۲00 
توماني( و ساير كااها تقسيم بندي نمايد تا امكان 
تخصيص ارز حاصل از صادرات براي واردات كااها، 
با تسهيل بيشتري فراهم شود.  در اين رابطه، يك 
مقام مس��ئول در بانك مركزي گفت: بر اس��اس 
تصميم جديد بانك مرك��زي، اولويت بندي هاي 
كااي��ي ب��راي اس��تفاده از ارز س��امانه نيم��ا و 
صادركنندگان، لغو ش��ده و تنها كااهاي اساسي 
و دارو، دار ۴۲00 توماني مي گيرند و مابقي كااها 
در اولويت بندي »ساير« تقسيم بندي مي شوند.  وي 
تصريح كرد: بر اين اساس، صادركنندگان مي توانند 
ارز حاصل از صادرات خود را براي واردات كااهاي 
غيراساسي استفاده كرده و به اين روش، رفع تعهد 
ارزي كنند. به اين معنا كه صادركنندگان مي توانند 
ارز حاصل از صادرات را براي واردات خود يا س��اير 

واردكنندگان مورد استفاده قرار دهند.

اولويت بندي كااها برای تأمين ارز واردات حذف شد



با برتري 2 بر يک 
سعيد احمديان

    گزارش
تيم ملي فوتبال 
قط�ر،  مقاب�ل 
پرونده بازي هاي تدارکاتي تيم کشورمان براي 
آماده سازي جام ملت ها با چهار برد، دو مساوي 
و بدون باخت بسته شد تا شاگردان کي روش 
ش�وند.  ام�ارات  راه�ي  پ�ر  ت�وپ  ب�ا 
بعد از دو هفته تمرين در کمپ اسپاير، حاا شاگردان 
کي روش آماده پرواز به امارات هستند و شمارش 
معکوس ب��راي اولين بازي اي��ران در جام ملت ها 
آغاز شده است. رقابت هايي که خيلي ها به انتظار 
نشسته اند تا کي روش و ملي پوشان با جام قهرماني 
به تهران برگردند، جامي که مي تواند به حسرت 43 

ايران در آسيا پايان دهد. 
   پيروزي تکراري مقابل عنابي ها

دوشنبه شب با انجام بازي با قطر، پرونده بازي هاي 
تدارکاتي تيم ملي فوتبال پيش از حضور در جام 
ملت ها بسته شد تا شاگردان کي روش تمام هوش 
و حواس ش��ان به 17 دي و بازي با يمن در اولين 
رقابت شان در جام ملت ها باشد. در بازي تدارکاتي 
يک شنبه ش��ب که در ورزشگاه بين المللي دوحه 
و پشت درهاي بسته برگزار ش��د، تيم کشورمان 
توانس��ت 2 بر يک مقابل قطر به برتري برسد و با 
پيروزي مهياي حضور در جام ملت ها ش��ود.   در 
اين مسابقه مهدي طارمي و سردار آزمون دو گل 

کش��ورمان را به ثمر رس��اندند و در مقابل حسن 
الهيدوس، کاپيتان قطر از روي نقطه پنالتي توانست 
تنها يکي از گل هاي خورده را جبران کند تا مانند 
چند سال اخير باز هم عنابي ها مقابل ايران بازنده 
باشند. کي روش بعد از ديدار ايران و قطر پيامي را به 
شرح زير منتشر کرد و گفت تيمش حاا براي بازي 
با يمن تمرکز کرده است: »يک هفته تمرين سخت 
با مقداري خستگي بيشتر براي بازيکنان را پشت 
سر گذاشتيم. با اين حال مسابقه تدارکاتي خوبي 
را مقابل قطر برگزار کرديم، براي نتيجه جنگيديم و 
براي ايران يک پيروزي معتبر به دست آورديم. حاا 
همگي روي اولين بازيم��ان در جام ملت ها مقابل 

يمن تمرکز کرده ايم.«
    خبر خوب يعني گلزني مهاجمان

نکته مهم بازي ب��ا قطر گلزن��ي مهاجمان اصلي 
کش��ورمان بود. اگر در بازي هاي گذش��ته بيشتر 
هافبک ها و مدافعان جور گل نزدن مهاجمان تيم 
ملي را مي کشيدند، اما گلزني مهدي طارمي و سردار 
آزمون در بازي دوشنبه شب مقابل قطر خبر خوبي 
براي کي روش و هواداران فوتبال بود. طارمي براي 
دومين بازي متوالي گل زد تا نشان دهد که موتور 
گلزني اش روشن شده اس��ت. او که در الغرافه قطر 
برخاف فصل پيش نتوانسته انتظارات را برآورده 
کند. در چهار بازي تدارکاتي قبلي تيم ملي براي جام 
ملت ها هم موفق به گلزني نشده بود، اما در دو بازي 

تيم کشورمان در اردوي دوحه مقابل فلسطين و قطر 
پايش به گل باز شد تا نگراني ها درباره خط حمله 
تيم ملي که مهاجمان تراز اولي را در اختيار دارد، 
کمتر شود.  سردار آزمون هم پس از ماه ها در بازي با 
قطر براي تيم ملي گل زد تا نشان دهد که روزهاي 
تلخ بعد از جام جهان��ي را که منجر به خداحافظي 
چند ماهه اش از تيم ملي شده بود، فراموش کرده 
اس��ت. البته  آزمون در نيم فصل اول ليگ روسيه 
هم نسبت به فصل پيش عملکرد بهتري با پيراهن 
روبين کازان داشت و به نظر مي رسد کي روش مانند 
جام ملت هاي استراليا در امارات نيز مي تواند روي 
شماره 20 ايران حساب ويژه اي براي گلزني باز کند. 
سردار در دوره قبلي جام ملت هاي استراليا 2015 

چهار گل به ثمر رسانده بود. 
   6 بازي تدارکاتي ب�دون باخت براي جام 

ملت ها
بازي با قطر ششمين و آخرين بازي تيم کشورمان 
پيش از جام ملت ها بود، تعداد مسابقاتي که کي روش 
مي گويد براي آمادگي مسابقات هايي مهمي مانند 
جام ملت ها کافي نبوده اس��ت. تيم کشورمان در 
شش بازي تدارکاتي براي جام ملت ها چهار برد و دو 
مساوي به دست آورد تا بدون باخت آماده بازي در 
امارات شود. تيم ملي در اولين بازي تدارکاتي در راه 
جام ملت ها، 20 شهريور با تک گل روزبه چشمي، 
ازبکستان را در تاشکند شکست داد. در ادامه 24 مهر 

در ورزشگاه آزادي با گل هاي عليرضا جهانبخش و 
مهدي ترابي بوليوي را از پيش رو برداشت. ترينيداد 
و توباگو س��ومين حريف تدارکاتي تيم کشورمان 
بود که 24 آبان با گل کريم انصاري فرد مقابل اين 
تيم هم پيروز شديم. شاگردان کي روش در ادامه 
29 آبان در دوحه به مصاف ونزوئا که جدي ترين 
حريف تدارکاتي مان بود، رفتند و مقابل اين تيم به 
تساوي يک – يک رسيدند. علي قلي زاده که به علت 
مصدوميت جام ملت ها را از دست داده، زننده گل 
کشورمان در اين بازي بود. در ادامه تيم کشورمان 
در اردوي قطر دو بازي تدارکاتي پاياني اش را برگزار 
کرد. ابتدا مقابل فلسطين با گلزني مهدي طارمي 
به تساوي يک – يک رس��يد و در بازي تدارکاتي 
پاياني براي آماده سازي جام ملت ها هم قطر را 2 بر 

يک شکست داد. 
نکته قابل توجه در بازي هاي تيم ملي پس از جام 
جهاني، تغيير سبک بازي تيم کشورمان براي حضور 
در جام ملت هاست. اگر در روسيه  کي روش روي 
بازي دفاعي تأکيد داشت براي رقابت هايي مانند 
جام ملت ها که تيم ملي حريفان آسان تري پيش رو 
دارد، فوتبال تهاجمي تيم ايران تقويت ش��ده تا با 
توجه به نوع بازي هايي که شاگردان کي روش در 
ديدارهاي تدارکاتي اخير داشته اند، در امارات يک 
تيم ملي متفاوت نسبت به جام جهاني را که هجومي 

بازي خواهد کرد، شاهد باشيم. 

 باتکليفي در سال المپيک
سال مهمي را در پيش داريم. سال آينده، سال کسب سهميه المپيک است 
و از اين رو براي رشته هاي المپيکي بسيار مهم و حائز اهميت. با وجود اين، 
اوضاع آرام تر از آن چيزي است که بايد باشد. آنقدر آرام که فدراسيون هاي 
بسياري همچنان باتکليف مشخص شدن چارت مديريتي هستند، آن 
هم در روزهايي که تمام دغدغه ها و نگراني ها بايد برنامه ريزي و مهيا کردن 

شرايط براي کسب سهميه باشد. 
حرف هاي زيادي ش��نيده مي شود در راس��تاي حمايت هاي همه جانبه 
براي حضوري پرقدرت در المپيک. ستاد عالي بازي ها   نيز تشکيل جلسه 
مي دهد، آن هم در محل وزارت ورزش. يعني همه آقاياني که بايد باشند 
و دستي بر آتش دارند دور هم جمع مي شوند براي پيگيري امور و انجام 
برنامه ريزي ه��اي ازم براي حض��وري پرقدرت در المپي��ک 2020، اما 
در خال اين هماهنگي ه��ا و برنامه ريزي ها آيا کام��ي هم در خصوص 
باتکليفي فدراسيون ها به زبان مي آيد؟ فدراسيون هايي که قرار است با 
حمايت وزارت و کميته ملي المپيک مهياي کسب سهميه و حضور در 
المپيک شوند، اما هنوز در خصوص مديريت خود با چالشي اساسي به نام 

مديريت مواجه هستند!
درست اس��ت که برخي فدراسيون ها با سرپرس��ت هم به کار خود ادامه 
مي دهند و خلل��ي در برنامه هايش��ان به وج��ود نيامده، ام��ا اين دليل 
قانع کننده اي نيست براي تعلل و تأخير در برگزاري انتخابات و روشن شدن 
تکليف رياست فدراسيون ها. فدراسيون هايي که سال حساس و مهمي را 
در پيش دارند و بايد از همين امروز براي کسب سهميه برنامه ريزي کنند و 
گذشت زمان مي تواند به ضررشان تمام شود، خصوصاً براي رشته هاي رزمي 
که کسب سهميه در آنها متفاوت است و با کسب امتياز در مسابقات مختلف 
همراه است و اين تعلل مي تواند به از دست رفتن فرصت هاي حياتي و مهم 
بينجامد که دود آن دست آخر به چشم ورزشکاراني مي رود که در يکي، دو 
مسابقه باقي مانده، نمي توانند معجزه کنند براي کسب سهميه. البته دور 
از انتظار نيست که برخي فدراسيون ها بعد از انتخابات با همين نفراتي که 
امروز به عنوان سرپرست زمان امور را به دست دارند به کار خود ادامه دهند. 
با وجود اين، مس��ئله اصلي رهايي از باتکليفي است براي اتخاذ بهترين 
تصميم. مسئله اي که البته به نظر مي رسد براي آقايان چندان هم مهم 

نيست که بي توجه دست روي دست گذاشته و به تماشا نشسته اند. 
بي توجهي به برگزاري انتخابات فدراسيون هاي ورزشي که با سرپرست اداره 
مي شوند نشان از شعاري بودن حرف هاي آقايان در حمايت همه جانبه براي 
حضوري پرقدرت در المپيک دارد، چراکه نمي توان مدعي حمايت هاي 
همه جانبه بود، اما در اجراي اصول اوليه    درجا زد و بي تفاوت بود. نمي توان 
حرف از حمايت زد و چشم بر باتکليفي هاي مديريتي بست و انتظار داشت 
که فدراسيون ها بتوانند بدون داشتن رئيس به بهترين شکل اداره شوند 
و بهترين نتايج را هم کسب کنند، خصوصاً که اين روزها به کرات شاهد 
نارضايتي ها در اين زمينه هس��تيم و مصداق بارز آن نيز عدم اعزام هاي 
کاراته کاران و تکواندوکاران به مسابقات مهم است. اعزام هايي که چشم 
بستن بر آن، يعني چشم بستن بر امتيازهايي که سهميه المپيک را به دنبال 
دارد، اما گويي براي آقاياني که اين روزها به عنوان سرپرست زمام امور رادر 
دس��ت دارند، اهميت چنداني ندارد که با بهانه هايي چون مسائل مالي، 
چشم بر آن بستند تا شاهد نارضايتي هاي بسيار باشيم. حال آنکه شايد 
شاهد اين اتفاقات و تصميمات عجيب و دور از انتظار نبوديم. اگر انتخابات 
فدراسيون ها هرچه سريع تر براي روشن شدن تکليف آنها برگزار مي شد 
تا فرصت هاي طايي در روزهاي مهم آينده يکي پس از ديگري از دست 
نرود که از دست رفتن اين فرصت هاي مهم بدون شک حسرت حضور در 
المپيک را به دنبال خواهد داشت. حضوري که مي تواند پرقدرت باشد اگر 
آقايان بي توجه به آن به فکر شعار دادن نباشند و دست به کار شوند براي 

عملي کردن حمايت هايي که مي گويند! 

دنيا حيدري

شاگردان کي روش با توپ پر به امارات مي روند
بسته شدن پرونده بازي هاي تدارکاتي ايران براي جام ملت ها با 4 برد، 2 مساوي و بدون باخت

خبري از آيين نامه استخدام مدال آوران نيست
اشتغال، وعده فراموش شده در ورزش

 اش�تغال ورزش�کاران از آن بحث هاي�ي اس�ت ک�ه اظهارنظرهاي 
زيادي درباره آن مطرح ش�ده، اما هرگز به س�رانجام نرسيده است. 
وعده مس�ئوان براي اس�تخدام م�دال آوران، نه تنها ب�ه واقعيت 
نزديک نش�ده، بلکه مديراني که قبل از رقابت ها  حرف از اش�تغال 
ورزش�کاران مي زنن�د اي�ن وع�ده را ب�ه کل فرام�وش مي کنند. 
ورزش��کاران ايراني سال هاست که منتظرند ش��ايد آيين نامه استخدام 
قهرمانان ورزشي در ارگان هاي مختلف اجرايي شود. بيش از دو سال از اباغ 
اين آيين نامه مي گذرد و براساس آن قهرمانان بازي هاي المپيک، قهرمانان 
رقابت هاي جهاني، سه نفر اول بازي هاي آسيايي و همچنين يکي از فرزندان 
قهرمانان پارالمپيک مي توانند بدون آزمون و به صورت پيماني استخدام 
شوند. با اين حال از حرف تا عمل فاصله بسيار است و قهرمانان و مدال آوران 

هنوز دغدغه معيشت و زندگي دارند. 
    المپين ها در انتظار حمايت

ورزشکاراني که با مدال هاي خوشرنگ خود پرچم کشورمان را به اهتزاز 
درآورده اند و موجب سرافرازي ورزش ايران ش��ده اند با مشکات زيادي 
دست و پنجه نرم مي کنند. رسيدن به سن بازنشستگي از دنياي قهرماني 
و نداشتن شغل از جمله مهم ترين دغدغه هاي آنهاست. داريوش صميمي، 
مربي تيم ملي جوانان دووميداني در گفت وگو با ايرنا عدم حمايت باشگاه ها 
از ورزشکاران را چالش بزرگ ورزش خواند: »ورزشکاران يکي از مهم ترين 
دل نگراني هايشان اس��تخدام بر اس��اس ضوابط اجرايي طرح استخدام 
قهرمان ورزشي است. باشگاه ها نيز پول چنداني براي حمايت از ورزشکاران 
نمي دهند که اين ورزشکاران بخواهند آينده خود را در اين زمينه تضمين 
کنند. مسئوان دستگاه هاي اجرايي بايد حداقل فکري به حال بازيکنان 
المپيکي کنند، چراکه اين ورزشکاران قرار است براي ايران مدال بياورند.«

محمد ارزنده، قهرمان پرش طول کشورمان نيز اميدوار است در آينده اي 
نزديک هيچ ورزشکاري دغدغه اشتغال و معيشت نداشته باشد: »قهرمانان 
ورزشي سال ها در ميدان هاي مختلف براي سربلندي کشور تاش مي کنند 
و استخدام آنها مي تواند مزد تاش بي وقفه شان باشد. ورزشکاران قهرمان 
که دارنده مدال آسيايي و جهاني هستند، وقتي براي کارهاي استخدامي 
خود مراجعه مي کنند به آنان اعام مي شود مجوزي براي اين استخدام ها 

وجود ندارد.«
    عملي نشدن وعده ها

محمد صميمي، دارنده مدال آسيايي پرتاب ديسک بي تفاوتي مسئوان 
را عامل بي انگيزگي ورزشکاران خواند: »هيچ خوش بيني براي استخدام 
ورزشکاران قهرمان بازي هاي بين المللي وجود ندارد. ورزشکاري که تمام 
جواني خود را براي تيم ملي گذاشته، چرا نبايد استخدام شود. قول هاي 
استخدامي در پايتخت داده شد، ولي در نهايت اين قول ها عملي نشد و 
تنها در حد حرف باقي مانده است. براي استخدام قهرمانان ورزشي يک 
هفت خوان را پيش روي ورزشکاران گذاشته اند تا در نهايت از استخدام 
منصرف شوند. اگر قرار است يک ورزشکار در المپيک مدال بياورد نبايد   
او به حال خود رها شود و بايد از تمامي جهات مورد حمايت مسئوان 

قرار گيرد.«
بر اساس آيين نامه اباغ ش��ده، همه دس��تگاه ها موظف به اجراي آن 
هستند. محسن محمد سيفي، قهرمان ووش��وي جهان نيز با اشاره به 
تأخير در اجرايي شدن آيين نامه استخدام قهرمانان گفت: »اميد است 
اس��تخدام قهرمانان ورزش��ي ايران تنها به ادارات کل ورزش و جوانان 
ختم نشود و دس��تگاه هاي اجرايي ديگر نيز در اس��تخدام ورزشکاران 

تاش کنند.«
    در انتظار پاسخ مسئوان 

سال هاست که مدال آوران ايراني به وعده هاي محقق نشده مسئوان عادت 
کرده اند. جدا از بحث اشتغال و استخدام ورزشکاران، مديران و مسئوان 
مختلفي تاکنون با وعده هايي چون اهداي مسکن، زمين و حتي کفش 
طا استعدادهاي ورزش کشورمان را چشم انتظار گذاشته اند، انتظاري که 
نمي توان اميدي به پايان آن داشت. نبايد فراموش کرد که عمر قهرماني 
بسيار کوتاه است و ورزشکاري که براي سربلندي کشورش، جواني اش را 
پاي ورزش گذاشته منتظر حمايت مسئوان است. بي تفاوتي مديران ارشد 
ورزش به وعده هاي عملي نشده، به ويژه اشتغال مدال آوران، بي انگيزگي، 

نااميدي و دلخوري را در پي خواهدداشت. 

پيش بينی فوتبالی  2019
 فوتبال جهان سالي پرترافيک را در پيش 
دارد؛ برگزاري کوپا آمه ريکا، جام ملت هاي 
آس��يا و جام ملت ه��اي آفريق��ا از جمله 
اتفاقات مهمي اس��ت که 12 ماه شلوغ را 
براي مستطيل سبز رقم مي زند. موارد زير 
تنها بخش��ي از اتفاقات مهم س��ال جديد 

خواهد بود. 
    قهرمان�ي يوونت�وس در لي�گ 

قهرمانان
رئال مادريد در يک سال گذشته عملکرد درخشاني نداشت. بارسلونا با در 
اختيار داشتن ليونل مسي فاصله زيادي تا روزهاي اوجش دارد. در بايرن 
مونيخ ديگر خبري از ذهن خاق نيست و روي منچسترسيتي هم نمي توان 
حساب کرد. شرايط اما براي يوونتوس فراهم است و صعود به فينال ليگ 
قهرمانان در دستور کارشان قرار دارد، خصوصاً حاا که کريس رونالدو در 
ترکيب يووه است. در اين صورت بيانکونري ها بعد از 23 سال مي توانند طعم 

قهرماني اروپا را بچشند. 
    کونته بهترين گزينه يونايتد

شياطين سرخ به دنبال پيدا کردن جانشين مورينيو و سولسشر هستند؛ 
باشگاه منچستريونايتد براي به خدمت گرفتن پوچتينو تاش مي کند تا 
بلکه رضايت سران تاتنهام را   جلب کند. شايد صبر و حوصله پوچتينو زياد 
باشد و نتايج درخشاني با تاتنهام کسب کرده باشد، اما هيچ تضميني براي 
موفقيت او در من يونايتد وجود ندارد. به همين خاطر است که آنتونيو کونته 
بيشتر به درد قرمزها مي خورد. کونته فعاً بيکار است، اما تجربه نشان داده 
که او در جمع کردن حواشي رختکن در فوتبال جزيره مهارت زيادي دارد. 

    PSG در خطر
يوفا تصميم گرفته پرونده پاري سن ژرمن را دوباره به جريان بيندازد تا معلوم 
شود اين تيم سرمايه دار قوانين مالي را زير پا گذاشته است يا نه. حواشي به 
خدمت گرفتن همزمان نيمار و امباپه در سال 2017 همچنان ادامه دارد 
و هيچ بعيد نيست که پاريسي ها براي راضي کردن يوفا و فرار از محروميت 

مجبور به فروش ستاره هايشان شوند. 
    توپ طا براي مسي

درست است که ليونل در سال 2018 نتوانست توپ طا را به چنگ آورد 
و اين جايزه به لوکا مودريچ رسيد، اما او توانايي بازگشت به اوج را در سال 
2019 دارد. مسي هنوز هم بهترين بازيکن اليگاست و در اروپا نيز يک تنه 

گل مي زند، گل مي سازد و موقعيت خلق مي کند. 
    انگليس قهرمان جام ملت ها

مرحله نهايي اولي��ن دوره ليگ ملت ها در ماه ژوئن برگزار خواهد ش��د و 
از بين پرتغال، انگليس، هلند و س��وئيس شانس سه شيرها بيشتر است. 
ساوت گيت با تکيه بر بازيکناني چون استرلينگ و هري کين مدعي اصلي 

محسوب مي شود. 
    بازگشت نيمار به اوج

برزيل ميزبان کوپا آمه ريکاي 2019 است؛ اين ميزباني بهترين فرصت است 
تا سلسائو با کمک نيمار بازگشتي باشکوه را تجربه کند. 

 برگزاري سريع تر انتخابات
 به نفع کشتي و ورزش است

بيش از دو ماه از استعفاي خادم مي گذرد، اما هنوز وضعيت انتخابات 
فدراسيون کشتي مش��خص نيس��ت. البته اين فدراس��يون به لطف 
سرپرستي حميد بني تميم پيگير کارهاست و برنامه ريزي ها به خوبي 
پيش مي رود و تيم هاي ملي بزرگساان زير نظر غام محمدي و بنا خود 
را براي رقابت هاي سال 2019 آماده می کنند، اما همانطور که بني تميم 
نيز به آن اش��اره دارد، اين باتکليفي به س��ود کشتي نيست: »جامعه 
کشتي روي زودتر برگزار شدن انتخابات تأکيد دارد، چراکه ما المپيک 
را در پيش داريم و امسال بايد کسب س��هميه کنيم، مديريت کشتي 
با اين ش��رايط کار راحتي نيست و سرپرستي س��ختي ها را دوچندان 
مي کند. فکر مي کنم برگزاري هرچه سريع تر انتخابات به نفع کشتي و 

ورزش کشور باشد.«

اصًاً  فکر نمي کردم مدال بگيرم
سارا خادم الشريعه، بانوي اول شطرنج ايران در حالي با دست پر و قهرماني 
در مجموع سريع و برق آسا، مسابقات قهرماني روسيه را به پايان برد که 
اعتراف مي کند انتظار کسب مدال را نداشته است: »  براي کسب نتيجه 
شانس خودم را بسيار زياد مي ديدم، اما واقعيت اين است که نتيجه خوب 
را کسب مدال نمي دانستم. دو سال گذشته که توانستم عنوان چهارمي 
در همين مسابقات را کسب کنم براي همه عجيب بود. ضمن اينکه سطح 

مسابقات در آن زمان با مسابقات امسال اصًا قابل مقايسه نبود.«

ک��ه  هرچن��د 
کار صع��ود تيم 
بس��کتبال  ملي 
کش��ورمان به جام جهاني تقريباً به پايان رسيده 
است، با اين حال آسمانخراش هاي ايران هفته اول 
اسفند ماه پيش رو دو ديدار مهم مقابل ژاپن و استراليا 
در تهران خواهند داش��ت. دو ديداري که مي تواند 
براي ما نقش تعيين کننده اي در جدول داشته باشد. 
رويارويي با اين دو تيم خوب آسيا و پيروزي در آنها 
مستلزم آمادگي خوب و انجام چند بازي تدارکاتي 
مناسب است. فدراسيون بسکتبال به همين منظور 
تاش هايي را ب��راي رايزني ب��ا تيم هاي مختلف 
شروع کرده است. ابتدا قرار بود چين، کره جنوبي 

يا ونزوئا مقابل ايران قرار بگيرند که منتفي شد. با 
اين حال فدراسيون در تاش است تا با هماهنگي با 
فدراسيون هاي لبنان و اردن بازي تدارکاتي تيم ملي 
را هماهنگ کند. رامين طباطبائي، رئيس فدراسيون 
بسکتبال در اين خصوص مي گويد: »اگر شرايط مهيا 

باشد تيم ملي به يکي از اين دو کشور سفر مي کند 
تا اردوي خود را برپا و بازي تدارکاتي انجام دهد. اگر 
نتوانيم اين مس��افرت را هماهنگ کنيم، آن وقت 
براي تيم ملي به  گونه اي ديگر برنامه ريزي مي کنيم 
که در همين تهران ميزب��ان چند ديدار با حريفان 

غرب آسيا خواهيم بود.«  
 بزرگ ترين دغدغه اين روزهاي تيم ملي بسکتبال 
بحث اختاف برخي بازيکنان بزرگ با کادر فني و 
همچنين استفاده يا عدم استفاده از بازيکنان دورگه 
است. طباطبائي در اين خصوص نيز عنوان مي کند: 
»صمد نيکخواه بهرامي به خاطر مشکات شخصي 
در چند بازي اخير تي��م را همراهي نکرد. براي دو 
بازي پيش رو هم همه چيز بس��تگي به آمادگي او 
و نظر کادر فني دارد. اين بازيکن کاپيتان ارزشمند 
ماست و فدراس��يون و کادر فني هيچ مشکلي با او 
ندارند. حامد حدادي هم فعًا در خارج از کش��ور 
مشغول بازي است و حضورش در ترکيب تيم ملي 
بستگي به خودش دارد. بحث دورگه ها نيز از اين 
بازيکنان جداست. در دو ديدار قبلي از آنها استفاده 
نکرديم. رستم پور و گرامي پور در شرايطي دعوت 
مي شوند که توانايي بااتري نسبت به بقيه داشته 
باشند و ما بتوانيم روي آنها حساب کنيم، در غير اين 

صورت دعوت نخواهند شد.«

طباطبائي: صمد و حامد
 آماده باشند، برمي گردند
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 بازگشت فرگوسن به منچستر
بعد از ترک اولدترافورد، ديگر هرگز به جمع منچستري ها بازنگشته بود، 
نه زمان ديوود مويس، نه وقتي فن خال هدايت نيمکت شياطين سرخ را 
به عهده داشت. بعد از سال ها، اما يک روز قبل از اتمام سال 2018 راهي 
کارينگتون، مجموعه  تمريني منچستر ش��د. اين شايد هديه اي بود که 
اسطوره فراموش نشدني منچستر يک روز قبل از تولد 77 سالگي براي خود 
در نظر گرفته بود. شايد هم هديه اي بود براي سولسشر که سابقه شاگردي 
فرگوسن را دارد. به هر دليل اما مرد فراموش نشدني منچستر براي اولين بار 
بعد از پشت سر گذاشتن بيماري خونريزي مغزي، راهي تمرين تيمي شد 
که سال ها هدايت آن را برعهده داشت. تيمي که حاا يکي از شاگردانش 
روي نيمکت آن نشسته است. حضوري که طبق گفته هاي سرمربي جديد 
يونايتدي ها، روحيه انگيز ترين اتفاق براي بازيکنان اين تيم بود. تيمي که 
اين روزها حال و روز خوبي ندارد و شايد هم همين مسئله فرگوسن را بعد 

از سال ها به تمرين اين منچستر کشانده است. 

پيتر استانتون

گل

با اتحاد و حمايت مسير سخت المپيک را طي مي کنيم
توانمندي هاي کاراته ايران و ورزش��کاران ش��اغل در اين رشته 
به همه ثابت ش��ده اس��ت. کاراته کاهاي اي��ران در ميادين مهم 
بين المللي موفق ظاهر مي شوند و با مدال آوري شايستگي هاي خود را ثابت مي کنند. اين رشته 
ورزش��ي حاا براي اولين بار در بين رش��ته هاي المپيکي قرار گرفته است. ورزش��کاران کاراته 
خوب مي دانند که مي��دان المپيک تجربه اي کامًا متفاوت با رقابت هاي جهاني اس��ت. بنابراين 
به صرف اينکه ي��ک کاراته کا قهرمان جهان باش��د، نمي توان موفقي��ت او را در المپيک تضمين 

س��رمربي تيم ملي کاراته کشورمان به کرد. اين نکته اي اس��ت که ش��هرام هروي، 
انتظار حمايت بيش��تري از سوي خوبي به آن واقف است و روي همين اصل 

اميد زيادي به حمايت بيش��تر و مسئوان ورزش کشور دارد. هروي که 
»خوش��حالم که کارات��ه براي موفقيت در المپي��ک دارد، مي گويد: 
قطعاً با حمايت آنها در المپيک مس��ئوان ورزش مهم ش��ده است. 
چهارم مدال آوري کاروان ايران توکيو افتخارآفريني مي کنيم و ضلع 
مسئوان به همدلي و اتحاد نيز خواهيم بود. البته م��ا به جز حمايت 

ملي هميش��ه با حمايت جامعه نيازمنديم و ش��کر خدا اين تيم 
است.« سرمربي تيم ملي بزرگ کاراته روبه رو بوده 

فني و بازيکنان از اين ادامه مي دهد: »کادر 
و ان��رژي مي گيرند. حمايت ه��ا روحيه 
مسير سخت است، مسير المپيک يک 
پتانس��يلي دارد که اما کارات��ه ايران 
آن از اي��ن مس��ير مي تواند به کمک 
ما ب��راي پيمودن دشوار عبور کند. 
محتاج همدلي و اي��ن راه باز هم 
اصلي خود يعني اتحاد حاميان 
قهرمانان هستيم پيشکسوتان و 
موفق شويم.«ت��ا بتواني��م 

خيال راحت باانشينان ليگ برتر واليبال
 هفته شانزدهم 

حامد قهرماني
   واليبال 

رقابت هاي ليگ 
برتر واليبال عصر 
امروز در حالي برگزار مي شود که سه تيم بااي 
جدولي کار راحتي مقابل حريف�ان خود دارند.

عصر امروز ش��هرداري ورامين صدرنش��ين در 
تبريز مقابل شهرداري اين شهر به ميدان مي رود. 
تبريزي ها در رده دهم جدول هس��تند و به نظر 
نمي رس��د مزاحمتي ب��راي ادامه صدرنش��يني 
وراميني ها ايجاد کنند. پيکان رده دومي هم در 
سيرجان مهمان فواد رده پنجمي اين شهر است، 
يک ديدار تقريباً نزديک که البته خودروس��ازان 
مي توانند پيروز از آن خارج شوند. خاتم اردکان 

تيم سوم جدول رده بندي هم امروز مهمان است 
يزدي ها در مش��هد به مصاف پيام خراسان رده 
چهارم��ي مي روند، هرچند که فاصل��ه امتيازي 
دو تيم اينقدر زياد است که مي ش��ود کار خاتم 
را راحت قلمداد کرد.  در س��اير ديدارها؛ سايپا با  
درناي اروميه، کاله با شهرداري اراک و شهرداري 
گنبد با عق��اب نهاجا روبه رو مي ش��وند. پيروزي 
تيم هاي اول تا سوم جدول رده بندي در بازي هاي 
اين هفته تقريباً بقيه تيم ها را براي رس��يدن به 
بااي جدول نااميد مي کند، چراکه بعيد به نظر 
مي رسد تيم هاي رده هاي چهارم تا ششم جدول 
رده بندي بتوانند اختاف زياد امتياز بين خود و 

سه تيم اول را جبران کنند.

  چهره 

فريدون حسن
    بسکتبال 
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13عضو يك ش�بكه مخوف سرقت كه با دس�تبرد به خانه هاي 
شمال تهران بيش از 7ميليارد تومان به جيب زده اند يك به يك 

بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، تحقيقات كارآگاهان پايگاه ششم پليس آگاهي 
تهران بزرگ براي بازداش��ت اعضاي اين باند از 19 خردادماه امسال به 
جريان افتاد. مردي كه خانه اش هدف دستبرد سارقان قرار گرفته بود 
در توضيح ماجرا گفت: ساعت16 امروز براي انجام كاري خانه ام را ترك 
كردم و ساعت 11ش��ب بود كه به خانه برگش��تم. وقتي كليد را به در 
انداختم تا وارد خانه شوم ديدم كه در باز نمي شود. به نظر مي رسيد يك 
نفر مانعي پشت در گذاشته است. به هر حال با هر سختي كه بود در را 

باز كردم و وارد شدم. ديدم كه خانه به هم ريخته و دزد به خانه زده است. 
بعد از بررس��ي فهميدم مقدار زيادي طا و جواهرات كه 150 ميليون 
تومان ارزش داشت سرقت ش��ده است. در بررسي بيشتر خانه متوجه 
شدم كه سارقان بعد از دستبرد با تخريب در بالكن از خانه گريخته اند. 

كارآگاهان پليس بعد از بررس��ي صحنه جرم و در جريان تحقيقات 
بيشتر يكي از سارقان را كه مجرم س��ابقه داري به نام نجف.الف بود 
شناسايي كردند. نجف از مجرمان س��ابقه دار بود كه بارها به اتهام 
سرقت بازداشت شده و به زندان افتاده بود. بررسي هاي نامحسوس 
پليس روي رفتار نجف نشان داد كه او عضو يك باند سازمان يافته 
سرقت منازل شمال تهران اس��ت. خيلي زود پنج عضو اصلي گروه 

به نام هاي نجف و برادرش مس��عود.الف، اكبر. م و برادرش يعقوب و 
ناصر. ح شناسايي ش��دند. كارآگاهان در جريان بررسي هاي بعدي 
موفق شدند شش عضو ديگر باند را هم شناسايي و سرانجام 11عضو 
گروه را در عمليات پليس��ي مش��ترك در تهران و شهرستان هاي 
فرديس و انديشه بازداشت كنند. مأموران پليس در جريان بررسي 
مخفيگاه متهمان مقدار زيادي تجهيزات مورد اس��تفاده در سرقت 
منازل، چندين قبضه قمه، گاز اشك آور و چند پاك خودرو سرقت 
ش��ده كش��ف كردند.  با اطاعاتي كه اعضاي باند در اختيار پليس 
گذاشتند دو عضو ديگر باند كه يكي از آنها خريدار اموال مسروقه بود 
در شهرستان همدان شناسايي شدند. بررسي هاي پليس نشان داد 
كه يكي از متهمان توسط مأموران پليس همدان بازداشت و به زندان 
افتاده و نفر دوم هم با تأمين قرار از زندان آزاد ش��ده است كه هر دو 

متهم به پليس آگاهي تهران منتقل شدند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيق��ات و در جري��ان اعتراف هاي متهمان 
75 محل سرقت در مناطق شمالي تهران شناس��ايي شد كه ارزش 
اموال سرقت شده از اين خانه ها بيش از 7 ميليارد تومان است. بررسي 
سوابق متهمان بازداشت شده همچنين نشان داد كه دو نفر از اعضاي 
باند به اتهام درگيري با پليس در يكي از شهرهاي غربي كشور تحت 
تعقيب قرار داشتند. دو متهم در جريان درگيري با يكي از مأموران 
پليس با شليك گلوله مجروح و متواري شده بودند.  سردار عليرضا 
لطفي، رئي��س پليس آگاهي ته��ران بزرگ گف��ت: تحقيقات براي 
شناسايي جرائم بيشتر متهمان در پايگاه ششم پليس آگاهي تهران 

بزرگ در جريان است.

همنشيني با دوستان ناباب همچنان زندگي 
افراد را به پرتگاه نابودي مي كشاند. افرادي 
كه به واسطه اين همنشيني  ها زندگي خود 
را از دس�ت مي دهند هميشه فكر مي كنند 
آنها گرفتار حادثه اي شوم نخواهند شد اما 
با گذر زمان، رؤياهايشان نقش برآب خواهد 
ش�د. در پليس آگاهي تهران پرونده اي در 
حال رسيدگي اس�ت كه يكي از نخبه هاي 
علم�ي در جريان همنش�يني با دوس�تان 
ناباب اقدام به تش�كيل يك باند سرقت به 
نام ش�اهين كرد ام�ا در جري�ان تحقيقات 
پليس او و همدس�تانش بازداش�ت شدند. 
گزارش خبرن��گار ما، چندي قب��ل مردي به 
اداره پليس رفت و گفت س��ارق يا س��ارقاني 
به خانه اش دس��تبرد زده و ام��وال قيمتي او 
را سرقت كرده اند.  ش��اكي در توضيح ماجرا 
گف��ت: همراه خان��واده ام به مس��افرت رفته 
بودم. چند روز بعد كه به خانه مان برگشتيم 
با صحنه عجيبي روبه رو شديم. همه وسايل 
خانه به هم ريخته بود كه حكايت از اين داشت 
از خانه ام سرقت شده است. بافاصله به سراغ 
كمدي كه پ��ول و طاه��ا را در آن نگهداري 
مي كردم، رفتم كه مش��اهده كردم سارق يا 
س��ارقان همه پول و طاها و اموال قيمتي را 

سرقت كرده اند. 
پس از طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور 
بازپ��رس يكي از دادس��راهاي ته��ران براي 

رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان زبده 
مبارزه با سرقت پليس آگاهي قرار گرفت. 

همزم��ان ب��ا ادام��ه تحقيق��ات مأم��وران با 
شكايت هاي مشابه اي روبه رو شدند كه مشخص 
بود اعضاي باند سرقتي شب ها به خانه هايي در 
خيابان هاي شمالي تهران دستبرد مي زنند و 
هيچ ردي هم از خود بجاي نمي گذارند. در حالي 
كه هر روز به تعداد شاكيان پرونده سرقت منازل 
افزوده مي شد مأموران خيابان هايي كه احتمال 
مي دادند سارقان براي سرقت به آنجا بروند به 
صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند تا اينكه 
در يكي از ش��ب ها هنگام گش��ت به خودروي 
پژو 405 كه سه مرد جوان سرنشين آن بودند 
مش��كوك ش��دند و خودرو را متوقف كردند. 
مأموران در بازرس��ي از خودرو مق��دار زيادي 
اموال سرقتي كشف كردند  و بنابراين متهمان 
را به اداره پليس منتقل كردند كه مش��خص 
شد متهمان اعضاي باند سرقتي به نام شاهين 
هستند كه به دستور رئيس باند كه به همين نام 

است از منازل شمالي تهران سرقت مي كنند. 
س��ه متهم در بازجويي ها به ج��رم خود اقرار 
كردند و سردسته باند را به نام شاهين كه فرد 
تحصيلكرده و نخبه اي بود به مأموران معرفي 
كردند. مأموران در ادامه شاهين را بازداشت 
كردند. شاهين پس از انتقال به دادسرا مقابل 
قاضي پرونده به جرم خود اقرار كرد. تحقيق از 

متهمان ادامه دارد.

 سرقت هاي باند 
شاهين با تير و كمان

بي توجهي شهروندان به هش�دارهاي پليس خيلي وقت ها به قيمت از 
دس�ت دادن اموال آنها تمام مي شود. اما فقط ش�هروندان نيستند كه 
با بي احتياطي اموالش�ان را از دس�ت مي دهند. خيلي وقت ها سارقان 
هم با ي�ك بي احتياطي س�رنخ بازداش�ت خ�ود را به دس�ت مأموران 
مي دهند و آنها هم به سراغشان رفته و س�ارقان را بازداشت مي كنند. 
يك�ي از پرونده هاي س�رقت لوازم خ�ودرو كه به بازداش�ت س�ارقان 
منجر ش�ده با بي احتياطي يك از متهمان رمز گش�ايي ش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، 28 آبان ماه امس��ال مردي به مأموران كانتري 128 
تهران نو خبر داد كه لوازم شخصي اش از داخل خودرو سرقت شده است. وقتي 
پرونده به پايگاه شش��م پليس آگاهي تهران فرستاده شد شاكي در توضيح 
بيشتر ماجرا گفت: براي ساعتي ماشينم را كنار خيابان پارك كردم و به دنبال 
كارم رفتم. وقتي برگشتم متوجه شدم كه دزد به ماشين زده و اوراق هويتي ام، 
گوشي تلفن همراه و كارت عابربانكم همراه رمز آن سرقت شده است. ساعتي 
بعد هم پيامكي از بانك برايم ارسال شد كه نشان مي داد 13 ميليون تومان 
از حسابم برداشت شده است.  كارآگاهان پليس با بررسي تراكنش حساب 
شاكي متوجه شدند كه محل برداشت پول يكي از مغازه هاي فروش گوشي 
تلفن همراه در خيابان جمهوري است. آنها بعد از حضور در محل و بررسي 
تصاوير دوربين مداربسته مغازه خريدار گوشي را كه زن و مردي جوان بودند 
شناسايي كردند. مأموران پليس در تحقيقات بيشتر زن جوان را كه شيوا نام 
داشت شناسايي و به اداره پليس احضار كردند. شيوا گفت: مدتي قبل با امير 
آشنا شدم. مدتي كه از آشنايي ما گذشت امير به من وعده داد كه برايم يك 
گوشي گرانقيمت مي خرد. آن روز هم من را به مغازه برد و برايم يك گوشي 
13 ميليون توماني خريد.  با اطاعاتي كه شيوا در اختيار پليس گذاشت معلوم 
شد كه امير. س 36 ساله از مجرمان سابقه دار لوازم داخل خودرو است كه در 
مخفيگاهش در شرق تهران بازداشت شد. او در بازجويي ها به دهها سرقت 
لوازم داخل خودرو با همدستي دوستش ياشار. م اعتراف كرد. بنابراين ياشار هم 
در مخفيگاهش در خيابان محجوب بازداشت شد و به ارتكاب بيش از 100 فقره 
سرقت با همدستي امير در مناطق پيروزي، نيروي هواي، تهرانپارس، افسريه، 
مشيريه و... اعتراف كرد.  دو متهم در بازجويي ها گفتند كه اموال سرقتی را به 
مردي به نام سعيد. م در نازي آباد مي فروختند كه سعيد هم بازداشت و اموال 
سرقتي زيادي از مخفيگاهش كشف شد.  سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، 
رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: دو متهم تاكنون به بيش 
از 150 فقره سرقت در مناطق جنوب شرق تهران اعتراف كرده اند و تحقيقات 

براي شناسايي جرائم بيشتر در جريان است. 

 خريد گوشي گرانقيمت براي دختر
مورد عاقه دزد سابقه دار را گرفتار كرد
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گفت وگو با متهم
چند سال داري ؟

25 سال.
چقدر سواد داري ؟ 

تحصيلكرده يكي از دانشگاه هاي تهران در رشته 
مهندسي هستم. 

همدستانت گفتند كه شما نخبه اي ؟ 
بله. در واقع من هكر حرفه اي هستم و از دوران 
كودكي با زبان انگليسي و كامپيوتر آشنا شدم به 

طوريكه مدتي بعد حرفه اي شدم. 
تا كنون س�ايتي را  براي كسب درآمد 

هك كردي ؟ 
هك كردن سايت براي من مثل آب خوردن است 
اما اين كار را نكردم چون ني��ازي به پول ندارم و 

وضع مالي خوبي دارم اما براي دوستانم تلگرام و 
ايميل دختران مورد عاقه شان را هك مي كردم 

تا از اسرار آنها با خبر شوند. 
شما كه وضع مالي خوبي داري چرا باند 

سرقت تشكيل دادي ؟ 
فقط براي هيجان، هميشه دوست داشتم به ديگران 
دستور بدهم و رئيس باش��م. اين ايده يك روز كه 
مش��غول مطالعه سايت انگليس��ي بودم به ذهنم 
رسيد. در آن سايت درباره اعضاي سارقان حرفه اي 
توضيحاتي داده بود كه سردسته آن فرد با هوش و 
زيركي بود و همه اعضا به دستور او عمل مي كردند. 

چطور اعضاي باند را انتخاب كردي ؟ 
مدتي قبل در يك مهماني با آنها آشنا شدم. وقتي 

فهميدند من هكر حرفه اي هستم از من خواستند 
صفحه شخصي دختران مورد عاقه شان را در 
فضاي مجازي هك كنم . وقتي هك كردم خيلي 
به من احترام گذاشتند. آنها دوست داشتند يك 
شبه پولدار شوند كه به آنها پيشنهاد دادم و اين 

باند را تشكيل داديم . 
قضيه خالكوبي روي بازوي دست راست 

اعضاي باند چيست ؟ 
ما قرار گذاشتيم هر كس��ي وارد باند ما شود بايد به 
احترام من كه سردسته باند هستم عكس شاهين را 
روي بازوي خودش خالكوبي كند و همه قبول كردند. 

درباره شيوه سرقت توضيح بده ؟ 
شيوه را من انتخاب كردم. آنها به دستور من داخل 

كوچه هاي بااي شهر پرس��ه مي زدند و پس از 
انتخاب خانه مورد نظر با تيروكمان به پنجره خانه 
سنگ ريزه مي زدند اگر فردي پشت پنجره مي آمد 
كه هيچ و اگر كسي نمي آمد معلوم بود كسي در 
خانه نيست كه براي سرقت وارد خانه مي شدند. 

خانواده ات خبر دارند كه دس�تگير 
شده اي ؟ 

خانواده ام همه در انگلستان زندگي مي كنند و من 
در تهران تنها هستم. 

فكر مي كني راه درستي انتخاب كردي ؟ 
نه. خيلي دوست داشتم چيزي اختراع كنم اما رفت 
و آمد با دوس��تان ناباب و شركت در مهماني هاي 

شبانه اين سرنوشت را براي من رقم زد. 

 درخواست قصاص
 براي عروس اسيدپاش

حس�ادت يكي از رفتارهاي پرخطري اس�ت 
كه بي توجهي نس�بت به مديريت آن ممكن 
اس�ت به پيامدي جبران ناپذير منجر ش�ود. 
در پرون�ده اي ك�ه روز گذش�ته در دادگاه 
كيفري يك استان تهران بررسي شد عروس 
يك خان�واده كه نس�بت ب�ه رفت�ار خواهر 
ش�وهرش حس�ادت مي كرد تحت تأثير اين 
رفتار پرخطر ناگزير ش�د براي فرونش�اندن 
آتش حس�ادتش اقدام به اسيدپاش�ي كند. 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان سال 95 مأموران 
پليس پايتخت از حادثه اس��يد پاشي در يكي از 
محله هاي افس��ريه باخبر و راهي محل ش��دند. 
شواهد نشان مي داد در اين حادثه زن جوان بعد 
از پاشيدن اس��يد روي صورت خواهر شوهرش 
قصد فرار داشت كه از سوي همسايه ها دستگير 
شده است. مجروح حادثه كه زهره نام داشت به 
بيمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. 
عروس خانواده هم به پليس آگاهي منتقل شده و 
تحت بازجويي قرار گرفت، اما جرمش را انكار كرد 

و گفت نمي داند چه كسي باعث اين حادثه شده 
است.  در روند تحقيقات زهره بعد از بهبودي در 
طرح شكايتش به مأموران گفت: »شب حادثه در 
خانه برادرم مهمان بودم و شب را آنجا خوابيدم. 
سميه با فرزندش در اتاق خواب بود. صبح بعد از 
اينكه برادرم به محل كار رفت، سميه در حاليكه 
لباس عجيبي به تن داشت بااي سرم ايستاد و 
قصد داش��ت مرا خفه كند. بافاصله از جا بلند 
شدم و شروع به سر و صدا كردم كه ناگهان او روي 
صورتم اسيد پاشيد و فرار كرد. با سر و صداهاي 
من بود كه همسايه ها بيرون آمدند و سميه را در 

حال فرار دستگير كردند.«
بعد از اين توضيح��ات، عروس خان��واده با انكار 
جرمش بنا به شواهد و قرائن موجود روانه زندان 

شد و پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه 
دوم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده 
شد.  صبح ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي 
همان شعبه به رياس��ت قاضي زالي قرار گرفت. 
ابتداي جلسه ش��اكي در جايگاه قرار گرفت و بار 
ديگر ش��كايتش را مطرح كرد و گف��ت: »من و 
برادرم رابطه خوبي داشتيم و سميه به ما حسادت 
مي كرد. او با اين كار قصد انتقام داشته است. حاا 
صورتم به شدت آس��يب ديده و موهايم در حال 
ريختن است. براي متهم درخواست قصاص دارم. « 
در ادامه متهم نيز با انكار جرمش گفت: »همه اين 
حرف ها دروغ است و من عامل اسيدپاشي نبودم. 
اص��ًا از لباس هايي كه او مي گوي��د خبر ندارم و 
آنها را نپوشيدم. اان دو س��ال است كه شوهرم 

و خانواده اش اجازه نمي دهن��د فرزندم را ببينم. 
بي گناهم و بي دليل در زندان هستم.«

سپس شوهر متهم نيز به عنوان مطلع در جايگاه 
قرار گرفت و گفت: »من در خانه لباس سربازي 
داش��تم. يك هفته قبل از حادثه متوجه ش��دم 
لباس ها در كمد رختخواب ها ق��رار دارد و كنار 
آنها يك بسته پودر اسيد هم بود. پيگير نشدم زيرا 
اصًا فكر نمي كردم همس��رم قصد چنين كاري 
داشته باشد. « او در ادامه گفت: »خانه ما در طبقه 
سوم است. راهي به غير از راه پله و در ورودي ندارد 
كه كسي وارد خانه ش��ود. آن روز فقط همسر و 
فرزندم در خانه بودند و كس��ي ديگري در خانه 
نبود. « او در آخر گفت: »زماني كه فرزندم خيلي 
كوچك بود به خانه آمدم و متوجه شدم مچ دست 
او آسيب ديده اس��ت. علت را پرسيدم كه سميه 
گفت دستش را گرفتم و آسيب ديد. باور كردم و 
فرزندم را به بيمارستان بردم. با اين اتفاق فهميدم 
در آن حادثه هم س��ميه مقصر بوده است.« در 

پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

بازداشت 13 عضو يك شبكه مخوف سرقت

دبيركل س�تاد مبارزه با مواد مخ�در از پيگيري اين س�تاد ب�راي ضربه 
زدن ب�ه بنيان ه�اي مال�ي قاچاقچي�ان عم�ده م�واد مخدر خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، اسكندر مؤمني در روز گذشته در نخستين نشست خبري 
خود با بيان اينكه 50 تا 60 هزار معتاد متجاهر در كشور داريم ابراز اميدواري كرد 
كه بتوان تا پايان سال معتادان متجاهر را جمع آوري كرد. وي با تأكيد بر ضرورت 
همكاري تمام دستگاه ها در مبارزه با مواد مخدر و معتادان متجاهر ادامه داد: در 
حال حاضر توانستيم ظرفيت مراكز نگهداري از معتادان متجاهر را افزايش دهيم 
به طوري كه تنها در تهران طي همين مدت كوتاه حدود 5600 ظرفيت به ظرفيت 
مراكز نگهداري از معتادان متجاهر افزوده شد كه اين امر با هماهنگي و همكاري 
پليس بهزيستي و ديگر دستگاه هاي مرتبط انجام شده است.  وي درباره گردش هاي 
مالي كان قاچاقچيان م��واد مخدر گفت: يك��ي از موضوعات س��تاد، پيگيري 
پرونده هاي عمده قاچاقچيان در سطح كان است كه ما نسبت به شناسايي اموال 
اين افراد نيز اقدام مي كنيم تا بتوانيم به بنيان هاي مالي اين قاچاقچيان ضربه وارد 
كنيم. در پيگيري هاي ما بنيان هاي مالي اين قاچاقچيان پيگيري مي شود، البته 
معتقديم كه در برخي از موارد نيازمند اصاح قوانين هستيم كه در همين راستا 
رايزني هايي نيز انجام داده ايم تا آنچه را كه مد نظر است در قوانين داشته باشيم. 
آنچه كه مدنظر ماست اين است كه قوانيني داشته باشيم تا بتوانيم به بنيان هاي 
اقتصادي قاچاقچيان در سطح كان ضربه جدي وارد كنيم.  سردار مؤمني در پاسخ 
به سؤال خبرنگار ما در خصوص درمان و نگهداري معتادان متجاهر گفت: »در اين 
زمينه تفاهم نامه هاي بسيار خوبي با ساير دستگاه ها و سازمان ها منعقد شده است و 
در توافق نامه هاي جديد صيانت از معتادان بعد از بازپروري مد نظر قرار گرفته است. 
پذيرش معتادان متجاهر در جامعه بخشي از آن بر عهده نهادهاي حاكميتي است و 

بخشي بر عهده جامعه است؛ چراكه جامعه نيز بايد آنها را بپذيرد.«
مؤمني درباره شيوع اعتياد بين دانش آموزان و زنان گفت: برابر آماري كه ما داريم 
از جمعيت فعال كشور يعني افرادي كه بين 15 تا 64 سال سن دارند، شش دهم 
درصد را زنان شامل مي شوند. همچنين نرخ اعتياد در ميان دانش آموزان مقطع 
دبيرستان حدود 2 درصد است كه يك زنگ خطر جدي به حساب مي آيد و بايد 
اقدامات اساسي در اين زمينه انجام شود.  وي درباره آسيب ها و پيامدهاي اعتياد 
گفت: گرچه اعتياد خود يك آسيب محسوب مي شود اما منجر به ديگر جرائم و 
آسيب ها مي شود به طوري كه علت وقوع 55 درصد طاق ها، مواد مخدر است. 
همچنين حدود 70 درصد زندانيان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان هستند 
كه اين عدد بسيار باا اس��ت. عاوه بر آن 30 درصد مبتايان به اچ اي وي نيز از 
طريق تبعات مصرف اعتياد به اين بيماري مبتا شده است و حدود 30 درصد از 
جرائم يعني از سرقت تا قتل نيز ريشه در مصرف مواد مخدر دارد.  مؤمني درباره 
سرانه بودجه نگهداري از معتادان متجاهر نيز گفت: در سال 97 سرانه نگهداري 
از معتادان متجاهر روزانه 15 هزار تومان بود. براي سال آينده نيز پيش بيني هايي 

انجام شده و در همين خصوص برنامه هايي را به دولت ارائه كرديم. 

 بنيان هاي مالي قاچاقچيان
 مواد مخدر هدف قرار مي گيرد

دختر جوان وقتي فهميد خانواده اش مخالف ازدواج او با پسر 
مورد عاقه اش هستند به طرز دلخراشي به زندگي اش پايان داد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، س��اعت 12:48 صبح روز دوش��نبه 
10 دي ماه بازپرس ويژه قتل دادس��راي ام��ور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران كانتري 115 رازي از مرگ مش��كوك 
دختر جواني با خبر و هم��راه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل ش��د. تيم جنايي در بيمارس��تان با 
جسد دختر 21 س��اله اي به نام آهو روبه رو شدند كه با خوردن 
قرص برنج به زندگي اش پايان داده بود . بررسي ها حكايت از اين 
داشت دختر فوت شده مدتي قبل با پسر جواني آشنا مي شود 
كه در نهايت تصميم مي گيرند با ه��م ازدواج كنند اما وقتي با 
خانواده اش موضوع ازدواجش را مطرح مي كند با مخالفت آنها 
روبه رو مي شود. پس از اين آهو خيلي تاش مي كند خانواده اش 
را راضي كند اما موفق نمي شود كه در نهايت صبح روز شنبه به 
خانواده اش پيام مي دهد كه به خاطر مخالفت آنها با ازدواجش 
تصميم گرفته همراه پسر مورد عاقه اش به زندگي شان پايان 
دهند. همچنين بررسي هاي مأموران نشان داد آهو پس از اين با 
پسر مورد عاقه اش قرار مي گذارد كه در پاركي به زندگي شان 
پايان دهند، اما پسر مورد عاقه اش پشيمان مي شود و به پارك 
نم��ي رود و در نهايت دختر جوان با خ��وردن قرص برنج مرگ 
دلخراشي را تجربه مي كند.  همزمان با انتقال جسد به پزشكي 

قانوني مأموران تحقيقات درباره اين حادثه را آغاز كردند. 

پيامك هاي مرگ براي خانواده!

جانشين فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه تمامي مأموران 
كانتري هاي كش�ور بايد در حكم مشاور باش�ند از برگزاري 
كارگاه هاي آموزش روانشناسي براي مأموران كانتري ها خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار ايوب سليماني در سومين جلسه 
كميس��يون اجتماعي ناجا با تأكيد بر اولويت اقدامات اجتماعي 
در امور ناجا و نيز شناس��ايي پديده هاي اجتماعي گفت: اطلس 
اجتماعي در تمامي كانتري ها بايد به صورت جامع و كامل تهيه 
ش��ود، همچنين ايجاد رده اجتماعي به ترتيب اولويت در همه 
كانتري ها، يكي از امور مهمي است كه بايد انجام شود.  جانشين 
فرمانده ناجا به استفاده از ظرفيت هاي اجتماعي مردم در حوزه 
كانتري ها اشاره و عنوان كرد: در راستاي ايجاد امنيت، استفاده از 
توان مردمي و معتمدان محلي، يكي از ظرفيت هاي بسيار خوبي 
است كه بايد در اين نگاه راهبردي به آن توجه شود.  وي با اشاره 
به نقش مشاوران در سطح كانتري ها گفت: مشاوران كانتري ها 
بايد اقدامات اوليه و عمومي را انجام دهند و كارهاي تخصصي و 
فني را به مراجع ذي صاح مثل مراكز مشاوره ارجاع دهند.  سردار 
سليماني گفت: تمام مأموران پليس در كانتري  هاي كشور بايد 
دوره هاي روانشناسي و مددكاري را طي كرده و در اين راستا براي 

پرسنل ،كارگاه هاي اجتماعي برگزار مي شود. 

 مأموران كانتري ها 
آموزش روانشناسي مي بينند

28 نفر از س�اكنان يك مجتمع چهار طبقه مس�كوني 
حوالي ميدان شوش تهران كه ميان آتش و دود گرفتار 

شده بودند از مرگ نجات يافتند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه شامگاه دوشنبه اتفاق افتاد 
و آتش نشانان از سه ايستگاه خود را به محل حادثه در خيابان 
شهيد بوربور حوالي ميدان شوش رساندند.  عليرضا جبارزاده، 
معاون عمليات منطقه 5 آتش نش��اني توضيح داد: وقتي به 
محل حادثه رسيديم مشخص شد كه يك دستگاه خودروي 
سواري پژو 405 در ساختمان چهار طبقه آتش گرفته و آتش 
دود در حال سرايت به طبقات باايي است به طوري كه امكان 
خارج شدن ساكنان از در ساختمان وجود ندارد. وي ادامه داد: 
ساكنان خود را به پشت بام ساختمان رسانده و درخواست 
كمك داشتند. جبارزاده گفت: آتش نشانان همزمان با ايمن 
كردن محل در تيم هاي جداگانه موفق به مهار آتش شدند و 
28 نفر از ساكنان را كه ميان دود گرفتار شده بودند به خارج 
از ساختمان منتقل كردند. وي ادامه داد: چند نفر از ساكنان 
در قسمت هاي مختلف ساختمان گرفتار شده بودند. از جمله 
دو نفر از نجات يافتگان كه دو زن 23 و 42 ساله بودند به دليل 
استنشاق دود و حرارت حال عمومي مناسبي نداشتند كه با 
كمك امدادگران به بيمارستان منتقل شدند. وي همچنين 
گفت: يكي از ساكنان هم پيرزني سنگين وزن بود كه در طبقه 
چهارم گرفتار شده بود كه با كمك امدادگران او هم به علت 
آسيب ديدگي از ناحيه كمر به بيمارستان منتقل شد. علت 

وقوع حادثه در دست بررسي است.

 نجات ساكنان ساختمان
 از ميان آتش و دود

يكي از مصدومان حادثه آتش سوزي عمدي در كمپ ترك 
اعتياد زنان در قرچ�ك ورامين در بيمارس�تان فوت كرد. 
به گزارش خبرن��گار ما، س��اعت 8:50  صبح دي��روز مأموران 
كانتري يافت آباد از مرگ مشكوك زني در بيمارستان با خبر 
و براي بررسي موضوع راهي محل شدند.  بررسي هاي مأموران 
نش��ان داد اين زن كه روز هفتم دي  در آتش سوزي كمپ ترك 
اعتياد زنان در باقر آباد قرچك ورامين دچار سوختگي شده بود 
براي درمان به بيمارستان منتقل مي ش��ود كه در نهايت پس 

چهار روز بستري بر اثر شدت سوختگي به كام مرگ مي رود. 
براساس اين گزارش در اين كمپ حدود 50 زن معتاد براي ترك 
بستري بودند كه تعدادي از معتادان براي فرار از كمپ اقدام به 
آتش زدن كمپ مي كنند كه در جريان تع��دادي از آنها دچار 

سوختگي و براي درمان به بيمارستان منتقل مي شوند. 

 مرگ يكي از مصدومان 
حادثه كمپ ترك اعتياد زنان 
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ش�روع کرد، چه در داخل و چه در خارج. کاخ 
س�فید در ش�امگاه س�ال نو میادی با انتشار 
بیانیه ای از امضای مصوبه مقابله با نفوذ راهبردی 
چین خبر داد و همزمان در داخل هم ترامپ در 
حالی وعده کرد که سال خوبی در پیش خواهد 
ب�ود ک�ه بافاصل�ه تأیی�د کرد:»البته س�ال 
روزنام�ه  ب�ود«.  خواه�د  پیچی�ده ای 
»واشنگتن پُست« نیز در نخستین شماره سال 
نو میادی با اختصاص دادن یک صفحه ویژه به 
دروغ   های ترام�پ که بر اس�اس ب�رآورد این 
روزنامه، روزانه 15 دروغ بوده، نشان داد که در 
س�ال نو می�ادی ه�م حاض�ر نیس�ت مقابل 
رئیس جمه�ور امری�کا آتش بس اع�ام کند. 

دونالد ترامپ در پیامی ویدئویی به مناسبت سال 
نو میادی آرزو کرد که امریکایی   ها س��ال خیلی 
خوبی داشته باشند. ترامپ در عین حال تأیید کرد 
که »سال پیچیده ای « پیش رو دارد زیرا به گفته او 
»برخی افراد )سیاسیون( وضعیت را بیش از پیش 
پیچیده می کنند. « این جمله او احتمااً اشاره ای 
به بن بست 11 روزه پیش کاخ سفید با دموکرات  ها 
است که همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور امریکا 
سپس به تعریف و تمجید از دولت خود پرداخت 
و گفت:» به ش��ما این را می گویم و به این موضوع 
افتخار می کنم که هرگز قبل از این، دولتی نبوده که 
به اندازه دولت ترامپ در دو سال اول منصب خود 
این همه کار انجام داده باشد، اقتصاد ما دارد عالی 
کار می کند، برای اولین بار در سال های بسیار بسیار 
طوانی، دس��تمزد   ها دارد افزایش پیدا می کند و 
مردم دارند پول بیشتری درمی آورند و آنها دارند 
فقط یک کار را انجام می دهند به جای آنکه دو یا 

سه شغل انجام دهند.«  او سپس به سیاست خارجی 
پرداخت و در هم��ه عرصه   ها از دس��تاوردهایش 
سخن گفت : » ما در حال حصول توافقات اقتصادی 
جدیدی هستیم، ما با مکزیک به توافق رسیدیم، ما 
با کانادا به توافق رسیدیم، ما با کره جنوبی توافقی 
کردیم که قبل از حص��ول آن، همگان می گفتند 
امکان رسیدن به چنین توافقی وجود ندارد. ما به 
توافق یکجانبه و وحشتناک هسته ای ایران خاتمه 
دادیم، س��پس به وضعیت مان با کره شمالی نگاه 
کنید، ما واقعاً داریم خوب پیش می رویم، موشک    ها 
و راکت    ها دیگر شلیک نمی شود و ما )برای حصول 
به توافق برای خلع ساح اتمی کره شمالی( عجله 

نداریم، ما سفارت مان را به اورشلیم )بیت المقدس( 
در اسرائیل منتقل کردیم، من وعده این کار را داده 
بودم و آن را انجام دادم.«  تنها ساعاتی قبل از این 
سخنرانی ترامپ بود که کاخ سفید با اعام این خبر 
که رئیس جمهور قانون مقابله ب��ا نفوذ راهبردی 
چین را امضا کرده، نش��ان داد که از همین ابتدای 
2019 ، قصد ندارد آتش مناقشات فزاینده با چین 
را خاموش یا کم سو کند. کاخ سفید در بیانیه خود 
گفته اس��ت:» ترامپ قانون »اطمینان از آسیا« را 
که پایه گ��ذار راهبردی چندجانبه ب��رای افزایش 
امنیت امریکا، منافع تجاری و ارزش    ها در منطقه 

ایندوپاسیفیک است، امضا کرد.«

 یک سال فریبکاری بی سابقه 
تعطیلی دولت امریکا به دلیل بن بست بر سر تصویب 
بودجه مورد نظ��ر رئیس جمهور برای س��اخت دیوار 
مرزی با مکزیک همچنان ادامه دارد ولی گفته می شود 
اعضای دموکرات مجلس نمایندگان ک��ه از چند روز 
دیگر اکثریت را به دست می گیرند، قصد دارند با شروع 
به کار مجلس جدید طرحی را ب��ه رأی بگذارند که به 
تعطیلی دولت فدرال پایان خواهد داد. با این وجود هیچ 
نشانه ای از آتش بس بین دولت ترامپ و مخالفان وجود 
ندارد. روزنامه واشنگتن پست در تازه    ترین شماره خود، 
در گزارش��ی که توجه   ها را به خود جلب کرد، نوشت 
که ترامپ سال گذش��ته میادی را در حالی به پایان 
رسانده که در آن هر روز 1۵ ادعای نادرست مطرح کرده 
است. »واشنگتن پُست« بعد از آغاز ریاست جمهوری 
»دونالد ترام��پ« در واکنش به ادعاهای نادرس��ت و 
دروغگویی های مکرر او در مس��ائل داخلی و خارجی 
بار   ها در صفح��ه ویژه خود ب��ا عن��وان ارزیابی کننده 
حقیق��ت  )Fact Checker( به شفاف س��ازی درباره 
این ادعا   ه��ا و دروغ    ها پرداخته اس��ت. در گزارش این 
روزنامه که با عنوان »یک س��ال فریبکاری بی سابقه: 
ترامپ سال 201۸ به طور متوسط در هر روز، 1۵ادعای 
غلط مطرح کرده است« آمده که ترامپ رئیس جمهور 
امریکا س��ال 201۸ هزاران اظهارنظر غلط انجام داده 
و به طور متوس��ط هر روز 1۵ ادعاي نادرس��ت انجام 
داده است. واشنگتن پست گزارش داد که ترامپ سال 
201۸ را با مجموعه ای از توئیت های »گمراه کننده « و 
»غلط« درباره »هیاری کلینت��ون«، ایران، و روزنامه 
»نیویورک تایمز « آغاز کرد و این توئیت    ها از جمله۵هزار 
و600 دروغ ، ادعای نادرست و مغایر با حقیقت او در کل 
سال هستند. طبق تحقیق این روزنامه، قیاس سال های 
201۷ و 201۸ نشان می دهد که ترامپ در سال گذشته 
تقریبا سه برابر بیشتر از س��ال قبل از آن دروغ گفته و 

ادعاهای غلط مطرح کرده است. 

رئیس جمه�ور فرانس�ه در پی�ام خ�ود ب�ه 
م�ردم کش�ورش ب�رای آغ�از س�ال جدی�د 
می�ادی از نزدی�ک ش�دن »س�رمایه داری 
لیبرال افراط�ی« به پایان خود س�خن گفت. 
به گ��زارش یورونی��وز، امانوئل ماک��رون که طی 
هفته های آخر سال 201۸ با جنبش اعتراض  آمیز 
جلیقه زرد    ها در کشورش روبه رو شد، این اعتراضات 
را نشانه »تس��لیم ناپذیری « فرانسوی    ها دانست.  

وی با این حال تأکید کرد که اصاحات اقتصادی 
دولتش هن��وز به بار ننشس��ته اس��ت. ب��ه گفته 
رئیس جمهور فرانسه این امر نباید مردم فرانسه را 
از ادامه راه این اصاحات »منصرف« کند.  امانوئل 
ماکرون بدون نام بردن از جنبش »جلیقه زردها« 
از وجود »خشم« در جامعه فرانسه سخن گفت. او 
دلیل وجود این خشم را »بی عدالتی ها«، »جهانی 
شدن گاه غیر قابل درک«، »نظام اداری پیچیده« 

و »برخی تغییرات « دانست.  ماکرون گفته است: 
لیبرالیسم افراطي و س��رمایه داري مالي که اغلب 
منافع کوتاه مدت آنها را هدایت مي کند به سمت 
افول خ��ود نزدیک مي ش��ود.« محبوبیت امانوئل 
ماکرون از تابستان سال 201۸ و به دنبال رسوایی 
شرکت یکی از دستیاران او در سرکوب معترضان 
در تظاهرات روز اول مه به شدت کاهش یافت. دو 
تن از وزرای کلیدی کابینه فرانسه در سال 201۸ 

از دولت کنار رفتند؛ امری که از نظر صاحبنظران به 
تضعیف موقعیت امانوئل ماکرون نزد افکار عمومی 
کمک کرد.  جنبش جلیقه زرد    ها از روز 1۷ نوامبر 
)26 آبان( در ش��هرهای کوچک و بزرگ فرانسه و 
در اعتراض به برنامه دولت برای افزایش مالیات بر 
سوخت آغاز شد. با این حال خواسته های معترضان 
در هفته های بعد با وجود عقب نشینی دولت از حذف 

برنامه افزایش مالیات بر سوخت فراتر رفت.
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از امضای قانون مقابله با نفوذ چین تا اتهام تنش به مخالفان

ترامپ 2019 را با تنش کلید زد 

رژی�م  مقام�ات    گزارش  یک
صهیونیستی پس از 
توانس�تند  چانه زنی ه�ای بس�یار س�رانجام 
رئیس جمهور امری�کا را متقاعد کنن�د که خروج 
امریکا در فاصله زمانی کوتاه از سوریه ممکن نیست 
و به مدت زمان بیشتری نیاز اس�ت تا این تصمیم 
عملی ش�ود؛ تاش     هایی که تنها توانس�ته مکث 
مقطعی در خروج نیروهای امریکایی ایجاد کند و 
دونالد ترامپ به جای یک ماه به پنتاگون چهار ماه 
فرص�ت داد تا ب�ه تدریج از س�وریه خارج ش�ود. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا تصمیم نهایی 
خود را برای خروج از سوریه گرفته و نگرانی های 
رژیم صهیونیستی و مخالفت مقامات واشنگتن هم 
نتوانسته او را به عقب نشینی از این تصمیم وادار 
کند. روزنامه نیویورک تایمز دو     شنبه شب به نقل 
از یک منبع مطلع گزارش داد:»ترامپ در سفری 
که به عراق داش��ت و پس از دی��دار محرمانه اش 
با ژنرال پل اکمرا، فرمان��ده عملیات ضد داعش 
تصمیم گرفت ک��ه ضرب ااج��ل 30 روزه برای 
خروج نیروهایش از سوریه را به  چهار ماه تبدیل 
کند. ترامپ دلیل اصلی برای خروج امریکا از خاک 
س��وریه را اجرای وعده انتخاباتی اش دانست«. بر 
اس��اس این گزارش، »طراحان نظامی امریکایی 
می گویند برای طرح ریزی خروج منظم از سوریه 

و تعیین مقصد انتقال تجهیزات از این کشور، به 
حدود 120 روز، یعنی چهار ماه زمان نیاز دارند«. 
این درحالی است که ترامپ در فرمان اولیه اش از 
فرماندهان ارتش امریکا خواسته بود ظرف 30 روز 
تمام نظامیان این کشور را از سوریه خارج کنند. 
این تصمیم با واکنش منف��ی نظامیان، متحدان 
ترامپ در سنا و کارشناس��ان سیاسی امریکایی 
مواجه شد که مدعی شده اند خروج سریع از سوریه 
می تواند منافع امریکا را در معرض خطر قرار دهد. 
لیندسی گراهام، سناتور امریکایی روز یک     شنبه 
پس از دیدار با ترامپ گفت که ترامپ به او اطمینان 
داده خروج نیروهای امریکایی از سوریه با آرامی 
صورت بگیرد. مقامات امریکایی مدعی بودند که 
خروج سریع امریکا از سوریه، به نفع ایران و روسیه 
است و این کشور     ها خأ  قدرت به وجود آمده را پر 

خواهند کرد. 
نیویورک تایمز نوش��ته ک��ه  مقام ه��ای نظامی 
امریکایی از تعیین چارچوب زمانی مشخص برای 
خروج از سوریه خودداری می کنند، اواً به دلیل 
ماحظات امنیت��ی و ثانیاً از آنجا که ش��رایط در 
مورد این تصمیم هنوز تثبیت نشده و ممکن است 
ترامپ هر لحظه نظرش را تغییر دهد و تس��ریع 
این روند را خواستار شود. ژنرال جوزف دانفورد، 
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا روز 
جمعه برای بحث در مورد جزئیات دستور ترامپ، 

در کاخ سفید با جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
ترامپ دیدار کرد. قرار است بولتون ظرف روزهای 
آینده برای بحث در این مورد، به ترکیه و فلسطین 
اشغالی سفر کند.  تصمیم جنجالی ترامپ مبنی بر 
خروج سربازان امریکایی از خاک سوریه قربانیان 
بسیاری داشت از جمله جیمز ماتیس، وزیر دفاع 
این کشور و مک گورک، رئیس ائتاف امریکایی 
ضد داعش در اعتراض به این تصمیم از س��مت 
خود کناره گیری کردند و همچنی��ن دانا وایت، 
سخنگوی پنتاگون پس از یک سال و نیم خدمت 
روز سه      ش��نبه از این س��مت اس��تعفا داد. گفته 
می ش��ود امریکا تصمیم دارد نیروهای امریکایی 
در خاک س��وریه را به کشورهای همجوار سوریه 
انتقال دهد تا همچنان در منطقه حضور داش��ته 
باش��ند. اخیراً اخباری مبنی بر انتقال نیروهای 
امریکایی از سوریه به اقلیم کردستان عراق منتشر 
شده که قصد دارند در این منطقه مستقر شده و 
پایگاه های جدی��دی احداث کنن��د؛ اقدامی که 
واکنش تند مقامات بغداد را در پی داشته است. 
تصمیم انتقال نیروهای امریکایی از سوریه به عراق 
پس از سفر مخفیانه دونالد ترامپ به عراق انجام 
ش��د و ترامپ مدعی اس��ت که با حضور در عراق 
می تواند نفوذ ای��ران در منطقه را بهتر مهار کند. 
ادامه حضور امریکایی     ها در عراق درحالی است که 
مقامات و فرماندهان بسیج مردمی عراق از امریکا 

خواسته اند تا نیروهایش را از این کشور خارج کند 
در غیر این صورت، برای خروج امریکایی     ها به زور 

متوسل می شوند. 
 فشار تل آویو 

وقفه چند ماهه در خروج امریکایی      ها از سوریه، به 
نظر می رسد با  ماحظات صهیونیست     ها مدنظر 
بوده است. یک مقام ارش��د صهیونیست دیروز از 
گفت وگوهای پش��ت پرده تل آویو و واشنگتن در 
زمینه خروج نظامیان امریکا از س��وریه خبر داد. 
به نوش��ته روزنام��ه »هاآرتص « این مقام ارش��د 
سیاسی صهیونیست گفت که بنیامین نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر اس��رائیل از ترامپ خواسته نسبت 
به خ��روج تدریجی نیروه��ای امریکا از س��وریه 
اطمینان یابد. این تماس تلفن��ی دو روز پیش از 
اعام ترامپ مبنی بر عقب نشینی از سوریه انجام 
شد. درخواس��ت نتانیاهو در ش��رایطی است که 
ترامپ پیش تر بر خروج فوری و س��ریع از سوریه 
تأکید کرده بود. رژیم صهیونیستی از نفوذ ایران در 
سوریه نگران است و خواستار تداوم حضور امریکا 
در سوریه است و به محض اعام تصمیم ترامپ، 
نگرانی خود را از این مس��ئله ابراز کرد و نتانیاهو 
گفت که بعد از این اسرائیل برای تأمین امنیت خود 
باید بیشتر به خود متکی باشد. رژیم صهیونیستی 
از نزدیک ش��دن ایران به مرزهای ش��مالی خود 
نگران است و به همین منظور هر از گاهی حماتی 
را به نیروهای مقاومت در س��وریه انجام می دهد. 
نتانیاهو تاش های زیادی کرده تا نیروهای ایرانی 
را به خروج از سوریه وادار کند اما موفقیتی کسب 
نکرده است و به جای ایران، این نیروهای امریکایی 
هستند که خاک سوریه را ترک می کنند. تاش 
صهیونیست     ها برای خروج ایران از سوریه درحالی 
است که ایرانی     ها به درخواست دولت قانونی سوریه 

در این کشور حضور دارند. 
 اروپا به جای امریکا 

کش��ورهای اروپایی که از خروج امریکا از سوریه 
نگران هستند و آن را تهدیدی برای امنیت خود 
می دانند، سعی دارند جای خالی امریکا را پر کنند. 
وزیر دفاع فرانس��ه که برای دیدار با نظامیان این 
کش��ور در منطقه وارد اردن شده، گفت:»پاریس 
با تحلیل های »ترامپ« درباره س��وریه اشتراک 
نظر ندارد و اولویت ما ادامه راه تا پایان است«. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، فلورانس پارلی با انتشار 
بیانیه ای اعام کرد:» با وجود تصمیم دولت امریکا 
برای خارج کردن نیروهایش از سوریه، نظامیان 
فرانسه به حضور در این کشور ادامه خواهند داد«. 
در این بیانیه آمده است:» داعش تضعیف شده، اما 
هنوز نه ریشه های آن از بین رفته و نه از روی نقشه 
محو شده است. ازم است که آخرین بازمانده های 
این س��ازمان تروریس��تی به طور کامل از لحاظ 

نظامی شکست داده شوند.«

   خبر

کلکسیون جنایت های سعودی در یمن
هنگامی که به اصول دادگاه کیفری بین المللی نظری می افکنیم، مشاهده 
خواهیم کرد همه جنایت های طبقه بندی ش��ده در اساس��نامه این نهاد 
بین المللی، بلکه چند برابر آنچه در آن ذکر شده، در سرزمین یمن در حق 
ملت آن روا داشته می ش��ود و یمن طی چهار سال گذشته به میدانی برای 
اقدامات نظامی و ارتکاب جنایات تبدیل شده است. دولت امریکا نیز از تداوم 
این جنگ افروزی با وجودی که برخاف قوانین بین المللی و کنوانسیون های 
حقوق بشری به شمار می رود، حمایت می کند.  آنچه در یمن توسط ائتاف 
عربستان سعودی و امارات و با پشتیبانی امریکا انجام می شود، هدف قرار 
دادن شهروندان عادی و تبدیل آنان به اشه، افزایش گرسنگی و قحطی در 
یمن، گسترش بیماری های واگیردار همانند وبا و دیگر جنایاتی است از نظر 
حقوق بشر و وجدان انسانی محکوم است. جنایاتی که ائتاف عربی در یمن 
مرتکب می شود، مستند بوده و نهاد های بین المللی همچون سازمان ملل نیز 
از آن باخبرند و نسبت به تداوم آن هشدار داده اند اما نزدیک به دو سال است 
آمارهای قربانیان جنگ یمن به روز رس��انی نشده تا جهان کنونی از عمق 
فاجعه ای که در یمن در حال وقوع است، باخبر نگردد و نسبت به آنچه ائتاف 
سعودی در این کشور عربی به انجام می رساند، مطلع نشود.  درباره آمارهای 
گمراه کننده ای که برخی از مقامات سیاسی درباره قربانیان جنگ در یمن 
اعام می کنند، تنها به یک مورد اشاره می شود: گفته می شود حدود 10 هزار 
تن از شهروندان یمنی طی جنگ افروزی ائتاف عربستان در یمن به قتل 
رسیده اند و ۸۵ هزار کودک یمنی بر اثر گرسنگی و بیماری کشته شده اند. 
اما این آماری است که در سال 2016 توسط سازمان ملل متحد ارائه شده 
است. اما آمار قربانیان یمنی به ویژه کودکان و افراد غیرنظامی بسیار فراتر 
از آن چیزی است که در س��ال 2016 توسط سازمان ملل انتشار یافت. اگر 
تعداد کسانی را که بر اثر بیماری    هایی همچون وبا در شرف مرگ قرار دارند 
بر آن بیفزاییم، عمق فاجعه را درک خواهیم کرد. نیمی از مردم یمن یعنی 
1۴میلیون تن از شهروندان این کشور، در آستانه قحطی قرار دارند و در آینده 
تنها به کمک های غذایی وابسته خواهند بود.  به روزرسانی نکردن آمارهای 
قربانیان در سرزمین یمن گواهی است بر این حقیقت که جدیتی برای رسوا 
ساختن جنگ افروزان وجود ندارد و این اقدام پوششی برای جنایات ائتاف 
عربی و همپیمانان شان توصیف می ش��ود. ازم است یادآوری شود فاجعه 
انسانی در یمن به توجه فوری جامعه جهانی نیاز دارد؛ پیش از آنکه زمانش 
سپری شود.  اکنون جهان سال میادی جدید را جشن می گیرد و مسیحیان 
در سراسر گیتی این عید بزرگ )کریسمس( را به یکدیگر تبریک می گویند 
اما فراموش نکنیم در همین حال کشوری به نام یمن وجود دارد که مردم 
آن از گرسنگی جان خود را از دست می دهند و عربستان سعودی و امارات 
با حمایت ایاات متحده امریکا در این کشور مرتکب جنایات بی شرمانه ای 
علیه انسانیت می شوند.  جهان باید بداند اکنون که به دلیل سال نو میادی، 
چهره    ها خندان است، ائتاف عربی خنده های کودکان بی دفاع یمنی را برای 
همیشه خاموش می کند.  در زمانی که میلیون    ها تن از مردم در سراسر جهان 
در خوشحالی و شادی به سر می برند، محاصره ای جانکاه و غیرانسانی بر ملت 
یمن روا داشته می شود و این ملت مظلوم در محاصره ای شدید به سر می برد. 
در همین حال ائتاف سعودی و اماراتی برای کشتار کودکان و زنان یمنی 
از ساح های ممنوع بهره برداری می نماید.  اکنون که نظام سعودی و نظام 
اماراتی دارایی بسیاری را صرف جشن های کریسمس می کنند، کودکان 
یمنی از گرسنگی به تنگ آمده و غذایی برایشان وجود ندارد و تنها می توانند 
برای کاهش گرس��نگی خود، از برگ درختان اس��تفاده کنند.  در چنین 
شرایطی که انسانیت از آن شرمگین است، آزادگان جهان را به توجه بیشتر به 
آنچه در یمن روی می دهد، دعوت می کنم و اینکه جهان دیدگان خویش را 
به روی تیره روزی مردم یمن نبسته و برای نجات آنان از جنگ افروزی ائتاف 
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کشتار یمني ها این بار با غذاي فاسد
رئی�س کمیت�ه عال�ی انق�اب یم�ن در واکن�ش ب�ه تهدی�د 
اخی�ر مدی�ر برنام�ه جهان�ی غ�ذا، از اق�دام ای�ن نه�اد در 
خری�د م�واد غذایی فاس�د ب�رای مل�ت یمن پ�رده برداش�ت. 
 به گزارش فارس، محمد علی الحوثی طی بیانیه ای اعام کرد: با کمال 
تعجب اظهارات مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا را مطالعه کردیم. رئیس 
کمیته عالی انقاب یمن در ادامه با ابراز نارضایتی شدید از این اظهارات 
گفت که این مسئله با رویکردهای برنامه جهانی غذا همخوانی ندارد و به 
منزله تاش برای ر   هایی از زیر بار مسئولیت در قبال قطحی و گرسنگی 
در یمن اس��ت.  وی افزود: این نهاد به طور رسمی دولت یا طرف های 
مسئول را مورد خطاب قرار نداده است و به جای اینکه این اظهار نظر 
با ادله و مدارک معتبر ثابت ش��ود، صرفاً در حد اتهام زنی اس��ت که با 
ساده    ترین اصول اتهام زنی هم در تضاد اس��ت. انتشار این اظهارات در 
رسانه    ها نیز بیانگر انحراف زیاد در عملکرد این نهاد سازمان مللی است. 
الحوثی تأکید کرد که دولت یمن این حق را دارد که برنامه جهانی غذا را 
برای این ادعاها، به پای میز محاکمه بکشاند. وی در ادامه گفت که برنامه 
جهانی غذا مسئول هدر دادن مبلغ باایی پول برای خرید میزان زیادی 
غذای فاسد است، که قرار بود وارد یمن شود اما جمهوری یمن با وارد 
شدن این مواد، مخالفت کرد زیرا این مواد برای مصارف انسانی مناسب 
نبود و مدارک مربوط به این مسئله نیز موجود است. رئیس کمیته عالی 
انقاب یمن در ادامه از برنامه جهانی غذا و سایر سازمان های امدادرسان 
جهانی خواست تا دلیل عدم وارد شدن حتی یک کشتی در سال 201۸ 
به یمن برای اهداف درمانی با وجود شیوع وبا و بیماری های مسری و 
ضرورت امدادرسانی به بیماران کلیوی و زخمی    ها را تبیین کنند. مدیر 
اجرایی برنامه جهانی غذا، پیش تر در سخنانی، انصاراه یمن را متهم 
کرد که در فهرست دریافت کنندگان کمک های غذایی دستکاری کرده 
است. وی تهدید کرد در صورت متوقف نشدن این رویه مجبور خواهد 

شد همکاری با انصاراه را قطع کند.

 کره شمالی: تحریم    باشد  تغییر مسیر می دهیم
رهبر کره شمالی می گوید به خلع ساح هسته ای پایبند است اما اگر 
امریکا به تحریم این کشور ادامه دهد، تصمیمش را تغییر خواهد داد. 
کیم جون��گ اون، در پیام تلویزیونی س��ال نو میادی ک��ه از تلویزیون 
کره شمالی پخش شد، به رغم اینکه از آمادگی خود برای دیدار مجدد با 
دونالد ترامپ خبر داد، تأکید کرد که اگر تحریم   ها برقرار بمانند، او پی راه 
دیگری را برای حفاظت از منافع کشورش خواهد رفت.  رهبر کره شمالی 
گفت:   » اگر امریکا به وعده ای که در برابر همه جهان داده عمل نکند و بر 
برقرار ماندن تحریم   ها و فشار   ها علیه جمهوری ما پافشاری کند، گزینه 
دیگری نخواهیم داشت به جز اینکه در پی راه جدید دیگری برای حفاظت 
از حاکمیت ملی خود و منافع مان باش��یم.« به گفته تحلیلگران، از زمان 
دیدار کیم با ترامپ از س��رعت پیش��رفت مذاکرات کاس��ته شده است.  
کره شمالی آزمایش های موشکی و هس��ته ای خود را متوقف و بعضی از 
تأسیسات اتمی اش را منهدم کرده است ولی تاکنون نشانه ای مبنی بر خلع 
ساح هسته ای کامل این کشور دیده نشده است.  کره شمالی خواهان لغو 
تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت و امریکا علیه کره شمالی 
است و امریکا می گوید تا زمانی که خلع ساح هسته ای این کشور به تأیید 
نرسد، فشارهای بین المللی ادامه خواهد داشت.  دونالد ترامپ پیش از این 
از احتمال دیدار مجدد با کیم جون��گ اون تا ماه فوریه، خبر داده بود ولی 

هنوز برای چنین دیداری برنامه ریزی صورت نگرفته است. 

طالبان با  نفت  به مذاکرات صلح می رود
طالب�ان افغانس�تان ک�ه  از س�وی طرف ه�ای مختل�ف از امریکا و 
کش�ورهای عربی گرفته تا ایران ط�رف مذاکره قرار گرفته اس�ت، 
به نظ�ر می رس�د خ�ود را آم�اده می کن�د در مذاکرات صل�ح آتی 
کارت ه�ای بیش�تری برای س�هم خواهی در قدرت داش�ته باش�د. 
طالبان حمله گس�ترده ای را از چن�د جهت به مرکز وایت س�رپل 
انجام دادند و تسلط بر چاه های نفت و دستیابی به تجهیزات نظامی 
که در اطراف چاه های نفت مس�تقر ش�ده، هدف اصلی طالبان بود. 
به گزارش بی بی سی، دوشنبه وحیداه امانی، سخنگوی والی سرپل گفت 
که در حمله به وایت سرپل  یک فرمانده پلیس محلی ولسوالی صیاد همراه 
با 19 سرباز امنیتی افغانستان کشته و بیش از 23 نیروی امنیتی افغانستان 
نیز زخمی شده اند. وایت سرپل از مناطق نفتخیز افغانستان است. نفت حوزه 
آمو دریا که در وایات فاریاب و س��رپل در شمال افغانستان موقعیت دارد، 
حدود ۸۷میلیون بشکه )بیرل( برآورد شده است.  دولت افغانستان استخراج 
این منابع نفتی را در سال 1391 با  چین   امضا کرد. قرار بود که در مرحله اول، 
روزانه ۵ هزار بشکه نفت از این حوزه استخراج و بعدتر، این رقم به ۴۵هزار 
بشکه در روز برسد ولی به دلیل ادامه ناامنی این طرح به درستی اجرا نشد.  
خود طالبان نیز حمله به مرکز وایت سرپل را تأیید کرده است. پیش از این 
نیز طالبان بار   ها برای تصرف چاه های نفت وایت سرپل حمله کرده بودند و 
تا آستانه تصرف چاه های نفت پیش رفتند، اما حمله آنان دفع شد.  در همین 
شرایط، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اعام کرد که تنها راه حل منازعه 
در این کشور مذاکرات مستقیم بین دولت و گروه طالبان است.  به گزارش  
تسنیم ، »صبغت اه احمدی« سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به 
دیدار طالبان با برخی از کشورهای منطقه  تصریح کرد که تمام کشورهای 
دخیل در قضیه صلح افغانس��تان از گفت وگوهای صلح بای��د به رهبری و 
مالکیت افغانستان حمایت  کنند.  احمدی اظهار داشت: کشورهای منطقه و 
جهان روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان را به رسمیت شناخته اند و بر 
این مسئله تأکید می کنند.  وی افزود: تنها راه حل منازعه جاری در افغانستان 
آغاز گفت وگوهای مستقیم بین دولت و طالبان است و هیچ راه دیگری وجود 
ندارد.  روند مذاکرات امریکا با گروه طالبان از چند ماه گذشته آغاز شده است 
اما نقشی برای دولت افغانس��تان در روند مذاکرات امریکا با طالبان در نظر 

گرفته نشده است. 
 تأیید سفر به تهران 

گروه طالبان تأیید کرد که ذیل تماس هایش با کشورهای منطقه یک هیئت 
هم از سوی این گروه به تهران رفته اس��ت.  به گفته طالبان هدف از سفر 
هیئت اعزامی این گروه به کشورهای همسایه افغانستان و منطقه جلب 
حمایت » سیاسی و اخاقی کش��ور   ها و نیز همکاری آنها  به منظور ختم 
اشغال و آمدن صلح و امنیت « به افغانستان است.  در خبرنامه روز سه شنبه، 
طالبان آمده اس��ت که »هیئت طالبان به تهران، پایتخت ایران فرستاده 
شده  تا در ارتباط با حالت بعد از اشغال، اعاده صلح و امنیت به افغانستان 
و منطقه با کشور همسایه، ایران نظر خود را شریک سازد. « روز دو   شنبه 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که روز نهم دی  هیئتی 
از طالبان به تهران سفر کرد و مذاکرات مفصلی را با عباس عراقچی، معاون 

وزارت خارجه ایران انجام داد. 

نتانیاهو: در روابط اسرائیل با اعراب
 انقاب رخ داده است

نخس�ت وزیر رژیم صهیونیس�تی گفته ک�ه در روابط اس�رائیل با 
اع�راب انقاب رخ داده اس�ت؛ تحول�ی که برخی منابع اس�رائیلی 
پیش از ای�ن از تعبیر ن�وک کوه ی�خ ب�رای آن اس�تفاده کرده اند. 
بنیامین نتانیاهو که در مراسم تحلیف ژایر بولسونارو، رئیس جمهور جدید 
برزیل در گفت وگو با تلویزیون برزیل شبکه »گلوبو«، از تحولی اساسی در 
روابط تل آویو و کشورهای عربی سخن گفته، تأکید کرده است: » در روابط 
ما با جهان عرب انقابی پدید آمده اس��ت.«  نتانیاهو که از ایران هراسی 
به عنوان پلی برای بهبود مناسبات اسرائیل با دولت های عربی استفاده 
می کند، در این گفت وگو حکومت ایران را اسامگرای تندرو معرفی کرده 
و گفته که از نظر اعراب، اسرائیل متحد آنها در تقابل با ایران است. نتانیاهو 
می گوید: » اینکه اعراب با چش��م یک متحد علیه ایران به اسرائیل نگاه 
می کنند، باعث شده تحولی در روابط تل آویو با جهان عرب رخ دهد.«  از 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره روزی سؤال شده که او تصور می کند 
که می تواند با یکی از مقامات ایران در مورد مذاکرات صلح گفت وگو کند، 
نتانیاهو می گوید:»تا زمانی که ایران همچنان متعهد به نابودی اسرائیل 
باشد، جواب من منفی است؛ تنها در صورتی چنین گفت وگویی قابل تصور 
است که در ایران تحولی کامل صورت گرفته باشد.« وی همچنین درباره 
شکست خود در پیشروی در غزه اظهار کرد: »متأسفانه ما نتوانسته ایم با 
فلسطینی     ها پیشرفتی داشته باشیم. تا بدین جای کار نیمی از آنها در زیر 
سلطه ایران قرار دارند.«  نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در جواب یک 
روزنامه نگار اسرائیلی پیش از سفر به برزیل هم گفته که حتی اگر دادستان 
کل این رژیم هم وی را برای توضیح احضار کند، هرگز استعفا نخواهد داد. 
طبق قوانین رژیم صهیونیستی احضار دادستان مرحله پیش از تفهیم اتهام 
رسمی است. وی در کنفرانس مطبوعاتی در راستای سفر رسمی اش به 
برزیل گفت: قصد ندارم استعفا دهم. اواً آنها نمی توانند هیچ اتهامی را علیه 
من ثابت کنند و دوماً قانون مرا مجبور به این مسئله نکرده است. درخواست 
برای استعفای من لطمه ای به » دموکراسی « اسرائیل می زند. نتانیاهو افزود: 

شهروندان اسرائیلی تعیین می کنند که من نخست وزیرشان باشم یا نه. 
 بزرگ ترین ائتاف اپوزیسیون اسرائیل از هم پاشید

در حالی که چند ماه تا برگزاری انتخابات اسرائیل در ماه آوریل باقی مانده 
است، رهبر حزب کارگر این رژیم بزرگ ترین بلوک اپوزیسیون را درهم 
شکست و از این بلوک جدا شد. به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، آوی گابای، رئیس حزب کارگر اعام کرد: حزب کارگر 
در انتخابات آتی به طور مس��تقل، ب��دون ائتاف با جنب��ش هاتنوئا به 
رهبری تزیپی لیونی، وزیرخارجه پیشین این رژیم شرکت خواهد کرد. 
این دو حزب با یکدیگر »اردوگاه صهیونیس��تی « را تش��کیل می دادند 
که بزرگ ترین بلوک اپوزیس��یون بود و در انتخابات پیشین توانست 2۴ 
کرسی در پارلمان به دست آورده و جایگاه دوم در پارلمان پس از حزب 
لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو را به دست آورد. اما این بلوک در نتایج 
نظرسنجی های اخیر تنها توانست به یک حمایت تک رقمی دست یابد که 

این میزان برای آنها بسیار بد و بی سابقه بود. 
 تل آویو: عراق سکوی تقویت قوا برای ایران است 

تامر هایمان، مس��ئول س��ازمان اطاعات نظامی رژیم صهیونیستی در 
سخنان خود در کنفرانس تل آویو به افزایش نفوذ ایران در عراق اشاره کرد 
و مدعی شد که ایران از عراق می تواند به عنوان سکویی برای تقویت قوا 
استفاده کند.  رژیم صهیونیستی که تا چندی پیش نفوذ ایران در سوریه را 
تهدیدی برای امنیت خود اعام می کرد، اان از نفوذ ایران در عراق نگران 
است. به گزارش شبکه المیادین، مسئول سازمان اطاعات نظامی رژیم 
صهیونیستی دو    شنبه شب در سخنانی مدعی ش��د که ایران به عراق به 
عنوان محل مناسبی برای تجمع نیروهای خود مانند سوریه می نگرد به 
ویژه آنکه نظامیان امریکایی در حال خروج از سوریه هستند و این مسئله 
رژیم صهیونیستی را تهدید می کند. هایمان تأکید کرد که »نفوذ ایران به 
ویژه سپاه قدس در عراق در حال افزایش است«. هایمان ادعا کرد:»با توجه 
به اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاات  متحده دغدغه های خود را از 
منطقه بریده، ممکن است ایرانی     ها عراق را به عنوان یک صحنه راحت برای 
سنگرسازی، همانند آنچه در سوریه انجام دادند، ببینند و از آن به عنوان 
یک سکو برای تقویت قوا استفاده کنند که می تواند تهدیدی برای اسرائیل 
باشد«. این در حالي است که سفیر کشورمان در عراق  اخیراً  اعام کرد  

ایران هیچ گونه نیروی نظامی در عراق ندارد. 

مکث  چهارماهه فرار امریکا به درخواست اسرائیل
نیروهاي امریکایي به تدریج از سوریه خارج مي شوند
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ماکرون: سرمایه داری لیبرال افراطی به پایان خود نزدیک می شود
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راه  سعادت

 تنها ۴ فيلم كوتاه شرايط حضور 
در جشنواره ملي فيلم فجر را دارند

رئيس هيئت مديره انجمن فيلم كوتاه تهران بيان كرد، تنها چهار 
فيلم كوتاه شرايط حضور در جشنواره ملي فيلم فجر را دارند. 
مهدي بوستاني رئیس هیئت مديره انجمن فیلم كوتاه ايران در 
گفت وگو با مهر با اشاره به بخش فیلم هاي كوتاه در سي و هفتمین 
جشنواره ملي فیلم فجر گفت: براساس قوانیني كه براي حضور 
فیلم كوتاه در سي وهفتمین جشنواره ملي فیلم فجر در نظر گرفته 
شده است به راحتي مي توان پیش بیني كرد كه چند فیلم كوتاه در 

اين دوره از جشنواره فیلم فجر حضور دارند.

    جشنواره

از نقي معمولي تا بانوي عمارت

همايون اسعديان هشدار داد
چالش عظيم سينما با تفاوت دستمزدها در راه است

    جواد محرمي
 پس از سال ها ابتا به میان مايگي تلويزيون در سريال سازي 
»بانوي عمارت« اتفاق میموني است. چه كسي فكر مي كرد 
در اين وانفساي كمیك حاكم بر سینما و تركتازي كمدي ها 
و شوهاي شبانه و سريال هاي میان مايه اثري بي ادعا در عین 
توفیق در جذب مخاطب دلزده و خس��ته تلويزيون بدون 
اينكه در ورطه شعارزدگي بیفتد هم سرگرم مان كند، هم 
يادمان بیندازد كه زبان فارس��ي چه زبان شیرين و زيبايي 
است، هم با قاب هاي جادويي اش چش��مانمان را بنوازد و 

خاصه امیدوارمان كند به تلويزيون. 
كار به جايي رسیده بود كه صرفاً يك ملودرام خوش ساخت 
تاريخي كه چفت و بست هاي داستاني اش با هم جور باشد 
نیز ما را قانع مي كرد. ما خیلي وقت بود كه ديگر از تلويزيون 
و سینما انتظار نداش��تیم مفاهیم استراتژيكي چون نفوذ 
دشمن، فعالیت فرقه هاي ماس��وني و اين قبیل مباحث را 
در قالب يك اثر نمايش��ي دقیق اما بي ادعا دراماتیزه كند، 
چون تقريباً همه اراده هايي كه در اين مسیر گام نهاده بود 
به دلیل ضعف هاي فني و تكنیكي در جذب مخاطب راه به 
مقصود نبرده بود. در دوراني كه پادشاهي كمدي بر سینما 
و تلويزيون تقريبا بي بديل شده ما دلمان به نقي معمولي 
خوش بود و بس. ديگر امیدهايمان براي اينكه در ژانرهاي 
ديگر فیلم يا س��ريالي بتواند در كنار احترام به مخاطب او 
را با مؤلفه هاي ديگري چون درام پاي گیرنده ها نگه دارد، 
نزديك به تحلیل رفتن بود. فكر نمي كرديم ديگر بشود به 
امپراطوري محسن تنابنده و سیروس مقدم با »پايتخت« ها 

چپ نگاه كرد. 
در میان معرك��ه عظیم حريم س��لطان ها و ت��اج و تخت 
بازي هاي كره اي و امريكايي كه تاريخ را بستر خوبي براي به 
دست آوردن دل میلیون ها آدم كردند و در حالي كه فیلم ها 
و سريال هاي ايراني در میان مايگي و كم مايگي غوطه ورند 

بانوي عمارت پديده اي ش��گفت آور محس��وب مي ش��ود؛ 
ش��گفت آور از اين جهت كه فكر مي كرديم ديگر دوره اش 
گذشته كه سريال ساز ها دلشان براي چشم و گوش و ذهن 
ما بسوزد. فكر مي كرديم دوره شنیدن ديالوگ هاي حساب 
شده، قاب بندي هاي چشم نواز و كارت پستالي و درام هاي 
جذاب گذشته و تماشاي سريال ايراني باشكوه در شبكه هاي 

خودمان ديگر دست كم به نسل ما نمي رسد. 
در میان مضحكه عجیبي كه با نام كمدي همه گیش��ه ها 
را فتح كرده و طي سال هاي اخیر با جمله آن پولسازترين 
بازيگر سینماي مثاً ملي در جشنواره فجر كه گفته بود براي 
خنداندن مردم حاضر است شلوار مبارك را هم پايین بكشد، 
رشدي تصاعدي گرفت، ديگر باورمان نمي شد سريالي به 
گرد پاي نقي معمولي برس��د. بانوي عمارت اثر بي ادعايي 
است، بايد دس��ت مريضاد گفت به عزيزاه حمیدنژاد كه 
اثبات كرد غیر از داوود میرباقري هنوز هم مي ش��ود روي 
قريحه و استعداد كارگرداناني حس��اب كرد كه در سريال 
ساختن درآمدزايي برايش��ان حرف اول را نمي زند. بايد به 
مديران سیما گفت اگر قرار اس��ت بودجه هاي الف ويژه را 

هزينه كنید، سريال بانوي عمارت را خوب ببینید. 

رئي�س هيئ�ت مدي�ره خان�ه س�ينما مي گوي�د: 
م�ا ب�ه زودي وارد ش�رايط بحران�ي در س�ينما 
مي ش�ويم، ب�ه اعتقاد م�ن چال�ش عظيمي در س�ال 
۹۸ روب�ه روي س�ينماي اي�ران ق�رار مي گي�رد. 
همايون اس��عديان كه در برنامه راديويي »نقطه سرشب« 
حاضر ش��ده بود، گفت: اينكه س��رمايه هايي وارد كش��ور 
مي ش��ود خیلي خوب اس��ت. معتقدم ما باي��د از ورود هر 
سرمايه اي به سینماي ايران استقبال كنیم و چقدر خوب 
اس��ت كه آدم هاي عاقه مند به فرهنگ پیدا مي شوند اما 
مشكلي كه ايجاد مي شود و بحران ساز است، اين است كه 
اين سرمايه ها در سیستم درست تولیدي وارد نمي شوند و 

نظام تولیدي ما را بر هم مي زنند. 
رئیس هیئت مديره خانه س��ینما درباره  سرمايه محوري در 
سینماي كشور با بیان اينكه ما امسال در جشنواره 18 فیلم 

داريم كه سرمايه گذار آنها دو نفر هستند، ادامه داد: منظور از 
برهم زدن نظام تولیدي اين است كه تهیه كننده ها را بي هويت 
مي كنند. كارگردان »طا و مس« با بیان اينكه عوامل پشت 
صحنه به شدت نسبت به بازيگران موضع گیري دارند و من اين 
را در يك سال گذشته با چشم ها و گوش هاي خودم احساس 
كرده ام، افزود: اين موضوع بسیار خطرناك است. وقتي شما 
به بازيگر يك میلیارد دستمزد مي دهید و عوامل پشت صحنه 
دستمزدش��ان در حد 5 تا 1۰میلیون تومان است، چرا بايد 
كینه و شكاف طبقاتي ايجاد نشود. متأسفانه سرويس دهي به 
بازيگران نیز از عوامل فیلم جدا شده و در بعضي از فیلم ها، میز 

غذاي بازيگران با عوامل پشت صحنه فرق دارد. 
وي تأكید كرد: سینما جاي امني براي سرمايه گذاري است 
اما مكانیسم تولید آن را به هم نزنیم. اين نابودي، من، شما و 

همه سینماست؛ از دست دادن تمام ارزش ها است.

گفت وگوی »جوان« با مدير سفيرفيلم درباره حواشي مستند »هاشمي زنده است«

نگران روايت متفاوت از مرحوم هاشمي هستند
    محمدصادق عابديني

محم�د توكل�ي، مدير »س�فير فيل�م« در گفت وگو 
ب�ا »ج�وان« درب�اره مس�تند »هاش�مي زن�ده 
اس�ت« و حواش�ي ای ك�ه ب�راي اي�ن مس�تند به 
وج�ود آم�ده توضيحات�ي ارائ�ه ك�رده اس�ت. 
چرا جنس مستندهايي كه در خارج از فضاي 

دولتي ساخته مي شود مردمي تر است؟
مس��تند را بايد با مؤلفش و اينكه چه كسي آن را ساخته 
است س��نجید. رويكرد كارهايي از جنس سفیر فیلم كه 
تولیدكنندگانش بچه هاي انقاب و دانشجويان دغدغه مند 
هستند و مخاطبان اين مس��تند ها كه آنها هم دغدغه ها 
و مطالبات فرهنگي دارند، مش��خص اس��ت و با كارهاي 
روشنفكري تفاوت دارد. فضاي سینماي مستند تا حدود 15 
سال پیش كاً در اختیار فضاهاي روشنفكري بود، خودشان 
فیلم مي ساختند و در محافل خودشان پخش مي كردند اما 
اان مستندهايي كه سفیر فیلم مي سازد يا مستندهايي كه 
در »عمار« ديده مي شود نشان دهنده دغدغه ای است كه 
سازندگانش بر اساس ديدگاه عدالتخواهانه و بدون ماحظه 

به دنبال شفافیت هستند. 
قبل از مس�تند »هاش�مي زنده است« هم 

مستند هاي جنجالي كم نداشته ايد!
بله، ما س��ال گذش��ته در انتخابات رياس��ت جمهوري 
مستند»پرزيدنت آكتور سینما« را داشتیم كه بحث ها 

و فشار هاي زيادي را به همراه داشت. 
عنوان شده مستند هاشمي زنده است مجوز 
ندارد، آيا مركز سفير فيلم از مقررات ساخت 

مستند بي خبر است؟
ما مراكز مختلف��ي داريم ك��ه مجوز ص��ادر مي كنند، 
صداوس��یما كه مجوز مس��تندهاي خودش را مي دهد 
و مس��تندهايي كه از تلويزيون پخش مي ش��ود نیازي 
به مجوز ارش��اد ندارند. سازمان س��ینمايي هم از سوي 
ديگر مجوز مي دهد. ما با ابهامات قانوني درباره مجوزها 
روبه رو هستیم. قوانین فعلي ما مربوط به سال 61 است 
و شفاف نیست. از سوي ديگر موسسه ما مجوز دارد و بر 

اساس آن اقدام به تولید مس��تند مي كنیم. شبكه هاي 
اكران، دانش��گاه ها و VODهايي كه مستند هاي ما را 
پخش مي كنند نیز داراي مجوز هستند، حتي بسیاري از 
سايت هايي كه در حال پخش فیلم مستند هستند اصًا 

مجوز ندارند و كسي هم با آنها كاری ندارد. 
مي شود گفت دس�ت گذاشتن روي مجوز 

ساخت، نوعي فضاسازي باشد؟
بله، اين را بگويم كه مجوز براي مستند چندان مرسوم 
نیست، فهرستي از سوي وزارت ارشاد منتشر شده كه در 
آن مجوز هاي تولید مستند امسال ذكر شده است. كًا 
16مورد مس��تند مجوز تولید گرفته اند كه هفت عنوان 
آن مربوط به فیلم هاي مس��تند درسي است. اين رقم را 
بگذاريد در كنار حجم بااي تولید مستند در كشورمان، 
مشخص است كه مي خواهند با دستاويز قرار دادن اين 

موضوع به ما فشار بیاورند. 
خانواده مرحوم هاشمي از محتواي مستند 
ابراز ناراحتي ش�ديدي كرده اند، آيا آنها در 

جريان محتواي مستند نبوده اند؟
ما در مراسم رونمايي از مستند از آقاي محمد هاشمي 

دعوت كرديم و آقاي ياسر هاش��مي هم همراهشان 
بودند، آنها حتي نگذاش��تند كار به طور كامل پخش 
ش��ود و ش��روع به فحاش��ي و تهمت زني به ما كردند 
كه ما خوارج هس��تیم و پول گرفته ايم كه اين كار را 
بكنیم. آقاي محمد هاشمي كه فیلم را كامل نديد، در 
مصاحبه اي به بخش هايي از مستند اشاره كرد كه اصًا 

در فیلم وجود ندارد! 
اگر مستند را به طور كامل نديده اند، چطور 

اين همه از كار شما انتقاد مي كنند؟
گويا خانواده مرحوم هاش��مي، فرد معتمدي دارند كه 
وي اين اطاعات را به آنها داده اس��ت. آنها به ما تهمت 
دروغگويي زده اند. من در يادداشتي كه منتشر كرده ام از 
آنها خواسته ام اگر مواردي دارند لیست كنند تا بتوانیم 
درب��اره اش صحبت كنیم، اينطور نباش��د كه به صورت 
كلي اتهامي را وارد كنند. اتهام��ات ديگري هم زده اند. 
ظاهراً آقاي محمد هاش��مي در مصاحبه اي گفته اند كه 
اين مس��تند 2۰میلیارد تومان هزينه داش��ته است. در 
حالي كه همه مي دانند يك مس��تند آرش��یوي خیلي 
كمتر از 1۰۰میلیون تومان هزينه دارد، آن هم يك كار 

دانشجويي مانند »هاشمي زنده است«!
وی كه س�ال ها رئيس رس�انه ملي بوده، از 

هزينه هاي كار مستند بي اطاعند؟!
ايش��ان گفته اند كه ما به آرش��یو صداوسیما دسترسي 
داش��ته ايم، خب اگر تصاوير صداوس��یما س��ند است، 
چطور مي گويند ما دروغ گفته ايم؟ از س��وي ديگر بايد 
آقاي هاشمي كه 1۰ سال رئیس صداوسیما بوده است، 
پاسخ دهد چرا در همه آن سال ها اجازه استفاده از آرشیو 
صداوس��یما به مستندس��ازان نداده اند و نگذاش��ته اند 

مستندي در نقد مرحوم هاشمي ساخته شود؟!
دليل اصلي اين همه ابراز ناراحتي از ساخت 

مستند »هاشمي زنده است« چيست؟
به نظر من دلیل اصلي نگراني آنها اين اس��ت كه روايت 
متفاوتي از مرحوم هاش��مي بیان ش��ود. آقاي هاشمي 
رفسنجاني تاريخ مي نوش��تند و از امام)ره( خاطره نقل 
مي كردند. حاا خانواده ايشان فكر مي كنند كه هنوز هم 
بايد آنها روايت كننده باشند و اگر كسي روايت جديدي 
گفت پس دروغ گفته است! براي همین مي بینیم كه به 
طور ناگهاني هجمه مي آورند به مستند و با 16روزنامه اي 

كه دارند اين مستند را متهم به دروغگويي مي كنند. 
به غير از خانواده آقاي هاشمي منتقدان و 
صاحبنظران ديگري كار را ديده و درباره اش 

نظر داده اند؟
شخصیت هاي مختلفي اين مس��تند را ديده اند، مانند 
آقاي ضرغامي و آقاي صفارهرندي كه در زمان مرحوم 
هاشمي روزنامه نگار بوده و فضاي آن دوران را به خوبي 
درك كرده اند. آنها نقد هايي داشتند مثًا مي گفتند چرا 
مستند تند تر و صريح تر نبوده است يا اينكه چرا به خفقان 
رسانه ها در دوران مرحوم هاشمي نپرداخته ايم! يا اينكه 
چرا مس��ئله فرزندان آقاي هاشمي در مستند نیست. از 
سوي ديگر هم گروهي گفته اند كه چرا به نقش خدمات 
آقاي هاشمي به انقاب بیش��تر پرداخته نشده است. ما 
پذيراي همه نقد ها هستیم اما اينكه با اتهامات كلي بزنند 

صرفاً براي مقابله با مستند است.

حكمت 6۸ 
عف�ت ورزي�دن زين�ت فقر و 
ش�كرگزاری زين�ت بی نيازی 

است. 

ايي و استاد پرورش است ا م  تر  ي م ي نف وي پا
رورش در دارالقرآن عامه طباطبايي: سام و المسلمين دكتر احمد عابدي در همايش بزرگداشت مرحوم استاد  حجت ا

در مراس��م بزرگداش��ت پنجمی��ن س��الگرد ارتحال 
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 
(، حج��ت ااس��ام و المس��لمین  پ��رورش)ر
دكت��ر احم��د عاب��دي اس��تاد ح��وزه علمی��ه و 
دانش��گاه و رئی��س س��ابق دانش��گاه عل��وم و معارف 

قرآن��ي ب��ه س��خنراني پرداخ��ت.
وي اظهارداش��ت: مجموع��ه كتاب��ي تح��ت عن��وان 
كتاب ه��اي مق��دس ب��ه چ��ا رس��یده ك��ه 
برخ��ي از م��ردم دنی��ا ه��ر ك��دام از آن ه��ا را 
كت��اب آس��ماني مي پندارن��د، در مجم��وع م��ردم 
دنی��ا 5۰ جل��د كت��اب را كت��اب مق��دس ب��ه 
حس��اب مي آورن��د ك��ه يونس��كو اولی��ن كت��اب را 
ق��رآن ق��رار داده اس��ت زي��را كس��ي ك��ه كمتري��ن 
آش��نايي داش��ته باش��د مي دان��د ك��ه ق��رآن ب��ا 
هی�� كتاب��ي قاب��ل مقايس��ه نیس��ت ل��ذا طبیع��ي 
اس��ت ك��ه پی��روان كتاب ه��اي ديگ��ر، ق��رآن را 
اس��طوره بنامن��د. وي اف��زود: اولی��ن و مهمتري��ن 
ش��رط ب��راي اس��تفاده از ق��رآن طه��ارت دل اس��ت 
و ق��رآن فرم��وده »ا يمس��ه اا المطه��رون« يعني 
دس��ت ناپ��اك ب��ه ق��رآن زده نش��ود ام��ا كس��ي 
ك��ه طه��ارت فك��ر نداش��ته باش��د ه��م فك��رش به 
ق��رآن نم��ي رس��د ل��ذا ترجم��ه و تفس��یر ف��راوان 
ب��راي ق��رآن نوش��ته ش��ده ام��ا ام��ام راح��ل م��ي 
 فرم��ود ق��رآن در روز قیام��ت بك��ر وارد محش��ر
 مي ش��ود. حج��ت ااس��ام و المس��لمین دكت��ر 
عاب��دي ادام��ه داد: ۰۰ تفس��یر از ش��یعه و ۰۰ 
تفس��یر از هل تس��نن و در مجموع 14۰۰ تفس��یر 
از ق��رآن نوش��ته ش��ده اس��ت ام��ا ب��از ه��م ق��رآن 
بك��ر وارد روز محش��ر مي ش��ود و فك��ر كس��ي 

ب��ه ق��رآن نرس��یده و برخ��ي ب��ه ظاه��ر ق��رآن 
 و برخ��ي ب��ه قرائ��ت آن و برخ��ي ب��ه بخش��ي از 

ويژگي هاي آن بسنده كرده اند.
وي گف��ت: عام��ه عس��كري رض��وان اه روزي ب��ه 
م��ن فرم��ود ب��ه نظ��ر ش��ما بهتري��ن تفس��یر قرآن 
ك��دام اس��ت؟ م��ن گفت��م ش��ما باي��د بگويی��د و 
ن��ام تفس��یري را ب��ردم ام��ا اگ��ر كس��ي تفس��یر 
طنط��اوي را ببین��د در ن��گاه اول گم��ان م��ي كن��د 
كت��اب فیزي��ك ي��ا ش��یمي اس��ت و برخي تفس��یر 
ادب��ي و برخ��ي تاريخ��ي از ق��رآن نوش��ته ان��د ام��ا 
كس��اني ك��ه ب��ه جنب��ه تربی��ت و ماي��ه هداي��ت 
انس��ان ب��ودن ق��رآن پرداخت��ه باش��د خیل��ي 
 ك��م اس��ت ك��ه اس��تاد پ��رورش ب��ه اي��ن ويژگ��ي 
پرداخته ان��د. پاك��ي نف��س، ويژگ��ي مش��ترك 

عام��ه طباطباي��ي و اس��تاد پ��رورش اس��ت وي 
گف��ت: ش��ايد نت��وان اس��تاد پ��رورش را ب��ا عام��ه 
طباطباي��ي مقايس��ه ك��رد ام��ا ه��ر دو ويژگي ه��اي 
مش��تركي دارن��د؛ نخس��ت اينك��ه جنب��ه پاك��ي 
نف��س در ه��ر دو بزرگ��وار ب��وده اس��ت. وي گف��ت: 
هرچن��د ك��ه موض��وع اصل��ي تفس��یر حج��ت 
ااس��ام والمس��لمین عاب��دي گف��ت: در آي��ه 31 
س��وره انس��ان »و س��قاهم ربه��م ش��رابا طه��ورا« و 
در حديث��ي از ام��ام ص��ادق نق��ل ش��ده اس��ت »اي 
يطهرك��م ع��ن كل ش��ي س��وي اه اذا ا طاه��ر 
م��ن تدن��س بش��ي م��ن ااك��وان اا اه« هی�� 
چی��زي پ��اك ت��ر از خ��دا نیس��ت و ب��ه بهش��تیان 
ه��م وقت��ي ب��ه بهش��ت م��ي رون��د ش��رابي 
 داده مي ش��ود ك��ه آن��ان را از غی��ر خ��دا پ��اك 

مي كن��د ل��ذا در تفس��یر المی��زان ه��م طب��ق اي��ن 
آي��ه و رواي��ت آم��ده ك��ه گاه��ي ش��خصي فك��ر 
گن��اه م��ي كن��د آي��ا فك��ر گن��اه، گن��اه اس��ت؟ و 
در آخ��ر نتیج��ه مي گی��رد »تخف��وه يحاس��بكم 
ب��ه اه« يعن��ي همی��ن ك��ه خداون��د محاس��به 
مي كن��د پ��س برخ��ي از فكره��اي گن��اه ه��م، 
گن��اه هس��ت ل��ذا عام��ه اي ك��ه فك��ر گن��اه را ه��م 
گن��اه مي دان��د در المی��زان و حاش��یه كفاي��ه در 
چن��د ج��ا تذك��ر م��ي ده��د كس��ي ك��ه فك��ر گناه 
كن��د نمي توان��د ق��رآن را بفهم��د و آن چ��ه ب��ه 
ذهن��ش م��ي آي��د حقیق��ت كام خ��دا نیس��ت 
و گاه��ي بحث��ي را مط��ر مي كن��د ك��ه كام 
خ��دا را در الف��ا جس��ت وجو نكنی��د نش��ان از 
پاك��ي وي دارد. وي اف��زود: آق��اي پ��رورش ه��م 
در تفس��یر ق��رآن و س��خنراني ه��ا و درس هاي��ي 
ك��ه در موض��وع ق��رآن داش��ته وقت��ي درس��ي را 
مط��ر مي كن��د ك��ه انس��ان چگون��ه م��ي توان��د 
ب��ه محض��ر ق��رآن وارد ش��ود اولی��ن بحث��ي ك��ه 
مط��ر م��ي كن��د پاك��ي و طه��ارت دل اس��ت 
و25 عام��ل را بی��ان م��ي كن��د و مي گوي��د كس��ي 
ك��ه م��ي خواه��د ب��ه محض��ر ق��رآن وارد ش��ود در 
وهل��ه نخس��ت باي��د دل��ش از اي��ن ه��ا پاك باش��د 
و قلب��ي ك��ه فك��ر گن��اه كن��د نم��ي توان��د ق��رآن 
را ترجم��ه و تفس��یر كن��د. وي تاكی��د ك��رد: اي��ن 
وجه مش��ترك عام��ه طباطبايي و اس��تاد پرورش 
اس��ت ك��ه ش��اگرد عام��ه حس��اب مي ش��ود و 
نش��ان مي ده��د ك��ه از المی��زان به��ره ب��رده و ب��ا 
آث��ار عام��ه طباطباي��ي و ش��هید مطه��ري آش��نا 
ب��وده و اين ه��ا در س��خنراني ه��ا و نوش��ته ه��اي 

اس��تاد پ��رورش وج��ود دارد. 

وي گف��ت: جنب��ه ديگ��ر در آثار ايش��ان اين اس��ت 
ك��ه ب��ا آث��ار عرف��ا و فاس��فه به خوب��ي آش��نا بوده 
اس��ت؛ بخص��و قب��ل از انق��اب ك��ه ع��ده اي 
تفك��رات م��ادي و لیبرالیس��م ي��ا اف��كار ض��د خ��دا 
و الح��ادي داش��تند در آن ش��راي آق��اي پ��رورش 
 كت��اب هاي��ي نوش��ته و ب��ه بی��ان س��خنراني 

مي پرداخته است.
رورش موج مي زند ار استاد  خدامحوري در آ

وي اف��زود: ي��ك رو حاك��م گراي��ش ب��ه خ��دا 
و خ��دا مح��وري در آث��ار ايش��ان اس��ت اي��ن 
ك��ه معنويت��ي پش��ت عال��م م��اده وج��ود دارد 
و ناپیداي��ي اس��ت ك��ه دخی��ل و دس��ت ان��دركار 
هم��ه عال��م اس��ت و اي��ن در هم��ه آث��ار آق��اي 
پ��رورش م��وج مي زن��د و هم��ه ج��ا بی��ان م��ي 
كن��د ك��ه دس��ت غیب��ي گاه��ي ب��ه اس��م دع��ا در 
صحیف��ه س��جاديه در هم��ه جه��ان كار مي كن��د و 
اي��ن ك��ه ب��دن ظاه��ري اس��ت و رو حاك��م ب��ر 
آن اس��ت ك��ه هم��ه كاره اس��ت و اي��ن جه��ان 
ظاه��ري م��ادي اس��ت و آن ناپیداي��ي دارد ك��ه 
 ملك��وت اس��ت و ظاه��ري ك��ه م��ا م��ي بینی��م و 
فرش��ته هاي ناپی��دا ك��ه دخی��ل در ام��ورات عال��م 
اس��ت. وي اظهارداش��ت: ي��ك جامعیت��ي در آث��ار 
آق��اي پ��رورش وج��ود دارد ك��ه پیش��نهاد م��ي 
كن��م كتاب ه��اي آموزن��ده ايش��ان را ب��ه عن��وان 
ي��ك كت��اب اخاق��ي مطالع��ه كنی��د ك��ه ب��راي 
ه��ر قش��ري اع��م از عال��م، غیرعال��م، دانش��جو، 
طلب��ه و م��ردم ع��ادي مفی��د اس��ت. وي در پاي��ان 
 گف��ت: از كس��اني ك��ه آث��ار آق��اي پ��رورش را احی��ا 
اه ك��ه  مي كنن��د تش��كر م��ي كن��م ان ش��ا

خداون��د ب��ه هم��ه آن��ان اج��ر عناي��ت كن��د.

رورش:  تاليفات استاد 
توسط آيت اه مقتدايي رونمايي شد

اس��تاد پ��رورش در انديش��ه و تفك��ر ب��ه خاط��ر محش��ور 
ب��ودن ب��ا روحانی��ت و علماي�� همچ��ون عامه بهش��ت 
و ش��هید مطه��ری و عام��ه محم��د تق�� جعف��ری در 
انديش��ه و تفك��ر در كتاب هاي�� ك��ه نوش��ته اس��ت 
دچ��ار اعوج��اج و كج�� نش��د. اس��تاد پ��رورش حت�� 
مقاب��ل دش��من خ��ود از داي��ره انص��اف و عدال��ت خ��ارج 
نش��د. ب��ه گ��زارش س��تاد خب��ری دارالق��رآن عام��ه 
؛ مراس��م بزرگداش��ت پنجمی��ن س��الگرد  طباطباي��

ارتح��ال ع��ارف فرزان��ه، دانش��مند مجاهد و ي��اور صديق 
 ) انق��اب، مرح��وم اس��تاد س��ید عل�� اكب��ر پ��رورش)ر
ب��ا حض��ور حض��رات آي��ت اه اس��تادی و آي��ت اه 
مقتداي�� از اعض��ای ش��ورای عال�� ح��وزه ه��ای علمیه، 
نماين��دگان بی��وت مراج��ع عظام تقلی��د، آي��ت اه دكتر 
احم��د عاب��دی از مدرس��ین ح��وزه، آي��ت اه بنی��ادی 
دبی��ر مجم��ع عموم�� جامعه مدرس��ین، آي��ت اه واع 
موس��وی دبی��ر انجم��ن علم ارتباط��ات و تبلی�� حوزه، 
محمدنب�� حبیب�� دبی��ركل ح��زب موتلفه اس��ام و 
، فض��ا و انديش��مندان، ش��اگردان و  جمع�� از علم��ا
همرزم��ان دف��اع مق��دس، مس��ئوان و خدمتگ��ذاران و 
ارادتمن��دان آن معل��م دلس��وز و مرب�� عرص��ه تعلی��م و 
تربی��ت، در بی��ت ش��ريف مفس��ر كبی��ر ق��رآن، ش��امگاه 
��رب و  جمع��ه هفت��م دی م��اه پ��س از اقام��ه نم��از م

عش��ا در بی��ت عام��ه طباطباي�� برگ��زار ش��د.
س��ردار س��ید يحی�� رحی��م صف��وی از ش��اگران اس��تاد 
پ��رورش و فرمان��ده س��ابق س��پاه پاس��داران و دس��تیار و 
مش��اور عال�� مق��ام معظ��م رهب��ری در ام��ور مرب��وط به 

نیروه��ای مس��لح، در اي��ن مراس��م ب��ه اي��راد س��خنران 
پرداخ��ت و گف��ت: صمیمان��ه از ط��رف خان��واده اس��تاد 
پ��رورش و س��تاد بزرگداش��ت اس��تاد و دارالق��رآن عام��ه 
طباطباي�� از حض��ور تم��ام بزرگ��واران و اس��اتید ح��وزه 
علمی��ه ق��م و كس��ان ك��ه تش��ريف آوردن��د قدردان�� 
و تش��كر م كن��م واز جن��اب آق��ای مرتض�� نجف�� 
قدس�� ك��ه قب��ول زحم��ت كردن��د ت��ا پنجمی��ن 
س��الگرد اس��تاد پ��رورش در اي��ن م��كان برگ��زار ش��ود 

تش��كر م�� كن��م.
��رورش از راه خ��دا و خدمتگ��ذاری به  اس��تاد 

م��ردم خارج نش��د
وی ب��ا بی��ان اينك��ه م��ن از دوران دبیرس��تان ش��اگرد 
اس��تاد پ��رورش ب��ودم و در اي��ن م��دت دائ��م خدم��ت 
اس��تاد پ��رورش م�� رس��یدم، گف��ت: اس��تاد پ��رورش از 
جمل��ه ي��اوران ام��ام و رهب��ری و از جمل��ه خدمتگ��ذاران 
اي��ن م��ردم ب��ود ك��ه از خصوصی��ات وي��ژه و منحص��ر 
ب��ه ف��رد برخ��وردار ب��ود؛ او از ص��راط مس��تقیم، ص��راط 
خدم��ت گ��ذاری ب��ه م��ردم و از ص��راط مرجعی��ت و 

روحانی��ت و در راه خ��دا ب��ودن خ��ارج نش��د.
وی ب��ا بی��ان تش��ريح انديش��ه، تفك��ر و اخ��اق و رفت��ار و 
عملك��رد اس��تاد پ��رورش گف��ت: در انديش��ه و تفك��ر ب��ه 
خاط��ر محش��ور ب��ودن ب��ا روحانی��ت و اس��تفاده از آث��ار 
، ش��هید بهش��ت  علماي�� همچ��ون عام��ه طباطباي��

و ش��هید مطه��ری و عام��ه محم��د تق�� جعف��ری در 
انديش��ه و تفك��ر در كت��اب هاي�� ك��ه نوش��ته اس��ت 

دچ��ار اعوج��اج و كج�� نش��د.
دس��تیار و مش��اور عال�� مق��ام معظ��م رهب��ری تاكی��د 
ك��رد: كت��اب ه��ای اس��تاد پ��رورش را مطالع��ه كنی��د 
( س��خن گفت��ن و نوش��تن  زي��را از حض��رت مهدی)ع��
و تالی��ف تفس��یر ق��رآن كار س��خت اس��ت بخص��و 
اينك��ه ايش��ان در سیاس��ت وارد ش��د و مناصب سیاس�� 
و حكومت�� گرف��ت ام��ا در پس��ت و مق��ام و منص��ب 
سیاس�� ك��ه مناص��ب ق��درت اس��ت دچ��ار غ��رور و 
تكب��ر نش��د و دوم اينك��ه از خ�� ام��ام و خدمتگ��ذاری 

ب��ه م��ردم ج��دا نش��د.
اس��تاد پ��رورش حت�� مقاب��ل دش��من خ��ود از داي��ره 
انص��اف و عدال��ت خ��ارج نش��د وی گفت: با وج��ود اينكه 
اس��تاد پ��رورش ب��ا بن�� ص��در درگی��ر عملك��رد هم يك 
انس��ان مطل��وب ق��رآن و اس��ام ب��ود و واقع��ا ب��ا تم��ام 
وج��ود خدم��ت م�� ك��رد و مت��ن صحبت ه��ای ايش��ان 
در مجل��س خب��رگان ك��ه تدوي��ن قان��ون اساس�� انجام 
م ش��د راج��ع ب��ه واي��ت فقی��ه و س��پاه پاس��داران 

موج��ود و شايس��ته مطالع��ه اس��ت.
س��ردار ب��ا بی��ان اينك��ه اس��تاد پ��رورش در مجال��س اول 
و دوم ب��ا صب��ر و حوصل��ه عم��ل ك��رد، گف��ت: ايش��ان در 
تعیی��ن ش��ورای عال�� س��پاه پاس��داران نق��ش داش��ت 

ك��ه در آن اف��راد نس��بتا خوب�� ب��ر اس��اس تق��وا و 
فك��ر و عل��م بودن��د و در ش��ورای فرمانده�� از 6 نف��ر، 
5 نف��ر تحصی��ات دانش��گاه داش��تیم و نخس��تین 
كارت هاي�� ك��ه چ��ا كردي��م ب��ه امض��ای دو آي��ت 
اه در اصفه��ان )آي��ت اه خادم�� رحم��ت اه علی��ه 
و آي��ت اه طاه��ری( رس��ید زي��را م�� خواس��تیم س��پاه 
در خ�� روحانی��ت باش��د و م��ا ه��م مناف��ق و مجاه��د 
خل��ق نش��ويم باي��د اس��ام را از امث��ال ش��هید مطه��ری 
و ش��هید بهش��ت گرف��ت ن��ه اينك��ه از امث��ال دكت��ر 
ش��ريعت ي��اد بگیري��م. وی گف��ت: اي��ران اول انق��اب 
36 میلی��ون جمعی��ت داش��ت و 45 میلی��ون پ��س 
از انق��اب ب��ه دنی��ا آمدن��د ك��ه متف��اوت از نس��ل اول 
هس��تند؛ م��ن در دانش��گاه درس م ده��م و م�� بین��م 
ك��ه الگوه��ای ديگ��ری در ذه��ن جوان��ان م��ا ش��كل 
گرفت��ه اس��ت ل��ذا از جوان��ان م خواه��م ك��ه كت��اب 
خاط��رات اس��تاد پ��رورش را بخوانن��د و بینن��د ك��ه ي��ك 
ف��رد ب��ه عن��وان وزي��ر توانس��ت چگون��ه عمل كن��د و در 
 جن��گ ب��ا ش��جاعت عم��ل كن��د زي��را جن��گ ش��جاعت 
م خواه��د اس��تاد پ��رورش ه��م ف��رد بس��یار ش��جاع 
 ب��ود و از م��ردن آن ه��م بوس��یله تی��ر و ترك��ش 
نم ترس��ید. وی در پاي��ان گف��ت: خداون��دا اي��ن بزرگوار 
را ب��ا اج��داد طاهرين��ش و ب��ا علماي�� همچ��ون آيت اه 

ش��اهرودی و ش��هدا محش��ور بفرما.

د ار ن ار  مردم  دمتگ دا و  استاد پرورش از را 
سردار رحيم صفوي:

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، مرحوم اس��تاد س��ید 
( ب��ا حضور حض��رات آي��ت اه اس��تادي و  عل��ي اكب��ر پ��رورش)ر
آي��ت اه مقتداي��ي از اعض��اي ش��وراي عال��ي حوزه ه��اي علمیه، 
نماين��دگان بی��وت مراج��ع عظ��ام تقلی��د، آي��ت اه دكت��ر احمد 
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 اس��امي و جمع��ي از علم��ا، فض��ا و 
انديش��مندان، ش��اگردان و همرزم��ان دف��اع مق��دس، 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 
��رب و عش��ا در  جمع��ه هفت��م دي م��اه پ��س از اقام��ه نم��از م

بی��ت عام��ه طباطباي��ي برگ��زار ش��د.
دراي��ن مراس��م كلیپي از رهب��ر معظم انق��اب در توصیف اخاق 
و رفت��ار اس��تاد پ��رورش پخ��ش ش��د و ن��كات قاب��ل توجه��ي از 
علم��ا و بزرگان��ي همچ��ون آي��ت اه س��بحاني  وآق��اي قرائت��ي و 
ديگ��ر ب��زرگان در وص��ف وي پخ��ش ش��د و س��پس پی��ام مرجع 
عالیق��در حض��رت آي��ت اه العظم��ي ن��وري همداني ب��ه همايش 
بزرگداش��ت اس��تاد س��ید عل��ي اكب��ر پ��رورش توس�� مرتض��ي 
نجف��ي قدس��ي مدي��ر عام��ه طباطباي��ي قرائ��ت ش��د.در ادام��ه 
 اي��ن مراس��م آي��ت اه مرتض��ي مقتداي��ي عض��و ش��وراي عال��ي 
ح��وزه ه��اي علمی��ه، حج��ت ااس��ام و المس��لمین احم��د 
عاب��دي، س��ردار صف��وي و آي��ت اه واع�� موس��وي دبی��ر 
انجم��ن علم��ي ارتباط��ات و تبلی�� ح��وزه علمی��ه و محم��د نبي 
حبیب��ي دبی��ركل ح��زب موتلف��ه اس��امي از مجموع��ه كت��اب 
ه��اي اس��تاد پ��رورش ش��امل جل��وه هاي��ي از عاش��ورا، در انتظ��ار 
ظه��ور، نگرش��ي ب��ه نظ��ام خان��واده در اس��ام، فرصت��ي ب��راي 
خودس��ازي و راهیاب��ي ب��ه ملك��وت ق��رآن از آث��ار اس��تاد پ��رورش 
و همچنی��ن چ��ا جدي��د كت��اب »خاطراتي از اس��تاد پ��رورش« 
ب��ه قل��م مرتض��ي نجف��ي قدس��ي ب��ه هم��راه آلب��وم تصاوي��ري از 

ايش��ان رونماي��ي ش��د.
س��پس ل��و تقدي��ري توس�� آي��ت اه مقتداي��ي تقديم حجت 
ااس��ام اس��دي ش��د ك��ه س��خنراني هاي اس��تاد پ��رورش را از 
روي نواره��ا پی��اده كردن��د و مناب��ع و ماخ��ذ را اس��تخراج كردن��د.
همچنی��ن ل��و تقدي��ري از س��وي س��تاد بزرگداش��ت اس��تاد 
پ��رورش ب��ه آق��اي مرتض��ي نجف��ي قدس��ي مدي��ر دارالق��رآن 
عام��ه طباطباي��ي ب��ه س��بب تالی��ف كت��اب خاطرات��ي از اس��تاد 

پ��رورش توس�� آي��ت اه مقتداي��ي تقدي��م ش��د.

تألیفات استاد پرورش 
توسط آيت اه مقتدايی رونمايی شد


