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جهان 2019 از نگاه اکونومیست در ادامه برگزاری دادگاه های ویژه، روز گذشته جلسه محاکمه 2 تن از 
اخالگران بازار ارز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران برگزار شد

 غلبه بدبینی بر پیش بینی 
در اردوی غرب

 محاکمه اعضای شبکه
 قاچاق  ارز دولتی

این هم نوعی بین الحرمین است که یک حرم، 
کربای 4 است که چند روز پیش بود و یک حرم، 
کربای 5 که چند روز بعد! سام و صلوات خدا، 
هم بر شهدای کربای 4 و هم بر شهدای کربای 
5 و هم بر جمیع شهدا! عصر عاشورا، بطالین فکر 
می کردند سیدالشهدا و یارانش باخته اند؛ تاریخ 
اما شکست هیچ شهیدی را به یاد ندارد! شهید، 
قهرمان همیشه اعصار است؛ خواه عملیات را مثل 
کربای 4 بب��ازد، خواه عملیات را مثل کربای 
5 بب��رد! این باختن ها و بردن های ظاهری، فرع 
ماجراست! اصل ماجرا آن است که شهید هرگز 
نمی میرد! شهید، بااترین عضو خانواده خداست 
و خدا کشته راه خود را نمی میراند! خدا برخاف 
دوس��تان کدخدا، ش��هید را زنده می خواهد! و 
ش��هید را زنده می دارد! و شهید را زنده می داند! 
خدا تضمین داده رزق و روزی شهید را می دهد! 
و نه تنها این، که به شهید، حیات مجدد و زندگی 
جاودان می دهد! الحمده که از شهید می نویسم! 
الحم��ده ک��ه از ش��هید می خوانی! 8 س��ال 
دفاع مقدس، بهار ش��هادت بود که برخاف بهار 
طبیعت، هرگز خزان ندارد! قسم به قایق عاشورا، 
نسل اله ها منقرض نخواهد شد! بنویس فهمیده 
و بخوان حججی! و تماشا کن اعجاز خدا را! ما از 
حسین شهید سال 5۹ به محسن شهید سال ۹6 
رسیدیم و دشمن عقب مانده اما هنوز درگیر قصه 
نارنجک و تانک است! سردار سپاه قدس ما کربا 
را هم رد کرده و دش��من اما مش��غول محاسبه 
اش��تباهات ما در کربای 4 است! چه دشمنان 
دلسوزی داریم! نمردیم و روضه BBC در فراق 
ش��هدا را هم دیدیم! البته فق��ط عملیات های 

شکست خورده را می بینند! 
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 تو اما بخند
حاج حسین خرازی!

     حسین قدیانی     
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یک سازمان 
دشمن مردم

 به جا مانده از بازی خشن
تیم های ملی ایران و قطر

پرونده ای درباره دوران سیاهی که ساواک بر 
زندگی ایرانیان تسلطی دهشتناک پیدا کرده بود

 فرار از
 مصدومیت

 ارز صادراتی
 به نیما نرسید
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محمدرضا کردلو: »شاهزاده رضا پهلوی هر کاری که در این شرایط 
می توانس��ته برای آزادی ایران کرده است«. اگر بخواهیم با حال و 
هوای این روزها پیش بینی کنیم این جمله از کجا صادر شده، حتما 
به اسم ایران اینترنش��نال سعودی یا شبکه من و تو می رسیم که 
خیلی اصرار دارد برای »فرح دیبا« جش��ن تولد 80 سالگی بگیرد 
اما گزاره باا اگرچه شبیه حرف های این روزهای صفحه  های فیک 
تولید شده توسط سعودی در اینستاگرام و شبکه ایران اینترنشنال 
و من و تو اس��ت ولی متعلق به »پرویز ثابتی« مدیر امنیت داخلی 
ساواک است. خواستم مطلب تلخم را با طنز شروع کنم، دیدم طنز      تر 
از این گزاره نداریم که مسؤول بگیر و ببند و بکش رژیم سابق )مدیر 
امنیت داخلی ساواک( درباره »آزادی« حرف می زند و »تاش  های 

رضا پهلوی برای آزادی ایران«. 
فارغ از این گزاره طنز، نقل قول قابل تاملی هم از »الیور استون« 
دارم. این کارگردان صاحبنام آمریکایی برنده اس��کار که با بسیاری 
از بازیگران و فیلمسازان و سینماگران سرشناس هالیوود همکاری 
داش��ته، در یکی از کارگاه هایش وقتی در حال سخنرانی پیرامون 
ساختن فیلم   هایی پیرامون تاریخ معاصر بود، اشاره ای همراه با سوال 
به عدم توانایی فیلمس��ازان ایرانی در نش��ان دادن تصاویر واقعی از 
رژیم پیشین ایران کرد: »چرا نمی توانید شکنجه  های ساواک را نشان 

بدهید؟« 
اس��تون همچنین از خاطره    اش از رژیم پیشین و اینکه آنچه از 
حکومت شاه به یاد می آورد صرفا »پلیس مخفی  های فوق خطرناک« 
است نیز گفت و اینکه چرا بازنمایی خفقانی اینچنین بدرستی در 

ایران رقم نمی خورد. 
الیور اس��تون بعد از بازگشت به آمریکا در بخشی از روایت خود 
از حضورش در ایران نوش��ته بود: »از موزه وحشتناک شکنجه های 

س��اواک به  ی��اد دوران ش��اه و فنون س��ی آی ای و 
آموزش هایی که از آنها اس��تفاده می ش��د هم دیدن 

کردم«.
او بدرستی به سازمان سیا اشاره کرده است. د کتر 
رحیمی، پژوهش��گر تاریخ معاصر ای��ران د رباره نوع 
تربیت نیروهای بازجوی کمیته مش��ترک ساواک و 
شهربانی می گوید : »زمانی که ساواک شکل گرفت. 
 6MI  استفاد ه شاه از سیس��تم های اطاعاتی مانند
انگلس��تان و موساد  اسرائیل خود ش را نشان می د اد . 
بازجویانی که با روش ها و ابزار ش��کنجه نوین آشنا 
ش��د ه و راه های شکس��تن روحیه یک زند انی را فرا 

گرفته بود ند . بازجویان افراد  برجس��ته و چهره های مهم تر، از بقیه 
بازجویان آگاه تر بود ه و حتی اطاعات د ینی بیشتری برای پرسش 
و پاس��خ از زند انی، آموخته بود ند «. در ایام پیروزی انقاب نش��ریه 
»کوریه دو پلي تیک اترانژر« چاپ پاریس درباره آموزش بس��یاري 
از پرسنل س��اواک در پایگاه هاي سیا در آمریکا چنین نوشته بود: 
»مدتي پیش از س��قوط ش��اه، وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد در 

اواخر دوران رژیم ش��اه 164 کارگزار ساواک در آموزشگاه سازمان 
سیا در ایالت ویرجینیاي آمریکا مش��غول آموزش بودند. هر ساله 
400 ساواکي از آمریکا فار غ التحصیل مي شدند. ساواک یک سازمان 

کاماً آمریکایي نیز بود«.
این س��ازمان کام��ا آمریکایی، طبیعتا بای��د دارای یک خوی 
آمریکایی می ش��د، آنچن��ان که اعضای آن نس��بت به هموطنان 
خود هیچ عاقه ای نداش��ته باشند و اس��اس رابطه شان با ایرانی ها 
کینه جویانه و توهین آمیز باش��د؛ آنچن��ان که مدیر امنیت داخلی 
ساواک خود روایت می کند. او در بخشی از یک گفت وگوی منتشر 
ش��ده، زمانی که موج اعتراض��ات مردمی در ایران ش��دت گرفته 
بود، دیدار خود با اش��رف پهلوی در اوای��ل بهمن 56 )بعد از فوت 
آقامصطفی خمینی( را اینچنی��ن روایت می کند )با عذرخواهی از 
مخاطبان عینا نقل می شود(: اشرف خطاب به من گفت: »این هیاهو 
و جنجال ها چیست که به راه افتاده؟ چرا از آن جلوگیری نمی کنید؟ 
چرا وضع به اینجا کشیده شده؟« در پاسخ گفتم: »سنگ را بسته و 

سگ ها را رها کرده اند«! 
این خطاب یک مقام ارش��د س��اواک درباره مردم و معترضان 
به رژیم ش��اه اس��ت و باز یادآوری جمله ابتدایی این متن و طنزی 
که پیرامون »آزادی« مطرح ش��د! نام ساواک در محافل سیاسي و 
اجتماعي مخالف رژیم پهلوي در داخل و خارج کشور و نیز اذهان 
عمومي مردم جهان با نقض حقوق بشر عجین شده بود و اعتراض به 
رفتارها و افعال ساواک محدود به ایران نبود. آنچنان که هنوز امثال 
الیور استون خاطراتی سیاه از دوران پلیس مخفی سیاه ساواک دارند.  
از اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350، مجامع حقوق بشر، ساواک 
را در صدر سازمان هایي قرار دادند که در زیر پا نهادن حقوق فردي، 
اجتماعي و سیاسي مردم »ضرب ا لمثل« شده است. مجامع، گروه ها 

و سازمان هاي مختلف طرفدار حقوق بشر به رغم تمام اقداماتي که 
رژیم پهلوي انجام مي داد، در تمام س��ال هاي حاکمیت س��اواک، 
گزارشات بس��یاري درباره نقض صریح و وحشتناک حقوق بشر به 
دست س��اواک تهیه کرده و در اختیار محافل سیاسي و اجتماعي 
و نیز س��ازمان هاي مرجع بین المللي ق��رار مي دادند. از جمله این 
موارد تهیه و ارسال گزارشات پیاپي و مداوم از تشکیل دادگاه هاي 

فرمایش��ي و ناعادانه اي بود که تحت سلطه ساواک، ابتدایي ترین 
حقوق متهمان و مخالفان سیاس��ي رژیم پهلوي را نادیده گرفته و 
بر اساس پرونده سازي هاي ساواک رأي به محکومیت قربانیان صادر 

مي کردند. 
در مقاب��ل، رژیم پهلوي نیز همواره منکر نقض حقوق بش��ر در 
ایران بود و گزارش��ات و اخبار را افسانه ارزیابي مي کرد و در محافل 
بین الملل��ي تاش مي کرد خود را مدافع حقوق بش��ر معرفي کند. 
از جمله اقدامات حکومت پهلوي براي تبرا جس��تن از اتهام نقض 
حقوق بش��ر برگزاري کنفرانس بین المللي حقوق بشر در تهران در 
س��ال 1347 بود که افراد و محافل شرکت کننده در این کنفرانس 
ب��دون توج��ه به فجایعي که در ایران رواج داش��ت، پ��س از پایان 
کنفرانس و بدون توجه به وضعیت نابس��امان حقوق بشر در ایران، 

قطعنامه اي صادر کردند. 
با این همه، تصویر برس��اخته شده از س��اواک در منظر فعاان 
سیاس��ی و اجتماعی در جهان تغییر نکرد. نش��ان به آن نشان که 
هرگاه شاه به یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکایی سفر می کرد با 
اعتراضات تند دانشجویان مواجه می شد. سفر محمدرضا پهلوی و 
فرح دیبا به آلمان غربی در خرداد 1346 با اعتراضات تند دانشجویان 
ایرانی مقیم آلمان روبه رو شد که با همراهی برخی دانشجویان آلمانی 
به زد و خورد شدید و همچنین کشته شدن یک دانشجوی آلمانی 
منجر شد. دانشجویان آلمانی شاه ایران را یک دیکتاتور می دانستند 
و به همین دلیل علیه س��فر او تظاهرات کرده بودند. برخی منابع 
غیررسمی حتی گفتند افرادی از پلیس مخفی شاه )ساواک(، میان 

ماموران پلیس آلمانی با معترضان مقابله می کردند. 
حضور خارجی ساواک آنچنان سرکوبگرایانه بود که در جریان 
سفر شاه به آلمان بروز داشت. اشپیگل از روز حضور شاه در مونیخ 
به تلخی یاد می کند و می نویس��د: »به گزارش روزنامه 
»زوددویچه« شاه که خود گرداننده یک حکومت پلیسی 
اس��ت، از مدت ها قبل برای این سفر برنامه ریزی کرده 
بود... بر اساس پروتکل در نظر گرفته شده قرار بر این بود 
که یک اجرای اختصاصی از اپرای »فلوت سحرآمیز« در 
سالن اپرای برلین، تنها برای شاه و شهبانو به اجرا درآید 
اما از آنجایی که 57۹ مشتری آبونه و دائمی اپرا حاضر 
نشدند سالن را تخلیه کنند، هزینه خرید بلیت ها از سوی 
مجل��س آلمان تامین ش��د و در صندلی های خالی اپرا 
نیروهای امنیتی و پلیس مخفی ها به همراه همسران شان 
ج��ا گرفتند. با این حال و به دلیل بی کفایتی مقام های 
مس��ؤول بود که ترافیک امنیتی برلین با یک کمدی آغاز و با یک 
تراژدی پایان یافت. طی آن جنگ و جدال بین موافقان و مخالفان 
شاه و تخم مرغ و گوجه پرانی های آنها در برابر سالن اپرا، یک انسان 
جان خود را از دست داد و قربانی شد. این قربانی جوان »بننو اونه 
زورگ« دانشجوی ۲6 ساله رشته زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه آزاد 
برلین بود. اونه زورگ که متاهل و پدر یک فرزند بود، جمعه ش��ب 

ساعت ۲3:۲1 از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و تاش ها برای 
نجات جان وی ناکام ماند«. )تاریخ ایرانی(

سفر آخر شاه به آمریکا نیز همراه با برخورد تند با دانشجویان بود. 
در این سفر که در آبان 57 انجام شد، شاه امیدوار بود برای تثبیت 
موقعیت خود از آن بهره برداری کند اما برعکس لطمه شدیدی به 
موقعیت بین المللی شاه وارد کرد و موضع او را در برابر حرکت های 
مخالف بیش از پیش تضعیف کرد. تظاهرات بی سابقه مخالفان رژیم 
شاه هنگام ورود او به کاخ سفید که موجب به کارگیری گاز اشک آور 
از طرف پلیس و اشک ریختن کار تر و شاه هنگام سخنرانی در برابر 
کاخ س��فید شد، شاه را از    همان برخورد نخستین با رئیس جمهور 
جدی��د آمریکا در موقعیت ضعیفی قرار داد و نمایش این صحنه از 

تلویزیون ایران موقعیت داخلی شاه را نیز بشدت ضعیف کرد. 
اما ای��ن ضعف حاصل چه ب��ود؟ بازداش��ت  های فراوانی که تا 
دستگیری جزئی     ترین مخالفان سیاسی نیز پیش می رفت. ثابتی در 
»دردامگه حادثه« به بازداشت   هایی که پیش از برگزاری جشن  های 
۲500 س��اله انجام ش��د، اش��اره کرده و می گوی��د: »در زندان جا 

نداشتیم«.
یکی از ویژگی  های اساس��ی دیکتاتورها همین اس��ت. در شرح 
حال استالین نیز آمده است که پلیس مخفی  های او موظف بودند 
حتی مخالفان کمتر سیاسی را که در آینده ممکن است تصورات 
نامناسبی درباره رژیم استالین داشته باشند، شناسایی کنند و آنها را 

از میان بردارند. درمورد صدام هم این راگفته اند.
ساواک در تعقیب مخالفان سیاسي از اختیارات بسیاري برخوردار 
بود و هیچ  محدودیتي نداش��ت. س��اواک براي تعقی��ب، مراقبت، 
بازداشت، نگهداري و بازجویي از مخالفان و متهمان سیاسي امکانات 
وسیعي در اختیار داشت. گفته مي شد عاوه بر تجهیزات لجستیکي، 
نظامي و دیگر لوازم جاسوس��ي، در تهران بیش از 10 هزار خانه و 
مکان امن در اختیار داشت که براي تعقیب و کنترل مخالفان از آن 

بهره  مي برد.  
س��اواک در مراکز حساس و مکان هاي پرجمعیت و محل آمد 
و شد مردم که گمان مي رفت محیطي براي موضع گیري، اختفا و 
رفت و آمد متهمان و مظنونان سیاسي باشد، حضور فعال داشت. 
ساواک در رستوران ها، ایستگاه هاي قطار و پایانه هاي اتوبوسراني، 
حوزه هاي علمیه و دانشگاه ها و مراکز آموزشي، فرودگاه ها، سینماها 
و مراکز تفریحي و س��ایر مکان هاي عمومي دیگر حضور داشت. 
تمام تش��کل هاي فرهنگي و علمي، اصناف، جامعه ورزش��کاران، 
اجتماعات کارگري و بازاریان همواره تحت کنترل ساواک بودند. 
گفته مي شد س��اواک صدها دستگاه تاکس��ي و تاکسي سرویس 
در اختیار دارد که وظایف آنان عمدتاً خبرچیني براي س��اواک و 
ردیابي مخالفان سیاس��ي حکومت در بین مردم بود. بس��یاري از 
مخالفان و مظنونان سیاسي توسط رانندگان تاکسي هایي که براي 
ساواک خبرچیني مي کردند مستقیماً راهي دفاتر و مراکز ساواک 
مي ش��دند. از جمله مهم ترین مراکزي که ساواک براي شناسایي، 

ردیابي و مراقبت از مخالفان سیاس��ي حکومت مأموران بسیاري 
داش��ت، آموزش وپرورش بود.  اقدامات مراقبتي ساواک در موارد 
متعدد به حدي به افراط کش��یده مي شد که حتي مردم بي توجه 

به مسائل سیاسي کشور نیز پس از مدتي در سلک 
مخالفان سیاسي حکومت درمي آمدند. سوءظن هاي 
بي پایه س��اواک ک��ه در بس��یاري م��وارد موجب 
دستگیري و شکنجه هاي مرگبار افراد مي شد، شمار 
مخالفان سیاس��ي حکومت را روزاف��زون مي کرد. 
کارشناسان و تحلیلگران سیاسي هر بخش ساواک، 
پس از مطالعه و بررس��ي گزارش��ات خام رسیده، 
رفتار سیاس��ي مخالفان را جمع بن��دي مي کردند 
تا برنامه هاي بعدي س��اواک را مش��خص کنند. به 
طور نمونه س��اواک ب��راي مراقبت از اعضاي جبهه 
مل��ي طرح خاصي دنبال مي کرد و براي مراقبت از 

روحانیون یا اعضاي نهض��ت آزادي طرح دیگري را؛ ضمن اینکه 
رفتار س��اواک با گروه هایي که مشي چریکي و نظامي را برگزیده 

بودند، نوع دیگري بود. 
عاوه بر مخالفان سیاس��ي، بسیاري از بس��تگان و منسوبان 
مخالفان نیز از فشارها و آزاررساني هاي ساواک در امان نمي ماندند. 
البت��ه خاطرات مبارزان پیش از پیروزي انقاب اس��امي نش��ان 

مي دهد س��اواک چنانکه بای��د در ردیابي و شناس��ایي مخالفان 
و ش��گردهایي که براي در امان ماندن از تعقیب س��اواک به کار 
مي بس��تند، موفق عمل نمي کرد. آنچنان که »مظفر ش��اهدی« 

در کتاب »س��اواک          ، سازمان اطاعات و امنیت کشور« می نویسد: 
س��اواک در برخي موارد ماقات کنندگان را احضار کرده و از آنها 
بازجویي مي کرد. ساواک مکاتبات و نامه هاي زندانیان سیاسي با 
خارج از زندان را کنترل مي کرد و هرگاه ازم مي دانست از ارسال 
مکاتبات به آدرس هاي تعیین شده خودداري مي کرد. ضمن اینکه 
در موارد متعدد مراسات بستگان و دوستان و منسوبان زندانیان 

نیز از س��وي ساواک ضبط ش��ده و به دست زندانیان نمي رسید. 
در ای��ن کتاب همچنین آمده اس��ت: گزارش��ات بر ج��ا مانده از 
کمیته هاي تحقیق س��ازمان هاي حقوق بشري نیز نشان مي دهد 
ساواک طي س��ال هاي دهه 1340 و 1350 نسبت به 
زندانیان سیاس��ي به اقدامات خشني دست زده است. 
چنانکه از گزارش کمیته صلیب س��رخ بین المللي نیز 
برمي آید، مأم��وران این کمیته در بازدید از زندان هاي 
آن دوره )به رغ��م تم��ام تمهیداتي که س��اواک براي 
جلوگیري از مصاحبه و رودررویي زندانیان آسیب دیده 
در اثر ش��کنجه ها به کار مي برد( با تعدادي از زندانیان 
سیاس��ي مصاحبه کرده بودند که آثار و عائم ش��دید 
ناشي از شکنجه در نقاط مختلف بدن آنها دیده مي شد 
و زخم هاي موجود در بدن آنها حاکي از بدرفتاري هاي 
ش��دید و شکنجه هاي غیرانساني س��اواک بود. کمیته 
بین المللي صلیب س��رخ تأکید کرد در طول سال هاي حکمراني 
بدون رادع و مانع ساواک در زندان هاي کشور، بسیاري از زندانیان 
سیاس��ي به انحای گوناگون مجبور به نوشتن ندامتنامه شده اند. 
صلیب سرخ جهاني همچنین تأکید کرد برخي زندانیان سیاسي 
بر اثر شکنجه هاي مرگبار ساواک در زندان یا بیرون از زندان جان 

خود را از دست داده و به قتل رسیده اند. 

درباره دوران سیاهی که ساواک بر زندگی ایرانیان تسلطی دهشتناک پیدا کرده بود

یک سازمان دشمن مردم

 در ش�رح حال اس�تالین نیز آمده اس�ت که 
پلی�س مخفی  ه�ای او موظ�ف بودن�د حتی 
مخالف�ان کمت�ر سیاس�ی را ک�ه در آین�ده 
ممکن اس�ت تصورات نامناسبی درباره رژیم 
استالین داشته باشند، شناسایی کنند و آنها 
را از می�ان بردارن�د. درمورد ص�دام هم این 

راگفته اند

حضور خارجی س�اواک آنچنان سرکوبگرایانه 
ب�ود که در جریان س�فر ش�اه به آلم�ان بروز 
داش�ت. اش�پیگل از روز حضور شاه در مونیخ 
به تلخی یاد می کند و می نویس�د: »به گزارش 
روزنامه »زوددویچه« ش�اه ک�ه خود گرداننده 
یک حکومت پلیس�ی اس�ت، از مدت ها قبل 

برای این سفر برنامه ریزی کرده بود...

ساواک؛ سیستمی که آمریکا برای سرکوب طوانی مدت ساخت

شاگردان سیا
تا پایان دوران س��لطنت رضاخ��ان و آغاز جنگ دوم 
جهاني، آمریکا روابط گسترده اي با ایران نداشت. از برخي 
مب��ادات محدود تجاري و فرهنگ��ي که بگذریم، روابط 
سیاس��ي ۲ کش��ور هیچ گاه اهمیت قابل اعتنایي نیافت. 
حتي در سال هاي پایاني سلطنت رضاشاه، مدت ها روابط 
سیاس��ي و دیپلماتیک طرفین در حد بسیار پاییني قرار 
داش��ت. با آغاز جنگ دوم جهاني و اشغال ایران از سوي 
متفقین، بتدریج پاي س��ربازان آمریکای��ي هم به ایران 
باز ش��د و تعداد نظامیان آن کش��ور در ای��ران به بیش 
از 30 هزار تن رس��ید و برخ��ي مبادات تجاري محدود 
بین ۲ کش��ور برقرار ش��د. طي س��ال هاي آغازین دهه 
13۲0ش. هنوز دکترین مونروئه )سیاس��ت انزواطلبانه 
آمریکا( به طور رس��مي به پایان راه نرس��یده بود. گمان 
مي رفت آمریکا چندان تمایلي به دخالت در امور داخلي 
کش��ورهاي جهان، از جمله ایران، نش��ان نخواهد داد. با 
تغیی��ر اصول دکترین سیاس��ت خارجي آمریکا و خروج 
آن کش��ور از انزوا )ط��ي دکترین مارش��ال و ترومن در 
1۹47م.( آمریکا سیاست انزواطلبانه را به کنار نهاد و در 
مس��ائل منطقه اي و جهاني وارد شد. در این میان تاش 
 دولتم��ردان وقت ای��ران براي جل��ب حمایت هاي مالي
- سیاسي آن کشور چندان پیشرفتي نداشت. با این حال 
روابط دیپلماتیک و سیاس��ي ۲ کش��ور حداقل از اواسط 
دهه 13۲0ش. پیشرفت محسوسي کرد و سفارت آمریکا 
در تهران سیاس��ت فعال تري در پیش گرفت. در س��ال 
1۹47م./13۲6ش. سازمان تازه تأسیس سیا )CIA(، در 
سفارت آمریکا در تهران پایگاهي تأسیس کرد و مأموراني 
در آن مستقر شدند تا عملیات نهاني را که قبًا از سوي 
وابسته نظامي آن کشور و اعضاي سفارت انجام مي گرفت 

به عهده بگیرند. 
سیا از همان آغاز شکل گیري فعالیتش در ایران عمده 
تاشش را بر جلوگیري از گسترش نفوذ شوروي در ایران 

متمرکز کرد. 
آمریکا ک��ه از اواخر دهه 13۲0ش./1۹40م. ش��اهد 
رش��د فعالیت حزب توده و طرفداران سیاس��ت شوروي 
در ایران بود و از س��وي دیگر، بحران اقتصادي دامنگیر 
دولت هاي وقت ایران را عاملي جدي براي آسیب پذیري 
کش��ور در براب��ر تهدیدات و نفوذ ش��وروي تش��خیص 
مي داد، بتدریج عاوه بر اینکه کمک هاي مالي بیشتري 
در اختی��ار دولت هاي وقت ایران قرار داد، س��فارت این 
کش��ور در تهران را بیش از پیش تقویت کرد. در آستانه 
انتخاب مصدق به نخس��ت وزیري- 1330ش- آمریکا و 
سیا امکانات مالي، سیاسي و اطاعاتي قابل اعتنایي براي 
گسترش نفوذ و موقعیت خود در ایران تدارک دیده بود.

در دوران نخست وزیري مصدق هم مهم ترین اهداف 
آمریکا در ایران جلوگیري از نفوذ ش��وروي و کمونیسم 
و نی��ز یافتن راه حل هایي براي تقس��یم دوب��اره نفت و 
س��هیم شدن ش��رکت هاي آمریکایي در عایدات سرشار 
نف��ت ایران بود. در دوران نخس��ت وزیري مصدق عوامل 
س��یا با همراهي و همکاري MI6 و عوامل داخلي خود، 
اساس��اً مقصدي جز تعقیب این دو مهم را دنبال نکردند 
و در نهایت با دستاویز جلوگیري از گسترش کمونیسم و 

نفوذ شوروي در ایران دولت مصدق را سرنگون کردند. 
س��رویس هاي اطاعاتي انگلیس و آمریکا در واقع 

طرفداران و مجریان اصلي کودتاي ۲8 مرداد 
133۲ بودند.

پا به پاي این عایق مشترک آمریکا 
و ش��اه، این کشور به سرعت به تقویت 
حکومت  پ��س از کودتا پرداخت و با 
کمک هاي مختلف مالي، اطاعاتي 
و نظامي، اس��تواري هر چه بیشتر 
آن را وجهه هم��ت خود قرار داد. 
در این میان سیا بویژه در سرکوب 
مخالفان سیاس��ي حکومت و نیز 
پای��ان بخش��یدن ب��ه ناآرامي ها و 
نارضایتي ه��اي پراکن��ده در نقاط 
مختلف کش��ور کمک هاي باارزشي 

در اختیار حکومت ق��رار داد. آمریکا 
بخوبي درک مي کرد به سقوط کشاندن 

دولت مصدق در مخالفت آشکار با خواست 
مردم ای��ران بوده اما ب��راي تحکیم موقعیت 

خ��ود در ای��ران چاره اي ج��ز از میان برداش��تن 
مخالفت هاي اکثریت مردم نداش��ت. آمریکا پس از 

کودت��ا، بیش از ۲5 س��ال از حکومتي حمایت 
کرد که آشکارا در برابر خواسته هاي مشروع 

مردم قد علم کرده بود. 
س��یا از همان س��ال تأس��یس در 

1۹47م. فعالیت��ش را در ایران آغاز 
ک��رد. هنگام��ي ک��ه ب��ا طراحي و 
هدایت آن، س��اواک تأسیس شد، 
حدود 10 س��ال از فعالیت س��یا 
در ایران س��پري ش��ده ب��ود. در 
واقع س��یا، ساواک را هم در ادامه 
سیاس��ت هاي اطاعاتي- امنیتي 
گذشته خود بنا نهاد تا طي سالیان 
آینده، دستیاري سازمان یافته تر در 

اختیار داش��ته باشد.  طي سال هاي 
پ��س از کودت��اي ۲8 م��رداد، س��یا 

براي سازماندهي یگان هاي اطاعاتي- 
امنیتي در ای��ران در فرمانداري نظامي و 

ش��هرباني و برخي دوایر دیگر اقداماتي انجام 
داد و ب��ا ارائ��ه آموزش هاي متعدد، به تش��کیل 

برخي گروه هاي ضداطاعاتي- امنیتي همت گمارد 
اما بتدریج آش��کار ش��د اینگونه اقدام��ات محدود فقط 

مي تواند مقدمه تشکیل سازماني مستقل و منسجم براي 
انجام امور اطاعاتي- امنیتي و جاسوسي قرار گیرد و در 
همان حال به ش��خص شاه القا شد براي حفظ موقعیت 
متزلزل خ��ود در رأس حاکمیت، چاره اي جز تأس��یس 
این س��ازمان جدید ندارد. یک س��رهنگ ارتش آمریکا 
بافاصله پس از کودتاي 1۹53م. به ایران فرس��تاده شد 
و به آموزش فرماندهي یگان تازه تشکیل یافته اطاعاتي 
تیمس��ار بختیار پرداخت و تا م��ارس 1۹55م. در ایران 
ماند و در این زمان، یک گروه برجس��ته تر متشکل از 5 
افسر سیا جانشین وي شدند. در سال 1۹56م. شاه پس 
از مش��ورت با مقام هاي آمریکای��ي، تصمیم گرفت یگان 
اطاعات را تثبیت کرده و گس��ترش دهد. این س��ازمان 
جدید که به نام س��اواک مشهور ش��د، تحت فرماندهي 
تیمس��ار بختیار قرار گرفت و نامبرده ب��ه مقام معاونت 
نخس��ت وزیر برگزیده ش��د و از دسترس��ي مستقیم به 
ش��اه برخوردار شد. منظور اصلي شاه از تأسیس ساواک، 
ایجاد یک س��ازمان اطاعاتي نوی��ن و کارا بود که بتواند 
تهدیده��اي داخل��ي و خارجي علی��ه فرمانروایي وي را 
شناس��ایي و با آنها مبارزه کن��د و از رقابت هاي جزئي و 
سست دیوانساارانه اي که سازمان هاي اطاعاتي موجود 
را فراگرفته بود، به دور ماند.  به پیشنهاد سیا و آمریکا هم 
بود که شاه تیمور بختیار را به عنوان اولین رئیس ساواک 
انتخاب کرد که در س��ال هاي پس از کودتا در س��رکوب 

مخالفان حکومت تاش بسیار داشت. 

پس از تأس��یس س��اواک، گام بعدي س��یا آموزش 
نیروهاي اطاعاتي- امنیتي و جاسوس��ي این س��ازمان 
جدید بود. بزودي کارشناسان و آموزشگران سیا به ایران 
گسیل شدند تا نفرات ساواک را آموزش دهند. در میان 
آموزش هاي سیا، چگونگي برخورد اطاعاتي- جاسوسي 
با »کاگ ب« و نیروهاي پیدا و پنهان آن در ایران اهمیت 
بیش��تري داش��ت. در همان حال بس��یاري از مهم ترین 
شیوه هاي دس��تگاه هاي اطاعاتي شوروي و بلوک شرق 
در کشورهاي مختلف و از جمله ایران به نیروهاي ساواک 
آموزش داده مي ش��د. آموزش هاي سیا محدود به ایران 
نبود؛ طي س��ال هاي بعد، نیروهاي بسیاري از ساواک به 
آمریکا اعزام ش��دند تا در پایگاه هاي مجهز آن س��ازمان 
با روش هاي پیشرفته تر اطاعاتي- عملیاتي و جاسوسي 
آش��نا شوند. در همان حال برخي کشورهاي اروپایي نیز 

در امور آموزشي یاریگر ساواک بودند.
»مارک. ج. گازیورووس��کي« درباره روند آموزش هاي 
اطاعاتي- امنیتي و جاسوس��ي سیا به نیروهاي ساواک 
چنین نوش��ته اس��ت: »گروه 5 نفره آموزش��ي س��یا، با 
تغیی��ر گهگاهي پرس��نل آن، تا س��ال 1۹60 یا 1۹61 
در ای��ران ماند. این گروه ش��امل یک رئیس، یک معاون 
و کارشناس��اني در ام��ور عملیات پنهان��ي، تحلیلگري 
اطاعات��ي و ضداطاعاتي بود. اگرچه این گروه رس��ماً 
تحت فرماندهي رئیس پایگاه س��یا در ته��ران بود ولي 
محل کار آن در اداره مرکزي ساواک قرار داشت و تماس 
بسیار اندکي با نفرات پایگاه سیا داشت«. مأموریت اصلي 
این گروه، تدارک آموزش ازم براي ساواک و تبدیل آن 

به یک سازمان اطاعات پیشرفته و مؤثر بود.
این آموزش ش��امل دوره های��ي در زمینه اصول کار 
اطاعات، مش��ابه آن چیزي که در تأسیس��ات آموزشي 
سیا، مانند »فورت پیري« در ویرجینیا آموخته مي شد، 
بود. افس��ران س��اواک ابزار اولیه فن جاسوس��ي، مانند 
استخدام عامل جاسوسي، بهره گیري از محل پیام گذاري 
و خانه ه��اي امن، روش هاي نظارت و مراقبت و بازجویي 
و امنیت شخصي را فرا مي گرفتند. تحلیلگران اطاعاتي 
ساواک، تکنیک هاي پیشرفته تحلیلگري را مي آموختند، 
مانن��د اینکه چگون��ه پرونده هاي ش��رح حال اف��راد را 
گردآوري کنند، چگونه قابل اعتماد بودن منابع اطاعاتي 
را تشخیص داده و دریابند، چگونه به وارسي اطاعات از 
منابع مختلف براي تهیه یک گزارش اطاعاتي بپردازند و 
چگونه گزارش هاي خود را تهیه کرده و به گونه اي موثر از 
میان ببرند. کارشناسان ضداطاعات ساواک مهارت هاي 
اساس��ي را در امور س��ري و پنهاني و نی��ز تکنیک هاي 
سازماني و عملیاتي سازمان هاي اطاعاتي بلوک شوروي 
فرا گرفتند. بس��یاري از افسران س��اواک دوره تخصصي 
خود را در رش��ته هایي مانند کش��ف جعل، زبان روسي، 
به کارگیري کامپیوتر و وس��ائل وی��ژه ردیابي و نظارت، 
بازجوی��ي و ارتباط��ات در آمری��کا گذراندند. همچنین 
افس��ران س��اواک در اواخر دهه 1۹50م. براي گذراندن 
دوره آموزش هاي تخصصي به انگلیس، فرانس��ه و آلمان 
باختري رفتن��د. زماني که در اواخر دهه 1۹60م. برنامه 
آموزشي س��یا پایان پذیرفت، تقریباً همه کارکنان نسل 
اول ساواک از طریق سازمان سیا آموزش دیده بودند.  
هنگامي که اسرائیلي ها و موساد به جمع مشترک 
ساواک و س��یا پیوستند، بخشي از مهم ترین 
حیطه هاي آموزشي به آنان سپرده شد. با 
این حال هی��چ گاه از اهمیت و کیفیت 
همکاري آموزش��ي- راهبري س��یا و 
س��اواک در داخل و خ��ارج از ایران 
کاس��ته نشد و تا واپسین سال هاي 
عمر رژیم پهلوي، سیا تأمین کننده 
بخ��ش مهم��ي از نیازمندي هاي 
آموزشي، فني و تجهیزاتي ساواک 

باقي ماند. 
پس از پیروزي انقاب اسامي 
پلي تی��ک  دو  »کوری��ه  نش��ریه 
اتران��ژر« چ��اپ پاری��س درب��اره 
آموزش بس��یاري از پرسنل ساواک 
در پایگاه ه��اي س��یا در آمریکا چنین 
نوش��ت:  »پلیس مخفي س��ابق ساواک 
نه تنها در کش��ور خود، بلکه در کشورهاي 
خارج��ي و در مرحل��ه اول در ای��اات متحده 
آمریکا نی��ز به فعالیت هاي گس��ترده مش��غول 
ب��ود و در این فعالیت ها از پش��تیباني کامل 
س��رویس هاي ویژه آمریکا برخوردار بود. 
از زم��ان ایجاد س��اواک که ش��هرت 
بدي یافته، س��ازمان سیاسي آمریکا 
ب��ه تربی��ت عم��ال آن و تجهی��ز 
سرویس هایش پرداخته بود. بعداً 
مستشاران سازمان سیا در ایران 
مستقیماً بر فعالیت هاي ساواک 
نظارت مي کردند. مدتي پیش 
از سقوط ش��اه، وزارت خارجه 
آمری��کا اذعان ک��رد در اواخر 
دوران رژیم ش��اه 164 کارگزار 
س��اواک در آموزش��گاه سازمان 
س��یا در ایالت ویرجینیاي آمریکا 
مش��غول آموزش بودند. هر س��اله 
400 ساواکي از آمریکا فار غ التحصیل 
مي ش��دند. ساواک یک س��ازمان کامًا 
آمریکایي نیز بود. گذش��ته از این ساواک 

عمًا زیر نظر سیا فعالیت مي کرد«.
منبع: کتاب »ساواک«، موسسه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی

زندان یا شکنجه گاه
با آنکه کمیته مشترک ضدخرابکاري در آغاز دهه 1350 بنا نهاده شد که سخت 
خوفناک  بود اما شهرت زندان اوین در شکنجه  مخالفان کماکان حفظ شد. از زندان هاي 
قدیمي تهران که ساواک نیز زندانیاني را در آن شکنجه و بازجویي کرده بود، قزل قلعه 
بود. در طول دهه 1330 و اوایل دهه 1340 در زندان قزل قلعه هنوز اعمال ش��کنجه  
رواج داشت اما به دنبال اهمیت یافتن زندان اوین، این زندان اهمیت خود را از دست 
داد. زندان قصر هم وضعیت مشابهي نظیر زندان قزل قلعه داشت اما پذیراي زندانیان 
سیاسي بیش��تر و متنوع تري بود و سابقه ساخت، تجهیز و فعالیت آن به اوایل دوره 
س��لطنت رضاخان مي رس��ید. عاوه بر اینها زندان هاي بزرگ و مجهز دیگري نیز در 
اطراف تهران و س��ایر شهرها ساخته شده و تحت مدیریت ساواک عهده دار نگهداري 
زندانیان سیاسي بودند که از جمله مهم ترین آن مي توان به زندان های گوهردشت کرج، 

عادل آباد شیراز، مشهد، کرمانشاه و اهواز اشاره کرد.

امن وحشتناک
ساواک در تهران و سایر شهرها، ده ها بازداشتگاه و خانه امن داشت. این خانه هاي 
امن و زندان هاي غیررسمي و مخفیانه معمواً پذیراي صدها تن از مظنونان، متهمان و 
مخالفان سیاسي بودند که ساواک به طور مخفیانه آنان را می ربود و طي شکنجه هاي 
مرگب��ار از آنان بازجویي می کرد و اعتراف  می گرفت. بس��یاری از محبوس��ان در این 
خانه هاي امن ساواک تا مدت هاي طواني تحت شکنجه بودند و هیچ  اطاعي از وجود 
این افراد به مراجع مسؤول سیاسي و قضایي داده نمي شد. ده ها نفر از بازداشت شدگان 
در این خانه هاي امن ساواک پس از مدت ها شکنجه به قتل  رسیدند و اثري هم از آنان 
به دست نیامد اما مهم ترین و مشهورترین شکنجه گاه ساواک که در طول دهه 1350 
به قربانگاهي بس خوفناک براي شکنجه تبدیل شد، کمیته مشترک ضدخرابکاري بود. 
تا واپسین روزهای عمر رژیم پهلوي اطاع دقیق و روشني درباره بازداشتگاه هاي مخفي 
و غیررسمي و نیز خانه هاي امن ساواک در تهران و سایر شهرها وجود نداشت و تنها 
پس از پیروزي انقاب اسامي بود که بتدریج بسیاري از این خانه  هاي امن کشف شد 
و از جنایاتي که در آنها درباره متهمان و مخالفان سیاسي حکومت اعمال مي شد، پرده 
برداشته شد. بسیاري از  آات، ابزار و تجهیزاتي که براي اعمال شکنجه از آن استفاده 

مي شد از این خانه ها و بازداشتگاه هاي غیررسمي و مخفي به دست آمد. 

سازمان های دانشجویی ساواک!
از اقدامات ساواک بر ضد مخالفان سیاسي و دانشجویي حکومت در خارج از کشور، 
جلوگیري از تمدید گذرنامه هاي تحصیلي و اقامتي آنان و نیز قطع کمک هاي مالي و 
هزینه هاي تحصیلي بود. ساواک همچنین دانشجویان و سایر مخالفان سیاسي حکومت 
را تحت فشار قرار داده و با تهدید و ارعاب، آنان را به سکوت و عدم مخالفت با حکومت 
دعوت مي   کرد. از دیگر اقدامات ساواک اعمال فشار بر خانواده هاي دانشجویان و فعاان 
سیاس��ي مخالف حکومت در خارج از کش��ور بود که در ایران اقامت داشتند. ساواک 
همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم براي دانشجویان مخالف حکومت در دانشگاه ها 
و مراکز تحصیل مشکل ایجاد مي کرد. از دیگر اقدامات ساواک براي کنترل تحرکات 
سیاسي دانشجویان مخالف در خارج از کشور، تشکیل و راه اندازي مجامع و گروه هاي 
دانش��جویي و سیاس��ي موافق حکومت در اروپا و آمریکا بود. از جمله این تشکل هاي 
ساواک ساخته مي توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- سازمان دانشجویان ایراني در آمریکا 
۲- انجمن دانشجویي لندن 3- سازمان رهبري جوانان 4- سازمان ناسیونالیست ایران 
5- سازمان دانشجویان ناسیونالیست ایران 6- باشگاه تاج 7- باشگاه آریامهر 8- شعبات 
متعدد حزب ایران نوین ۹- گروه تحقیقات علمي 10- گروه هاي مختلف فرهنگي و 

ادبي و انجمن هاي متعدد دولتي.

شکنجه روحي زنان
بخش قابل توجهي از مخالفان سیاسي رژیم پهلوي را زنان تشکیل مي دادند. تعداد 
قاب��ل  اعتنایي از زنان و دختران در برهه هاي مختل��ف )بویژه طي دهه هاي 1340 و 
1350( توسط ساواک دستگیر و در معرض شکنجه هاي مرگبار جسمي و روحي قرار 
گرفتند. در مقایسه با مردان، زندانیان و دستگیرشدگان سیاسي زن به دلیل ویژگي هاي 
جس��مي و روحي خود آسیب هاي شدید و غیرمعمول تري نیز متحمل مي شدند. در 
اس��ناد و مدارک و خاطرات برجا مانده از آن دوره به موارد متعددي از ش��کنجه هاي 
ش��رم آور جسمي و روحي اعمال ش��ده توسط ساواک بر زنان اشاره شده است. اسناد 
و مدارک موجود نشان مي دهد بسیاري از شکنجه شدگان زن برخاف تصوري که از 
مقاومت ناپذیري جسمي آنان وجود داشت، در برابر شکنجه هاي ضدبشري جسمي و 

روحي ساواک مقاومت سرسختانه و تحسین برانگیزي نشان مي دادند. 

بدنام کردن
هنگامي که دکتر علي شریعتي در خارج از کشور درگذشت، 
ساواک تاش کرد مردم را نسبت به آرا و اندیشه هاي او بدبین 
کرده و با انتش��ار برخي بیانیه ها و نامه هاي جعلي تاش کرد 
او را منادي و مش��وق تفکر کمونیستي و مارکسیستي قلمداد 
کند. حکومت با چاپ و انتش��ار بخش هایي از نوش��ته ها و آثار 
او ب��ه صورت پاورقي در روزنامه اي چ��ون کیهان، بر آن بود تا 
چنین القا کند که شریعتي با ساواک و حکومت همکاري دارد 
و در دوران حب��س براي همکاري با رژیم پهلوي به توافقاتي با 
ساواک دست یافته است. افراد وابسته اي چون احسان نراقي با 
هماهنگي ساواک تاش مي کردند بین روشنفکراني چون دکتر 
شریعتي و حکومت نوعي همگرایي ایجاد کرده و موضع آنان را 

نسبت به حکومت تعدیل کنند. 

 سال رسوایی
 و فروش!

 نگاهی به مهم ترین فراز و نشیب های 
سینمای جهان در سال 2018
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  »وطن امروز« از واکنش ضد ایرانی دموکرات ها 
نسبت به تصمیم ترامپ برای خروج نظامی آمریکا از سوریه گزارش می دهد

 این دموکرات های 
جنگ طلب
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نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس 
CFT درباره

ش��ورای نگهب��ان پ��س از بررس��ی مصوبه 
اصاح ش��ده مجل��س درب��اره الحاق ای��ران به 
  ،CFT کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
در قال��ب نامه ای به تاری��خ ۳ دی ۹۷ خطاب به 
علی اریجانی، رئیس مجلس اعام کرد همچنان 
اکث��ر مغایرت های این مصوبه با ش��رع و قانون 
اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.  متن 
کامل نامه عباس��علی کدخدایی، قائم مقام دبیر 
ش��ورای نگهبان درباره ایحه CFT که یکی از 
 FATF لوایح چهارگانه گروه وی��ژه اقدام مالی

است، به شرح زیر است:
 رئیس محترم مجلس شورای اسامی

عط��ف ب��ه نام��ه ش��ماره ۷۸۰۵۲/۳۴۵ 
م��ورخ 1۳۹۷/۰۹/1۷ و پی��رو نام��ه ش��ماره 
 1۳۹۷/۰۹/۲1 م��ورخ   ۷۸۹۷/1۰۲/۹۷
ایح��ه الحاق دولت جمهوری اس��امی ایران 
ب��ه کنوانس��یون بین المللی مقابل��ه با تأمین 
مالی تروریس��م ک��ه با اصاحاتی در جلس��ه 
م��ورخ 1۴ آذرم��اه 1۳۹۷ به تصویب مجلس 
ش��ورای اسامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 
1۳۹۷/۰۹/۲۸ ش��ورای نگهب��ان مورد بحث و 
بررس��ی قرار گرفت و با توجه به اصاحات به 

عمل آمده به شرح زیر اعام نظر می گردد:
۱- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز 
ایراد مبنیا بند ۳ س��ابق )بند ۴ مصوبه فعلی(، 

سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.
۲- س��ایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز 
ای��رادات ۲ و ۳ نظریه س��ابق، کماکان به قوت 

خود باقی است.
به گزارش فارس، شورای نگهبان قبا پس 
از بررس��ی مصوبه م��ورخ 1۵ مهر ۹۷ مجلس 
درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین 
مالی تروریسم، در قالب نامه ای به تاریخ ۶ آبان 
۹۷ خط��اب به علی اریجانی، رئیس مجلس، 
۲۲مغایرت این مصوبه را با شرع و قانون اساسی 

اعام کرده بود.

آیت اه آملی اریجانی
 از چهره های برجسته کشور است

مجلس  هیأت رئیس��ه  عضو 
اعتق��اد دارد حضور آیت اه 
می تواند  آمل��ی  اریجان��ی 
تاثی��ر مهم��ی در مجم��ع 
تش��خیص مصلح��ت نظام 
در ح��وزه تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری 
به همراه داش��ته باش��د. اس��داه عباسی در 
گفت وگ��و با خانه ملت، با اش��اره به انتصاب 
آی��ت اه آملی اریجان��ی به ریاس��ت مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام با حک��م مقام 
معظم رهبری گفت: رهب��ر انقاب با درایت 
و دوراندیش��ی، بر همه امور اش��راف دارند و 
نهادهای مهم کش��ور مانند شورای نگهبان،  
مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی 
انقاب فرهنگی و غیره را به دس��ت افرادی 
می سپارند که کارایی داشته باشند و بتوانند 
فعالیت مناس��بی انجام دهند. نماینده مردم 
رودس��ر و املش در مجلس اظهار کرد: باید 
یادآور شد مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
بااترین ش��ورای مش��ورتی تحت نظر رهبر 
انقاب محس��وب می شود که برای امور مهم 
کشور تصمیم گیری می کند. وی ادامه داد: بر 
این اس��اس باید گفت آیت اه آملی اریجانی 
یکی از چهره های برجسته اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی کشور محسوب می شود و سوابق 

خوبی بویژه در قوه قضائیه دارد.

بازدید فرمانده ارتش
 از قرارگاه شمال شرق نزاجا

فرمانده کل ارتش با حضور 
در ق��رارگاه ش��مال ش��رق 
نزاجا، از نمایش��گاه ابداعات 
کارکن��ان  اختراع��ات  و 
این ی��گان بازدی��د کرد. به 
گزارش فارس، حضور در جلس��ه هم اندیشی 
با فرماندهان و مس��ؤوان و دیدار با روسای 
عقیدتی- سیاس��ی و حفاظ��ت اطاعات از 
جمل��ه برنامه های امیر سرلش��کر موس��وی 
در بازدی��د از این قرارگاه ب��ود. فرمانده کل 
ارت��ش در ادامه از بیمارس��تان ۵۵۰  بازدید 
و ب��ا کارکن��ان و بیم��اران بس��تری در این 
بیمارس��تان دیدار و گفت  وگو کرد. همچنین 
وی از گروه ۴۴۴ مهندس��ی- رزمی قرارگاه 
شمال ش��رق نی��ز بازدی��د ک��رد و آمادگی 
تجهیزات و نیروی انس��انی این یگان را مورد 
ارزیابی قرار داد. گفتنی است، امیر سرلشکر 
موس��وی با خانواده های شهید یاور فرزین از 
ش��هدای جنگ تحمیلی و شهید سیدمهدی 
جودی ثانی از شهدای مدافع حرم دیدار کرد.

گروه سیاس�ی: در ادامه رس��یدگی به پرونده های 
اخالگران اقتصادی در دادگاه های ویژه، روز گذشته 
دادگاه رسیدگی به پرونده ۲ تن از اخالگران بازار 
ارز در ش��عبه اول دادگاه ویژه رس��یدگی به جرائم 

اقتصادی تهران برگزار شد.
به گ��زارش »وطن ام��روز«، دادگاه ه��ای ویژه 
برای محاکمه اخالگران در نظام اقتصادی کش��ور 
از شهریورماه گذش��ته در پی استجازه رئیس قوه 
قضائیه از رهبر معظم انقاب تشکیل شد. بر اساس   
آیین نام��ه این دادگاه ها که ح��دود یک ماه قبل از 
سوی قوه قضائیه اباغ شد، مواعدی که برای اباغ، 
اعت��راض و تجدیدنظرخواهی وج��ود دارد در این   
آیین نامه کاهش یافته است، به عنوان مثال اعتراض 
به قرار ابتدایی از 1۰ روز به ۵ روز و همچنین زمان 
قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است 
و احکامی که توس��ط این دادگاه ها صادر می شود، 
غیر از اعدام، قطعی اس��ت. محاکمه ۵ صراف که با 
همکاری تعدادی از داان بازار ارز و سوءاس��تفاده 
از کارت های ملی افراد مختلف، ارز های مداخله ای 
بازار را تصاحب ک��رده  و موجب افزایش قیمت ارز 
و کاا های اساس��ی ش��دند و همین طور محاکمه 
مظلومین، س��لطان سکه و محمد سالم، همدست 
او از جمله محاکمی اس��ت ک��ه در چند ماه اخیر 
در ش��عب چهارگانه دادگاه های وی��ژه اخالگران 
اقتصادی انجام ش��ده است. به این موارد همچنین 
می توان رس��یدگی به اتهامات ۳ نفر از متهمانی را 
که با ارز دولتی، کاا وارد کشور کردند اما با قیمت 
گزاف به فروش رس��انده و در نظ��ام توزیع، اخال 
ایجاد کرده اند هم افزود که شهریورماه گذشته در 
شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخالگران در 
نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد. 
در ادامه رسیدگی این دادگاه ها به پرونده اخالگران 
اقتصادی، روز گذشته دادگاه ۶ نفر از متهمان اخال 
در نظ��ام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به 
صورت سازمان یافته و شبکه ای و به صورت کان به 
مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دار برگزار شد.

حجت ااس��ام موحد که ریاست این جلسه را 
برعهده داش��ت، گف��ت: دادگاه قربانعلی فرخزاد و 
مرتبط��ان وی به صورت علنی و با حضور نماینده 
دادستان و وکا تشکیل شده اس��ت. وی افزود: ۲ 
نفر از متهمان با قرار بازداش��ت موقت از ۹۷/۵/۳۰ 
و ۹۷/۸/۲۹ در جلس��ه حض��ور دارن��د و ۴ ت��ن از 
متهمان هم اکنون متواری هستند و به علت معلوم 
نبودن محل اقامت آنها قرار رسیدگی غیابی صادر 
ش��ده است و موجبات رسیدگی غیابی به اتهامات 
آنها فراهم اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: بر اساس 
گزارشات متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت 
واردات ورق استیل و اقام دیگر از چند بانک مبلغ 
۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دار دریافت کرده که 
جزئیات آن توسط نماینده دادستان اعام می شود.

قاضی موحد در ادامه بیان کرد: متهم ردیف اول 
با همکاری س��ایر متهمان از طریق جعل و به طور 
صوری در سال جاری در یک مرحله ۳۲۰ میلیون و 
۶۶۲ هزار و ۲۰1 دار اخذ کرده و در بازار به قیمت 
بس��یار باا به فروش رسانده اس��ت و ثروت اندوزی 
ناس��الم و غیرقانونی انجام داده و هیچ کاایی وارد 

نکرده است.
قاضی دادگاه در این لحظه از نماینده دادستان 
خواس��ت در جای��گاه حاض��ر ش��ود و ب��ه قرائت 

کیفرخواست بپردازد.

4 متهم پرونده، همچنان متواری ■
نماینده دادس��تان در بیان کیفرخواس��ت این 
پرونده، ابتدا مش��خصات ۶ متهم را اعام کرد که 
مشخص شد ۴ متهم از ۶ متهم این پرونده همچنان 
متواری اند. نماینده دادستان در این باره گفت: متهم 
قربانعلی فرخزاد، فرزند موسی متولد 1۳۳۲، با سواد، 
متاهل، ایرانی،  س��اکن تهران، بدون سابقه کیفری 
از تاری��خ ۹۷/۵/۳۰ بازداش��ت موقت، وی متهم به 
اخال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده 

ارز به صورت س��ازمان یافته و 
شبکه ای و به صورت کان به 
مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و 

۳۳۲ دار است.
وی اف��زود: مته��م بعدی 
تیم��ور عامری برک��ی متولد 
1۳۳۷، ایرانی، س��اکن تهران، 
فاق��د محکومی��ت کیف��ری، 
بازداش��ت موقت از ۹۷/۸/۲۹ 
مته��م به معاون��ت در اخال 

نظام ارزی و پولی به صورت شبکه ای و سازمان یافته 
ب��ه صورت کان به مبلغ ۳۲۰ میلیون و ۶۶۶ هزار 

و ۳۰1 دار است.
نماینده دادس��تان گفت: مته��م دیگر علیرضا 
عامری برک��ی فرزن��د تیم��ور، مت��واری، متهم به 
مش��ارکت در اخال در نظام ارزی و پولی از طریق 
قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته 
به صورت کان به مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار 
و ۲۰1 دار است. نماینده دادستان بیان کرد: متهم 
دیگر حمیدرضا عامری برکی، فرزند تیمور، متواری،  
متهم به مش��ارکت در اخال در نظام ارزی و پولی 
از طری��ق قاچاق عمده ارز به صورت ش��بکه ای و 
سازمان یافته به صورت کان به میزان ۲۰ میلیون 
دار بوده اس��ت. متهم دیگر به نام مکی سلطانی، 
متواری، متهم به مشارکت در اخال در نظام ارزی 
و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای 
و سازمان یافته به صورت کان به مبلغ ۳۰۰ میلیون 
و ۶۶۲ هزار و ۲۰1 دار است و متهم دیگر محمد 
وکیل��ی، متواری، به مش��ارکت در اخال در نظام 
ارزی و پولی از طری��ق قاچاق عمده ارز به صورت 
شبکه ای و سازمان یافته به صورت کان به میزان 

۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰1 دار متهم است.
دریاف�ت ارز از بانک ه�ای توس�عه تع�اون و  ■

اقتصاد نوین
وی گف��ت: مته��م قربانعلی فرخ��زاد از تاریخ 
۹۴/۲/1 تا ۹۴/۶/1 مبلغ ۲۷ میلیون و ۲۶1 هزار و 
۸۶۴ دار از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق 

استیل ارز دولتی گرفته است.
نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود 
گفته اس��ت برای تامین مبلغ ریال��ی ارز دولتی با 
ف��ردی به ن��ام علی قاس��می 
آشنا شدم که حاضر شد مبلغ 
ریالی ارز را تامین کند. نماینده 
دادستان افزود: متهم در اقاریر 
خود گفته است به علی قاسمی 
وکال��ت داده ام کارهای بانکی 
تخصی��ص ارز را انجام بدهد و 
او با وکالت من به بانک توسعه 
تعاون مبلغ ریالی وارد می کرد 
و کارهای تخصیص ارز را انجام 

می داد.
وی بیان کرد: قربانعلی فرخزاد با همکاری علی 
قاسمی ارز دولتی دریافت می کند و اقدام به فروش 

در بازار آزاد کرده و کاایی وارد نکرده است.
نماینده دادستان گفت: پس از این سود نامشروع 
بع��د از ۴ ماه تصمیم می گی��رد از این طریق اقدام 
به غارت بیت المال ک��رده و از طریق بانک اقتصاد 
نوین ارز بیش��تری می گیرد و از تاریخ ۹۴/۴/۳1 تا 
۹۴/1۲/۲۵ از بانک اقتصاد نوین ارز دولتی به مبلغ 
۹۸ میلیون و 1۲۲ هزار و ۲۶۷ دار دریافت می کند 
و در این مرحله بدون اینکه یک ریال برای خرید ارز 
دولتی پرداخت کند با همکاری امید اسدبیگی اقدام 

به دریافت ارز دولتی می کند.
وی گفت: امید اس��دبیگی که از متهمان تحت 
تعقیب دادسراس��ت با تهیه پروفرم های جعلی به 
نام قربانعل��ی فرخزاد اقدام به ثبت س��فارش برای 
 MDF خط تولید نوش��ابه های گازدار و ورق خام
می کند و طبق وکالتی که از وی داشته به تخصیص 
ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین مبادرت 
ورزی��ده و در ب��ازار آزاد فروخته و س��هم قربانعلی 

فرخزاد را پرداخت می کند.

نماینده دادستان گفت: متهم قربانعلی فرخزاد 
در اقاریر خود می گوید امید اسدبیگی مبلغ ۷ تا 1۰ 
میلیارد تومان به وی پرداخت کرد و طبق بررسی 
توسط سپاه سود حاصل از ارز دولتی ۳۵۶ میلیارد و 
۶1۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۹۶۴ ریال است که متهم 
حدود ۳۰ درصد را دریافت کرده و بقیه در اختیار 
امید اسدبیگی است که نامبرده به علت پرونده های 

اقتصادی متواری است.
وی گفت: قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات 
و سود قابل توجه این بار به فکر استفاده ارز دولتی 
افت��اده و از ۹۶/11/۵ لغای��ت ت��ا ۹۷/۴/۵ با تهیه 
پروفرم های جعلی ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰1 
دار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت 

می کند.
وی گفت: سال ۹۶ قربانعلی فرخزاد بر اساس 
تجربی��ات برای اس��تفاده از ارز دولت��ی دوباره به 
تیمور عام��ری مراجعه می کن��د و تیمور عامری 
ک��ه از مدیران حراس��ت بانک مرک��زی بوده بعد 
از بازنشس��تگی و ایجاد صرافی از نفوذ باایی در 
بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آش��نایی با 
این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک 
مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ 
ریال��ی وی را به علیرضا عامری و مکی س��لطانی 
معرف��ی می کند و به این نحو ب��ا توجه به ارتباط 
کاری بی��ن صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را 
مجاب می کند پروفرم ش��رکت های کاغذی را در 

اختیار علیرضا عامری قرار بدهد.
نماینده دادستان گفت: پس از مدتی که مقدار 
ثبت سفارش ها زیاد می شود متهم سربرگ را برای 
علیرضا عامری ارس��ال می کند سپس عوامل وی 
اقدام به تهیه پروفرم جعلی می کنند که با امضای 
قربانعلی فرخزاد در اختیار مکی سلطانی قرار گرفته 
و اقدام به ثبت س��فارش می کنند. سپس اقدام به 
تامی��ن مبلغ ریال��ی ارز دولتی ک��رده و این مبالغ 
به حس��اب قربانعلی فرخزاد ریخته و بعد از آن به 
امارات حواله ش��ده و در اختیار محمد وکیلی قرار 
گرفته اس��ت. محمد وکیلی طبق توافق در خارج 
از کش��ور اقدام به فروش ارز دولتی کرده و پس از 
دریافت سهم خود س��هم قربانعلی را به حساب او 

واریز می کند.

سیاسی 0 ۲

هیأت نظارت »درازهی«
 را محکوم کرد

عض��و هیات نظارت ب��ر رفتار 
نماین��دگان از ص��دور حک��م 
نهایی نماینده سراوان خبر داد 
و گفت: تذکر کتبی و درج در 
پرونده در انتظار درازهی است. 
علیرضا سلیمی در گفت وگو با مهر، از صدور حکم 
محمدباس��ط درازهی، نماینده مردم سراوان به 
دلیل حاشیه های اخیرش خبر داد. نماینده مردم 
محات در مجلس شورای اسامی گفت: بر این 
اساس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با تشکیل 
نشست، حکم نماینده مردم سراوان را صادر کرد. 
وی افزود: این حکم در ۹ بند به تصویب رسید و 
مقرر شد بر اس��اس ماده ۶ قانون هیات نظارت 
بر رفتار نمایندگان عمل ش��ود. س��لیمی گفت: 
همچنین مقرر ش��د برای نماین��ده ای که فیلم 
جلسه غیرعلنی را ضبط و منتشر کرده است نیز 
اعمال م��اده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان 
شود. عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور 
شد: به احتمال زیاد برای آقای درازهی فقط بند 
الف و ب حکم ماده ۶ اعمال ش��ود، یعنی تذکر 
ش��فاهی و کتبی به همراه درج در پرونده. البته 
کسر حقوق هم خواهد ش��د اما این موضوع اثر 
زیادی ندارد و تذکر کتبی و درج در پرونده برای 
نماینده گران تمام خواهد ش��د.  وی خاطرنشان 
کرد: حق شکایت برای کارمند گمرک باقی بوده 
و می تواند در دادگستری شکایت کند که به وی 

اهانت شده است.

تلگرام در امنیت ملی خلل وارد می کند
رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه ش��بکه 
پیام رس��ان تلگرام ب��ا امنیت 
ملی ما همزاد نیست، گفت: ما 
نباید اجازه دهیم ۴۵ میلیون 
کاربر تح��ت تأثیر مؤلفه های این ش��بکه قرار 
گیرند. به گزارش مهر، س��ردار غامرضا جالی 
در نشست »بررسی عملکرد پیام رسان های بومی 
و نقش نهاده��ای ذی ربط در تقویت و تضعیف 
آن«، با بیان اینکه شبکه های اجتماعی یکی از 
حوزه های پدافندی کش��ور محس��وب می شود 
ک��ه پای��ش و رصد تهدیدات مرب��وط به آن در 
مأموریت سازمان پدافند غیرعامل است، اظهار 
داشت: هم اکنون در فضای موجود شاهد ضعف 
قوانین و تقسیم کار هستیم و به دلیل همپوشانی 
وظایف، خطوط اصل��ی هر نهادی در این حوزه 
مشخص نیس��ت. وی با بیان اینکه نبود قوانین 
مشخص در حوزه امنیت ملی، امنیت سایبری 
و امنی��ت فیزیکی، باعث کن��دی کار در بخش 
فضای مجازی شده است، افزود: تحلیل ها نشان 
می دهد تلگ��رام امنیت مل��ی را در مؤلفه های 
سیاس��ی، فرهنگی، اقتصادی و امنیت عمومی 
م��ورد تهدید ق��رار می دهد. ای��ن موضوع یک 
بحث حیاتی است و باید برای آن تصمیم گیری 
درستی شود. رئیس سازمان پدافند غیرعامل با 
اشاره به اینکه در حوزه هسته ای، پدافند سایبری 
بدون اختاف نظر در حال کار اس��ت، گفت: اما 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شاهد 
اختاف نظر هستیم و هر کسی از یک منظر به 
این موضوع نگاه می کند، این در حالی است که 
پیام رسانی مانند تلگرام ۵ مؤلفه امنیت ملی ما 
را تحت تأثیر قرار داده و این یک معضل حیاتی 

است که باید به آن توجه شود.

دلبستگی صد درصدی 
به SPV نداریم!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
گفت: اروپا در اعمال سازوکار 
مالی بومی مس��تقل از آمریکا 
ناتوان اس��ت وSPV آزمونی 
بزرگ برای آنه��ا خواهد بود. 
بهرام قاسمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، گفت: پس از خ��روج آمریکا، اروپایی ها 
اصرار داش��تند که ای��ران در برجام بماند و این 
برنام��ه را حفظ کند و در مقابل، آنها هم تاش 
کنند س��ازوکار مالی را هرچه زودت��ر راه اندازی 
کنند تا بتوانند مبادات مالی خود را در زمانی 
ک��ه آمریکا از برج��ام خارج ش��ده ادامه دهند. 
قاسمی در رابطه با زمان راه اندازی سازوکار مالی 
اروپا اظهار کرد: در رابطه با تعیین زمان راه اندازی 
سازوکار مالی اروپا تاریخ های متفاوتی وعده داده 
شد که این مس��اله می تواند به این دلیل باشد 
که این سازوکار برنامه ای جدید است و ابعاد آن 
خیلی برای طرفین مش��خص نبود! وی با بیان 
اینکه اتحادیه اروپای��ی باید برای هویت خود و 
اتحادیه باقی ماندنش تصمیم بگیرد و بهای آن 
را ه��م بپردازد، گفت: به هر حال ما اتکای خود 
را به این سازوکار نگذاشته ایم و به صورت 1۰۰ 
درصد به آن دل نبس��ته ایم؛ انواع مکانیسم ها و 
کانال هایی را که امکان داش��ته با آن بتوانیم با 
دیگر کشور های جهان کار کنیم بررسی کرده و 
با بسیاری از کشور ها هم به تفاهم رسیده ایم. در 
حال حاضر با تعدادی از این مکانیسم ها کار کرده 
و با آن ادامه خواهیم داد اما عاقه مند هستیم که 

مکانیسم مالی جداگانه با اروپا هم محقق شود.

در ادامه برگزاری دادگاه های ویژه، روز گذشته جلسه محاکمه ۲ تن از اخالگران بازار ارزاخبار
 در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران برگزار شد

محاکمه اعضای شبکه قاچاق ارز دولتی
اخبار

چهار شنبه ۱۲ دی ۱397وطن امروز  شماره ۲6۲۲ 

گروه سیاسی: جامعه مدرسین 
ح��وزه علمی��ه ق��م در نامه ای 
خطاب به سران قوا خواستار رفع مشکات مردم 
در عرصه اقتصادی و معیشتی و برخورد قاطع با 

مفسدان اقتصادی شد.
به گ��زارش »وطن  امروز«، چن��د روز پس از 
انتقادات تعدادی از مراجع عظام تقلید نس��بت 
ب��ه اوضاع اقتصادی و گرانی ها که در دیدار اخیر 
رئیس مجلس شورای اسامی با آنها مطرح شده 
بود، جامعه مدرس��ین حوزه علمی��ه قم نیز در 
نامه ای به سران ۳ قوه، خواستار توجه مسؤوان 
کشور به مشکات مردم و رفع مشکات بویژه در 

عرصه اقتصادی و معیشتی شد.
در بخش��ی از این نامه که به امضای آیت اه 
یزدی رسیده، آمده است: نظام مقدس جمهوری 
اس��امی ایران ب��ه عنوان یک��ی از مردمی ترین 
حکومت ه��ای جهان توجه ویژه ای به معیش��ت 
م��ردم و تامین رف��اه و عدالت اجتماع��ی دارد. 
پیش��رفت مادی مردم در کنار رش��د فضیلت ها 
و معنویت ه��ا از اهداف نظام اس��امی اس��ت و 
حاکمیت جامعه اسامی عمیقاً پیگیر و ساعی در 
تحقق این مهم می باشد. نگاهی به دستاورد های 
عظیم انقاب اس��امی نیز نش��ان می دهد این 
اهداف در برخی موارد تحقق صددرصدی داشته 
است و در برخی موارد نیز در آستانه تحقق است. 
در این میان برخی بی تدبیری ها در نحوه مدیریت 
و سیاس��ت گذاری اجرایی، مشکات عمده ای را 
برای اقتصاد و معیش��ت مردم ایجاد کرده است. 
افزای��ش روزافزون و افسارگس��یخته قیمت ها و 

بی توجهی به امر نظ��ارت و تصحیح عملکرد ها، 
کش��ور را در مقابل تحریم ها آس��یب پذیر کرده 

است.
در ادامه این نامه به جنگ اقتصادی دشمنان 
علیه ایران اش��اره شده و آمده است: شکل گیری 
بازار  س��یاه و خأه��ای قانونی ب��رای متجاوزان 
ب��ه حقوق م��ردم فرصتی فراهم کرده اس��ت تا 
از این ضعف ها سوءاس��تفاده ک��رده و بر التهاب 
بازار بیفزایند. حقیقت آن است که بموقع عمل 
نک��ردن و عدم باور به جنگ اقتصادی، فرصت ها 
و ظرفیت های بیشماری را سوزانده است. جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم ضمن بیان دغدغه ها و 
تاکید بر لزوم حمای��ت از مردم، این ولی نعمتان 

انقاب اسامی بیان می دارد:
۱- در ش��رایط پیچیده جنگ اقتصادی دشمن؛ 
مناسب اس��ت مجلس محترم با نظارت دقیق و 
موش��کافانه بر قوانین، جه��ت تنظیم و تصحیح 
خأ ه��ای قانونی اقدام کن��د و زمینه های ایجاد 
فس��اد و رانت را با تدوی��ن قوانین پایدار از میان 

بردارد.
۲- قوه قضائیه پاس��دار عدالت و چشم امید مردم 
است، باید سرپنجه های عدالت گریبان مفسدان 
اقتص��ادی را بگی��رد و ضم��ن برخ��ورد قاطع با 
آنه��ا، روزنه های فس��اد در سیس��تم اقتصادی را 
شناسایی و مس��دود کند. مبارزه با گران فروشی، 
احتکار و کم فروشی بخش��ی از فشار های مالی و 

معیشتی مردم را کاهش خواهد داد و زمینه های 
 ثبات قیمت ها و رش��د اقتصادی را فراهم خواهد 

کرد.
3- دولتمردان و مدیران اقتصادی بدانند نگاه به 
درون و توجه به ظرفیت های داخلی و در یک کام 
همان گونه که رهبر معظم انقاب اسامی حضرت 
آیت اه العظم��ی خامنه ای »مدظله العالی« بار ها 
فرموده اند: »توجه به اقتصاد مقاومتی تنها راه حل 

عبور از مشکات اقتصادی است«.
به گزارش رس��ا، جامعه مدرس��ین در بخش 
دیگ��ری از ای��ن نامه بر عدم تکی��ه به قول های 
اروپایی ها تاکید کرده و خطاب به سران قوا آورده 
است: در توافقات بین المللی و عمل به دستورات 
بانک ه��ای جهانی، ب��ه وعده ه��ای موهوم دول 
اروپایی امیدوار نباش��ید و با اصاح عملکرد ها و 
استفاده از مدیران خاق و انقابی موانع پیشرفت 
کش��ور را برط��رف و زمینه ه��ای تحقق عدالت 

اقتصادی را فراهم نمایید.
تاکید بر اقتصاد ملی موضوع دیگری بود که 
در نامه اخیر جامعه مدرس��ین به سران قوا روی 
آن تاکید ش��د. این نامه در این باره می افزاید: در 
شرایط کنونی تنها با تقویت اقتصاد ملی می توان 
به مواجهه  هوشمندانه و مقتدرانه با نظام تحریم ها 
پرداخت. پس تمام تاش خود را به کار گیرید تا 
خروج��ی تمام تدابیر و اقدام��ات دولتمردان در 
زندگی مردم منعکس و احساس شود و روح امید 
را ب��ا عمل خود به جامع��ه تزریق کنید و بدانید 
تمام ش��أن وجودی شما برای خدمت به مردم و 

مستضعفین است.

نامه مهم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به سران قوا درباره مشکات اقتصادی مردم 

3 قوه زمینه های ثبات قیمت ها را فراهم کنند
حوزه

متهم ردیف اول با همکاری س�ایر 
متهم�ان از طریق جع�ل و به طور 
ص�وری در س�ال ج�اری در ی�ک 
مرحل�ه 3۲0 میلی�ون و 66۲ هزار 
و ۲0۱ دار اخ�ذ ک�رده و در بازار به 
قیمت بس�یار باا به فروش رسانده 
در حال�ی ک�ه  هی�چ کاای�ی وارد 

نکرده است



اسکناس
نماینده کرمانشاه در گفت وگو با »وطن امروز«: 
مخالف واگذاری غیراصولی بیستون بودیم و 

وزیر اقتصاد باید توضیح دهد
 پاایشگاه بیستون

با وجود هشدارهای بسیار واگذار شد
گروه اقتصادی: با وجود اینکه صحبت از برکناری 
میرعلی اش��رف عبداه پوری حس��ینی، رئیس 
سازمان خصوصی س��ازی به دلیل واگذاری های 
پرش��ائبه در س��ال های اخیر زده می شود، این 
س��ازمان در اقدامی پربحث موض��وع واگذاری 
پتروش��یمی بیس��تون را ب��ا وج��ود مخالفت 
نمایندگان اس��تان کرمانشاه در مجلس شورای 
اسامی اجرایی کرد. این موضوع دوشنبه هفته 
ج��اری مطرح ش��د. در همین باره س��یدجواد 
حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسامی در گفت وگو با 
»وطن امروز«، گفت: ما به کلی مخالف واگذاری 
نبوده و نیس��تم و تنها خواسته ای که داریم این 
است که به قیمت عادانه روز واگذار شود، در هر 
صورت کسی مخالف کوچک شدن دولت نیست. 
وی گفت: مس��اله اینجاس��ت که واگذاری های 
انجام ش��ده تاراج بیت المال بوده  اس��ت؛ هپکو، 
آذرآب، نیش��کر هفت تپه و دیگ��ر واگذاری ها از 
این موارد اس��ت. نماینده شهرستان کرمانشاه با 
بیان اینکه تمام نمایندگان اس��تان مخالف این 
واگذاری هستند، گفت: ما هنوز درباره واگذاری 
قانع نشده ایم و هفته آینده قرار است نمایندگانی 
از وزارت اقتصاد برای توضیح هرچه بیش��تر این 

واگذاری به مجلس بیایند. 
حس��ینی کیا گفت: در بازه یک ماهه ای که 
بحث واگذاری را توانستیم به تعویق انداختیم 
چند صد میلیارد تومان به نفع بیت المال شد، 
این یعنی در قیمت گ��ذاری پایه دوم قیمت از 
بار اول با رقم فاحش��ی افزای��ش پیدا کرد که 
همین امر گویای آن است که موضوع واگذاری 
باید با دقت بیش��تری انجام می شد. وی اظهار 
داشت: به صورت کلی واگذاری شرایطی توسط 
س��ازمان خصوصی غیرقانونی است مگر اینکه 
نقد خریداری کنند. تمام تاشی که ما می کنیم 

در مخالفت با این موضوع بوده و هست. 
سابقه واگذاری بیستون ■

ماجرا از این قرار اس��ت که در س��ال 1391 
پتروشیمی بیستون بابت رد دیون دولت به بانک 
ملت واگذار می شود و این بانک مزایده ای در این 
س��ال برای فروش پتروش��یمی بیستون برگزار 
می کند که البته توفیقی در این واگذاری حاصل 
نمی ش��ود و بیس��تون بدون مش��تری می ماند. 
پ��س از آن ب��ود که مدیران بانک ملت، س��هام 
این پتروش��یمی را در فرابورس عرضه می کنند 
ک��ه در ای��ن واگ��ذاری، گروه توس��عه صنعتی 
ماهان س��پاهان برنده 68/09 درصد سهام این 
پتروشیمی می ش��ود. اما خروجی این واگذاری 
ناموفق است و سرنوشت تلخی پیدا می کند و به 
دلیل آنچه عملی نشدن بندهای قرارداد واگذاری 
اعام می شود، در محاق ابهام فرو می رود. آخرین 
خبرها حکای��ت از آن دارد که رای پرونده 160 
جلدی گروه توس��عه صنعتی ماهان سپاهان در 
بهار 97 صادر ش��ده و از ش��هریورماه هم برای 
فرجام خواهی به دیوان عالی کش��ور رفته است. 
اما در کنار خأ مدیریتی حاکم بر پتروش��یمی 
بیس��تون، بدهی این پتروشیمی نیز سنگین تر 
می شود و بر اساس آخرین یافته ها، این بدهی از 
189 میلیارد تومان بدهی ثبت شده در واگذاری 
سال 91 به بیش از 780 میلیارد تومان افزایش 

می یابد. 
موضوع واگذاری پتروشیمی بیستون مسکوت 
می ماند ت��ا اینکه در اواخر آذرماه س��ال جاری، 
خبری دال بر دس��تور توقف خصوصی س��ازی 
پتروش��یمی بیستون از س��وی فرهاد دژپسند، 
وزیر اقتصاد در خبرگزاری ها دس��ت به دس��ت 

می چرخد.
در ای��ن ب��اره احمد صف��ری، رئیس مجمع 
نمایندگان مجلس شورای اسامی کرمانشاه از 
توقف واگذاری مزایده سهام پتروشیمی بیستون 
توس��ط وزیر اقتصاد خبر داده و گفته: به دلیل 
دقیق نبودن قیمت پایه واگذاری پتروش��یمی 
بیس��تون، تخلف در مزایده محرز است. بر این 
اس��اس، زمان واگذاری بل��وک 68/09 درصدی 
شرکت پتروشیمی بیستون شامل 340 میلیون 
و 497 هزار و 25 سهم این شرکت که قرار بود 
20 آذرماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی 
از طریق مزایده انجام شود، به روز بیست وهشتم 
این ماه در حالی تغییر کرده بود که این واگذاری 

باز هم به روز دیگری موکول شد. 
بر این اس��اس، س��ازمان خصوصی سازی با 
صدور اطاعیه ای اعام کرد مزایده سهام شرکت 
پتروش��یمی بیس��تون به تاریخ 5 دی ماه تغییر 
یاف��ت که این موض��وع در همی��ن روز اجرایی 
ش��د. بر این اساس شرکت پتروشیمی بیستون 
در ش��مال شرقی شهر کرمانشاه و در زمینی به 
مساحت 63هکتار واقع شده که 500 نیرو در آن 
شاغلند. این شرکت خوراک نفت سفید و بنزن 
خود را بیشتر از پاایشگاه های کرمانش�اه و آبادان 
تأمین می کند.  تولیدات پتروشیمی بیستون هم 
 H.A.B ،)آلکیل بنزن خط��ی( L.A.B ش��امل
)آلکی�ات سنگین( و حال های صنعتی است 

که به پاایشگاه کرمانشاه برگشت داده می شود.

 رونمایی از ایران چک جدید
 50 هزار تومانی

مراسم رونمایی از نخستین نسخه نسل جدید 
ایران چک 50 هزار تومانی در محل سازمان تولید 
اس��کناس و مسکوک برگزار شد. به گزارش مهر، 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
با وجود مش��خصه های امنیت��ی، ایران چک های 
جدی��د، در بااترین س��طح بین الملل��ی از نظر 
مشخصه های امنیتی قرار دارد، گفت: از این پس، 
بتدریج اس��کناس های بانک مرک��زی بر مبنای 
مش��خصه های امنیتی جدید تولید خواهد شد. 
گفتنی اس��ت، اسکناس یادشده که با تکنولوژی 
پیچیده ای تولید ش��ده، امکان جعل را به میزان 
قابل توجهی کاهش داده اس��ت. این فناوری در 
سال 2013 روی اسکناس یورو اعمال شد و پس 
از آن، تنها کش��ورهای معدودی موفق به انتقال 
دانش فنی، خط تولید و بهره برداری از این ویژگی 

امنیتی روی اسکناس های خود شده اند.

 محاسبه درآمد نفتی بودجه 
با دار ۸000 تومانی

وابس��تگی به منابع حاصل از فروش نفت در 
سال آینده حداقل 28 درصد کمتر از امسال است. 
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنام��ه و بودجه در این باره اظهار داش��ت: درآمد 
داری نفت در بودجه س��ال آینده با احتس��اب 
نرخ 8000 تومانی ارز در سامانه نیما ممکن است 
درآمدهای نفتی را از نظر ریالی بزرگ نشان دهد 
اما وابستگی به نفت کم شده است. وی افزود: در 
بهترین شرایطی که برای سال آینده پیش بینی 
ش��ده درآمد نفتی دولت 21 میلیارد دار اس��ت 
یعنی وابس��تگی به نفت در س��ال آینده حداقل 
28 درصد نسبت به سال جاری کمتر می شود. وی 
تصریح کرد: دلیل طرح محاسبه اغواکننده افزایش 
درآمدهای نفتی این اس��ت که سال گذشته هر 
داری که به دست می آمد در 3500 تومان ضرب 
می شد )نرخ تسعیر ارز( اما در سال آینده بخشی 
از آن برای تامین کااهای اساس��ی با نرخ تسعیر 
4200 توم��ان و حدود 7 میلی��ارد دار با نرخ ارز 

8000 تومانی نیما حساب می شود.

پتروشیمی

3اقتصاد

گ�روه اقتص�ادی: دولتی ه��ا ک��ه ت��ا مدت��ی پیش 
صادرکنندگان��ی را ک��ه ارز خود را در س��امانه نیما 
نمی آوردند، خائن خطاب می کردند در حمایت از آنها 
به بانک مرکزی دستور دادند در بخشنامه ارز صادراتی 

تجدیدنظر کند.
ب��ه گ��زارش »وطن امروز«، روحان��ی 3 ماه پیش 
با انتقاد ش��دید از صادرکنندگانی ک��ه ارز خود را در 
سامانه نیما عرضه نمی کنند، گفت: »بخشی از التهاب 
در بازار ارز خارجی اس��ت ام��ا به عنوان رئیس دولت 
اعام می کنم بخش��ی از التهابات داخلی است، یعنی 
صادرکننده دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید 
امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می کند 48 
ساعت دیرتر می دهد و این کار خیانت است. دیروز به 
یکی از مسؤوان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم 

اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد«.
وی خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به 
سامانه نیما تحویل می دهند، گفت: »این کار را برای 
این انجام می دهی که بگویی س��ود بیشتری نصیب 
ش��رکت کرده ای و س��هم خود در پایان سال را بااتر 
ببری؟ ب��ا این کار به همه ملت ایران صدمه می زنید. 
حدود 6 ماه از س��ال گذش��ته و باید 20 میلیارد دار 
ارز صادرات��ی به بانک مرکزی و س��امانه نیما تحویل 
می شد. نمی خواهم اعام کنم چه مقدار ارز صادراتی از 
ابتدای سال تاکنون تحویل سامانه نیما و بانک مرکزی 
ش��ده اما چقدر ارز حاصل از صادرات باقی مانده؟ چه 
کسی مسؤول است؟ این را هم به گردن آمریکا و رژیم 

صهیونیستی بگذاریم؟«
از آن زمان بانک مرکزی به پشتوانه حمایت سران 
قوا بخشنامه هایی را برای بازگشت ارز صادراتی اباغ 
ک��رد و 3 ماه به صادرکنندگان فرص��ت داد تا بعد از 
صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما 
)یا صرافی ها و بانک های مجاز( پرداخت کنند. دیروز 
این مهلت سه ماهه به پایان رسید. صادرکنندگان طبق 
مصوبات هیأت وزیران و اباغیه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی،  مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود 
حداکث��ر ظرف مدت زمانی 3 م��اه بعد از صادرات به 
چرخه اقتصادی کش��ور هستند، از این رو با توجه به 
پایان مهلت مقرر، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون 
نسبت به این مهم اقدام نکرده    اند، باید در برگشت ارز 
حاصل از صادرات تس��ریع کنند. روابط عمومی بانک 
مرک��زی اعام ک��رد: به اطاع می رس��اند با توجه به 
پایان مهلت تعیین شده، در صورتی که صادرکنندگان 
تاکنون نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات خود 
به چرخه اقتصادی کش��ور مطابق ترتیبات اعامی و 
رفع تعهد ارزی اقدام نکرده    اند، باید نس��بت به انجام 
این مهم تسریع کنند. خاطرنشان می شود به موجب 
تکلیف مقرر در تبص��ره »2« ذیل بند »1« مصوبات 
چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 

بانک مرکزی مکلف اس��ت در صورت عدم برگش��ت 
ارز حاص��ل از ص��ادرات به چرخه اقتص��اد، اقدامات 
قانون��ی ازم را انج��ام دهد. از این رو مقتضی اس��ت 
صادرکنندگان محترم نسبت به ایفای تعهدات ارزی 
خود مطابق با مصوبات و دستورالعمل هایی که پیش تر 

به آنها اشاره شد، اقدام ازم را به عمل آورند.
با وج��ود این اباغیه اما جهانگی��ری، معاون اول 
رئیس جمهور که خود یکی از منتقدان صادرکنندگانی 
بود که برای پرداخت ارز به سامانه نیما تعلل می کردند، 
در چرخش��ی 180 درج��ه ای دس��تور داده که بانک 

مرکزی از این بخشنامه عقب نشینی کند!
رئیس اتاق بازرگان��ی ایران از نامه نگاری با معاون 
اول رئیس جمهور در رابطه با ش��یوه های بازگشت ارز 

صادراتی خبر داد و گفت: امروز وی به رئیس کل بانک 
مرکزی دستور داد تا این مشکل را حل کند.

غامحسین شافعی در جلسه شورای گفت وگوی 
دول��ت و بخش خصوص��ی گف��ت: هم اکنون بخش 
خصوصی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی با دولت در 
رابطه با نگاه به بازگش��ت ارز صادراتی مشکل دارند؛ 
این در ش��رایطی اس��ت که همه دوستان در دولت و 
مجلس، در گذشته از فعاان اقتصادی و صادرکنندگان 
به عنوان افرادی که س��رداران مقدس اقتصاد کشور 
هس��تند، نام می بردند، حال چطور شد که این افراد 
به متهمان درجه یک در اقتصاد تبدیل شده اند؟ رئیس 
اتاق بازرگانی ایران افزود: رفتارهای دولت اینطور نشان 
می دهد که تمام صادرکنندگان، سرمایه ها را از کشور 

خ��ارج می کنند و ارزها را برنمی گردانند؛ پس باید به 
دنبال این باش��یم که آنه��ا را در یک کش و تاب قرار 
دهیم که تکان نخورن��د. این نوع نگاه، رابطه دولت و 
بخش خصوصی را مخدوش می کند؛ در حالی که اگر 
صادرکننده ای سال ها دارد کار صادرات انجام می دهد، 
حتما ارز را به کشور برگردانده است، چراکه اگر قرار بود 
ارز نیاورد، حتما کشور تخلیه می شد. وی اظهار داشت: 
این رابطه را باید درست کرد؛ در زمان قبل که پیمان 
ارزی بنا گذاشته شده بود، یک عده دال غیرحرفه ای 
پیمان خر ش��دند، یعن��ی از صادرکننده درخواس��ت 
می کردند تا مبلغ مشخصی بدهد تا او کاا را به جای 
صادرکننده، صادر کند و بعد دار را با کسر مبلغی به 
صادرکننده تحویل دهد. شافعی گفت: همین افرادی 
که پیمان خر بودند، از دس��ت روسای جمهور وقت به 
عنوان صادرکننده نمونه لوح تقدیر گرفتند، برخی از 
آنها حتی از کشور خارج و برخی زندانی شدند. این در 
حالی است که رئیس کل گمرک نیز می تواند بررسی 
کند افرادی که در طول 4 سال گذشته یک کیلو کاا 
صادر نکرده اند، از فروردین تاکنون چه رقم  های باایی 
کاا صادر کرده  اند و شما فردا آنها را پیدا نخواهید کرد؛ 

در حالی که صادرکنندگان حرفه ای کنار نشسته اند.
وی اظهار داش��ت: آماری که در رابطه با صادرات 
داده می ش��ود، درست نیست، واقعا درست نیست. از 
رئیس کل گمرک سوال کردم و ایشان گفت که هنوز 
همه قیمت  های پایه صادراتی درست نشده است؛ این 
در حالی اس��ت که اکنون اگر صادرکننده بخواهد با 
رقم  های پایه صادراتی فعلی در گمرکات، کار صادرات 
انج��ام دهد، حتما باید مبالغی را هم از جیب بدهد تا 

پیمان خود را ایفا کند.

وطن امروز  شماره 2622 چهار شنبه 12 دی 1397

مدیرعامل سازمان حمایت:
قیمت های جدید خودرو نهایی شد

سیاست های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درباره قیمت خودروهای 
مش��مول قیمت گذاری و دیگر خودروها پنجشنبه 
13 دی ماه اعام می شود. عباس تابش، مدیر عامل 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
در گفت وگ��و ب��ا تس��نیم، اظه��ار داش��ت: در این 
سیاستگذاری به حقوق مصرف کنندگان توجه جدی 
شده اس��ت. وی درباره وضعیت تحویل خودروهای 
هاوال به مشتریان افزود: تعهدات شرکت درباره این 
خودرو 2300 دستگاه اس��ت اما موجودی شرکت 
فقط 400 دس��تگاه بوده و امکان تولید هم نیست. 
وی افزود: در سیاس��تگذاری جدید برای مشتریان 
هاوال که هنوز خودرو های خود را تحویل نگرفته اند 
تناسبی ایجاد کرده ایم تا حقوق آنها تأمین و رضایت 

آنها جلب شود. گفتنی است، چندی پیش رضا شیوا، 
رئیس شورای رقابت در نامه ای به رئیس جمهوری، 
دس��تورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری 
را برای وی ارس��ال کرد. ش��ورای رقابت پس از این 
ارزیابی دس��تورالعمل قیمت گذاری انواع پژو 405، 
انواع پژو پارس، انواع پژو 206، انواع سمند، رانا، انواع 
پراید و تیبا، ساینا، MVM110 و MVM315 را 
تعیین کرده است. در همین باره شهرام میرآخورلو، 
معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات س��ازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان با بیان 
اینکه قیمت خودرو باید از س��وی ستاد تنظیم بازار 
تعیین شود، گفت: تعیین قیمت خودرو باید در ستاد 
تنظیم بازار انجام شود و این ستاد قیمت  های خودرو 

را اعام کند.

خودرو

دولت از کسانی که خائن می نامید حمایت کرد؛ دستور جهانگیری به همتی برای بازنگری بخشنامه ارز صادراتی

مهلت تمام شد، ارز صادراتی به نیما نرسید!

نما
تشکیل کمیته ای برای اصاح بخشنامه رفع تعهد ارزی

ب�ا باا گرفت�ن اختاف بین صادرکنندگان و بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلس�ه اخیر 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه کشور از بی ثباتی قوانین و مقررات بشدت رنج 
می برد، گفت: بی قانونی نتیجه ای جز آسیب دیدن فضای کسب وکار ندارد؛ باید آنچه در بخشنامه بانک 
مرکزی درباره نحوه بازگش�ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مغفول مانده، مجدد مورد 
بررسی قرار گیرد؛ اگرچه نیازی به بازنگری کل بخشنامه نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
طبق آمار رس�می گمرک، 33 میلیارد دار صادرات غیرنفتی صورت گرفته، این سوال را مطرح کرد که 
باید مشخص شود از این 33 میلیارد دار چقدر ارز وارد سامانه نیما شده است، این در حالی است که باید 
از صادرکنندگان نیز سوال کرد عدد نرخ ارز باید چقدر باشد که به نظر آنها واقعی تلقی شود.  همچنین 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی نیز گفت: توافقی بین دولت و 
بخش خصوصی انجام شود و بخش خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند. پورابراهیمی 
با بیان اینکه تکلیف نحوه صدور کارت  های بازرگانی صادراتی باید یک بار برای همیشه حل شود، ادامه 
داد: در موضوع بحث نحوه تسویه ارز باید درباره چند سرفصل با بانک مرکزی توافق شود که یکی از آنها 

واردات در مقابل صادرات و دیگری پرداخت بدهی  های ارزی و سپرده  گذاری است.

بودجه

وزارت کار برنامه ای برای کارگران ندارد
بازرس مجمع عالی نماین��دگان کارگران درباره 
برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار گفت: همگان 
پ��س از چند ماه پذیرفته اند که با آمدن وزیر جدید 
این دول��ت هیچ برنامه و اراده ای برای سروس��امان 
دادن به دغدغه های جامعه کارگری نداشته است. به 
گزارش تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار درباره برگزار 
نشدن جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: به واسطه 
افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و تورم در سال جاری 
که فش��ار شدیدی بر پیکره جامعه و بویژه کارگران 
وارد آورده است، تشکیل جلسات ماهانه و فوق العاده 
ش��ورای عالی کار بیش از هر زمان دیگری ضرورت 
داشته اس��ت. متأس��فانه این موضوع به هیچ وجه 
توس��ط دول��ت و وزارت کار مورد توجه قرار نگرفته 
اس��ت، زیرا نه تنها این جلسات برگزار نشد حتی با 
توجه به درخواس��ت 3 نماینده کارگری این شورا، 
وزارت کار توجهی به این درخواس��ت نکرده است. 
وی افزود: پرسش اینجاست: دلیل بی توجهی به این 
موضوع از سوی وزارتخانه چیس��ت؟ چرا دولت در 
برابر قانون گریزی فاحش وزارت کار واکنشی نشان 
نداده است؟ آیا بی توجهی این چنینی از سوی دولت 
و وزارت کار به جامعه کارگری، سهل انگاری قلمداد 

نمی شود؟

حجتی نمی تواند قیمت مرغ تعیین کند
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به 
اعام قیمت 10هزار تومانی مرغ از سوی وزیر جهاد 
کشاورزی اظهار داشت که محمود حجتی به عنوان 
وزیر نمی تواند و نباید قیمت واقعی مرغ را متفاوت 
از قیمت اعام شده کارگروه تنظیم بازار اعام کند. 
به گزارش تس��نیم، برومند چهارآیین با بیان اینکه 
دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ افزایش خوراک طیور 
و کنجاله هاست، افزود: به عوامل افزایش قیمت مرغ 
عاوه بر عوامل گرانی دان مرغ، واس��طه ها و ذخیره 
شدن مرغ برای تامین مرغ شب عید را نیز باید اضافه 
کرد. وی با تاکید بر اینکه نباید نقش واسطه ها را در 
افزایش خ��وراک دام و طیور نادیده گرفت،  تصریح 
کرد: محال است ذرت، سویا و ریزمغذی ها به عنوان 
خوراک مرغ با همان قیمت های اعام شده به دست 
تولید کننده برس��د. چهارآیین یادآور ش��د: قیمت 
کارشناس��ی ش��ده مرغ زنده 8 هزار و 500 تومان 
اس��ت و گوشت مرغ س��ر س��فره مردم 12 هزار و 
500 تومان تمام می شود. از سوی دیگر، محمدعلی 
اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به 
اختاف قیمت گوشت مرغ گفت: قیمت های اعام 
ش��ده از سوی س��ازمان تنظیم بازار، تولیدکننده و 

مصرف کننده با یکدیگر اختاف دارد.

کشاورزیکارگر



گ�روه اجتماع�ی:  دبیرکل س��تاد 
مب��ارزه با مواد مخدر، نرخ ش��یوع 
اعتیاد در بین دانش  آموزان کشور را ۲ درصد عنوان 
کرد و گفت: این رقم درباره دانش  آموزان زیاد است و 

در واقع زنگ خطر به صدا درآمده است.
به گزارش تسنیم، اسکندر مومنی سن اعتیاد را 
۲4 سال خواند و اظهار داشت: بر خاف سن اعتیاد 
که براحتی به دست می آید، اعام اینکه مدت زمان 
دسترس��ی به مواد مخدر چند دقیقه اس��ت، راحت 
نیست و نیاز به بررسی های علمی دقیق دارد و رقم ها 
و عددهای��ی هم که در این ارتباط اعام می ش��ود، 
قابل استناد نیس��ت. دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر با اش��اره ایجاد اردوگاه های نگهداری، درمان 

و بازپروری معت��ادان متجاهر 
در استان های خراسان رضوی، 
کرمان، اصفهان، سیس��تان و 
بلوچستان و گلس��تان گفت: 
ای��ن اردوگاه ها تح��ت نظارت 
سازمان زندان ها اداره می شود و 

ستاد مبارزه با مواد مخدر هم به این سازمان کمک 
می کند. مومنی با بی��ان اینکه اعتیاد به مواد مخدر 
در بین زنان نرخ ش��یوع پایینی دارد، افزود: در حال 
حاضر طبق بررسی های انجام شده، نرخ شیوع اعتیاد 

در بین زنان 0/6 درصد اس��ت 
که برای نگهداری زنان معتاد 
متجاهر در ته��ران، 500 نفر 
ظرفیت و در کل کشور هم 10 
هزار نفر ظرفیت ایجاد ش��ده 
اس��ت. به گفت��ه وی، در حال 
حاضر حدود ۲ هزار سازمان مردم نهاد با ستاد مبارزه 
با مواد مخدر همکاری دارند که سطح همکاری های 
این انجمن ها متفاوت است. مومنی درباره نرخ شیوع 
اعتی��اد در بین دانش آم��وزان هم اظه��ار کرد: نرخ 

ش��یوع اعتیاد بین دانش آموزان بر اس��اس برآوردها 
و پژوهش های علمی اس��ت اما ب��ه صورت مطلق، 
سرشماری دقیقی نش��ده است. همان پژوهشی که 
می گوید نرخ ش��یوع اعتیاد در بین زنان 0/6 درصد 
است، نرخ شیوع اعتیاد بین دانش آموزان را ۲ درصد 
می داند که زیاد اس��ت. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر گفت: در این ارتباط، برنامه هایی را با همکاری 
وزارت آموزش وپرورش تنظیم کردیم که امیدواریم با 
اجرای برنامه های تنظیم شده، این آمار ۲ درصدی به 
کمترین حد خود برس��د. مومنی درباره ماده مخدر 
»گل« ه��م افزود: این تصور ک��ه ماده مخدر »گل« 
سبب اعتیاد نمی ش��ود نادرست اس��ت و این ماده 

آسیب های مغزی و روحی باایی دارد.

گ�روه اجتماعی:  مع��اون فناوری 
اطاعات سازمان ثبت احوال گفت: 
با ایجاد سامانه ثبت تغییر نشانی محل سکونت در 
سازمان ثبت احوال، هموطنان ۲0 روز مهلت دارند 

تغییرات را اطاع دهند.
به گزارش میزان، حمید پارسایی گفت: سامانه ای 
با عنوان ثبت تغییر نشانی محل سکونت در سازمان 
ثبت احوال ایجاد شده و به هموطنانی که نشانی آنها 
تغییر کرده یا تغییر خواهد کرد ۲0 روز مهلت داده     ایم 
ب��رای ثبت تغییر نش��انی خود اق��دام کنند. معاون 
فناوری اطاعات سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه 
این اقدام در جهت به روز کردن نشانی محل سکونت 
شهروندان راه اندازی شده است، تاکید کرد: متقاضیان 
 sabteahval.ir یا ncr.ir می توانند از طریق سامانه

تغییرات را اعام و ثبت کنند. 
وی گفت: با توجه به اینکه به 
سمت دولت الکترونیک حرکت 
می کنی��م بعد از ۲ س��اعت از 
ثب��ت اطاع��ات در س��امانه، 
تمام دس��تگاه های متصل به 

پایگاه جمعیتی س��ازمان ثبت احوال از این نشانی 
جدید اس��تفاده خواهند کرد و نیازی به این نیست 
که مردم در هر مراجعه به سازمانی فرم های کاغذی 
را پر کنند. پارس��ایی گفت: چنانچه فردی تغییرات 

محل س��کونت خود را اطاع 
ندهد برای دریافت خدمات به 
مشکل می خورد و از این پس 
ش��ماره ملی و آدرس افراد به 
تمام دس��تگاه ها اط��اع داده 
می ش��ود. وی همچنین اظهار 
داش��ت: با توجه به اینکه سرش��ماری ک��ه در حال 
حاض��ر وجود دارد زمانبر و هزینه بر اس��ت و خیلی 
هم دقیق نیست، از این پس این سامانه در شناسایی 
جمعیت و مهاجرت ها کمک خواهد کرد و هر لحظه 

که مدیران اراده کنند، می توانند آمار جمعیتی را به 
تفکیک شهر و روستا و دهستان داشته باشند. معاون 
فناوری اطاعات س��ازمان ثبت احوال کشور درباره  
کارت های هوشمند ملی نیز گفت: ۳ میلیون نفر تا 
خردادماه امس��ال برای دریافت کارت های هوشمند 
ملی ثبت نام کرده اند اما به دلیل تحریم کارت های آنها 
چاپ نشد که چاپخانه دولتی قرار است تا پایان سال 
کارت های این افراد را چاپ و آماده کند.  وی با اشاره 
به اینکه 10 تا 15 میلیون نفر از افراد واجد ش��رایط 
هنوز کارت هوشمند ملی ندارند، گفت: این افراد تا 
زمانی که کارت های ملی شان اعتبار دارد می توانند از 
آنها استفاده کنند و بهتر است تا قبل از اتمام مهلت 
کارت ها برای ثبت نام کارت هوش��مند ملی به دفاتر 

مراجعه کنند.

معاون ثبت احوال خبر دادثبت احوال

۱۵ میلیون نفر فاقد کارت هوشمند ملی

اجتماعي 0 4

مدیرکل نوسازی مدارس تهران اعام کرد
وجود ۲۳ هزار کاس درس 

فرسوده در تهران

مدیرکل نوس��ازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اس��تان تهران از وجود ۲۳ ه��زار کاس درس 
فرس��وده در اس��تان تهران خبر داد که نیازمند 

تخریب، نوسازی و بازسازی هستند.
علی ش��هری با بیان اینکه در استان تهران 
حدود ۲۳ ه��زار کاس درس فرس��وده وجود 
دارد، به ایسنا اظهار داشت: در شهر تهران ۷104 
کاس درس و در شهرستان های تهران 1۳۹0 
کاس درس نیازمند تخریب و بازس��ازی است. 
همچنین ۸۷0۸ کاس در شهر تهران و 546۲ 
کاس درس در شهرستان های تهران نیز نیازمند 
مقاوم سازی است. وی افزود: تعدادی مدرسه با 
عمر باای 60 س��ال نیز در ش��هر تهران وجود 
دارد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اس��تان تهران با اش��اره به اینکه در این حوزه با 
مشکاتی از جمله تامین زمین در تهران روبه رو 
هستیم، گفت: عاوه بر این به عنوان مثال امروز 
اگر مدرس��ه ۹ کاس��ه  را تخریب کنیم دیگر 
نمی توانیم یک مدرسه ۹ کاسه جدید به جای 
آن بسازیم و باید مدرسه را ۳ یا 4 کاسه بسازیم، 
زیرا استانداردهای ساخت فضاهای آموزشی به 

نسبت دهه های گذشته تغییر کرده  است. 
ش��هری افزود: ته��ران به لح��اظ فضاهای 
آموزش��ی به نس��بت دیگر اس��تان های کشور 
ش��رایط مطلوبی ندارد و باید مدارس��ی جدید 
احداث ش��ود تا سرانه فضای آموزشی استان را 
به شرایط استاندارد برسانیم. وی با بیان اینکه 
سرانه اس��تاندارد فضای آموزش��ی به ازای هر 
دانش آموز ۸/۳۹ مترمربع است، اظهار کرد: این 
در حالی است که اکنون سرانه فضای آموزشی 
در تهران به ازای هر دانش آموز 4/5۲ مترمربع 
اس��ت  که با سرانه مطلوب فاصله قابل توجهی 
دارد و باید 1115 مدرس��ه ب��ا 15 هزار و ۷۲5  
کاس درس جدید بسازیم تا به سرانه میانگین 

کشور برسیم.

همزمان با  ایام دهه فجر
 4 هزار واحد مسکونی

 به مددجویان تحویل می شود

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی 
س��اختمان کمیت��ه امداد گف��ت: در ف��از اول 
تفاهمنامه امداد با س��پاه، ساخت 4 هزار واحد 
مس��کونی تا دهه فجر امسال به پایان رسیده و 

تحویل خانوارهای تحت حمایت می شود.
به گ��زارش مهر، ابراهیم بازیان با اش��اره به 
اینکه مراس��م افتت��اح و واگ��ذاری ۸00 واحد 
مس��کونی به مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد سیستان وبلوچستان با حضور معاون اول 
رئیس جمهور برگزار شد، افزود: کمیته امداد در 
راستای ماموریت های خود به منظور توانمندی 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانوارهای جامعه 
هدف بویژه در مناطق روستایی، توجه ویژه ای به 
تامین مسکن مددجویان دارد. وی گفت: با توجه 
به شرایط خاص در مناطق محروم و صعب العبور، 
کمیته امداد اس��تفاده از هم افزایی و همگرایی 
نهادها و دستگاه های مسؤول در محرومیت زدایی 
را مورد توجه قرار داده اس��ت و در همین راستا 
در سال ۹5 تفاهمنامه ای را با سپاه پاسداران به 
منظور ساخت ۲0 هزار واحد مسکن روستایی 
ب��رای مددجویان امداد منعقد ک��رد. مدیرکل 
دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیته امداد اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه، 
سپاه مجری س��اخت و تامین کننده بخشی از 
اعتبارات مورد نیاز شد و کمیته امداد به عنوان 
تامین کننده مالی و معرفی کننده جامعه هدف 
ش��ناخته شد. بازیان با اش��اره به اینکه فاز یک 
ای��ن تفاهمنامه در قالب س��اخت 4 هزار واحد 
مس��کونی تا دهه فجر امسال به پایان رسیده و 
تحویل خانوارهای تحت حمایت می شود، تاکید 
کرد: س��هم استان سیستان وبلوچس��تان از فاز 
یک تفاهمنامه، ساخت هزار واحد مسکونی در 
545 روس��تای این استان بوده است که مراسم 
واگذاری ۸00 واحد مس��کونی با حضور معاون 
اول رئیس جمه��ور در یکی از واحدهای احداث 
ش��ده به صورت نمادین برگزار ش��د. مدیرکل 
دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیت��ه امداد اظهار داش��ت: برای س��اخت هر 
 واحد مسکونی روس��تایی در این پروژه بیش از 
۳0 میلی��ون توم��ان هزینه ش��ده ک��ه از این 
 میزان ۲5 میلیون تومان توسط کمیته امداد و 

5 میلیون تومان توسط سپاه تامین شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات بوشهر اعام کرد
آغاز عملیات نصب نیم ضریح 

خیمه گاهی امام حسین)ع(

عملی��ات نص��ب دو نی��م ضری��ح مقام 
خیمه گاه��ی ام��ام حس��ین)ع( و حض��رت 
قاسم بن الحسن)ع( در کربای معا آغاز شد؛ 
از این دو نیم ضریح زیبا همزمان با س��الروز 
میاد پربرکت حضرت زینب)س( رونمایی و 

به روی زائران گشوده می شود.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، عبدالرض��ا مطاف 
اظهارداشت: گروهی متش��کل از تیم نصاب 
و اس��تادکاران س��ازنده ضری��ح و هنرمندان 
قلمزن، درودگر و خاتم کار، هم اکنون مشغول 
مونت��اژ و نصب قطعات دو نی��م ضریح مقام 
خیمه گاهی امام حسین)ع( و حضرت قاسم 
بن الحس��ن)ع( در کربای معا هستند. وی 
افزود: براس��اس برنامه زمانبن��دی، از این دو 
نی��م ضریح زیب��ا همزمان با س��الروز میاد 
پربرک��ت حضرت زین��ب)س( رونمایی و به 
روی زائران گش��وده می ش��ود. مطاف افزود: 
این دو نیم ضری��ح زیبا با حمایت های مردم 
دوستدار اهل بیت علیهم السام شهر بوشهر 
و برازج��ان طی بیش از ۲ س��ال در اس��تان 
بوشهر ساخته شد. وی گفت: پیش از این، با 
همت خیرین استان بوشهر، نیم ضریح مقام 
خیمه گاهی حضرت عباس)ع( نیز ساخته و 
در کربا نصب شده بود. خیمه گاه )به عربی: 
مخیم( از زیارتگاه های شیعیان در کرباست 
که در محل برپایی خیمه های امام حسین)ع( 

و یارانش در واقعه عاشورا بنا شده است.

 کان��ون زبان ای��ران مجموع��ه کتاب های 
»بس��تان العربیه« را برای نخس��تین بار در 
ایران برای آموزش زب��ان عربی به نوجوانان 
11 ت��ا 14 س��ال منتش��ر ک��رد. مس��ؤول 
بخش عربی کانون زب��ان در این باره گفت: 
کتاب های »بس��تان العربیه« برای نخستین 
بار با رویک��ردی مبتنی ب��ر4 مهارت اصلی 
)شنیدن، خواندن، صحبت کردن و نوشتن( 
ب��رای نوجوان��ان 11 تا 14 س��ال طراحی و 
چاپ شده است. این کتاب ها در بخش عربی 
کانون زبان ایران از سوی کارشناسان بخش 
عربی آماده ش��ده و تاش دارد با استفاده از 
تصاویر جذاب به آم��وزش کلمات روزمره و 

کاربردی زبان عربی بپردازد.
 معاون برنامه ریزی، توس��عه شهری و امور 
شورای ش��هردار تهران گفت: اصاح ساختار 
و تعیین تعداد معاونت های شهرداری باید با 
توجه به ش��رایط، ماموریت ها و حجم کار در 
برنامه سوم توس��عه شهر تهران تعیین شود. 
سکینه اشرفی با اش��اره به طرح پیشنهادی 
اعضای ش��ورای ش��هر برای کاه��ش تعداد 
معاونت های ش��هرداری از ۹ ب��ه 6 و حذف 
پس��ت های قائم مق��ام و مش��اور از س��طوح 
ش��هرداری تهران افزود: مطالعه ای در س��ال 
۸۹ انجام ش��ده که در آن مطالعه پیش��نهاد 
شد تعداد معاونت ها از ۹ به 6 معاونت و تعداد 
ادارات کل از 4۸ به ۳۲ اداره کل کاهش یابد.

وی با تاکید بر اینکه این مطالعه صرفا کاهش 
تعداد معاونت ها نب��وده، تصریح کرد: در این 
مطالعه جامع، کل س��اختار شهرداری مورد 
توج��ه قرار گرفته بود و اینگونه نبود که تنها 

به بخشی از اصاح ساختار پرداخته شود.
 نمایشگاه بین المللی پوستر های آب تحت 
عن��وان »به رنگ حیات«  ب��ا نمایش 4۸ اثر 
از هنرمندان 1۷ کش��ور جه��ان در باغ موزه 
قص��ر برگزار می ش��ود. این نمایش��گاه عصر 
پنجش��نبه س��یزدهم دی ماه س��اعت 15در 
نگارخانه ملک الش��عرای بهار ب��اغ موزه قصر 
گش��ایش خواهد یاف��ت. در این نمایش��گاه 
4۸ اث��ر از هنرمندانی از کش��ورهای ایران، 
آمریکا، لهس��تان، پرو، سوییس، کره جنوبی، 
کنیا، چین، یونان، اکوادور، روسیه، اندونزی، 
فلسطین، فرانسه، مکزیک، اوکراین و اکوادور 

به نمایش در خواهد آمد.
 معاون خدمات شهری شهرداری تهران بر 
اتخاذ تمهیدات ویژه در »طرح اس��تقبال از 
نوروز ۹۸« در س��طح ش��هر تهران با رویکرد 
اقدام��ات نوآوران��ه، خاقان��ه و زیبای��ی و 
نش��اط بخشیدن به ش��هر تهران تاکید کرد. 
مجتبی یزدانی در جلس��ه ش��ورای مدیران 
عامل حوزه معاونت خدمات ش��هری گفت: 
از هم اکنون تمهی��دات و تدابیر ازم درباره 
»طرح استقبال از نوروز ۹۸« با شعار»تهران 
ش��هری برای همه« آغاز شده است. یزدانی 
تاکید کرد: برنامه ریزی های ازم برای ایجاد 
روحیه نشاط، شادابی و امید در شهروندان با 
 تغییر و تحول در سیما و منظر شهری انجام 

می شود.

نبض جامعه

لی�ا ش�وقی: س��ازمان جهان��ی بهداش��ت برای 
نظام ه��ای س��امت ۳ هدف تعریف کرده  اس��ت. 
افزایش پاسخگویی نظام سامت، کاهش پرداخت 
مستقیم از جیب مردم و کاهش درصد خانوارهایی 
که به دلیل دریافت خدمات س��امت دچار هزینه 
کمرش��کن ش��ده اند ۳ هدف تعریف شده سازمان 
جهانی بهداشت است. بنا بر همین اهداف در طرح  
تحول سامت کشور هم بسته های خدماتی طرح 

بیمه سامت تنظیم شد.
 بر این اس��اس کاهش میزان پرداختی بیماران 
بس��تری در بیمارس��تان ها، حمایت از ماندگاری 
پزش��کان در مناط��ق مح��روم، حضور پزش��کان 
متخصص مقیم در بیمارس��تان ها، ارتقای کیفیت 
خدمات ویزیت در بیمارس��تان ها، ارتقای کیفیت 
هتلینگ در بیمارستان ها و دستورالعمل حفاظت 
مالی از بیماران صعب العاج، خاص و نیازمند بخشی 

از برنامه های این طرح مهم بود.
4 سال گذشت! ■

با گذش��ت حدود 4 سال از ش��روع طرح تحول 
س��امت آنطور که باید این طرح ب��ه مرحله عمل 
نرسیده و بسیاری از برنامه ها روی کاغذ مانده است. 
یکی از مهم ترین بخش های طرح، خدمات رسانی و 

تکریم جایگاه و شأن بیماران است. بر اساس این طرح 
قرار بود شأن و جایگاه یک بیمار و همراهش در زمان 
مراجعه به مراکز درمانی به طور شایسته حفظ شود 
اما مشکات مردم در مراکز درمانی مانند صف  های 
طوانی، برخی رفتارهای نادرس��ت و خدمات رسانی 
نامناسب بخشی از روزمرگی های بیمارستان ها شده 
است. مراکزی که به طور طبیعی کارشان باید درمان 

درد بیم��اران باش��د، در برخی 
م��وارد خود نم��ک روی زخم 
بیم��اران می ش��وند. ازدح��ام،  
بروکراس��ی  مالی،  دغدغه  های 
اداری ب��رای مراحل پذیرش و 
ترخیص بیمار، بدهی های کان 
بیمه ها به بیمارستان ها، گرانی و 
در مواردی کمبود دارو، همگی 
باعث شده روند خدمات رسانی 
به بیم��اران و تکری��م آنها که 

جزئ��ی از وظایف مهم این مراکز و کادر پزش��کی و 
پرس��تاری اس��ت، این روزها آنطور که باید تکمیل 

نباشد.
منشور حقوق بیمار ■

در حالی تکریم بیماران در بیمارستان ها، بویژه 

بیمارس��تان های دولتی بدرستی رعایت نمی شود 
که نه تنها در س��ند تحول سامت، بلکه روی در و 
دیوار بیمارستان ها، اطاعیه  های چندبخشی به نام 
منشور حقوق بیمار نصب شده است؛ منشوری که 
شامل مفادی اس��ت که منجر به تکریم بیماران و 
خانواده های شان می شود. در بخش هایی از منشور 
بیمار آمده اس��ت: »حق برخ��ورداری از مراقبت و 
درمان مناسب و با کیفیت باا، 
حق برخ��ورداری از اطاعات، 
حق محرمان��ه بودن اطاعات 
بیماران،  حق رضایت آگاهانه، 
ح��ق  رای،  اس��تقال   ح��ق 
برخورداری از آموزش سامت 
و بهداشت، حق رعایت محیط 
خصوصی بیمار، حق داش��تن 
اب��راز اعتراض  آرامش، ح��ق 
و ش��کایت و ح��ق جب��ران 

خسارت«. 
دود بدهی ها در چشم بیماران ■

همه اینه��ا اهمیت توجه به بیماران را نش��ان 
می دهد. هر چن��د تکریم بیمار و خانواده اش نکته 
مهم و حیاتی نظام س��امت است و همه مدیران 

بیمارس��تان ها به آن اش��اره می کنند و هدف خود 
را این می دانند اما در عمل همیش��ه بخشی از این 
هدف فدای درآمدهای مالی می شود. توجه نکردن 
به رضایت بیماران و خانواده ها به بیمارستان ها ختم 
نمی شود؛ نظام بیمه ای کشور هم که جزئی از سند 
طرح تحول سامت است، به  بیماران بی توجه است 
و در این می��ان دود بدهی های کان بیمه ای ها به 
بیمارستان ها و بندهای ریز و درشتی که از ندادن 
حق بیمه بیماران شانه خالی می کنند، در نهایت به 

چشم بیماران می رود. 
بنای اصلی طرح تحول ■

بیمارانی که بنا به طرح تحول س��ند نباید نگران 
هزینه های درمان  باشند، امروز زیر هزینه های سنگین 
بیمارستان ها و بی توجهی بیمه ها کمرشان خم شده  
است. طرح تحول سامت بر پایه  تکریم و احترام به 

شخصیت بیمار و همراه بیمار بنا شده است. 
بیمار و خانواده اش رنج تحمل درد و هزینه ها را 
دارند، در این شرایط توقع احترام و خدمات رسانی 
مناسب داشتن از بیمارستان و مراکز بیمه ای انتظار 
بی جایی نیس��ت. طرحی که روزی ق��رار بود امید 
دل های نگران بیماران باشد، امروز انگار امید بیماران  

به تکریم و احترام را نقش بر آب کرده است.

عتبات

مشکات مردم در مراکز درمانی مانند 
صف  های طوان�ی، برخ�ی رفتارهای 
نادرس�ت و خدمات رس�انی نامناسب 
بخشی از روزمرگی های بیمارستان ها 
شده است. مراکزی که به طور طبیعی 
کارشان باید درمان درد بیماران باشد، 
در برخ�ی موارد خ�ود نمک روی زخم 

بیماران می شوند

چهار شنبه ۱2 دی ۱397وطن امروز  شماره 2622 

رئیس سازمان جوانان جمعیت هال احمر عنوان کرد
آموزش کمک های اولیه به دانشجو معلمان

رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران مطرح کرد
برگزاری جشنواره آتش به اختیار تا ۱۵ بهمن

گروه اجتماعی: رئیس س��ازمان 
جوان��ان جمعی��ت هال احمر 
از امضای تفاهمنامه با دانش��گاه فرهنگیان برای 
آموزش کمک های اولیه و امداد و نجات به دانشجو 

معلمان خبر داد.
با  شهاب الدین صابونچی 
اش��اره به اینکه از سال های 
گذش��ته تاکن��ون یک��ی از 
حوزه های فعالیت س��ازمان 
جوانان هال احمر، بحث ارائه 
آموزش های هال احمر بوده 

است، به ایسنا گفت: اغلب افراد با سنین گوناگون 
خاط��ره ای از آموزش های هال احم��ر در دوران 
تحصیل خود دارند. این آموزش ها در بخش های  
گوناگ��ون اما بیش��تر در زمین��ه آموزش هایی با 
محوری��ت کمک های اولیه و ام��داد و نجات ارائه 
می شود، اگر چه باور ما این است تمام فعالیت های 
هال احم��ر از اصل اولیه آن یعنی بشردوس��تی 
نش��أت می گیرد، بنابراین اگر کار امداد و نجاتی 

هم انجام می دهیم در راستای همان بشردوستی 
است و شاید به همین دلیل در سال های گذشته 
سمت و س��وی آموزش ها توسعه پیدا کرده، اگر 
چه آموزش های فرهنگی - هنری و نظیر آنها نیز 
ارائه می ش��ده است. وی با بیان اینکه یکی دیگر 
از فعالیت ه��ای انجام ش��ده 
برای تقویت زنجیره آموزش 
کمک های اولی��ه و  امداد و 
نجات، امضای یک تفاهمنامه 
جامع با دانش��گاه فرهنگیان 
ب��ود، اظهار داش��ت: یکی از 
دایل  امضای این تفاهمنامه با دانشگاه فرهنگیان 
این بود که دانشجویان این دانشگاه معلمان  آینده 
هستند و س��رمایه گذاری بر آموزش این افراد به 
نوعی سرمایه گذاری برای آموزش نسل های بعدی 
است. می توانیم امیدوار باش��یم این افراد پس از 
یادگیری، عاوه بر به کارگیری آن در مواقع ازم، 
این آموزش ها را به دانش آموزان خود نیز منتقل 

کنند.

گروه اجتماعی: رئیس س��ازمان 
از  ته��ران  ش��هرداری  بس��یج 
برگزاری جش��نواره آتش به اختی��ار از ابتدای دی 
ت��ا پانزدهم بهمن خبر داد و گف��ت: تمام آثار باید 
 در قالب فرهنگی، بومی، اس��امی و ایرانی باشند. 

بیس��ت و شش��م بهمن م��اه 
نمایشگاهی از آثار ارسالی به 
این جش��نواره برگزار خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، مجتبی 
س��الک در تش��ریح عملکرد 

سازمان بسیج شهرداری تهران و طرح های پیش رو 
که توسط بسیج شهرداری تهران اجرایی خواهد 
شد، گفت: بسیج یکی از صادرات نرم افزاری کشور 
ما در حوزه انقاب اسامی بوده است. در حقیقت 
همان طور که در حوزه پتروشیمی و دیگر حوزه ها 
صادراتی داشته ایم در حوزه بسیج هم صادراتی به 
یمن و سوریه داشته ایم. وی افزود: فعالیت بسیج 
در تمام حوزه ها قابل مشاهده است. به عنوان بسیج 

شهرداری تهران به مدیریت شهری کمک می کنیم 
و باید به این نکته توجه داشت که بسیج شهرداری 
تهران داخل هیچ حزبی نیست و وابستگی حزبی و 
جریانی ندارد و تنها زیر پرچم وایت فقیه فعالیت 
می کند. وی اجرای برنامه های طرح آتش به اختیار 
را یک��ی از دس��تور کارهای 
مهم بسیج شهرداری تهران 
خوان��د و اف��زود: طرح آتش 
به اختی��ار ویژه افراد حقیقی 
و غیردولتی اس��ت به شکلی 
که ه��ر ش��خصی می تواند 
در جریان های فرهنگی آث��ار خود را به دبیرخانه  
این جش��نواره ارسال کند. عاقه مندان می توانند 
آث��ار خ��ود را از اول دی ماه لغایت پانزدهم بهمن 
ارسال کنند. تمام آثار باید در قالب آثار فرهنگی، 
بومی، اس��امی و ایرانی باشد. پس از این مرحله 
آثار رس��یده از شانزدهم تا بیست و دوم بهمن ماه 
داوری خواهند شد و روز بیست و ششم بهمن ماه 

نمایشگاهی از این آثار برگزار خواهد شد.

آوای شهرهال

گزارش »وطن امروز« از مهم ترین دغدغه مردم در طرح تحول سامت

 »تکریم بیمار« درمان می خواهد!
کارشناسان بر این باورند تکریم بیمار و همراهش در مراکز درمانی دولتی یکی از بخش  های مغفول در طرح تحول سامت است

کوتاه و گویا

نرخ شیوع 2 درصدی اعتیاد در بین دانش آموزاناعتیاد
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گروه سیاس�ی: در زمان رقابت های انتخاباتی سال 2016 میادی 
آمریکا که بین هیاری کلینتون و دونالد ترامپ برگزار شد، به لطف 
برخی رسانه های داخلی ایران که پیش تر نیز ارادت خود را به اوباما 
و دموکرات ها بارها ابراز کرده بودند، حدس زدن اینکه کدام یک از 
2 طرف حامی جنگ با ایران بوده و در برخورد با کشورمان تندروتر 
است، کار راحتی بود. بر اساس گفتمان این رسانه ها که بشدت در 
جامعه تبلیغ می شد، هیاری کلینتون مدافع گفت وگو با ایران و 
البته امتیاز دادن های بی اساس در مذاکرات هسته ای بود و دونالد 
ترامپ آمده بود تا با ایران وارد جنگی اساسی شود. آنها همین طور 
ای��ن انگاره را تقوی��ت می کردند که درصورتی ک��ه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا شود، حضور نظامی آمریکا در منطقه بیشتر 
و تهدیدات علیه ایران در مرزهایش نیز مستمرتر شده و با شدت 
بیشتری دنبال می شود. این افراد که قبل از این نیز بارها با توسل 
به راهکار نگه داشتن »سایه جنگ بر فراز ایران«، نظام جمهوری 
اس��امی را به معامله با غرب یا کوتاه آمدن در سیاست ها و خط 
قرمز های هسته ای تشویق کرده بودند، بیان می کردند درصورتی  
که ترامپ رئیس جمهور آمریکا ش��ود احتمال خطر نظامی ولو به 

صورت مقطعی و کوتاه مدت اجتناب ناپذیر است.
رسانه های غرب گرا در طول مدتی که رقابت های انتخاباتی در 
آمری��کا در حال برگ��زاری بود به نحوی به تبلیغ برای کلینتون و 
دموکرات ها پرداختند که می شد آنها را به عنوان اعضای کمپین 
انتخابات��ی کلینتون در ایران نامید! آنه��ا بیان می کردند هیاری 
کلینتون و دموکرات ها طرفدار حضور نظامی کمتر ایاات متحده 
در خاورمیان��ه هس��تند و در صورت پی��روزی هیاری کلینتون، 
آمری��کا وارد تعام��ل منطقه ای با ایران می ش��ود و به دلیل اینکه 
خطر و اولویت اول آمریکا خطر شرق آسیا و چین است، کلینتون 
در صورت پیروزی وارد تعامل و گفت وگوی مؤثر با ایران ش��ده و 
درعین حال عربستان را هم به عنوان اهرم ثبات منطقه به رسمیت 
ش��ناخته و درنهایت منطقه را به اصطاح بین ایران و عربس��تان 
تقسیم کرده و به کار اصلی خود که تمرکز بر منطقه شرق آسیاست 

می پردازد.

بدی��ن ترتیب پازل رفتاری اصاح طلب��ان و حامیان ارتباط با 
آمریکا در ایران بدین صورت تکمیل می شد که با ترسیم چهره ای 
جنگ طل��ب از ترامپ، رفتار خود در جهت حمایت از دموکرات ها 
و کلینت��ون را توجیه و به گفتمانی صحیح و قابل تأمل تبدیل و 
در مرحله بعد نهادینه کردن ایده مذاکرات منطقه ای و موش��کی 
با آمریکا را مطرح می کردند. البته این راهکار از نظر آنها سیاستی 
2 سر برد بود؛ اگر کلینتون به ریاست جمهوری می رسید، ماجرای 
اجرایی ساختن برجام و گفت وگوهای بعدی منطقه ای و موشکی به 
دلیل دوستی با آمریکا رواج پیدا می کرد و اگر ترامپ رئیس جمهور 
می ش��د نیز ترس از جنگ، آنها را به س��مت ضرورت گفت وگو با 

ترامپ و دادن امتیازات منطقه ای به آمریکا پیش می برد.
پشت پایی که ترامپ به آمریکاگرایان ایران زد ■

با این حال این سیاس��ت ها و فضاسازی های رسانه ای به دلیل 
شکس��ت در به ثمر رساندن برجام و در عین حال مخالفت صریح 
نظام و نیز آماده نشدن افکار عمومی برای بستن قراردادهای برجام 
منطقه ای و موشکی، با بن بست مواجه شد. در همین حال می توان 
به پشت پایی که ترامپ به »دموکرات دوستان« ایرانی زد اشاره کرد.
ب��ا تصمیم ش��خصی ترامپ ب��رای بیرون کش��یدن ارتش و 
نظامیان این کشور از سوریه و افغانستان و کاهش حضور نظامی 
آمری��کا در منطقه، تمام این تحلیل ه��ا به یکباره در گفتمان این 
رس��انه ها رنگ باخت. از آن مهم ت��ر، واکنش هیاری کلینتون و 
دموکرات های کنگره بود که آب پاکی را روی دست اصاح طلبان 
و دموکرات دوستان ایرانی ریخت. در شرایطی که جمهوری خواهان 
که اکثراً لقب جنگ طلب به آنها داده می شد، از این تصمیم ترامپ 
حمایت کردند، هیاری کلینتون و رهبران دموکرات در کنگره به 
یکباره فریاد وامصیبتا سر دادند که خروج نظامی آمریکا از منطقه 
بشدت خطرناک بوده و پنتاگون همچنان باید پرونده سوریه، عراق 
و افغانستان را در دست داشته باشد. آنها اینگونه تحلیل می کردند 
که خروج آمریکا از افغانس��تان و عراق در واقع هدیه کریس��مس 
ترامپ به ایران و روس��یه بوده و ب��ا این اوصاف، حضور منطقه ای 
ایران و قدرت نفوذ آن در کشورهای همسایه و بویژه سوریه بشدت 

افزایش خواهد یافت. این نوع تحلیل ها و خوشحالی تعداد زیادی از 
جمهوری خواهان و همچنین مردم آمریکا که نظرسنجی ها نشان 
می داد از این تصمیم ترامپ حمایت می کنند، چهره جنگ طلب 
و خش��ن دموکرات ها را بیش از پیش به جهان نش��ان داد. بدین 
ترتیب تنها یک تصمیم ترامپ درباره منطقه- که البته در دوران 
تبلیغات انتخاباتی نیز به آن اشاره کرده بود و مسأله تازه ای برای 
دنی��ا نبود- روحیه و چهره اصلی دموکرات ها را برای تمام دنیا به 
نمایش گذاش��ت. برخاف تحلیل غرب گراها در ایران که مدعی 
بودند دموکرات ها و هیاری دنبال خروج از منطقه و دادن بخشی 
از منطقه به ایران هستند، واکنش هیاری و دموکرات ها به تصمیم 
ترام��پ برای خروج نظامی از س��وریه و کاهش حضور نظامی در 
افغانس��تان نش��ان داد اتفاقاً آنها دنبال افزایش حضور نظامی در 

منطقه و تحت فشار قرار دادن ایران هستند.
این مسأله پدیده ای نیست که تنها در ایران مشاهده و تحلیل 
ش��ده باش��د. در آمریکا نیز تحلیلگران بخوبی ب��ه این خاصیت 
دموکرات ها واقف هس��تند و تحلیل های بسیار جالبی در این باره 
داشته اند. نشریه آتانتیک در مقاله ای به بررسی رفتار دموکرات ها 
درباره تصمیم ترامپ برای خاتمه دادن به جنگ های بی پایان آمریکا 
در دنیا پرداخته و نوشته است: »روال معمول در واشنگتن این بود 
که حزب دموکرات را متمایل به چپ می دانستند و معتقد بودند 
این حزب هر روز بیشتر از روز قبل به سمت اهداف و جهان بینی 
سیاسی چپ حرکت می کند با این حال اخیراً با پدیده ای روبه رو 
ش��ده که تاکنون چندان هم توجهی به آن نشده است: در مسأله 
سیاست خارجی، دموکرات های مستقر در واشنگتن دونالد ترامپ 
را با اندیش��ه های راست گرایانه )رویکرد رئالیس��تی( مورد هدف 
ق��رار داده و به او حمله می کنند. آنها ترام��پ را به دلیل دخالت 
روس��یه در انتخابات سال 2016 مورد انتقاد قرار نمی دهند، بلکه 
او را به دلیل نوع رویکردش با کشورهایی که تاکنون گفته می شد 
با ایاات متحده رویکرد خصمانه دارند و همچنین تصمیم ترامپ 
برای کاستن از میزان حضور نظامیان آمریکایی در سراسر جهان 
مورد انتقاد قرار می دهند. ماه ژوئن س��ال 2018، چاک ش��ومر، 

رهبر اقلیت سنا، ترامپ را به خاطر دیدار با کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی مورد سرزنش قرار داد و از او خواست تحریم های مرتبط 
با کره ش��مالی را تا از بین بردن کامل برنامه های موشکی و ساح 
هسته ای کره شمالی همچنان حفظ کند. در همان ماه سناتورهای 
دموکرات در نامه ای به ترامپ از اینکه او مانورهای مشترک نظامی 
با کره جنوبی را در جهت رس��یدن به هدف مذاکره با کره شمالی 
تعلیق کرده بود، بشدت مورد انتقاد قرار دادند. آنها همچنین قانونی 
را معرفی کردند که در صورت تصویب می توانست جلوی هرگونه 
عقب نشینی نیروهای آمریکایی از شبه جزیره کره را بگیرد. در ماه 
ژوئیه و قبل از سفر ترامپ به اروپا، 44 دموکرات از کمیته نیروهای 
نظامی و امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ترامپ خواستند 
همچنان تحریم ها علیه روسیه را تا زمانی که شبه جزیره کریمه به 
اوکراین بازگردد، حفظ کند و هرگونه همکاری نظامی بین آمریکا و 

روسیه را تا مدت زمان نامعین به حالت تعلیق درآورد«.
تحلیلگر نش��ریه آتانتی��ک در ادامه به برخ��ی دایل خروج 
آمریکا از سوریه اشاره و بیان کرده است که شاید ترامپ برخاف 
روسای جمهور قبلی آمریکا بتواند رویه ای نوین در سیاست خارجی 
آمریکا راه بیندازد و سیاس��ت های اصل��ی ایاات متحده در قبال 
کشورهای جهان را دستخوش تحول مثبت کند. آتانتیک در ادامه 
تصریح کرده است: »آمریکایی ها غیر از حضور نظامی و قدرت نمایی 
در منطقه خاورمیانه باید به فکر همکاری با کشورها نیز باشند. در 
این راس��تا، خطر ایجاد چالش و درگی��ری در منطقه برای اینکه 
وانمود ش��ود جز آمریکا هیچ قدرت ب��زرگ دیگری در دنیا وجود 
ندارد، باعث می ش��ود تمام فرصت ها برای همکاری های بعدی با 
قدرت های بزرگ جهانی از بین برود. هر کدام از قدرت های بزرگ 
جهانی خواهان حفظ قدرت و تأثیرگذاری منطقه ای بر کشورهای 
همسایه شان هستند. خطر کردن در از بین بردن این تأثیرگذاری 
باعث می ش��ود در مسائل دیگر جهانی نتوان با آنها به همکاری و 
درک متقابل رسید. شاید بهتر باشد آمریکا کمی هم حق کشورها 
برای نفوذ و حضور منطقه ای و تأثیرگذاری بر همسایگان ش��ان را 
بپذیرد. از این منظر می توان مش��اهده کرد که هر قدر آمریکا بر 
چین یا روسیه یا ایران فش��ار بیاورد که در مرزهای خود محدود 
شوند، سخت تر است که از آنها برای تأمین اهدافش کمک بخواهد. 
تنها همکاری و درک متقابل می تواند معاهده کاهش س��اح های 
استراتژیک را که سال 2021 زمان آن به پایان می رسد به تمدید 
آن یا تدوین معاهده جدیدی برای جلوگیری از جنگ های هسته ای 
یا رقابت های تس��لیحاتی برس��اند. اگر آمریکا و روسیه نتوانند در 
این باره با یکدیگر همکاری کنند، جان بس��یاری از انس��ان ها در 
سراسر جهان به خطر می افتد. درباره سوریه نیز به همین ترتیب 
اس��ت، ایاات متحده تنها روی تعداد کمی از کردها و گروه های 
س��نی مبارز]تروریست[ در این کشور تأثیر دارد. تنها همکاری با 
ایران و روسیه است که می تواند باعث ایجاد توافق درباره پایان دادن 
به جنگ سوریه ش��ود. درباره افغانستان هم همین مسأله صدق 
می کن��د. ایاات متحده روی دولت این کش��ور نفوذ دارد و این در 
حالی است که ایران و روسیه تأثیرگذاری بیشتری بر طالبان دارند 
و در همین حال چین نیز تأثیرگذاری بیشتری روی پاکستان دارد. 
یک همکاری و اجماع جهانی می تواند مسأله امنیت در افغانستان را 
برای همیشه حل کند. درباره مسأله کره شمالی نیز همین رویکرد 
باید مورد توجه قرار گیرد. اجماع قدرت های جهانی و تأثیرگذاری 
آنها روی کره شمالی است که می تواند این کشور را وادار کند دست 
از ساح های هسته ای اش بردارد«. نشریه نیویورک دیلی نیوز نیز در 
گزارشی بیان کرده است که سیاست ترامپ برای خروج نیروهای 
نظامی آمریکا از سوریه، دموکرات ها را در شرایط بد و پیچیده ای 
قرار داده است: »تنها تعداد کمی از نمایندگان دموکرات در مجلس 
نمایندگان و سنای آمریکا از تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه 
پشتیبانی می کنند. با وجود اینکه دموکرات ها در تبلیغات انتخاباتی 
خود بارها به موضوع جنگ های بدون نتیجه و بی پایان آمریکا اشاره 
کرده اند اما افراد شاخص این حزب که انتظار می رود در انتخابات 
س��ال 2020 نیز نامزد شوند، در این باره سکوت اختیار کرده اند. از 
جمله این افراد می توان به جو بایدن، کاماا هریس، کوری بوکر و 

حتی برنی سندرز اشاره کرد«.
ای��ن روزنام��ه در ادامه نکته جالب��ی را درب��اره کمپین های 
انتخاباتی دموکرات ها در انتخابات های ریاست جمهوری سال های 
2004، 2008 و 2016 بیان کرده و نوش��ته اس��ت: »درحالی که 
در انتخابات ه��ای 2004 و 2008 به دلیل جنگ آمریکا با عراق و 
افغانستان، موضوع اصلی کمپین های انتخاباتی مسأله جنگ بوده 
است و دموکرات ها بارها به این مسأله اشاره می کردند، در انتخابات 
س��ال 2016 که هیاری کلینتون نام��زد دموکرات ها بود، هیچ 
اشاره ای به مسأله جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، 
عراق و سوریه نمی شود. این در حالی است که یکی از موضوعات 

مورد عاقه ترامپ که بارها به آن نیز اشاره کرد همین مسأله بود.
بر اس��اس این گ��زارش، در ط��ول دوره رقابت های انتخاباتی، 
کلینتون موضعی جنگ طلبانه و سخت در قبال جنگ ها گرفته و 
از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، عراق و سوریه حمایت 
کرده بود. س��ندرز هم ترجیح داد تنها درب��اره موضوعات داخلی 
آمریکا اظهارنظر کند و مسائل را به سمت حمایت یا انتقاد از حضور 

نیروهای آمریکایی در سراسر جهان نکشاند«.
حمایت جنگ طلبان از کلینتون به دلیل مواضعش در قبال  ■

ایران
نیویورک دیلی نیوز در ادامه به مس��أله ایران نیز اشاره کرده و 
نوشته است: »در طول دوران تبلیغات انتخاباتی، کلینتون به دلیل 
دوس��تی با هنری کیس��ینجر، خود را متعهد به در پیش گرفتن 
سیاستی قوی برای مقابله با ایران دانست. همین مسأله باعث شد 
مشاوران جنگ طلب بوش در شورای امنیت ملی این کشور بشدت 
از او حمایت کرده و از مواضعش قدردانی کنند«. این نش��ریه در 
ادامه آورده اس��ت: »جنگ طلب بودن و تندروی کلینتون بود که 
باعث ش��د او پست ریاس��ت جمهوری را در انتخابات سال 2016 
میادی از دست بدهد. این مسأله را تحقیقات گسترده 2 دانشگاه 
بوستون و مینه سوتا نشان داده است. شاید همین تحلیل ها باشد 
که برنی س��ندرز را به این نتیجه رس��انده که شاید بهتر باشد در 
برهه کنونی و به دلیل اینکه در انتخابات بعدی بتواند رأیی بیشتر 
از ترامپ بیاورد، همان سیاست ترامپ را درباره جنگ ها در پیش 
بگیرد. او بتازگی از جنگ آمریکا و همکاری اش با عربستان در یمن 
انتقاد کرده و مشاور ارشد سیاست خارجی خود را تغییر داده و از 
»مت داس« که یکی از منتقدان کلیدی سیاس��ت های آمریکا در 
خاورمیانه است استفاده می کند. با این حال تمام نامزدهای دیگر 
حزب دموکرات از جمله »جو بایدن«، »هریس«، »بروکر« و حتی 
»الیزابت وارن« تصمی��م ندارند در صورت نامزدی برای انتخابات 
بعدی ریاس��ت جمهوری به مسائل سیاست خارجی بپردازند و در 
گفت وگوهای خود به مس��ائل سیاس��ت داخلی در ایاات متحده 
بس��نده خواهند کرد. از همین منظر می توان مش��اهده کرد که 
تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از س��وریه و 
افغانستان، بشدت سیاست جنگ طلبانه دموکرات ها را به نمایش 
گذاشته و دست برتر را در مسائل انتخاباتی در اختیار او قرار داده 

است«.
مس��اله جالب درباره گزارش های رسانه های آمریکایی درباره 
جنگ طلب بودن دموکرات ها اینکه زمانی که ژنرال متیس به عنوان 
وزیر دفاع آمریکا در اعتراض به این تصمیم استعفای خود را به کاخ 
سفید تسلیم کرد، ترامپ بیان کرد از نظر او متیس بیشتر از اینکه 

جمهوری خواه باشد، دموکرات است!

 نقش »هیاری کج وکوله« 
در تأسیس داعش

مخالف��ت هی��اری با خ��روج نظامی از س��وریه بخوبی 
نش��ان می دهد که کلینتون مخالف تضعیف تروریست های 
ض��د جریان مقاومت در منطقه اس��ت. دموکرات ها بارها در 
مخالفت با خروج نظامی آمریکا از س��وریه اذعان کرده اند که 
این خروج باعث افزایش قدرت ایران در منطقه می ش��ود اما 
آنها به این سؤال پاسخ نداده اند که چرا خروج نظامی آمریکا 
از منطقه قدرت ایران را بیش��تر می کند؟ پاسخ به این سؤال 
بسیار ساده تر از چیزی اس��ت که تصور می شود. این خروج 
باعث می شود ایران با سرعت بیشتری مخالفان و دشمنانش 
در منطقه را که همان تروریست ها هستند از بین ببرد. یکی 
از تبعات این کار، تضعیف ش��دن کسانی است که به صورت 
مس��تقیم و غیرمستقیم در طول چندین دهه تندروها را در 
منطق��ه تقویت کرده و از آنها برای رس��یدن به اهداف خود 
که همان ایجاد بی نظمی و آش��وب بود اس��تفاده می کردند. 
هی��اری کلینتون، همان طور ک��ه در موضعش علیه خروج 
آمریکا از سوریه رسماً نشان داد و همان طور که ترامپ بارها 
در تبلیغات و س��خنرانی های انتخاباتی اش بیان کرد، نشان 
داده اس��ت که از نظر دموکرات ها ادامه حیات تروریس��ت ها 
برای تضعیف ایران ازم است. این سیاست، جمهوری خواهان 
و از جمله ش��خص ترامپ را به این نتیجه رس��انده است که 
می توان به کلینتون لقب »مادر داعش« داد. نخستین بار در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که ترامپ اعام 
کرد اوباما و کلینتون با هم داعش را به وجود آورده اند. او بیان 
کرد: »همه شما می دانید که داعش به اوباما احترام می گذارد. 
داعش به رئیس جمهور، اوباما احترام می گذارد. او بنیان گذار 
داعش اس��ت. او بنیان گذار داعش است. او بنیان گذار داعش 
اس��ت. او داعش را بنیان گذاش��ته... و من می خواهم بگویم 
کسی که با اوباما برای تأسیس داعش همکاری کرد هیاری 
کلینتون کج وکوله بود. هیاری کلینتون کج وکوله بود«. البته 
این ادعا از س��وی ترامپ چندان ه��م دور از انتظار نبود چرا 
که گزارش های اطاعاتی زم��ان وزارت خارجه کلینتون در 
سال 2012 نشان داد که »کشورهای غربی، کشورهای عرب 
حوزه خلیج فارس و ترکیه از گروه های اپوزیسیون سوریه برای 
به دست گرفتن شهرهای این کشور حمایت می کردند و به 
خطر قدرت گرفتن نیروهای سلفی تندرو یا ایجاد خلیفه در 
شرق سوریه و اماکنی که توسط القاعده کنترل می شد توجه 
نداشتند«. این گزارش به نوشته روزنامه ایندیپندنت به این 
معنی بود که »ایاات متحده و متحدانش مانند انگلستان در 
حال ساح رساندن به گروه های اپوزیسیونی در سوریه بودند 

که ارتباطات نزدیکی با داعش داشتند«.

دموکرات ها درباره خروج آمریکا از سوریه چه گفتند؟
هی��اری کلینتون در پیامی توئیت��ری با انتقاد از 
تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نظامیان این کشور 
از سوریه، گفت این رئیس جمهور امنیت ملی آمریکا 
را در معرض خطر بزرگی قرار می دهد. کلینتون در 
پیامی توئیتری نوشت: هر اقدامی عواقبی به دنبال 
دارد؛ خواه ما در سوریه بمانیم یا نمانیم، کسانی که 
به دنبال آسیب رساندن به ما هستند، آنجا بوده و 
در جنگند. انزواطلبی نشانه ضعف است. قدرت بخشیدن به داعش خطرناک است. خود را به دست 
روسیه و ایران سپردن احمقانه است. این رئیس جمهور امنیت ملی ما را به خطر می اندازد. هیاری 
کلینتون پیش از این نیز طی س��خنرانی در نشس��ت »زنان جهان« در نیویورک همزمان با حمله 
موش��کی آمریکا به فرودگاه نظامی الشعیرات در سوریه درخواست کرد همه نیروها و توانایی های 
هوایی سوریه نابود شود. کلینتون ادعا کرد: ما برای جلوگیری از اجرای حمات علیه غیرنظامیان و 
ممانعت از ریختن بمب های سارین بر سر آنان، باید ساح ها و امکانات دفاعی سوریه را نابود کنیم. 

وی مدعی شد با این روش می توان به بحران در سوریه پایان داد!

مش��اور پیش��ین امنیت ملی آمریکا در یادداشتی 
درباره تصمیم رئیس جمهور کشورش برای خروج 
نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان، این اقدام 
را هدیه کریسمس زودهنگام ترامپ به ایران، روسیه 
و حزب اه دانس��ت. س��وزان رایس، مشاور امنیت 
ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما 
در یادداش��تی در روزنامه نیویورک تایمز به بررسی 
تصمیم غیرمنتظره دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و 
افغانستان پرداخت و با انتقاد از سیاست های وی، نوشت: رئیس جمهور ترامپ با تصمیمات بی پروای 
خود که به بازنشستگی جیمز متیس منجر شد، بیش از هر دشمن خارجی ای، امنیت ملی آمریکا 
را تضعیف می کند. رایس ادامه داد: روند تصمیم گیری درباره امنیت ملی کشور بیش از هر زمانی از 
تاریخ تصویب قانون امنیت ملی آمریکا در سال 1947 شکست خورده است. این تصمیمات برخاف 
توصیه های مشاوران ارشد رئیس جمهور و کنگره و غافلگیری برای متحدان مان است. همچنین این 
تصمیم هدیه کریسمس زودهنگام ترامپ به روسیه، ایران و حزب اه است. هزینه های این هرج ومرج 
بیشمار است که با استعفای دلسردکننده و صریح جیمز متیس، وزیر دفاع شروع شده است؛ کسی 
که یکی از آخرین مقامات ارشد دولتی به شمار می آمد که متعهد به حفظ رهبری جهانی آمریکا 
و متحدان بود. وی همچنین تأکید کرد: فرار از سوریه تنها به نفع شبه نظامیان، ترکیه، بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه، روسیه و ایران است. ما با این کار متحدان کرد خود را تنها و متحدان فرانسوی 

و انگلیسی مان را که نیرو به میدان جنگ فرستاده بودند کنار می گذاریم.

نانس��ی پلوس��ی، رئی��س مجلس 
نمایندگان آمریکا در واکنش به اقدام 
ترامپ در اعام عقب نشینی نیروهای 
نظامی آمریکا از س��وریه، با این کار 
مخالفت کرد و گفت: »از اس��تعفای 
ژنرال متیس شوکه شدم و از تأثیری 
که این استعفا روی کشور می گذارد، 
و پیامی که برای نظامیان دارد«. وی افزود: »نظامیان ما به وزیر متیس به عنوان یک 
فرمانده چشم دوخته بودند، و حاا او دارد آنها را ترک می کند. این یک موضوع بسیار 
جدی برای کش��ورمان است«. وی همچنین در جای دیگری مطرح کرد که این کار 

بی نظمی و آشوب در تصمیم گیری های ترامپ را نشان می دهد.

س��ناتور چاک ش��ومر نی��ز که با 
ترامپ درباره بودجه ساانه آمریکا 
و تعطیل��ی دولت نیز اختاف نظر 
عمیقی دارد، گفت: »وزیر متیس 
یکی از مع��دود نمادهای قدرت و 
ثبات در ای��ن دولت بود. هر آنچه 
نشانه ثبات و قدرت و دانش است، 
دارد این دولت را ترک می کند«. وی تصریح کرد: »دولت هم اکنون دچار هرج و 

مرج و آشفتگی شده است«.

س��ناتور جک رید، از س��ناتورهای 
باسابقه در جبهه دموکرات ها تصمیم 
ترامپ برای عقب نش��ینی از سوریه 
را »آخری��ن کاه��ی« دانس��ت که 
»کمر شتر را شکس��ت«. اشاره او به 
ضرب المثل��ی عربی در همین رابطه 
است که آن را کنایه از، از دست رفتن 
طاقت و صبر کسی دانسته و بیان می کند که برخی کارها شاید به صورت معمول و 
روتین و ساده باشد اما در نهایت نتیجه ای بسیار منفی برجا می گذارد. وی بیان کرد: 
»این سیاست چنان اشتباه، بد و به دور از واقعیت است که ژنرال جیمز متیس به این 

نتیجه رسید که نمی تواند بیش از این در مقام وزارت دفاع خدمت کند«.

  »وطن امروز« از واکنش ضد ایرانی دموکرات ها 
نسبت به تصمیم ترامپ برای خروج نظامی آمریکا از سوریه گزارش می دهد

 این دموکرات های 
جنگ طلب
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محمدرضا کردلو: »شاهزاده رضا پهلوی هر کاری که در این شرایط 
می توانس��ته برای آزادی ایران کرده است«. اگر بخواهیم با حال و 
هوای این روزها پیش بینی کنیم این جمله از کجا صادر شده، حتما 
به اسم ایران اینترنش��نال سعودی یا شبکه من و تو می رسیم که 
خیلی اصرار دارد برای »فرح دیبا« جش��ن تولد 80 سالگی بگیرد 
اما گزاره باا اگرچه شبیه حرف های این روزهای صفحه  های فیک 
تولید شده توسط سعودی در اینستاگرام و شبکه ایران اینترنشنال 
و من و تو اس��ت ولی متعلق به »پرویز ثابتی« مدیر امنیت داخلی 
ساواک است. خواستم مطلب تلخم را با طنز شروع کنم، دیدم طنز      تر 
از این گزاره نداریم که مسؤول بگیر و ببند و بکش رژیم سابق )مدیر 
امنیت داخلی ساواک( درباره »آزادی« حرف می زند و »تاش  های 

رضا پهلوی برای آزادی ایران«. 
فارغ از این گزاره طنز، نقل قول قابل تاملی هم از »الیور استون« 
دارم. این کارگردان صاحبنام آمریکایی برنده اس��کار که با بسیاری 
از بازیگران و فیلمسازان و سینماگران سرشناس هالیوود همکاری 
داش��ته، در یکی از کارگاه هایش وقتی در حال سخنرانی پیرامون 
ساختن فیلم   هایی پیرامون تاریخ معاصر بود، اشاره ای همراه با سوال 
به عدم توانایی فیلمس��ازان ایرانی در نش��ان دادن تصاویر واقعی از 
رژیم پیشین ایران کرد: »چرا نمی توانید شکنجه  های ساواک را نشان 

بدهید؟« 
اس��تون همچنین از خاطره    اش از رژیم پیشین و اینکه آنچه از 
حکومت شاه به یاد می آورد صرفا »پلیس مخفی  های فوق خطرناک« 
است نیز گفت و اینکه چرا بازنمایی خفقانی اینچنین بدرستی در 

ایران رقم نمی خورد. 
الیور اس��تون بعد از بازگشت به آمریکا در بخشی از روایت خود 
از حضورش در ایران نوش��ته بود: »از موزه وحشتناک شکنجه های 

س��اواک به  ی��اد دوران ش��اه و فنون س��ی آی ای و 
آموزش هایی که از آنها اس��تفاده می ش��د هم دیدن 

کردم«.
او بدرستی به سازمان سیا اشاره کرده است. د کتر 
رحیمی، پژوهش��گر تاریخ معاصر ای��ران د رباره نوع 
تربیت نیروهای بازجوی کمیته مش��ترک ساواک و 
شهربانی می گوید : »زمانی که ساواک شکل گرفت. 
 6MI  استفاد ه شاه از سیس��تم های اطاعاتی مانند
انگلس��تان و موساد  اسرائیل خود ش را نشان می د اد . 
بازجویانی که با روش ها و ابزار ش��کنجه نوین آشنا 
ش��د ه و راه های شکس��تن روحیه یک زند انی را فرا 

گرفته بود ند . بازجویان افراد  برجس��ته و چهره های مهم تر، از بقیه 
بازجویان آگاه تر بود ه و حتی اطاعات د ینی بیشتری برای پرسش 
و پاس��خ از زند انی، آموخته بود ند «. در ایام پیروزی انقاب نش��ریه 
»کوریه دو پلي تیک اترانژر« چاپ پاریس درباره آموزش بس��یاري 
از پرسنل س��اواک در پایگاه هاي سیا در آمریکا چنین نوشته بود: 
»مدتي پیش از س��قوط ش��اه، وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد در 

اواخر دوران رژیم ش��اه 164 کارگزار ساواک در آموزشگاه سازمان 
سیا در ایالت ویرجینیاي آمریکا مش��غول آموزش بودند. هر ساله 
400 ساواکي از آمریکا فار غ التحصیل مي شدند. ساواک یک سازمان 

کاماً آمریکایي نیز بود«.
این س��ازمان کام��ا آمریکایی، طبیعتا بای��د دارای یک خوی 
آمریکایی می ش��د، آنچن��ان که اعضای آن نس��بت به هموطنان 
خود هیچ عاقه ای نداش��ته باشند و اس��اس رابطه شان با ایرانی ها 
کینه جویانه و توهین آمیز باش��د؛ آنچن��ان که مدیر امنیت داخلی 
ساواک خود روایت می کند. او در بخشی از یک گفت وگوی منتشر 
ش��ده، زمانی که موج اعتراض��ات مردمی در ایران ش��دت گرفته 
بود، دیدار خود با اش��رف پهلوی در اوای��ل بهمن 56 )بعد از فوت 
آقامصطفی خمینی( را اینچنی��ن روایت می کند )با عذرخواهی از 
مخاطبان عینا نقل می شود(: اشرف خطاب به من گفت: »این هیاهو 
و جنجال ها چیست که به راه افتاده؟ چرا از آن جلوگیری نمی کنید؟ 
چرا وضع به اینجا کشیده شده؟« در پاسخ گفتم: »سنگ را بسته و 

سگ ها را رها کرده اند«! 
این خطاب یک مقام ارش��د س��اواک درباره مردم و معترضان 
به رژیم ش��اه اس��ت و باز یادآوری جمله ابتدایی این متن و طنزی 
که پیرامون »آزادی« مطرح ش��د! نام ساواک در محافل سیاسي و 
اجتماعي مخالف رژیم پهلوي در داخل و خارج کشور و نیز اذهان 
عمومي مردم جهان با نقض حقوق بشر عجین شده بود و اعتراض به 
رفتارها و افعال ساواک محدود به ایران نبود. آنچنان که هنوز امثال 
الیور استون خاطراتی سیاه از دوران پلیس مخفی سیاه ساواک دارند.  
از اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350، مجامع حقوق بشر، ساواک 
را در صدر سازمان هایي قرار دادند که در زیر پا نهادن حقوق فردي، 
اجتماعي و سیاسي مردم »ضرب ا لمثل« شده است. مجامع، گروه ها 

و سازمان هاي مختلف طرفدار حقوق بشر به رغم تمام اقداماتي که 
رژیم پهلوي انجام مي داد، در تمام س��ال هاي حاکمیت س��اواک، 
گزارشات بس��یاري درباره نقض صریح و وحشتناک حقوق بشر به 
دست س��اواک تهیه کرده و در اختیار محافل سیاسي و اجتماعي 
و نیز س��ازمان هاي مرجع بین المللي ق��رار مي دادند. از جمله این 
موارد تهیه و ارسال گزارشات پیاپي و مداوم از تشکیل دادگاه هاي 

فرمایش��ي و ناعادانه اي بود که تحت سلطه ساواک، ابتدایي ترین 
حقوق متهمان و مخالفان سیاس��ي رژیم پهلوي را نادیده گرفته و 
بر اساس پرونده سازي هاي ساواک رأي به محکومیت قربانیان صادر 

مي کردند. 
در مقاب��ل، رژیم پهلوي نیز همواره منکر نقض حقوق بش��ر در 
ایران بود و گزارش��ات و اخبار را افسانه ارزیابي مي کرد و در محافل 
بین الملل��ي تاش مي کرد خود را مدافع حقوق بش��ر معرفي کند. 
از جمله اقدامات حکومت پهلوي براي تبرا جس��تن از اتهام نقض 
حقوق بش��ر برگزاري کنفرانس بین المللي حقوق بشر در تهران در 
س��ال 1347 بود که افراد و محافل شرکت کننده در این کنفرانس 
ب��دون توج��ه به فجایعي که در ایران رواج داش��ت، پ��س از پایان 
کنفرانس و بدون توجه به وضعیت نابس��امان حقوق بشر در ایران، 

قطعنامه اي صادر کردند. 
با این همه، تصویر برس��اخته شده از س��اواک در منظر فعاان 
سیاس��ی و اجتماعی در جهان تغییر نکرد. نش��ان به آن نشان که 
هرگاه شاه به یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکایی سفر می کرد با 
اعتراضات تند دانشجویان مواجه می شد. سفر محمدرضا پهلوی و 
فرح دیبا به آلمان غربی در خرداد 1346 با اعتراضات تند دانشجویان 
ایرانی مقیم آلمان روبه رو شد که با همراهی برخی دانشجویان آلمانی 
به زد و خورد شدید و همچنین کشته شدن یک دانشجوی آلمانی 
منجر شد. دانشجویان آلمانی شاه ایران را یک دیکتاتور می دانستند 
و به همین دلیل علیه س��فر او تظاهرات کرده بودند. برخی منابع 
غیررسمی حتی گفتند افرادی از پلیس مخفی شاه )ساواک(، میان 

ماموران پلیس آلمانی با معترضان مقابله می کردند. 
حضور خارجی ساواک آنچنان سرکوبگرایانه بود که در جریان 
سفر شاه به آلمان بروز داشت. اشپیگل از روز حضور شاه در مونیخ 
به تلخی یاد می کند و می نویس��د: »به گزارش روزنامه 
»زوددویچه« شاه که خود گرداننده یک حکومت پلیسی 
اس��ت، از مدت ها قبل برای این سفر برنامه ریزی کرده 
بود... بر اساس پروتکل در نظر گرفته شده قرار بر این بود 
که یک اجرای اختصاصی از اپرای »فلوت سحرآمیز« در 
سالن اپرای برلین، تنها برای شاه و شهبانو به اجرا درآید 
اما از آنجایی که 57۹ مشتری آبونه و دائمی اپرا حاضر 
نشدند سالن را تخلیه کنند، هزینه خرید بلیت ها از سوی 
مجل��س آلمان تامین ش��د و در صندلی های خالی اپرا 
نیروهای امنیتی و پلیس مخفی ها به همراه همسران شان 
ج��ا گرفتند. با این حال و به دلیل بی کفایتی مقام های 
مس��ؤول بود که ترافیک امنیتی برلین با یک کمدی آغاز و با یک 
تراژدی پایان یافت. طی آن جنگ و جدال بین موافقان و مخالفان 
شاه و تخم مرغ و گوجه پرانی های آنها در برابر سالن اپرا، یک انسان 
جان خود را از دست داد و قربانی شد. این قربانی جوان »بننو اونه 
زورگ« دانشجوی ۲6 ساله رشته زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه آزاد 
برلین بود. اونه زورگ که متاهل و پدر یک فرزند بود، جمعه ش��ب 

ساعت ۲3:۲1 از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و تاش ها برای 
نجات جان وی ناکام ماند«. )تاریخ ایرانی(

سفر آخر شاه به آمریکا نیز همراه با برخورد تند با دانشجویان بود. 
در این سفر که در آبان 57 انجام شد، شاه امیدوار بود برای تثبیت 
موقعیت خود از آن بهره برداری کند اما برعکس لطمه شدیدی به 
موقعیت بین المللی شاه وارد کرد و موضع او را در برابر حرکت های 
مخالف بیش از پیش تضعیف کرد. تظاهرات بی سابقه مخالفان رژیم 
شاه هنگام ورود او به کاخ سفید که موجب به کارگیری گاز اشک آور 
از طرف پلیس و اشک ریختن کار تر و شاه هنگام سخنرانی در برابر 
کاخ س��فید شد، شاه را از    همان برخورد نخستین با رئیس جمهور 
جدی��د آمریکا در موقعیت ضعیفی قرار داد و نمایش این صحنه از 

تلویزیون ایران موقعیت داخلی شاه را نیز بشدت ضعیف کرد. 
اما ای��ن ضعف حاصل چه ب��ود؟ بازداش��ت  های فراوانی که تا 
دستگیری جزئی     ترین مخالفان سیاسی نیز پیش می رفت. ثابتی در 
»دردامگه حادثه« به بازداشت   هایی که پیش از برگزاری جشن  های 
۲500 س��اله انجام ش��د، اش��اره کرده و می گوی��د: »در زندان جا 

نداشتیم«.
یکی از ویژگی  های اساس��ی دیکتاتورها همین اس��ت. در شرح 
حال استالین نیز آمده است که پلیس مخفی  های او موظف بودند 
حتی مخالفان کمتر سیاسی را که در آینده ممکن است تصورات 
نامناسبی درباره رژیم استالین داشته باشند، شناسایی کنند و آنها را 

از میان بردارند. درمورد صدام هم این راگفته اند.
ساواک در تعقیب مخالفان سیاسي از اختیارات بسیاري برخوردار 
بود و هیچ  محدودیتي نداش��ت. س��اواک براي تعقی��ب، مراقبت، 
بازداشت، نگهداري و بازجویي از مخالفان و متهمان سیاسي امکانات 
وسیعي در اختیار داشت. گفته مي شد عاوه بر تجهیزات لجستیکي، 
نظامي و دیگر لوازم جاسوس��ي، در تهران بیش از 10 هزار خانه و 
مکان امن در اختیار داشت که براي تعقیب و کنترل مخالفان از آن 

بهره  مي برد.  
س��اواک در مراکز حساس و مکان هاي پرجمعیت و محل آمد 
و شد مردم که گمان مي رفت محیطي براي موضع گیري، اختفا و 
رفت و آمد متهمان و مظنونان سیاسي باشد، حضور فعال داشت. 
ساواک در رستوران ها، ایستگاه هاي قطار و پایانه هاي اتوبوسراني، 
حوزه هاي علمیه و دانشگاه ها و مراکز آموزشي، فرودگاه ها، سینماها 
و مراکز تفریحي و س��ایر مکان هاي عمومي دیگر حضور داشت. 
تمام تش��کل هاي فرهنگي و علمي، اصناف، جامعه ورزش��کاران، 
اجتماعات کارگري و بازاریان همواره تحت کنترل ساواک بودند. 
گفته مي شد س��اواک صدها دستگاه تاکس��ي و تاکسي سرویس 
در اختیار دارد که وظایف آنان عمدتاً خبرچیني براي س��اواک و 
ردیابي مخالفان سیاس��ي حکومت در بین مردم بود. بس��یاري از 
مخالفان و مظنونان سیاسي توسط رانندگان تاکسي هایي که براي 
ساواک خبرچیني مي کردند مستقیماً راهي دفاتر و مراکز ساواک 
مي ش��دند. از جمله مهم ترین مراکزي که ساواک براي شناسایي، 

ردیابي و مراقبت از مخالفان سیاس��ي حکومت مأموران بسیاري 
داش��ت، آموزش وپرورش بود.  اقدامات مراقبتي ساواک در موارد 
متعدد به حدي به افراط کش��یده مي شد که حتي مردم بي توجه 

به مسائل سیاسي کشور نیز پس از مدتي در سلک 
مخالفان سیاسي حکومت درمي آمدند. سوءظن هاي 
بي پایه س��اواک ک��ه در بس��یاري م��وارد موجب 
دستگیري و شکنجه هاي مرگبار افراد مي شد، شمار 
مخالفان سیاس��ي حکومت را روزاف��زون مي کرد. 
کارشناسان و تحلیلگران سیاسي هر بخش ساواک، 
پس از مطالعه و بررس��ي گزارش��ات خام رسیده، 
رفتار سیاس��ي مخالفان را جمع بن��دي مي کردند 
تا برنامه هاي بعدي س��اواک را مش��خص کنند. به 
طور نمونه س��اواک ب��راي مراقبت از اعضاي جبهه 
مل��ي طرح خاصي دنبال مي کرد و براي مراقبت از 

روحانیون یا اعضاي نهض��ت آزادي طرح دیگري را؛ ضمن اینکه 
رفتار س��اواک با گروه هایي که مشي چریکي و نظامي را برگزیده 

بودند، نوع دیگري بود. 
عاوه بر مخالفان سیاس��ي، بسیاري از بس��تگان و منسوبان 
مخالفان نیز از فشارها و آزاررساني هاي ساواک در امان نمي ماندند. 
البت��ه خاطرات مبارزان پیش از پیروزي انقاب اس��امي نش��ان 

مي دهد س��اواک چنانکه بای��د در ردیابي و شناس��ایي مخالفان 
و ش��گردهایي که براي در امان ماندن از تعقیب س��اواک به کار 
مي بس��تند، موفق عمل نمي کرد. آنچنان که »مظفر ش��اهدی« 

در کتاب »س��اواک          ، سازمان اطاعات و امنیت کشور« می نویسد: 
س��اواک در برخي موارد ماقات کنندگان را احضار کرده و از آنها 
بازجویي مي کرد. ساواک مکاتبات و نامه هاي زندانیان سیاسي با 
خارج از زندان را کنترل مي کرد و هرگاه ازم مي دانست از ارسال 
مکاتبات به آدرس هاي تعیین شده خودداري مي کرد. ضمن اینکه 
در موارد متعدد مراسات بستگان و دوستان و منسوبان زندانیان 

نیز از س��وي ساواک ضبط ش��ده و به دست زندانیان نمي رسید. 
در ای��ن کتاب همچنین آمده اس��ت: گزارش��ات بر ج��ا مانده از 
کمیته هاي تحقیق س��ازمان هاي حقوق بشري نیز نشان مي دهد 
ساواک طي س��ال هاي دهه 1340 و 1350 نسبت به 
زندانیان سیاس��ي به اقدامات خشني دست زده است. 
چنانکه از گزارش کمیته صلیب س��رخ بین المللي نیز 
برمي آید، مأم��وران این کمیته در بازدید از زندان هاي 
آن دوره )به رغ��م تم��ام تمهیداتي که س��اواک براي 
جلوگیري از مصاحبه و رودررویي زندانیان آسیب دیده 
در اثر ش��کنجه ها به کار مي برد( با تعدادي از زندانیان 
سیاس��ي مصاحبه کرده بودند که آثار و عائم ش��دید 
ناشي از شکنجه در نقاط مختلف بدن آنها دیده مي شد 
و زخم هاي موجود در بدن آنها حاکي از بدرفتاري هاي 
ش��دید و شکنجه هاي غیرانساني س��اواک بود. کمیته 
بین المللي صلیب س��رخ تأکید کرد در طول سال هاي حکمراني 
بدون رادع و مانع ساواک در زندان هاي کشور، بسیاري از زندانیان 
سیاس��ي به انحای گوناگون مجبور به نوشتن ندامتنامه شده اند. 
صلیب سرخ جهاني همچنین تأکید کرد برخي زندانیان سیاسي 
بر اثر شکنجه هاي مرگبار ساواک در زندان یا بیرون از زندان جان 

خود را از دست داده و به قتل رسیده اند. 

درباره دوران سیاهی که ساواک بر زندگی ایرانیان تسلطی دهشتناک پیدا کرده بود

یک سازمان دشمن مردم

 در ش�رح حال اس�تالین نیز آمده اس�ت که 
پلی�س مخفی  ه�ای او موظ�ف بودن�د حتی 
مخالف�ان کمت�ر سیاس�ی را ک�ه در آین�ده 
ممکن اس�ت تصورات نامناسبی درباره رژیم 
استالین داشته باشند، شناسایی کنند و آنها 
را از می�ان بردارن�د. درمورد ص�دام هم این 

راگفته اند

حضور خارجی س�اواک آنچنان سرکوبگرایانه 
ب�ود که در جریان س�فر ش�اه به آلم�ان بروز 
داش�ت. اش�پیگل از روز حضور شاه در مونیخ 
به تلخی یاد می کند و می نویس�د: »به گزارش 
روزنامه »زوددویچه« ش�اه ک�ه خود گرداننده 
یک حکومت پلیس�ی اس�ت، از مدت ها قبل 

برای این سفر برنامه ریزی کرده بود...

ساواک؛ سیستمی که آمریکا برای سرکوب طوانی مدت ساخت

شاگردان سیا
تا پایان دوران س��لطنت رضاخ��ان و آغاز جنگ دوم 
جهاني، آمریکا روابط گسترده اي با ایران نداشت. از برخي 
مب��ادات محدود تجاري و فرهنگ��ي که بگذریم، روابط 
سیاس��ي ۲ کش��ور هیچ گاه اهمیت قابل اعتنایي نیافت. 
حتي در سال هاي پایاني سلطنت رضاشاه، مدت ها روابط 
سیاس��ي و دیپلماتیک طرفین در حد بسیار پاییني قرار 
داش��ت. با آغاز جنگ دوم جهاني و اشغال ایران از سوي 
متفقین، بتدریج پاي س��ربازان آمریکای��ي هم به ایران 
باز ش��د و تعداد نظامیان آن کش��ور در ای��ران به بیش 
از 30 هزار تن رس��ید و برخ��ي مبادات تجاري محدود 
بین ۲ کش��ور برقرار ش��د. طي س��ال هاي آغازین دهه 
13۲0ش. هنوز دکترین مونروئه )سیاس��ت انزواطلبانه 
آمریکا( به طور رس��مي به پایان راه نرس��یده بود. گمان 
مي رفت آمریکا چندان تمایلي به دخالت در امور داخلي 
کش��ورهاي جهان، از جمله ایران، نش��ان نخواهد داد. با 
تغیی��ر اصول دکترین سیاس��ت خارجي آمریکا و خروج 
آن کش��ور از انزوا )ط��ي دکترین مارش��ال و ترومن در 
1۹47م.( آمریکا سیاست انزواطلبانه را به کنار نهاد و در 
مس��ائل منطقه اي و جهاني وارد شد. در این میان تاش 
 دولتم��ردان وقت ای��ران براي جل��ب حمایت هاي مالي

- سیاسي آن کشور چندان پیشرفتي نداشت. با این حال 
روابط دیپلماتیک و سیاس��ي ۲ کش��ور حداقل از اواسط 
دهه 13۲0ش. پیشرفت محسوسي کرد و سفارت آمریکا 
در تهران سیاس��ت فعال تري در پیش گرفت. در س��ال 
1۹47م./13۲6ش. سازمان تازه تأسیس سیا )CIA(، در 
سفارت آمریکا در تهران پایگاهي تأسیس کرد و مأموراني 
در آن مستقر شدند تا عملیات نهاني را که قبًا از سوي 
وابسته نظامي آن کشور و اعضاي سفارت انجام مي گرفت 

به عهده بگیرند. 
سیا از همان آغاز شکل گیري فعالیتش در ایران عمده 
تاشش را بر جلوگیري از گسترش نفوذ شوروي در ایران 

متمرکز کرد. 
آمریکا ک��ه از اواخر دهه 13۲0ش./1۹40م. ش��اهد 
رش��د فعالیت حزب توده و طرفداران سیاس��ت شوروي 
در ایران بود و از س��وي دیگر، بحران اقتصادي دامنگیر 
دولت هاي وقت ایران را عاملي جدي براي آسیب پذیري 
کش��ور در براب��ر تهدیدات و نفوذ ش��وروي تش��خیص 
مي داد، بتدریج عاوه بر اینکه کمک هاي مالي بیشتري 
در اختی��ار دولت هاي وقت ایران قرار داد، س��فارت این 
کش��ور در تهران را بیش از پیش تقویت کرد. در آستانه 
انتخاب مصدق به نخس��ت وزیري- 1330ش- آمریکا و 
سیا امکانات مالي، سیاسي و اطاعاتي قابل اعتنایي براي 
گسترش نفوذ و موقعیت خود در ایران تدارک دیده بود.
در دوران نخست وزیري مصدق هم مهم ترین اهداف 
آمریکا در ایران جلوگیري از نفوذ ش��وروي و کمونیسم 
و نی��ز یافتن راه حل هایي براي تقس��یم دوب��اره نفت و 
س��هیم شدن ش��رکت هاي آمریکایي در عایدات سرشار 
نف��ت ایران بود. در دوران نخس��ت وزیري مصدق عوامل 
س��یا با همراهي و همکاري MI6 و عوامل داخلي خود، 
اساس��اً مقصدي جز تعقیب این دو مهم را دنبال نکردند 
و در نهایت با دستاویز جلوگیري از گسترش کمونیسم و 

نفوذ شوروي در ایران دولت مصدق را سرنگون کردند. 
س��رویس هاي اطاعاتي انگلیس و آمریکا در واقع 

طرفداران و مجریان اصلي کودتاي ۲8 مرداد 
133۲ بودند.

پا به پاي این عایق مشترک آمریکا 
و ش��اه، این کشور به سرعت به تقویت 
حکومت  پ��س از کودتا پرداخت و با 
کمک هاي مختلف مالي، اطاعاتي 
و نظامي، اس��تواري هر چه بیشتر 
آن را وجهه هم��ت خود قرار داد. 
در این میان سیا بویژه در سرکوب 
مخالفان سیاس��ي حکومت و نیز 
پای��ان بخش��یدن ب��ه ناآرامي ها و 
نارضایتي ه��اي پراکن��ده در نقاط 
مختلف کش��ور کمک هاي باارزشي 

در اختیار حکومت ق��رار داد. آمریکا 
بخوبي درک مي کرد به سقوط کشاندن 

دولت مصدق در مخالفت آشکار با خواست 
مردم ای��ران بوده اما ب��راي تحکیم موقعیت 

خ��ود در ای��ران چاره اي ج��ز از میان برداش��تن 
مخالفت هاي اکثریت مردم نداش��ت. آمریکا پس از 

کودت��ا، بیش از ۲5 س��ال از حکومتي حمایت 
کرد که آشکارا در برابر خواسته هاي مشروع 

مردم قد علم کرده بود. 
س��یا از همان س��ال تأس��یس در 

1۹47م. فعالیت��ش را در ایران آغاز 
ک��رد. هنگام��ي ک��ه ب��ا طراحي و 
هدایت آن، س��اواک تأسیس شد، 
حدود 10 س��ال از فعالیت س��یا 
در ایران س��پري ش��ده ب��ود. در 
واقع س��یا، ساواک را هم در ادامه 
سیاس��ت هاي اطاعاتي- امنیتي 
گذشته خود بنا نهاد تا طي سالیان 
آینده، دستیاري سازمان یافته تر در 

اختیار داش��ته باشد.  طي سال هاي 
پ��س از کودت��اي ۲8 م��رداد، س��یا 

براي سازماندهي یگان هاي اطاعاتي- 
امنیتي در ای��ران در فرمانداري نظامي و 

ش��هرباني و برخي دوایر دیگر اقداماتي انجام 
داد و ب��ا ارائ��ه آموزش هاي متعدد، به تش��کیل 

برخي گروه هاي ضداطاعاتي- امنیتي همت گمارد 
اما بتدریج آش��کار ش��د اینگونه اقدام��ات محدود فقط 

مي تواند مقدمه تشکیل سازماني مستقل و منسجم براي 
انجام امور اطاعاتي- امنیتي و جاسوسي قرار گیرد و در 
همان حال به ش��خص شاه القا شد براي حفظ موقعیت 
متزلزل خ��ود در رأس حاکمیت، چاره اي جز تأس��یس 
این س��ازمان جدید ندارد. یک س��رهنگ ارتش آمریکا 
بافاصله پس از کودتاي 1۹53م. به ایران فرس��تاده شد 
و به آموزش فرماندهي یگان تازه تشکیل یافته اطاعاتي 
تیمس��ار بختیار پرداخت و تا م��ارس 1۹55م. در ایران 
ماند و در این زمان، یک گروه برجس��ته تر متشکل از 5 
افسر سیا جانشین وي شدند. در سال 1۹56م. شاه پس 
از مش��ورت با مقام هاي آمریکای��ي، تصمیم گرفت یگان 
اطاعات را تثبیت کرده و گس��ترش دهد. این س��ازمان 
جدید که به نام س��اواک مشهور ش��د، تحت فرماندهي 
تیمس��ار بختیار قرار گرفت و نامبرده ب��ه مقام معاونت 
نخس��ت وزیر برگزیده ش��د و از دسترس��ي مستقیم به 
ش��اه برخوردار شد. منظور اصلي شاه از تأسیس ساواک، 
ایجاد یک س��ازمان اطاعاتي نوی��ن و کارا بود که بتواند 
تهدیده��اي داخل��ي و خارجي علی��ه فرمانروایي وي را 
شناس��ایي و با آنها مبارزه کن��د و از رقابت هاي جزئي و 
سست دیوانساارانه اي که سازمان هاي اطاعاتي موجود 
را فراگرفته بود، به دور ماند.  به پیشنهاد سیا و آمریکا هم 
بود که شاه تیمور بختیار را به عنوان اولین رئیس ساواک 
انتخاب کرد که در س��ال هاي پس از کودتا در س��رکوب 

مخالفان حکومت تاش بسیار داشت. 

پس از تأس��یس س��اواک، گام بعدي س��یا آموزش 
نیروهاي اطاعاتي- امنیتي و جاسوس��ي این س��ازمان 
جدید بود. بزودي کارشناسان و آموزشگران سیا به ایران 
گسیل شدند تا نفرات ساواک را آموزش دهند. در میان 
آموزش هاي سیا، چگونگي برخورد اطاعاتي- جاسوسي 
با »کاگ ب« و نیروهاي پیدا و پنهان آن در ایران اهمیت 
بیش��تري داش��ت. در همان حال بس��یاري از مهم ترین 
شیوه هاي دس��تگاه هاي اطاعاتي شوروي و بلوک شرق 
در کشورهاي مختلف و از جمله ایران به نیروهاي ساواک 
آموزش داده مي ش��د. آموزش هاي سیا محدود به ایران 
نبود؛ طي س��ال هاي بعد، نیروهاي بسیاري از ساواک به 
آمریکا اعزام ش��دند تا در پایگاه هاي مجهز آن س��ازمان 
با روش هاي پیشرفته تر اطاعاتي- عملیاتي و جاسوسي 
آش��نا شوند. در همان حال برخي کشورهاي اروپایي نیز 

در امور آموزشي یاریگر ساواک بودند.
»مارک. ج. گازیورووس��کي« درباره روند آموزش هاي 
اطاعاتي- امنیتي و جاسوس��ي سیا به نیروهاي ساواک 
چنین نوش��ته اس��ت: »گروه 5 نفره آموزش��ي س��یا، با 
تغیی��ر گهگاهي پرس��نل آن، تا س��ال 1۹60 یا 1۹61 
در ای��ران ماند. این گروه ش��امل یک رئیس، یک معاون 
و کارشناس��اني در ام��ور عملیات پنهان��ي، تحلیلگري 
اطاعات��ي و ضداطاعاتي بود. اگرچه این گروه رس��ماً 
تحت فرماندهي رئیس پایگاه س��یا در ته��ران بود ولي 
محل کار آن در اداره مرکزي ساواک قرار داشت و تماس 
بسیار اندکي با نفرات پایگاه سیا داشت«. مأموریت اصلي 
این گروه، تدارک آموزش ازم براي ساواک و تبدیل آن 

به یک سازمان اطاعات پیشرفته و مؤثر بود.
این آموزش ش��امل دوره های��ي در زمینه اصول کار 
اطاعات، مش��ابه آن چیزي که در تأسیس��ات آموزشي 
سیا، مانند »فورت پیري« در ویرجینیا آموخته مي شد، 
بود. افس��ران س��اواک ابزار اولیه فن جاسوس��ي، مانند 
استخدام عامل جاسوسي، بهره گیري از محل پیام گذاري 
و خانه ه��اي امن، روش هاي نظارت و مراقبت و بازجویي 
و امنیت شخصي را فرا مي گرفتند. تحلیلگران اطاعاتي 
ساواک، تکنیک هاي پیشرفته تحلیلگري را مي آموختند، 
مانن��د اینکه چگون��ه پرونده هاي ش��رح حال اف��راد را 
گردآوري کنند، چگونه قابل اعتماد بودن منابع اطاعاتي 
را تشخیص داده و دریابند، چگونه به وارسي اطاعات از 
منابع مختلف براي تهیه یک گزارش اطاعاتي بپردازند و 
چگونه گزارش هاي خود را تهیه کرده و به گونه اي موثر از 
میان ببرند. کارشناسان ضداطاعات ساواک مهارت هاي 
اساس��ي را در امور س��ري و پنهاني و نی��ز تکنیک هاي 
سازماني و عملیاتي سازمان هاي اطاعاتي بلوک شوروي 
فرا گرفتند. بس��یاري از افسران س��اواک دوره تخصصي 
خود را در رش��ته هایي مانند کش��ف جعل، زبان روسي، 
به کارگیري کامپیوتر و وس��ائل وی��ژه ردیابي و نظارت، 
بازجوی��ي و ارتباط��ات در آمری��کا گذراندند. همچنین 
افس��ران س��اواک در اواخر دهه 1۹50م. براي گذراندن 
دوره آموزش هاي تخصصي به انگلیس، فرانس��ه و آلمان 
باختري رفتن��د. زماني که در اواخر دهه 1۹60م. برنامه 
آموزشي س��یا پایان پذیرفت، تقریباً همه کارکنان نسل 
اول ساواک از طریق سازمان سیا آموزش دیده بودند.  
هنگامي که اسرائیلي ها و موساد به جمع مشترک 
ساواک و س��یا پیوستند، بخشي از مهم ترین 
حیطه هاي آموزشي به آنان سپرده شد. با 
این حال هی��چ گاه از اهمیت و کیفیت 
همکاري آموزش��ي- راهبري س��یا و 
س��اواک در داخل و خ��ارج از ایران 
کاس��ته نشد و تا واپسین سال هاي 
عمر رژیم پهلوي، سیا تأمین کننده 
بخ��ش مهم��ي از نیازمندي هاي 
آموزشي، فني و تجهیزاتي ساواک 

باقي ماند. 
پس از پیروزي انقاب اسامي 
پلي تی��ک  دو  »کوری��ه  نش��ریه 
اتران��ژر« چ��اپ پاری��س درب��اره 
آموزش بس��یاري از پرسنل ساواک 
در پایگاه ه��اي س��یا در آمریکا چنین 
نوش��ت:  »پلیس مخفي س��ابق ساواک 
نه تنها در کش��ور خود، بلکه در کشورهاي 
خارج��ي و در مرحل��ه اول در ای��اات متحده 
آمریکا نی��ز به فعالیت هاي گس��ترده مش��غول 
ب��ود و در این فعالیت ها از پش��تیباني کامل 
س��رویس هاي ویژه آمریکا برخوردار بود. 
از زم��ان ایجاد س��اواک که ش��هرت 
بدي یافته، س��ازمان سیاسي آمریکا 
ب��ه تربی��ت عم��ال آن و تجهی��ز 
سرویس هایش پرداخته بود. بعداً 
مستشاران سازمان سیا در ایران 
مستقیماً بر فعالیت هاي ساواک 
نظارت مي کردند. مدتي پیش 
از سقوط ش��اه، وزارت خارجه 
آمری��کا اذعان ک��رد در اواخر 
دوران رژیم ش��اه 164 کارگزار 
س��اواک در آموزش��گاه سازمان 
س��یا در ایالت ویرجینیاي آمریکا 
مش��غول آموزش بودند. هر س��اله 
400 ساواکي از آمریکا فار غ التحصیل 
مي ش��دند. ساواک یک س��ازمان کامًا 
آمریکایي نیز بود. گذش��ته از این ساواک 

عمًا زیر نظر سیا فعالیت مي کرد«.
منبع: کتاب »ساواک«، موسسه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی

زندان یا شکنجه گاه
با آنکه کمیته مشترک ضدخرابکاري در آغاز دهه 1350 بنا نهاده شد که سخت 
خوفناک  بود اما شهرت زندان اوین در شکنجه  مخالفان کماکان حفظ شد. از زندان هاي 
قدیمي تهران که ساواک نیز زندانیاني را در آن شکنجه و بازجویي کرده بود، قزل قلعه 
بود. در طول دهه 1330 و اوایل دهه 1340 در زندان قزل قلعه هنوز اعمال ش��کنجه  
رواج داشت اما به دنبال اهمیت یافتن زندان اوین، این زندان اهمیت خود را از دست 
داد. زندان قصر هم وضعیت مشابهي نظیر زندان قزل قلعه داشت اما پذیراي زندانیان 
سیاسي بیش��تر و متنوع تري بود و سابقه ساخت، تجهیز و فعالیت آن به اوایل دوره 
س��لطنت رضاخان مي رس��ید. عاوه بر اینها زندان هاي بزرگ و مجهز دیگري نیز در 
اطراف تهران و س��ایر شهرها ساخته شده و تحت مدیریت ساواک عهده دار نگهداري 
زندانیان سیاسي بودند که از جمله مهم ترین آن مي توان به زندان های گوهردشت کرج، 

عادل آباد شیراز، مشهد، کرمانشاه و اهواز اشاره کرد.

امن وحشتناک
ساواک در تهران و سایر شهرها، ده ها بازداشتگاه و خانه امن داشت. این خانه هاي 
امن و زندان هاي غیررسمي و مخفیانه معمواً پذیراي صدها تن از مظنونان، متهمان و 
مخالفان سیاسي بودند که ساواک به طور مخفیانه آنان را می ربود و طي شکنجه هاي 
مرگب��ار از آنان بازجویي می کرد و اعتراف  می گرفت. بس��یاری از محبوس��ان در این 
خانه هاي امن ساواک تا مدت هاي طواني تحت شکنجه بودند و هیچ  اطاعي از وجود 
این افراد به مراجع مسؤول سیاسي و قضایي داده نمي شد. ده ها نفر از بازداشت شدگان 
در این خانه هاي امن ساواک پس از مدت ها شکنجه به قتل  رسیدند و اثري هم از آنان 
به دست نیامد اما مهم ترین و مشهورترین شکنجه گاه ساواک که در طول دهه 1350 
به قربانگاهي بس خوفناک براي شکنجه تبدیل شد، کمیته مشترک ضدخرابکاري بود. 
تا واپسین روزهای عمر رژیم پهلوي اطاع دقیق و روشني درباره بازداشتگاه هاي مخفي 
و غیررسمي و نیز خانه هاي امن ساواک در تهران و سایر شهرها وجود نداشت و تنها 
پس از پیروزي انقاب اسامي بود که بتدریج بسیاري از این خانه  هاي امن کشف شد 
و از جنایاتي که در آنها درباره متهمان و مخالفان سیاسي حکومت اعمال مي شد، پرده 
برداشته شد. بسیاري از  آات، ابزار و تجهیزاتي که براي اعمال شکنجه از آن استفاده 

مي شد از این خانه ها و بازداشتگاه هاي غیررسمي و مخفي به دست آمد. 

سازمان های دانشجویی ساواک!
از اقدامات ساواک بر ضد مخالفان سیاسي و دانشجویي حکومت در خارج از کشور، 
جلوگیري از تمدید گذرنامه هاي تحصیلي و اقامتي آنان و نیز قطع کمک هاي مالي و 
هزینه هاي تحصیلي بود. ساواک همچنین دانشجویان و سایر مخالفان سیاسي حکومت 
را تحت فشار قرار داده و با تهدید و ارعاب، آنان را به سکوت و عدم مخالفت با حکومت 
دعوت مي   کرد. از دیگر اقدامات ساواک اعمال فشار بر خانواده هاي دانشجویان و فعاان 
سیاس��ي مخالف حکومت در خارج از کش��ور بود که در ایران اقامت داشتند. ساواک 
همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم براي دانشجویان مخالف حکومت در دانشگاه ها 
و مراکز تحصیل مشکل ایجاد مي کرد. از دیگر اقدامات ساواک براي کنترل تحرکات 
سیاسي دانشجویان مخالف در خارج از کشور، تشکیل و راه اندازي مجامع و گروه هاي 
دانش��جویي و سیاس��ي موافق حکومت در اروپا و آمریکا بود. از جمله این تشکل هاي 
ساواک ساخته مي توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- سازمان دانشجویان ایراني در آمریکا 
۲- انجمن دانشجویي لندن 3- سازمان رهبري جوانان 4- سازمان ناسیونالیست ایران 
5- سازمان دانشجویان ناسیونالیست ایران 6- باشگاه تاج 7- باشگاه آریامهر 8- شعبات 
متعدد حزب ایران نوین ۹- گروه تحقیقات علمي 10- گروه هاي مختلف فرهنگي و 

ادبي و انجمن هاي متعدد دولتي.

شکنجه روحي زنان
بخش قابل توجهي از مخالفان سیاسي رژیم پهلوي را زنان تشکیل مي دادند. تعداد 
قاب��ل  اعتنایي از زنان و دختران در برهه هاي مختل��ف )بویژه طي دهه هاي 1340 و 
1350( توسط ساواک دستگیر و در معرض شکنجه هاي مرگبار جسمي و روحي قرار 
گرفتند. در مقایسه با مردان، زندانیان و دستگیرشدگان سیاسي زن به دلیل ویژگي هاي 
جس��مي و روحي خود آسیب هاي شدید و غیرمعمول تري نیز متحمل مي شدند. در 
اس��ناد و مدارک و خاطرات برجا مانده از آن دوره به موارد متعددي از ش��کنجه هاي 
ش��رم آور جسمي و روحي اعمال ش��ده توسط ساواک بر زنان اشاره شده است. اسناد 
و مدارک موجود نشان مي دهد بسیاري از شکنجه شدگان زن برخاف تصوري که از 
مقاومت ناپذیري جسمي آنان وجود داشت، در برابر شکنجه هاي ضدبشري جسمي و 

روحي ساواک مقاومت سرسختانه و تحسین برانگیزي نشان مي دادند. 

بدنام کردن
هنگامي که دکتر علي شریعتي در خارج از کشور درگذشت، 
ساواک تاش کرد مردم را نسبت به آرا و اندیشه هاي او بدبین 
کرده و با انتش��ار برخي بیانیه ها و نامه هاي جعلي تاش کرد 
او را منادي و مش��وق تفکر کمونیستي و مارکسیستي قلمداد 
کند. حکومت با چاپ و انتش��ار بخش هایي از نوش��ته ها و آثار 
او ب��ه صورت پاورقي در روزنامه اي چ��ون کیهان، بر آن بود تا 
چنین القا کند که شریعتي با ساواک و حکومت همکاري دارد 
و در دوران حب��س براي همکاري با رژیم پهلوي به توافقاتي با 
ساواک دست یافته است. افراد وابسته اي چون احسان نراقي با 
هماهنگي ساواک تاش مي کردند بین روشنفکراني چون دکتر 
شریعتي و حکومت نوعي همگرایي ایجاد کرده و موضع آنان را 

نسبت به حکومت تعدیل کنند. 
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ادامه از صفحه اول
هیچ حواس ش��ان نیس��ت که کربای ۴ 
نیمه دومی هم داشت؛ کربای ۵ که فاتحانش همان کربای 
چهاری ها بودند! دش��من می خواهد با مانور روی عملیات های 
شکس��ت خورده به اهداف ش��ومی برس��د! اوا تبدیل ۸ سال 
دفاع مقدس از موضع افتخار به موضع انزجار! ثانیا تبدیل ۸ سال 
دفاع مقدس از موضع اتحاد به موضع انتقاد! ش��رمنده از ایامی 
باشیم که باعث فخر ما است! بگومگو بر سر روزگاری کنیم که 
عامل وحدت ما اس��ت! چرا دش��من، چند ماه پیش »حسین 
فهمیده« را زد؟! چرا دشمن، چند روز پیش »کربای ۴« را زد؟! 
واقع��ا دش��من از جان جبه��ه و جنگ چ��ه می خواهد؟! مگر 
دشمن دوستان، مکرر نمی گفتند که ما با ۸ سال دفاع مقدس، 
هیچ مش��کلی نداریم و گیرمان روی این مدافعان حرم است؟! 
پس چه ش��ده که حاج قاس��م امروز را و امروز حاج قاسم را رها 
کرده ان��د و گریبان حاج قاس��م دیروز را و دیروز حاج قاس��م را 
چسبیده اند؟! بگذار حرف را صاف بزنم! دشمن و دشمن دوستان، 
جنگ امروز را به ما باخته اند، لذا می خواهند جنگ را بکشانند 
به دیروز! و به همه آن روزهایی که دست مان از ساح خالی بود! 
آری! اجنبی دید که نه حریف قاسم سلیمانی کربا می شود، نه 
حریف محس��ن حججی شام! بنابراین بند کرده به دیروز! و به 
دیروزها! چرا؟! چون به درستی فهمیده که اگر فهمیده را بزند و 
اگر ۸ س��ال دفاع مقدس را بزند، ریش��ه را زده! و دقیقا از ورای 
همین تحلیل است که چندی است بی خیال حججی، »رهبر ما 
آن طف��ل 13 س��اله« را می زند! و بی خیال س��لیمانی کربا، 
س��لیمانی کربای ۴ و ۵ را می زند! این از تاکتیک دشمن که 
پیاده نظامش همین دشمن دوس��تان زنجیره ای هستند! و اما 
تکنیک جماعت چیست؟! این است که به اسم بیان »واقعیت 
جنگ« بنا کنند به تخریب »حقیقت جبهه«! که چه بشود؟! که 
مصطف��ی احمدی روش��ن های بالق��وه، در دل بگویند؛ »گویا 
مصطف��ی چم��ران، خیلی هم ح��اا الگو نبوده!« و محس��ن 
حججی های بالقوه نیز بگویند؛ »گویا حسین فهمیده، خیلی هم 
حاا اسوه نبوده«! بله! نه چمران در کربای ۴ بود و نه فهمیده، 
اما تو وقتی امروز به کربای ۴ شک کنی، فردا هم با بهانه ها و 
دسایس دیگری به کل ۸ سال دفاع مقدس شک خواهی کرد! 
هم به شکست ها و هم به پیروزی ها! اوایل دی به کربای ۴ که 
چرا چنین شد! و اواخر دی به کربای ۵ که چرا چنان شد! چرا 
آنجا مظلوم شدی؟! چرا اینجا ظالم شدی؟! چرا در »رمضان« 
کشته شدی؟! چرا در »الی بیت المقدس« کشتی؟! اینکه امام 
بزرگوار ما فرمودند؛ »ما در جنگ، حتی برای یک لحظه هم نادم 
نیستیم« در جواب همین شبهات امروز بود! و همین که یک 
توئیت نپخته را بهانه کنند برای هتک حرمت فرمانده جنگ! آن 
هم در پوش��ش دفاع از ش��هدا! و خانواده شهدا! شگفتا! همان 
جماعت ک��ه مرتب بر فرق فرزندان ش��هدا، چماق س��همیه 
می کوفتن��د و حتی ۸ س��ال دفاع مق��دس را »برادرکش��ی« 
می خواندند، ناگهان شدند »آشنا«یان شهدا! و جنگ شد تیتر 
یک ش��ان! اما درش��ت! و نه درس��ت! و کلی بحث و جدل در 
صفحات دیگر! به اس��م ناگفته ها! و ناشنیده ها! مضحک است! 
زمانی که هنوز صدام در عراق حاکم بود، جنگ را »برادرکشی« 
می خواندند و ح��اا که با عراق در یک جبهه ایم، عراقی را نزد 
ایرانی، بدنام می کنند! و شده اند محرم اسرار خانواده شهدا! چقدر 
میان زنجیره ای ها دلس��وز داش��تیم و نمی دانستیم! نمردیم و 
حاج کاظم شدن مسعود بهنود را هم دیدیم! هیهات! هیچ عباس 
تش��نه لبی و هیچ غواص دریادلی، ان��دک احتیاجی به ترحم 

حقوق بگی��ران انگلی��س ن��دارد! عق��اب 
باانش��ین را چه حاجت ب��ه محبت روباه 
پیر؟! بهنود همان به راوی شکست انگلیس 
و آمریکا در عراق و س��وریه باش��د! لشکر 
شکست خورده غرب! پترائوس گوربه گوری! 
که علمدار تبس��م های ناتم��ام، خواه در 
کربای ۴ باشد و خواه در کربای بعدش، 
سید شهیدان اهل قلم را دارد برای روایت! 
روایت فتح، قسمت علمدار! به به! مارش را 
بزن و نوش��تن را تازه آغاز کن! اگر شهید 
حس��ین خرازی، فقط یک فرمانده جنگ 
ب��ود و اگر هم��ت و باکری نی��ز، کجا آن 
کافه نشین گریزان که هیچ  کجا بند نبود، 
پابند فکه می ش��د؟! اباطیل این روزهای 
منورالفکران که مع ااس��ف ب��ا همراهی 
احمقانه قلیلی از خودی ها همراه ش��ده، 
دقیقا عین همان اس��ت که سالی یک بار، 
یکی از عکس های عصر ماضی راوی فتح را 

بیرون می کشند و علیه آنچه »قرائت رسمی از شهید آوینی« 
می خوانند، شعر می بافند! انگار که ما بی خبریم از »راه طی شده«! 
و هیچ از »سبیل نیچه ای« نمی دانیم! انگار که قاره جدید کشف 
کرده اند! اتفاقا رسمی ترین قرائت از شهدا را خود شهید آوینی 
ارائه می داد؛ آنجا که حاش��یه ها را کن��ار می زد و فقط به متن 
می پرداخت! او دنبال آن بود که فرق میان س��رداران ۸ س��ال 
دفاع مقدس را با سایر فرماندهان جهان ترسیم کند! نیز تفاوت 
جنگ ما را با سایر جنگ ها! بهنود در لندن، همان به که قصه 
چرچیل را بنویس��د! و در غرب، همان به که مستند هیتلر را 
بسازد! لنز دوربینت را بگیر سمت گاوچران های عاری از خدا، 
آقای بی بی سی! کرباهای ما چه ۴ باشند و چه ۵ گنجی دارند 
به نام »روایت فتح«! جوری دش��من، متمرکز روی شکس��ت 
کربای ۴ شده، کأنه ما مدعی بودیم که در این عملیات تا بغداد 
رفته ایم! بگذار کمی دشمن نفهم را مسخره کنم! و چند وعده 
غذا برایش جور کنم! بیمی نیست! ما در کربای ۵ هم به همه 
اهداف مان نرس��یدیم! چه می نویسم که ما حتی روز آغاز »الی 
بیت المقدس« هم هیچ وضع مان خوب نبود! جهنمی شده بود 
آن جاده بهشتی، در آن روز اردیبهشتی! ولی چه می شد کرد؟! 
جنگ بود آخر! آن هم چه جنگی! جنگ میان تعدادی رزمنده 
که جز خدا، هیچ تکیه گاهی نداشتند با تمام کفر! و تمام شرک! 
و تمام نفاق! و تمام ظلم! همین انگلیسی ها که  هر ماه، حقوق 
شومن های بی بی سی فارسی را می دهند، از حامیان پروپاقرص 
صدام بودند! هم غرب و هم شرق، حامی صدام بودند! و ما البته 
در تحریم سیم خاردار! تو می خواستی ۴ تا عملیات هم نبازیم؟! 
برد ما اما در دل همین باخت ها و نداری ها و دست تنگی ها بود! 
نه! ما فراری از واقعیت های جنگ نیستیم و اقتضائات جنگ را 
خ��وب می شناس��یم! ای��ن را در قامت یک »فرزند ش��هید« 
می نویس��م! آمدیم و یکی به من ثابت کرد که پدرم، نه توسط 
دشمن، که غفلتا از ناحیه یک دوست، به شهادت رسیده! جواب 
من این اس��ت؛ »خب که چی؟! جن��گ بود دیگر!« ور بی خود 
نروند زنجیره ای ها با احساس��ات ما! ما »نوگل بهار« نیستیم! و 
هنوز هم »مرد کارزاریم«. بله! »واقعیت جنگ« این بود که ما در 

مقاطعی از ۸ سال دفاع مقدس، حتی سیم خاردار هم نداشتیم 
اما »حقیقت جبهه« مهم تر بود؛ »اگر می خواهی از سیم خاردار 
دش��من عبور کنی، ابتدا باید از سیم خاردار نفست بگذری!« و 
آوینی امثال »علی چیت س��ازیان« را دی��ده بود که به معنای 
درست کلمه، مست شهیدان شده بود! آوینی در جبهه و جنگ، 
دنب��ال قاتل و مقتول نبود؛ دنبال »آدم« بود، چرا که به نیکی 
دریافته بود ک��ه جنگ ما »جنگ عقیده« اس��ت! برخی این 
مفاهیم را نمی فهمند! صدالبته حقیر، مسؤولیتی ناظر بر عقل و 
شعور نداشته  هیچ قلم به دست مزدوری ندارم! زنجیره ای ها که 
مزدور غربند باید هم دنبال قاتل بروس لی بگردند و آوینی باید 
هم دنبال »انسان در تراز اسام« می گشت! آن روزی که راوی 
فتح، شرح علمدار شرق ابوالخصیب را می گفت، گویی موانایی 
بود که شمس خود را یافته باشد! قاتل و مقتول چیست؟! سخن 
از عاش��ق و معش��وق بگو! برد و باخت چیست، وقتی کربای 
پنجی ها همان کربای چهاری ها هستند؟! چه در کربای ۴ و 
چه در هم��ه آن قبلی ها و همه آن بعدی ها، هم به »تکلیف« 
عمل ش��د و هم »نتیجه« مدنظر ب��ود لیکن جنگ بود دیگر! 
جنگ همان اس��ت ک��ه با وجود آن همه ش��هید در روز دهم 
اردیبهشت ۶1 عاقبت ختم به فتح خرمشهر می شود! نیز همان 
است که تو در ثامن اائمه و طریق القدس و فتح المبین ببری و 
در رمضان و کربای ۴ ببازی! جنگ است دیگر! من حاا خیلی 
دوس��ت دارم در سالگرد کربای ۵ تیتر زنجیره ای ها را ببینم! 
جماعت آنقدر عاری از صدق و حق و انصاف و شعور و شرفند 
که حتی در روز سوم خرداد نیز، عوض بیان واقعیت شادی آفرین 
فتح خرمشهر، این نخ نماترین و خزترین سؤال ممکن را تکرار 
می کنند که »چرا جنگ را بعد از سوم خرداد، خاتمه ندادیم؟!« 
چون هنوز بخش های مهمی از خاک کشورمان دست دشمن 
بود! چون اصا پیشنهاد آتش بس درست و درمانی- که بشود به 
آن حقیقتا اتکا کرد!- در کار نبود! و توی زنجیره ای، این همه را 
می دان��ی! اما قلبت مریض اس��ت! من اما خ��وب می دانم ذات 
جنگ، حتی دعوای بیسیمی ۲ سردار شهید را هم ممکن است 
اقتضا کند! که متوس��لیان بگوید؛ »اگر از این راه برویم، تلفات 

کمتر اس��ت و نتیجه نزدیک تر« و باقری 
پیشنهاد دیگری داشته باشد؛ »اتفاقا اگر از 
این یکی راه برویم، کمتر تلفات می دهیم و 
زودتر ب��ه مقصد می رس��یم«! جنگ بود 
دیگر! و اشتباه، ممکن! اان بهترین وزیر 
این دولت کیس��ت؟! هیچ اش��تباهی آیا 
ندارد؟! و آیا نبوده اش��تباهی که احیانا به 
قیمت جان شماری از هموطنان مان تمام 
ش��ود؟! پس چرا این هم��ه بی انصافی در 
قبال جبهه و جنگ؟! آن هم جنگی با آن 
همه سختی؟! و تنهایی؟! و غربت؟! و اینکه 
۸ س��ال تمام با همه ابرقدرت های آن روز 
دنیا بجنگی و حتی ی��ک وجب از خاک 
کشورت را هم دست دشمن ندهی، دقیقا 
چقدر ش��رمندگی دارد؟! آقای آشنا! شما 
»توئیت« را نقد نکردی! »آقامحس��ن« را 
زدی! »جبهه و جنگ« را! و من عمرا باور 
کنم تو دلسوز خانواده شهدایی! کجا بودی 
وقت تخریب فهمیده؟! کجا بودی وقت تخریب راهیان نور؟! کجا 
بودی وقت حمله سلبریتی ها به مدافعان حرم؟! آقایان! این همه 
جدول دش��من را پر نکنید! خانواده شهدا قطعا فریب بعضی 
تحرکات دشمن پس��ند را نخواهن��د خورد! و در درس��تی راه 
دردانه های شان شک نخواهند کرد! »ما در جنگ حتی برای یک 
لحظه هم نادم نیستیم« ناظر بر »حقیقت جبهه« بود و اا هم 
امام می دانست که خطا و اشتباه، در طبیعت جنگ است و هم 
ما می دانیم! آنچه ما را حتی از یک لحظه جنگ هم نادم نکرده 
و نمی کند، این فرهنگ است که در ۸ سال دفاع مقدس، سردار، 
س��رباز را »برادر« می خواند و س��رباز نیز سردار را »برادر« صدا 
می زد! نه! منقرض نخواهد شد لیالی عقد اخوت! و شب های نماز 
شب! واه نسل مادران شهدایی که افسوس بخورند چرا دیگر 
پس��ری برای تقدیم به اسام و ایران ندارند، تمام نخواهد شد! 
همین چند روز پیش، در »بیت رهبری«، مادر شهید ۸۰ ساله 
و مادر شهید ۴۰ ساله، دوشادوش هم نشسته بودند! که شد آن 
متن »مادران شهدا چه جوان شده اند!« بعضی کالک عملیات، 
پهن نکنند پیش چشم مادران شهدا! وقتی در زندگی اشتباه 
می کنی��م؛ در جنگ هم حتما اش��تباه بوده! لیکن به طبیعت 
جن��گ! من این را خطاب به ش��ماری از رفق��ای حزب اللهی 
بنویس��م؛ مخفی ش��دن پشت فرماندهان ش��هید و حمله به 
فرماندهان قدیمی جبهه و جن��گ، در وهله اول، دور از منش 
همان مردان آسمانی است! حتی سردار بزن بهادری چون احمد 
متوسلیان- که هر کجا هست، خدایا! به سامت دارش!- همیشه 
خدا، دش��من اول ما را اس��رائیل معرفی می کرد و آرزو داشت 
توسط صهیونیست ها شهید شود! حال آیا زیبنده است که ما هر 
از چن��د گاه، یکی دیگر را اضافه کنیم به مقصران اس��ارت یا 
ش��هادت حاج احمد؟! یا درباره مقطع پایان جنگ، حرف های 
صرفا شعاری دور از واقعیت بزنیم و توهم بزنیم کی و کی و کی، 
چیزی را به امام تحمیل کردند! آن »جام زهر«  شکایت امام از 
روزگار بود و اا امام، خود جام زهری کاری بود در کام فراعنه! 
لذا هم مراقب ش��أن امام باشیم و هم مواظب تقوا! و این همه 
منازعات سیاه را به جبهه و جنگ نکشانیم. »به نام اه، پاسدار 

حرمت خون ش��هیدان« زیارت باشکوه و دشمن شکن اربعین، 
تنها یکی از ثمرات خون شهدای کربای ۴ است! ثمره دیگرش 
اینکه حاج قاسم در روز روشن و در اوج محبوبیت نزد همه ملل 
منطقه، قدم به خاک عراق می گذارد و رئیس جمهور آمریکا در 
ش��ب تاریک و در نهایت خفت! مثل دزدها! و بی شخصیت ها! 
آری! خون شهدای کربای ۴ نه تنها درخت پربار کربای ۵ را 
آبیاری کرد که حتی ما را به خود کربا رس��اند! و به نانو! و به 
موشک! و به سلول های بنیادی! و به هسته ای! و به این اقتدار 
عظیم که جمهوری اسامی تعیین کننده نقشه منطقه باشد! 
BBC غلط کرده بخواهد خون جوان کربای ۴ را بی ثمر بخواند! 
اگر بی ثمر بود، امروز قاسم سلیمانی مرده بود! سردار ما اما یک 
»ش��هید زنده« اس��ت؛ با یک زندگی سراسر کربایی! مسائل 
روزهای اخیر، یک نکته را بس��ی بیش از پیش ثابت کرد! این 
برگه های کوچک دس��ت حضرت آقا هنگام سخنرانی، پیامی 
همتراز پیام چفیه همیشه همراه ایشان دارد؛ »خطیب هم که 
باشی، اول باید فکر کنی و بعد سخن بگویی«! عصر امروز، جنگ 
جمله هاست! نبرد کلمه ها! و ما باید یک حرف را 1۰ بار مزه مزه 
کنیم و بعد توئیت کنیم! حکم ژورنالیس��م این است که باز از 
شهدا بنویسم! گمانم حکم خدا نیز همین باشد! مصونیت امروز 
ما مدیون ۸ سال دفاع مقدس شهداست! امنیت ما نان از خون 
ش��هدا می خورد! دشمن، خوب تشخیص داده که کجا را بزند 
لیکن امروز دی ۶۵ نیس��ت که بس��ته باش��د دست کربای 
چهاری ها! خدا باز کرده بال پرستو را! و به او حیات مجدد داده! 
و او را روزی می دهد! کمک کنید ما را، هان  ای شهیدان! امروز، 
دست ما بسته است و دست شما باز! دعا کنید ما را! دعای شما 
کربای چهاری ها و پنجی ها بود که راه کربا را بر ما گشود! و 
اا ما عدد اربعین نبودیم! ما کجا و زینب کجا؟! ش��هادت شما 
باعث زیارت ما شد! ما این چیزها را خوب می دانیم! ما باخبریم 
از عم��ق گرفتاری های خود! م��ا زمین خوردگانیم! با دل هایی 
ماامال از آلودگی! خود می دانیم! ما را اما هنوز هم عش��ق به 
ش��ما، در این مسیر نگه داشته! چه بیت المقدسی باشید و چه 
والفجری؛ چه کربای چهاری و چه کربای پنجی؛ واه دل مان 
تنگ اس��ت برای تان! و اگر از حال ما خواس��ته باش��ید، هیچ 
حال مان خوب نیست! همه اش فکر می کنیم شما برمی گردید! 
همه اش فکر می کنیم باز هم می بینیم خنده های خرازی را! و 
گریه های صیاد را موس��م قن��وت! باور کنید م��ا محزون تر از 
س��اختمان های دوکوهه ایم! و مغموم تر از پادگان حمید! باور 
کنید به ش��ما محتاجیم! آخرش هم آسمان شد سهم شما، از 
بس که چش��م تان به خدا بود! کو شهرداری که نامش باکری 
ب��ود؟! کو نماینده ای که نامش چمران بود؟! کو پیرمرد نترس 
سه راهی ش��هادت؟! کجا رفتند برادران دستواره؟! ببینید! این 
دست نیاز ماست که به سوی شما دراز شده! در قعر چاهیم و از 
روی چون ماه تان متوقع دستگیری! می شنوید آیا صدای ما را؟! 
شگفتا! شکست را ما خوردیم و زدند به نام کربای چهاری ها! 
واه واقعیت جنگ، همین زندگی ماست! روزگار شیرین جنگ 
کجا و این جنگ تلخ روزگار کجا؟! نوش��تم؛ »و اگر از حال ما 
خواسته باشید، هیچ حال مان خوب نیست!« حتی نشد یک دل 
س��یر، بغل تان کنیم! چطور زنده مانده ای��م این همه؟! چطور 
نمرده ایم از دوری تان؟! نوشتم؛ همه را نوشتم! و حتی این را هم 
نوشتم که »این هم نوعی بین الحرمین است«! یک حرم، حرم 
بغض و یک حرم، حرم اش��ک! این هم سهم ما از عشق! گفت: 
»ش��بی خیال تو گفتم، ببینم اندر خواب؛ ولی ز فکر تو خواب 

آیدم؟ خیال است این!«

تو اما بخند حاج حسین خرازی! یادداشت امروز
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تجسمی

»لحظه گرگ و میش« پس از 
»بانوی عمارت« به تلویزیون می آید

مجموعه تلویزیونی »لحظه 
گ��رگ و می��ش« پ��س از 
س��ریال »بان��وی عمارت« 
روی آنتن می رود. به گزارش 
»وط��ن ام��روز«، با تکمیل 
مراحل فنی، بزودی پخش سریال تلویزیونی 
»لحظ��ه گرگ و می��ش« ب��ه کارگردانی و 
تهیه کنندگی همایون اسعدیان آغاز خواهد 
شد. این سریال در ۵۰ قسمت آماده نمایش 
ش��ده و بزودی با پایان پخش سریال »بانوی 
عمارت« روی آنتن ش��بکه 3 س��یما خواهد 
رفت. ترانه نخس��تین تیزر س��ریال »لحظه 
گ��رگ و میش« با ص��دای محمد معتمدی 
از آلبوم موس��یقی »حاا که م��ی روی« و با 
ش��عری از محمدمهدی س��یار است که این 
آلبوم تازه ترین کار محمد معتمدی اس��ت. 
مجموع��ه تلویزیونی »لحظه گرگ و میش« 
روایت فراز و فرود زندگی خانواده ای اصیل در 
طول 3 دهه ب��ا محوریت زندگی تنها دختر 
ای��ن خانواده اس��ت؛ روایتی ک��ه از دهه ۶۰ 
آغاز ش��ده، حوادث مختلفی از قبیل جنگ، 
تحوات اجتماعی و اقتصادی را پش��ت سر 
گذاش��ته و در زمان معاصر پایان می پذیرد. 
فاطمه گودرزی، فرید سجادی حسینی، شهره 
سلطانی، علیرضا کمالی نژاد، المیرا دهقانی، 
حسام محمودی فرید، کریم قربانی، سیامک 
احصایی، وحید آقاپور، ناصر سجادی حسینی، 
لیا بل��وکات، پانی��ذ برزعلی، نیم��ا نادری، 
مدیا ذاکری، پاش��ا رس��تمی، رها خدایاری، 
مهرنوش مس��عودیان، اروین گالستیان، آیدا 
نامجو و مه��دی ماک از جمل��ه بازیگرانی 
 هس��تند که در این مجموعه به ایفای نقش 

می پردازند

مستند اقتصادی سیمرغ
 روی آنتن رفت

مس��تند اقتصادی سیمرغ با 
نگاهی متفاوت در پی یافتن 
پاس��خ مش��کات اقتصادی 
روز کشور اس��ت. این سری 
اقتصادی درباره  مستندهای 
موضوعات مختلف از جمله قاچاق، تحریم های 
نفتی، بررس��ی وضعیت گمرکات، مناطق آزاد 
و ... تهیه ش��ده است. به گزارش »وطن امروز«، 
تقی رحمتی، نویسنده و کارگردان این برنامه 
درباره سیمرغ گفت: از ویژگی های این مستند 
فرم س��اختار آن اس��ت که برای جذاب شدن 
مجموعه هر قسمت به یک موضوع اقتصادی 
می پردازد و با یک سوژه اقتصادی با مردم همراه 
می شود. همچنین مشکات اقتصادی را از دو 
زاویه مدیریت و فرهنگ بررس��ی می کند. وی 
افزود: این مجموعه، روایتی مستند از رسیدن 
مرغ های ایرانی به قله  قاف اقتصاد را به نمایش 
می گذارد و فرم داس��تانی مستند تهیه شده با 
ورود به زندگی، س��وژه ها را دنبال کرده و نگاه 
علمی و فنی صرف به موضوع ندارد. سیمرغ هر 
چهارشنبه شب ساعت 22 از شبکه افق پخش 

می شود.

 استقبال گسترده مردم
از پرده خوانی انقاب

دبیر علمی جش��نواره شاهد 
از استقبال گسترده از بخش 
ویژه پرده خوانی در جشنواره 

ملی تئاتر شاهد خبر داد. 
امروز«،  به گزارش»وطن 
محمد ارتی، دبیر علمی جشنواره ملی تئاتر 
هنرمندان ش��اهد و ایثارگر با اشاره به شرکت 
گروه های نمایش��ی از 1۶ اس��تان کش��ور در 
جشنواره، به استقبال گسترده مردمی از بخش 
ویژه پرده خوانی انقاب اس��امی اش��اره کرد 
و افزود: بخ��ش ویژه پرده خوانی انقاب که به 
مناسبت 4۰ س��الگی پیروزی انقاب اسامی 
در این جش��نواره پیش بینی  ش��ده اس��ت با 
استقبال بسیار خوبی روبه رو بوده و اجرای آن تا 

اختتامیه جشنواره ادامه خواهد داشت. 
ارتی ادامه داد: تاکنون 12 اجرا در بخش 
نمایش خیابان��ی، ۶ نمایش در بخش نمایش 
صحنه ای و 1۰ اجرا در بخش ویژه پرده خوانی 
انقاب اس��امی اجرا ش��ده است. دبیر علمی 
جشنواره ملی تئاتر هنرمندان شاهد و ایثارگر 
افزود: تاکنون هنرمندانی از آذربایجان شرقی، 
ایام، کرمانش��اه، اردبیل، تهران، ری، کرمان، 
البرز، فارس، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و... 

روی صحنه رفتند. 
چهارش��نبه 12 دی)امروز( نی��ز برگزاری 
اختتامی��ه جش��نواره و تقدی��ر از برگزیدگان 
پیش بینی  شده است. گفتنی است جشنواره 
ملی تئاتر هنرمندان شاهد و ایثارگر با حضور 
قطب الدین صادقی، محمود فرهنگ، محمدرضا 
غفاری و... در هیات داوران از یکش��نبه ۹ دی 
 در ش��هر رامس��ر آغاز ش��ده که ام��روز پایان 

می یابد.

 محمدحسین نیرومند، خالق نمایشگاه
 »حق مسلم ماست«:

به هنرهای تجسمی 
توجه نمی شود

محمدحس��ین نیرومند متول��د 1341 در 
شهر مشهد و فارغ التحصیل طراحی صنعتی 
از دانش��گاه تهران اس��ت. او مدرک درجه یک 
هن��ری از ش��ورای ارزش��یابی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد را دریافت کرده و از س��ال 13۶3 به 
صورت حرفه ای هنر را دنبال می کند. او بتازگی 
نمایشگاه آثار کارتون و گرافیک خود را تحت 
عنوان »حق مسلم ماس��ت« در فرهنگسرای 
گلس��تان در مع��رض دید عاقه من��دان قرار 
داده بود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
نیرومند با اشاره به  آثاری که در فرهنگسرای 
گلستان به نمایش گذاشته ش��ده بود، اظهار 
ک��رد: در گالری گلس��تان ۵۰ اث��ر با موضوع 
عدالت اجتماعی و مباحث فرهنگی و سیاسی 
به نمایش درآمد. اندازه بیشتر آثار 1۰۰ در ۷۰ 
است و تصاویری از محمد بن سلمان و ترامپ به 
چشم می خورد. نیرومند با بیان اینکه در کشور 
به رشته هایی مثل رش��ته کاریکاتور و در کل 
هنر های تجسمی اصا توجه نمی شود،گفت: 
اگر جش��نواره یا برنامه ای برگزار شود، موضوع 
تجس��می داغ می ش��ود اما امیدوارم روزی فرا 
برسد که مردم روزانه اخبار تجسمی را دنبال 

کنند. 

رونمایی از »پری دخت« قاجار
مجموع��ه »پری دخ��ت« با 
زیرعنوان »مراسات پاریس 
حام��د  نوش��ته  طه��ران« 
عس��کری در فرهنگس��رای 
اندیش��ه رونمایی می ش��ود. 
ب��ه گزارش مه��ر، مجموع��ه »پری دخت« با 
زیرعنوان »مراس��ات پاریس طهران« شامل 
نامه هایی است که به زبان و نثر قاجار نوشته 
ش��ده اند و داس��تان های عاش��قانه ای دارند. 
در ای��ن کتاب نامه هایی بین ش��خصی به نام 
س��یدمحمود ک��ه در فرانس��ه درس طبابت 
می خواند و پری دخت که در تهران است رد و 
بدل می شود. در میان 4۰ نامه خرده قصه هایی 
روایت می شود که قطعاً برای خوانندگان جالب 
خواهد بود. این کت��اب در قالب 14۰ صفحه 
بتازگی از سوی انتش��ارات قبسات که همان 
مهرستان قدیم اس��ت با تیراژ دو هزار نسخه 
و بهای 22 ه��زار تومان به بازار آمده اس��ت.

گفتنی اس��ت رونمایی از این کتاب با حضور 
عاقه مندان و برخی فعاان فرهنگی و هنری 
روز پنجش��نبه 13 دی ماه ساعت 1۵:3۰ در 
فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، 
نرس��یده به پل س��یدخندان، بوستان شهید 
منفرد نیاکی )اندیشه( برگزار می شود و حضور 

برای عموم عاقه مندان آزاد است.

کارگاه شعر  آیینی با امیری اسفندقه
»کارگاه شعرآیینی« سه شنبه های 
هر هفته با حض��ور مرتضی 
امیری اسفندقه، شاعر، منتقد 
و م��درس ش��عر، در س��الن 
س��لمان هراتی حوزه هنری 

برگزار می شود.
 به گ��زارش پایگاه خبری ح��وزه هنری، این 
کارگاه از جمل��ه برنامه ه��ای هفتگ��ی مرکز 
آفرینش ه��ای ادبی حوزه هنری اس��ت که به 
منظور ش��عرخوانی و نقد و بررس��ی شعر ایی 
نی برگزار می ش��ود. »کارگاه ش��عر  آیینی« به 
هم��ت مرکز آفرینش های ادب��ی حوزه هنری 
برگزار می شود و ورود به این کارگاه برای عموم 

عاقه مندان آزاد است. 
این کارگاه هر هفته در س��الن س��لمان هراتی 
حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به 

خیابان حافظ برگزار می شود.

 راز جنگل در تماشاخانه سرو
نمایش موزیکال »راز جنگل« از 
1۰ دی ماه با حمایت انجمن 
تئاتر انقاب و دفاع مقدس در 
مجتمع فرهنگی- هنری اسوه 
روی صحنه رفت. به گزارش 
مه��ر به نق��ل از روابط عموم��ی انجمن تئاتر 
انق��اب و دفاع مقدس، نمای��ش موزیکال »راز 
جنگل« به کارگردانی علیرضا شریف کاظمی 
و سعید کامیابی تا پانزدهم دی ماه در مجتمع 
فرهنگی- هنری اسوه ویژه کودکان و نوجوانان 
روی صحنه خواهد بود. مجتمع فرهنگی هنری 
 اس��وه در خیابان انقاب ابت��دای بهار جنوبی 

قرار دارد.

احسان سالمی: س��ینمای جهان در سال میادی 
که گذشت یکی از پرحاش��یه ترین دوره های خود 
را رق��م زد و حجم باای ف��راز و فرودهایش باعث 
شد خبرسازترین هنر - صنعت در دنیای حاشیه ها 
باش��د. از رکوردش��کنی فروش فیلم ها در گیش��ه 
و دس��تاوردهای فنی در برخی آثار س��ینمایی تا 
گسترش موج رسوایی س��لبریتی های هالیوودی 
در تجاوز جنس��ی. از درگذشت چهره های مطرح 
سینمایی تا آغاز بازسازی فیلم های نوستالژیک در 
صنعت قرن بیست و یکمی هالیوود. همه اینها به 
مناسبت پایان سال میادی بهانه ای شد تا نگاهی 
داشته باشیم به تحوات سینمای جهان در سالی 

که گذشت.
سال رسوایی ■

دومینوی رسوایی که سال 2۰1۷ و با ماجرای 
»هاروی واینستین« تهیه کننده مشهور و قدرتمند 
هالیوود آغاز ش��د، در س��ال 2۰18 نیز ادامه پیدا 
کرد تا نام انبوهی از ستارگان سرشناس سینمای 
جهان به پرونده فس��اد اخاقی بزرگ هالیوود باز 
شود. پرونده ای که هر روز پرده ای جدید از آن کنار 
می رود و به نظر می رسد به  این زودی ها قرار نیست 
بسته شود. این رس��وایی در ادامه دامن چهره های 
سرشناس و محبوب هالیوود را هم گرفت؛ »مورگان 
فریم��ن«، بازیگر سیاهپوس��ت و مط��رح فیلمی 
چون »رس��تگاری در شائوشنگ« و »بیل کازبی« 
کمدین مشهور هالیوود که بسیاری او را به واسطه 
حض��ورش در قام��ت یک پدر خانواده دوس��ت در 
»ش��وی بیل کازبی« در خاطر داشتند؛ 2 مورد از 
چهره هایی بودند که رسوایی اخاقی آنها هالیوود 
را ش��وکه کرد. این رسوایی در ادامه باعث باز شدن 
برخی از پرونده های قدیمی فساد اخاقی و تجاوز 
هم ش��د تا نام چهره هایی چون وودی آلن و لوک 
بسون کارگردان های سرشناس غربی نیز بار دیگر 
به واس��طه ادعاهایی تازه درباره فساد اخاقی آنها 
در پشت صحنه س��ر زبان ها بیفتد. دومینویی که 
به »خانه پوشالی« هم رسید تا با رسوایی اخاقی 
کوین اسپیس��ی، بازیگر نقش اول این سریال مهم 
هالیوود، فص��ل جدید خانه پوش��الی با محوریت 
کاراکتر همس��ر او پخش شود. اما شاید هیچ کدام 
از این رس��وایی ها به اندازه صحبت های آزا آرجنتو 
بازیگر زن ایتالیایی در اختتامیه جشنوره کن امسال 
مهم و ش��وکه کننده نبود؛ او که برای اهدای جایزه 
بهترین بازیگر زن به همراه ایوا دوورنای روی صحنه 

رفته بود، گفت که در همین جشنواره مورد تجاوز 
ق��رار گرفته اس��ت. آرجنتو با بیان اینکه  »س��ال 
1۹۹۷، همین جا در کن، هاروی واینستین به من 
تجاوز کرد« اظهار داشت: »آن زمان 21 ساله بودم 
و این جشنواره ش��کارگاه او بود«. او در ادامه بیان 
داشت: »می خواهم پیشگویی کنم. کن دیگر هرگز 
پذیرای هاروی واینستین نخواهد بود. او با فضاحت 
و رس��وایی در حالی به زندگی اش ادامه خواهد داد 
که جامعه سینما از او پرهیز دارد، همان جامعه ای 
که پش��ت او ایستاد و گناهانش را اپوشانی کرد«. 
او در حال��ی جمله آخر خود را بیان داش��ت که به 
نظر می رسید نه تنها سینمای آمریکا بلکه سینمای 
اروپا و جشنواره ای چون کن نیز محمل آمد و شد 

هنرپیشگان فاسد بوده    است. 
جایزه های قابل پیش بینی ■

هر چند در س��ال 2۰1۷ فیلم های مهم و قابل 
توجه��ی در س��ینمای جهان تولید ش��ده بود اما 
همان گونه که پیش بینی می ش��د، در فصل جوایز 
س��ال 2۰18 اغلب جایزه ها به فیلم »ش��کل آب« 
س��اخته گی یرمو دل تورو رس��ید تا اسکار یکی از 
قابل پیش بینی تری��ن دوره های خ��ود را در زمینه 
اهدای جوایز پشت سر بگذارد. »شکل آب« در حالی 
جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم این دوره از 
مراسم اسکار را به دست آورد که رقبایی قدرتمندی 
مثل »تاریک ترین ساعت« و »سه بیلبورد...« را در 
مقابل داشت. هر چند بسیاری اعطای این 2 جایزه 
مهم را به فیلمی عاشقانه و تخیلی، ناشی از اعتراض 
هالیوود به رفتارهای بیگانه ستیزانه ترامپ می دانند، 
رفتاری که باعث شد با دستور رئیس جمهور ایالت 
متحده در این س��ال، بس��یاری از کودکان مهاجر 
از مادران ش��ان جدا ش��وند و توجه به این فیلم که 
محتوایی اعتراضی نسبت به بیگانه ستیزی داشت، 
می توانست نشانی از اعتراض هالیوود به این رفتار 

وحشیانه دونالد ترامپ باشد. 
اعتراض به هیوایی به نام ترامپ! ■

اما جایزه ای که در مراسم اسکار سال 2۰18 به 
فیلم متوسط گی یرمو دل تورو رسید، تنها واکنش 
و اعت��راض اهالی هالیوود به رفتارهای غیرمنطقی 
رئیس جمهور کشورش��ان نبود. ع��اوه بر اعتراض 
تعدادی از ستاره های اتین تبار سرشناس هالیوود 
به سیاست ترامپ در جدایی مادران از فرزندان شان، 
چهره های نامداری چون مریل اس��تریپ و رابرت 
دنیرو نیز در این سال به برخی سخنان و رفتارهای 

ترامپ اعت��راض کردند. مریل اس��تریپ که یکی 
از رکوردداران نامزدی در مراس��م اس��کار اس��ت، 
در یک برنامه زن��ده تلویزیونی در ارتباط با ترامپ 
گفت: »من از ترامپ می ترس��م. کودکان او نیز در 
خطر هستند و من این را احساس می کنم. با خود 
فکر می کنم اگر بچه های من در خطر بودند چکار 
می کردم؟ هر کاری که می ش��د انج��ام می دادم تا 
آنها را از دردس��ر و خطر برهان��م. از این رو ما باید 
بترسیم«. همچنین رابرت دنیرو که یکی از مخالفان 
سرس��خت ترامپ هس��ت نیز در چند نوبت علیه 
ترامپ و تصمیماتش صحبت کرد. آخرین نمونه این 
اعتراضات مربوط به همین یک ماه پیش است که 
او در حاشیه مراسم تقدیر از مارتین اسکورسیزی، 
کارگردان مشهور هالیوود، گفت: »متاسفانه کشور 
م��ن در حال گذراندن یک دوره عجیب و غریب از 
ناسیونالیسم است، نه آن نوع ناسیونالیسمی که در 
آن تنوع جمعیتی مان را ارج بگذاریم، بلکه برعکس، 
یک شکل اهریمنی از ناسیونالیسم که مشخصه آن 
زیاده خواهی، بیگانه هراسی و خودپسندی است که 
تحت ش��عار »اول آمریکا« ]شعا تبلیغاتی معروف 
ترام��پ در زمان انتخابات[ قرار دارد«. در این میان 
حتی ن��ام چهره هایی چون جیم ک��ری، کمدین 
مشهور هالیوودی نیز در مخالفت با ترامپ به میان 
کشیده شد تا او در مصاحبه ای از احساسش درباره 
ریاس��ت جمهوری ترام��پ و اینکه چرا مخالفت و 

مبارزه با او امری واجب است، سخن بگوید.
ناقوس مرگ برای چهره های سرشناس ■

سال گذش��ته میادی اما چهره های مهمی از 
س��ینمای جهان به دیار باقی شتافتند تا در سالی 
که گیش��ه هالیوود رکوردهای عجی��ب و غریبی 
از خود به جا گذاش��ت، چهره های جریان س��ازی 
چون اس��تن لی و برناردو برتولوچی برای همیشه 
با سینما وداع کنند. س��ال 2۰18 را می توان سال 
درگذش��ت بزرگ کارگردانان��ی در س��ینمای اروپا 
دانست، سالی که در آن میلوش فورمن کارگردان 
مهم اهل جمهوری چک و برنده 2 جایزه اس��کار، 
نیکاس روگ کارگردان انگلیس��ی شاهکار »حاا 
نگاه نک��ن«، ویتوریو تاویانی کارگ��ردان ایتالیایی 
برنده جایزه نخل طای ک��ن و برناردو برتولوچی 
کارگردان پرآوازه ایتالیایی س��ینمای جهان از دنیا 
رفتند. ایسائو تاکاهاتا، بنیانگذار استودیوی بلندآوازه 
جیبلی و خال��ق کارتون های ژاپنی خاطره انگیزی 
همچون »آن ش��رلی با موهای قرمز« و »هایدی« 

یکی دیگر از درگذشتگان پارسال سینمای جهان 
بود. مارتین برگمن، تهیه کننده فیلم های »صورت 
زخمی«، »سرپیکو«، »بعد از ظهر سگی«، »دریای 
عشق« و »راه کارلیتو« و کاشف آل پاچینو، بازیگر 
سرشناس سینمای جهان هم از جمله درگذشتگان 
س��ال 2۰18 بود. اما از همه ای��ن نام ها بزرگ تر و 
مهم تر، برناردو برتولوچی، کارگردان مشهور ایتالیایی 
فیلم های »پیش از انقاب«، »دنباله رو«، »آخرین 
تانگو در پاری��س«، »1۹۰۰« و »آخرین امپراتور« 
بود که از معدود چهره های نامدار غیرآمریکایی در 

هالیوود به شمار می رفت. 
ضیافت پرفروش ها ■

2۰18 ه��ر چق��در در زمینه فس��اد اخاقی و 
رس��وایی های اینچنینی برای اهالی هالیوود سال 
پردردسری بود ولی در زمینه فروش یکی از دوران 
طایی هالیوود به ش��مار می رفت. هالیوود که در 
روزهای پایانی س��ال 2۰18 درگیر ش��وک انتشار 
اس��نادی در زمینه تاثیرگذاری هاروی واینستین 
بر برگزیدگان جوایز اس��کار در یک��ی از دوره های 
این جایزه بود، در حالی س��ال جدی��د را آغاز کرد 
که انتش��ار دنباله های برخی آثار مهم س��ینمای 
آمریکا، س��ود خوبی را نصیب گیش��ه هالیوود در 
س��ال 2۰18 کرد. اتفاقی که با اکران نسخه هایی 
تازه از فیلم هایی چون »انتقام جویان«، »آکوامن« 
و... و رکوردشکنی آنها در گیشه و همچنین چینش 
درست و منطقی فیلم های در حال اکران به وقوع 
پیوس��ت. باکس آفیس داخلی آمریکا سال گذشته 
با 11/۹ میلیارد دار فروش، افزایش��ی ۷ درصدی 
نسبت به سال 2۰1۷ را تجربه کرد. این امر مدیون 
باک باسترها یا همان فیلم های طایی و پرفروشی 
است که امسال از دل اکثر استودیوها بیرون آمده 
و اک��ران ش��دند. فیلم هایی چ��ون »انتقام جویان: 
جنگ ابدیت« از دیزنی، »دنیای ژوراسیک: سقوط 
پادش��اهی« از یونیورس��ال، »ددپول2« از فاکس، 
»ونوم« از سونی و فیلم های آرام و پیوسته بفروشی 
چون »یک مکان ساکت« از پارامونت و »ستاره ای 
متولد می شود« از برادران وارنر که هر کدام به نوعی 
در این موفقیت موثر بودند. »پلنگ س��یاه« دیگر 
پدیده امس��ال در گیشه سینمای آمریکا بود که با 
فروش خود توانست جایگاه سومین فیلم پرفروش 
تاریخ سینمای آمریکا را به دست آورد. فیلمی که 
براساس پیش بینی ها شانس زیادی برای درو کردن 

جوایز اسکار سال 2۰1۹ دارد.

تلویزیون
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در اولی��ن روز نمایش فیلم های 
نهمین جش��نواره مردمی فیلم 
»عمار« در سینما فلس��طین، نشست »یک روز 
یک تجربه« با حضور هادی محمدیان، کارگردان 
و حامد جعف��ری، رئیس هیات مدیره گروه »هنر 
پویا« و تهیه کننده انیمیشن های »شاهزاده روم« 
و »فیلش��اه« برگزار ش��د. به گزارش مهر، در این 
نشست حامد جعفری با اشاره به اینکه انیمیشن 
»ش��اهزاده روم« به عنوان سومین فیلم پرفروش 
در س��ال ۹4 شناخته می ش��ود، بیان کرد: بعد از 
موفقیت در این کار اقدام به س��اخت »فیلش��اه« 
کردیم و امروز معتقدیم »هنر پویا« به عنوان یک 
کمپانی با آثار خوبی که ارائه می دهد، ش��ناخته 
می شود. رئیس هیات مدیره گروه هنر پویا اضافه 
ک��رد: اگر یک فیلم از حداقل ها برخوردار باش��د، 
می تواند در عرضه موفق ش��ود. داشتن مخاطب 

وفادار می تواند موفقیت یک 
کمپانی را به دنبال داش��ته 
باش��د. بیش از ۶۰ درصد از 
کس��انی که برند هنر پویا را 
آثار  برای دیدن  می شناسند 
این کمپانی به سینما می آیند.  

جعفری با اش��اره به اینکه در بسیاری از کشورها 
کمپانی های فیلمسازی از فروش محصوات جانبی 
درآمدزایی می کنند، افزود: از انیمیشن »فیلشاه« 
یک میلیون دفتر با کاراکترهای مختلف چاپ و در 
نمایشگاه نوشت افزار به عنوان نخستین  محصول 
ایرانی- اسامی به فروش رسید. هادی محمدیان، 

کارگردان انیمیشن »فیلشاه« 
و »شاهزاده روم« هم با اشاره 
به اینکه انیمیشن سازی باید 
بر اساس عاقه و انگیزه مورد 
توجه قرار گیرد، گفت: مسیر 
انیمیشن سازی در ایران بسیار 
دشوار اس��ت و نیاز به انگیزه دارد، اگر این کار به 
عنوان هدف مورد توجه قرار گیرد، می تواند زمینه 
تولید را ب��رای یک فیلم فراهم کند. محمدیان با 
تاکید بر اینکه مطالعه در هر زمینه ای می تواند به 
موفقیت یک فرد کمک کند، تصریح کرد: زمانی 
یک پروژه به موفقیت می رسد که آن را به صورت 

تیمی انجام دهیم، اگ��ر کارها در ایران به صورت 
مخاطب شناس��ی انجام می ش��د وضعیت سینما 
اینگونه دشوار نبود. کارگردان انمیشین »فیلشاه« 
با بیان اینکه در حوزه انیمیشن سازی دغدغه مندی 
کافی نیست، یادآور شد: برای ساخت یک انیمیشن 
موف��ق بای��د در همه حوزه ه��ا از جمله هنرهای 
تجسمی، موسیقی و... تسلط داشته باشیم، چراکه 
انیمیشن سازی سخت ترین مدل سینما و بشدت 
تخصصی است به همین دلیل باید با تاش در هر 
زمینه تجربه به دست آوریم. محمدیان با اشاره به 
اینکه نویسندگی برای ساخت یک انیمشین بسیار 
سخت و دشوار است، تصریح کرد: در مرحله اول 
باید قصه گویی را بخوبی آموخت و مطالعه بسیار 
زیادی در این زمینه انجام داد، چرا که مخاطبان 
ما کودک و نوجوانان هس��تند و نمی توانیم بدون 

شناخت شان کاری برای آنها تولید کنیم.

تجربه انیمیشن سازی به روایت خالقان »فیلشاه« در نشست »یک روز یک تجربه« جشنواره عمار
انیمیشن، تخصصی ترین و دشوارترین مدل در سینماست

انیمیشن

نگاهی به مهم ترین فراز و نشیب های سینمای جهان در سال 2018

سال رسوایی و فروش!

اکبر صحرایی، نویسنده ادبیات دفاع مقدس:
حمایت ها از ادبیات ساختارمند و فراگیر نیست

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران برگزار می شود
پویش کتابخوان مجازی ویژه انقاب اسامی

اکبر صحرایی، نویسنده ادبیات 
دفاع مقدس حمایت از اهالی قلم 
و نویسندگان را خوب توصیف کرد اما مهم ترین 
مس��اله در این زمینه را نبود تعریف مش��خص و 
ساختار دقیق برشمرد. به گزارش فارس، صحرایی 

با اش��اره به فراگی��ر نبودن 
حمایت ها از ادبی��ات اظهار 
داشت: بنده به عنوان فردی 
که 3۰ سال در حوزه ادبیات 
و نوش��تن فعالم، اعتقاد دارم 
این حمایت ها توسط نهادها و 

سازمان ها معموا فراگیر نیست و بیشتر به سوی 
اهداف سیستمی نهاد مزبور حرکت می کند و برای 
همین اس��ت که ملموس نیست. نویسنده کتاب 
»دار و دسته دارعلی« تصریح کرد: متاسفانه این 
حمایت ها در جمع حس نمی شود، ممکن است 
فان نهاد یا جریان از 2 نویس��نده حمایت کند 
اما به نظرم ساختار مهم است که باید ابتدا تعریف 
ش��ود. ادبیات معاصر ما ضعف س��اختاری دارد، 

اگر ابتدا برایش تعریف صورت گیرد و بر اس��اس 
آن س��اختار برنامه ریزی کنیم به نتیجه خواهیم 
رسید اما اگر نبود برنامه ریزی مطرح باشد و تنها 
چند نفر مورد حمایت قرار گیرند در بدنه جامعه 
نارضایتی پدید می آید. بحث من مصادیق نیست 
بلکه س��اختار است، این نوع 
کمک ه��ا نیازمند س��اختار 
است اما نه این ساختار وجود 
دارد و نه تعریف شده است. 
حمایت  درب��اره  صحرای��ی 
انجمن های ادبی خاطر نشان 
ک��رد: انجمن ه��ا توانای��ی حمایت دارن��د اما در 
بحث حمایت هر نوع پشتیبانی نیازمند ساختار 
تعریف ش��ده است.  نویس��نده کتاب »سامورایی 
جزی��ره مجنون« در پاس��خ به این پرس��ش که 
نویسندگی در کشور ما به عنوان شغل محسوب 
می ش��ود، گفت: نه، متاسفانه اینگونه نیست، اگر 
نویس��ندگی قرار است شغل باشد باید با ساختار 

حرفه ای با آن برخورد کرد. 

فراخ��وان نخس��تین دوره پویش 
کتابخ��وان مجازی وی��ژه انقاب 
اسامی، همزمان با چهلمین سالگرد انقاب اسامی 
با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و نشر 
جام جم، منتش��ر ش��د. به گزارش ف��ارس، پویش 

عنوان  مج��ازی«  »کتابخوان 
طرحی است که به همت نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور  از 
س��ال 13۹۵ فعالیت خود را 
آغاز کرد. این طرح تا شهریور 
13۹۷ موفق به دریافت بیش 

از 2۹۰۰ ویدئو ش��ده که در حال انتش��ار از طریق 
ش��بکه های اجتماعی و فضای مجازی است. از آنجا 
که موفقیت و تداوم این طرح، بستر مناسبی را برای 
اجرای طرح های کتابخوانی مناسبتی فراهم کرده، 
بدین منظور نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور در 
نظر دارد با همکاری نش��ر جام جم، جشنواره پویش 
کتابخوان مجازی ویژه انقاب اس��امی را همزمان 
با چهلمین سالگرد انقاب اسامی برگزار کند. این 

پویش در 3 رده س��نی کودک، نوجوان و بزرگسال 
پیش بینی شده که عاقه مندان برای شرکت در این 
پویش باید یک کتاب با موضوع انقاب اس��امی را 
در قال��ب یک ویدئو معرفی و فایل ویدئویی را برای 
ش��رکت در مسابقه ارسال کنند. همچنین دو گروه 
س��نی کودک و نوج��وان نیز 
می توانن��د ب��ا ارس��ال فای��ل 
ویدئوی��ی خوان��ش ی��ا قصه 
گوی��ی از کتاب��ی ب��ا موضوع 
انقاب اسامی، در این مسابقه 
شرکت کنند.  عاقه مندان باید 
دقت داشته باش��ند که فایل ویدئویی با کادر افقی 
ارسال ش��ود و مدت زمان آثار ارسالی نباید بیش از 
یک دقیقه باش��د. عاقه مندان برای ارسال آثار باید 
فای��ل ویدئوی معرفی کتاب مورد نظر را  در صفحه 
اینس��تاگرام خود با هش��تگ #پویش_کتابخوان_

مجازی و #کتابخوان_انقاب_اسامی منتشر کرده 
و صفحه اینس��تاگرام پویش کتابخوان مجازی را در 

پست خود به صورت @ketabclip درج کنند. 

کتابنظر

رویداد

ادبیات

تئاتر
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نصب گیت در ورودی شرقی 
ورزشگاه آزادی

نص��ب گیت در ورودی ش��رقی ورزش��گاه 
آزادی آغاز ش��د تا ورود و خروج تماشاگران از 

تمام درها کنترل و مدیریت شود.
یکی از اقداماتی که در راستای آماده سازی 
ورزش��گاه آزادی برای میزبانی پرسپولیس در 
فینال هفدهمین دوره رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا انجام ش��د نصب گیت در ورودی های در 
غربی ورزش��گاه آزادی بود. در واقع برای فینال 
لیگ قهرمانان آسیا، تنها این بخش از ورزشگاه 
مجهز به گیت ش��د اما این دستگاه به منظور 
کنترل بهتر ورود تماش��اگران، در در ش��رقی 

ورزشگاه نیز نصب می شود.
در همین راستا، ظهر سه شنبه 11 دی ماه 
کریم��ی، مدیرعام��ل و رئیس هی��ات مدیره 
ش��رکت توس��عه با حضور در ورزشگاه آزادی 
پیرام��ون جایگاه نصب گیت ه��ای ورودی در 
ش��رقی به بحث و تبادل نظ��ر پرداخت و در 
ادامه مقرر شد کارشناس��ی های ازم در این 
باره توس��ط مس��ؤوان مربوطه انجام شود و 
جهت رفاه و آس��ایش تماش��اگران، این مهم 
 تا ش��روع نیم فص��ل دوم لیگ برت��ر فوتبال

عملی شود.
از سه شنبه نصب گیت در ورودی شرقی این 
ورزشگاه آغاز شد تا ورود و خروج تماشاگران از 
تمام درها کنترل و مدیریت شود، بویژه اینکه 
قرار اس��ت از این به بعد بلیت فروشی لیگ به 

صورت کامل اینترنتی انجام شود. 

معرفی ایران در فاکس اسپورت
فاکس اس��پورت در گزارش��ی ب��ه حضور 
تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آس��یا 
۲۰1۹ اش��اره کرد. جام ملت های آسیا 3 روز 
دیگر در امارات آغاز می شود و تیم ملی فوتبال 
ایران به عنوان یکی از مدعیان عنوان قهرمانی، 
در مرحله گروهی باید برابر یمن، ویتنام و عراق 
قرار بگیرد. فاکس اس��پورت در گزارش خود از 
تیم ملی فوتبال ایران نوشت: ملی پوشان ایرانی 
با هدایت کارلوس کی روش، تجربه باایی دارند 
و از بازیکنان باکیفیت و خوبی هم بهره می برند. 
خیلی از بازیکنان ایرانی در اروپا بازی می کنند 
و همین باعث ش��ده که امیدواری ایرانی ها به 
قهرمانی در جام ملت های آسیا ۲۰1۹ بیشتر 
شود. مانند کره جنوبی و عربستان، ایران یکی 
از مدعی��ان س��نتی فوتبال آسیاس��ت که در 
سال های اخیر نتوانسته به موفقیت دست یابد. 
عاوه بر این بعد از درخش��ش در جام جهانی و 
کیفیت باای بازیکنان خیلی بعید است که این 
تیم نتواند به حداقل نیمه نهایی برسد. سردار 
آزمون بعد از جام جهانی روس��یه خبرساز شد 
و از تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرد. هر 
چند او در ادامه از تصمیم خود برگشت. او که 
فوتبالش را سال هاس��ت در روسیه ادامه  داده، 
از تجربه باایی برخوردار اس��ت. آزمون سابقه 
گلزن��ی برابر تیم هایی همچ��ون بایرن مونیخ 
و اتلتیک��و مادری��د را دارد. آزمون در تیم ملی 
فوتبال ایران فقط وظیف��ه گلزنی ندارد، بلکه 
می توان��د با حرکات هجومی خود به دردس��ر 
بزرگی برای تیم حریف تبدیل ش��ود. با غیبت 
س��عید عزت اللهی در جام ملت های آسیا حاا 
می توانیم س��یدمجید حسینی را که فقط ۲۲ 
س��ال س��ن دارد و در قلب خ��ط دفاعی ایران 
فعالیت می کند به عنوان س��تاره جوان در نظر 
بگیریم. حسینی در جام جهانی ۲۰1۸ روسیه 
به جای روزبه چش��می به زمین آمد و در کنار 
پورعلی گنجی عملکرد خوبی داشت. عملکرد 
خوب این بازیکن جوان باعث شد که او به تیم 

ترابزون اسپور ترکیه بپیوندد.

پیشنهاد امارات به قطر
برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲

یک مقام ارش��د اماراتی تایید کرد امارات 
آماده کمک به قطر برای میزبانی جام جهانی 
اس��ت. ع��ارف العوان��ی، مس��وول برگ��زاری 
رقابت های جام ملت های آسیا در امارات که از 
مقامات عالی رتبه ورزشی کشور امارات است، 
تایید کرد که این کش��ور آماده و مش��تاق به 
کمک به قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ 
اس��ت. او در همین رابطه گفت: خیلی خوب 
اس��ت که قطر میزبانی این روی��داد بزرگ را 
بر عهده دارد، چرا که باعث می ش��ود اتحاد و 
همبستگی بین کشورهای منطقه افزایش یابد. 
امارات مشتاق و آماده است تا در صورت تایید 
فیفا، به قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ 
کمک کند. فیفا در حال بررسی افزایش تعداد 
تیم ه��ای جام جهانی از 3۲ به ۴۸ تیم اس��ت 
و در این صورت کش��ورهای همسایه قطر نیز 
می توانند در میزبانی جام جهانی به این کشور 
کمک کنند. امارات در کنار مصر، عربستان و 
بحرین تحریم هایی را علیه کشور قطر در سال 
 BEIN ۲۰1۷ شروع کردند. همچنین شبکه
قطر که حق پخش بازی ه��ای جام جهانی را 
داشت بعد از این تحریم ها، برنامه های خود را 
در امارات قطع کرد ولی بعد از جام جهانی بار 

دیگر به حالت قبل درآمد.

مرور سری آ  ایتالیا
نقاب کولیبالی، جنجال » وار«

پائولو باندین�ی: کالیدو کولیبالی آخرین بازی 
ناپول��ی در س��ال ۲۰1۸ را از دس��ت داد. او 
همچنین اولین بازی تیمش در س��ال ۲۰1۹ 
را هم از دس��ت خواه��د داد. مدافع تنومند و 
مستحکم پارتنوپی در بازی قبلی، مقابل اینتر، 
با ۲ کارت زرد داور از زمین اخراج شد، در حالی 
که از ابتدای بازی مورد اهانت های نژادپرستانه 

اولتراهای نراتزوری قرار گرفته بود.
کولیبالی این هفته بازی تیمش را از روی 
سکوی های سن پائولو تماشا کرد، استادیومی 
ک��ه در آن هزاران هوادار ناپولی برای حمایت 
از مدافع ش��ان نقاب او را به صورت زده  بودند. 
»ف��وزی غام« هم پی��ش از ش��روع بازی با 
پیراه��ن ش��ماره ۲۶ کولیبال��ی خ��ودش را 
در زمین گ��رم کرد. اینها هم��ه صحنه هایی 
دلگرم کنن��ده ب��رای فوتب��ال ایتالی��ا، بعد از 
»باکسینگ دی« سیاه بود. اما تمام هواداران 
ناپول��ی در ای��ن روز به حمای��ت از کولیبالی 
برنخاستند؛ اولتراهای پارتنوپی در کوروا سود 
و ک��وروا نورد، پش��ت ۲ دروازه ادای احترامی 
کردند به دنیله باردینلی، هوادار اولترای وارزه 
 که در جریان درگیری های چهارش��نبه شب
خارج از سن س��یرو، جان خودش را از دست 
داده ب��ود. اولتراه��ای رم ه��م در ب��ازی در 
استادیوتاردینی، خانه پارما، به حرکتی مشابه 

دست زدند.
ام��ا آیا واقعا بازی های این هفته از س��ری 
آ باید برگزار می ش��د؟ پاس��خ جوزپه کونته، 
نخس��ت وزیر ایتالیا به این س��وال منفی بود. 
او اعتقاد داش��ت باید با توقف بازی ها در این 
هفته، فرصتی برای اندیشیدن و نتیجه  گرفتن 
از وقای��ع تلخی ک��ه رقم خورده ب��ود، فراهم 
می ش��د. گابریله گراوینا، رئیس فدراس��یون 
فوتب��ال اما برعکس اعتقاد داش��ت به تعویق 
انداخت��ن بازی ها پیامی برای اولتراها دارد که 
آنها جریان لی��گ را کنترل می کنند. گراوینا 
البت��ه اینتر را مجازات هم ک��رد. نراتزوری دو 
بازی اول خانگی اش در س��ال ۲۰1۹ را پشت 
درهای بسته بازی خواهد کرد و در بازی سوم 
هم با کوروا نوردی خالی )مکانی که اولتراها از 
آنجا به کولیبالی توهین نژادپرس��تانه کردند( 

روبه رو خواهد بود.
در این میان متئو س��الوینی، وزیر کش��ور 
همه ج��ا حاضر ایتالی��ا در نامه ای ب��ه گاتزاتا 
دلواس��پورت با ای��ن مجازات ه��واداران اینتر 
مخالف��ت ک��رد و آن را تنبیه گناه��کاران و 
بی گناهان کنار هم دانست. سالوینی با اینکه 
اعام کرد هیچ بخششی برای خاطیان وجود 
نخواهد داش��ت، ای��ن رویکرد را ک��ه مقابل 
توهین نژادپرس��تانه باید واکنشی متفاوت با 
توهین های دیگری که در فوتبال پیش می آید 
نشان داد زیر سوال برد. جنجال های این هفته 
از سری آ اما فقط محدود به بحث های سیاسی 
و فرهنگ��ی نمی ش��د؛ یوونت��وس در آخرین 
ب��ازی خودش در س��ال ۲۰1۸ با نتیجه 1-۲ 
س��مپدوریا را شکست داد تا با 1۷  پیروزی و 
فقط ۲ تساوی بهترین آمار یک نیم فصل در 
تاریخ سری آ را به ثبت برساند. ۲ گل از 3 گل 
این بازی روی ضربات پنالتی به دس��ت آمد؛ 
پنالتی هایی که داور به کمک »وار« اعام شان 
کرد. در هر دو صحنه توپ به دست امره جان 
و الکس فراری برخ��ورد کرد، در حالی که به 
نظر هیچ عمدی در کار نبود. س��مپدوریا در 
وقت های اضافه حتی کار را به تساوی کشاند 
اما گلی ریکی س��اپونارا، این بار هم با استفاده 
از وار و البته بدرس��تی آفساید اعام شد. این 
وقایع بازی بود که باعث شد ادموندو پینا، در 
کوریره دلواسپورت، به این نتیجه برسد: »آنها 
قصد بایکوت کردن وار را دارند. البته ما اغراق 
می کنیم ولی این ساده ترین دلیل برای توضیح 
بحران و آشوبی است که بر دنیای داوری سری 

آ سایه افکنده«.
مشکل بزرگ تر از وار البته نامشخص بودن 
قانون هندبال است. اگر برخورد توپ به دست 
جان و فراری پنالتی بود پس باید ضربه فدریکو 
کیزا که به دست میگل ولوسو، در جریان بازی 
فیورنتینا و جنوا خورد هم پنالتی اعام می شد. 
بازی تورینو و اتزیو هم در این هفته همراه با 
تصمیمات بحث برانگیز سر اعام و اعام نکردن 

پنالتی بود.
جدا از این مسائل اما هفته نوزدهم سری آ 
حداق��ل برای کیوو و میان خبرهای خوبی به 
همراه داشت. در هفته ای که آتاانتای بلندپرواز 
با ۶ گل ساسولو را شکست داد، کیوو به اولین 
پیروزی فصلش رسید و گونزالو ایگوآین بعد از 
۲ ماه دوباره پایش به گلزنی باز شد تا پیروزی 
۲ بر یک مقابل اس��پال فعا جنارو گتوزو را از 

اخراج نجات دهد.
ناپولی هم در آخرین بازی سال با گل دقیقه 
۸۸ »دریس مرتنز« بولونیا را 3-۲ شکست داد؛ 
بازی ای که یک ب��ار دیگر اهمیت کولیبالی را 
برای خط دفاعی ناپولی ها نشان داد. کولیبالی 
بعد از این بازی توئیت کرد: »احساس��ات این 
روز و پیروزی ای که به دست آوردیم همیشه در 

قلب من باقی خواهد ماند. ممنون«.

یادداشت اخبار

فوتبال خش��ن قطری ها در نیمه دوم بازی با 
ایران کاما به چش��م می آمد، بوی��ژه زمان   هایی 
ک��ه بازیکنان ایران در جدال  ه��ای یک درمقابل 
ی��ک توفیق بیش��تری در مقاب��ل بازیکنان قطر 
داش��تند. دریبل  ه��ای ریز و بازی س��ریع مردان 
ای��ران، قطری ه��ا را عصبان��ی کرده ب��ود و آنها 
برای جلوگیری از پیش��روی بیش��تر هافبک ها و 
مهاجمان ای��ران و کاهش تعداد گل  های خورده، 
خطاهای س��فت و س��خت را راه چاره می دیدند. 
ش��دت خطا ها به گونه ای بود که برخی بازیکنان 
تیم مل��ی گاه��ی از درد به خ��ود می پیچیدند و 
پزش��کان تیم ملی بارها برای مداوای بازیکنان به 

داخل زمین رفتند.
 این وضعی��ت در۲۰ دقیقه پایانی بازی بیش 
از دیگر دقایق مش��هود بود که ص��دای اعتراض 
نیمکت نش��ین  های تیم مل��ی ایران را ه��م بارها 
درآورد و آنه��ا با فریاد  های خود به بازی خش��ن 
بازیکن��ان قطر اعت��راض می کردن��د. البته بازی 
پرخطا و فیزیکی قطری ها از همان دقایق آغازین 
در دس��تورکار ای��ن تیم بود و به نظر می رس��ید 
عنابی ها در پی کسب یک تساوی بودند تا بازنده 

وارد بازی  های جام ملت  های آسیا نشوند.
ب��ه همین دلیل ب��ود که کارل��وس کی روش 
از حوال��ی دقیقه ۶۰ تعویض های��ش را کلید زد. 
اگرچه این تعویض  ها به گونه ای دیگر برداش��ت 
شد؛ ش��اید به باور بعضی ها بازی گرفتن از دیگر 
بازیکن��ان و س��نجش عیار نیمکت نش��ین ها بود 
ام��ا برای کی روش ضرورتی نداش��ت عیار رامین 
رضاییان، اشکان دژآگه، مسعود شجاعی، مهدی 

ترابی و حتی روزبه چشمی را دوباره بسنجد. این 
تعویض ها به جهت کاستن از احتمال مصدومیت 
بازیکنانی بود که قرار است در ترکیب اصلی بازی 
با یمن به میدان بروند؛ راهی برای زدودن نگرانی 
از فضای حاکم بر تیم ملی در آس��تانه تورنمنت 

بزرگ جام ملت  های آسیا.
وقتی سوت پایان بازی ایران و قطر که پشت 
درهای بس��ته و درحالی ک��ه هیچ خبرنگاری در 
ورزشگاه حضور نداشت، به صدا درآمد، سرمربی 
تیم ملی نفس��ی براحت��ی کش��ید و درحالی که 
چن��دان از رفت��ار بازیکن��ان قطر راض��ی به نظر 
نمی رس��ید به س��مت س��رمربی این تیم رفت و 
تشریفات پس از بازی را انجام داد و راهی رختکن 
شد. حاا کی روش می تواند با آسودگی خاطر به 
تکرار ترکیبی بیندیش��د که در بازی تدارکاتی با 
قطر به کار گرفت؛ ترکیب��ی که می تواند او را به 

سمت قهرمانی آسیا سوق دهد.
البته ک��ی روش باز هم ب��ا مصائب اینچنینی 
مواجه خواهد بود. بازی   هایی به مراتب سخت      تر و 
خشن      تر نیز سد راه تیم ملی است. شاید درهمین 
مرحل��ه مقدمات��ی که بازی  های به ظاهرا س��اده 
می آید همین چالش تکرار ش��ود. بازی با عراق با 
وجود روابط خوب میان ۲ کشور احتماا می تواند 
یک��ی از این بازی  های س��خت باش��د. بی گمان 
عراقی ها نیز بازی س��فت و س��ختی را در دستور 
کار خ��ود قرار می دهند و ای��ن وضعیت در دیگر 

میادین نیز تکرار خواهد شد.
تیم ای��ران مدعی اول قهرمانی جام ملت  های 
آسیاس��ت و هر حربه ای به کار گرفته خواهد شد 

تا جلوی پیش��روی این تیم گرفته ش��ود. اگرچه 
ما هم بی فکر و بیکار ننشس��ته      ایم. این تیم مربی 
کارکش��ته و بازیکنان باتجربه ای در اختیار دارد 
ک��ه راه برون رف��ت از این پس��تی و بلندی ها را 
بخوبی می دانند. اما تردیدی نیس��ت یک آس��یا 
برای متوقف کردن تیم ملی فوتبال ایران برنامه و 
انگیزه دارد. شاید به همین دلیل است که به این 

تیم سخت امید بسته      ایم. بیش از همیشه.
علیرضا جهانبخش عامت سؤال تیم ملی! ■

علیرضا جهانبخش ب��ا وجود اینکه فقط چند 
روز تا ش��روع جام ملت  های آسیا و دیدار تیم ملی 
برابر یمن باقی مانده، نتوانسته در تمرینات گروهی 
حضور داشته باشد. علیرضا جهانبخش سوم دی ماه 
وارد قطر شد و نظاره گر دیدار هم تیمی  های خود 
برابر فلس��طین بود که با تساوی یک- یک خاتمه 
یافت. تقریبا یک ماه پیش بود که جهانبخش در 
وقت  های اضافی دیدار براب��ر اورتون که با نتیجه 
3 بر یک به س��ود این تیم دنبال می ش��د، بر اثر 
برخ��ورد با »یری مینا« از ناحیه کش��اله ران پای 
راس��ت  احس��اس درد کرد و با وجود اینکه هر 3 
تعویض تیمش انجام شده بود، از بازی خارج شد. 
از آن بازی تاکنون جهانبخش به رغم اخباری که 
شنیده می ش��د، نتوانس��ت برای تیمش در لیگ 
جزی��ره بازی کند ت��ا اینک��ه در نهایت »کریس 
هوتن« س��رمربی برایتون با حض��ور او در اردوی 
تیم ملی و ادامه مراحل درمانی    اش در قطر موافقت 
کرد. جهانبخش از س��وم دی ماه در کمپ اسپایر 
حاضر شده ولی هنوز یک تمرین جدی هم با تیم 
نداشته، تا نگرانی  های بیشتری پیرامون وضعیت 

او وجود داشته باشد. طی یک هفته اخیر معموا 
جهانبخش در تمرینات حضوری دائمی دارد ولی 
وقت��ی کار به انج��ام برنامه  های جدی س��رمربی 
می رسد، وینگر تیم ملی ایران زمین چمن را ترک 
می کند تا به صورت انفرادی و در سالن بدنسازی 
کارش را دنبال کند و دیش��ب هم برابر قطر بازی 
نک��رد. ترکیب تیم مل��ی برابر قط��ر بیانگر نکاتی 
ویژه اس��ت و مهم     ترین نکته اینکه شاید کی روش 
حداقل در مرحله گروهی دیگر به دنبال استفاده 
از جهانبخش نباش��د. حض��ور امیری و طارمی به 
عنوان ۲ وینگر چپ و راس��ت و استفاده از کریم 
انصاری فرد و قدوس در پس��ت ۲ بازیکن پش��ت 
مهاجم، نشان از این دارد که کی روش به احتمال 
فراوان از جهانبخش در بازی  های مرحله گروهی 
اس��تفاده نخواهد کرد تا این بازیکن آماده حضور 
 در مرحله حذف��ی رقابت ها ش��ود. جهانبخش با
1۷ میلیون پوند به عنوان گرانقیمت     ترین بازیکن 
تاریخ باش��گاه برایت��ون از هلند ک��ه خاطره  های 
بس��یار خوش��ی برای او و فوتبال ایران داش��ت، 
به انگلس��تان س��فر کرد ولی دیر اضافه شدن به 
تمرینات و مصدومیت برابر اورتون س��بب ش��ده 
او تاکن��ون نتوان��د ب��ه جایگاهی ک��ه همگان و 
خودش از او انتظار داش��تند، برس��د. عدم حضور 
در بازی  های ابتدایی جام ملت  های آس��یا بی شک 
می تواند روزهای س��خت را دشوار      تر هم کند ولی 
این فرصت در اختیار او قرار دارد تا با درخش��ش 
در مراحل حذفی جام ملت  های آسیا، بار دیگر نام 
خود را بر سر زبان ها بیندازد و با روحیه ای باا به 

انگلیس بازگردد.

به جا مانده از بازی خشن تیم های ملی ایران و قطر

فرار از مصدومیت

در آخرین س��اعات از سال ۲۰1۸ میادی 
تیم مل��ی فوتبال ایران آخری��ن محک جدی و 
تدارکاتی قبل از جام ملت های آس��یا را مقابل 
میزب��ان آتی جام جهانی با برد به پایان رس��اند 
تا این برد حس��ن ختامی باشد بر عملکرد یک 
س��ال درخش��ان دیگر در رده ملی؛ سالی توأم 
با خاط��رات ش��یرین در جام جهانی روس��یه، 
همین ط��ور ادامه روند یکه ت��ازی در قاره کهن 

آن هم در رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال.
تی��م ملی فوتب��ال ایران در ش��رایطی وارد 
ام��ارات می ش��ود تا برای قهرمانی و شکس��ت 
طلس��م ۴۴ س��اله ج��ام ملت های آس��یا دور 
جدی��دی از جنگجوی��ی و جاه طلب��ی را آغاز 
کند که در آخرین بازی رس��می خود در سال 
۲۰1۸، روند شکس��ت ناپذیری اش با برد ۲ گله 
براب��ر عنابی های قطر ادامه پی��دا کرد. این برد 
ارزش��مند و روحیه ساز باز هم با درخشش زوج 
رویایی خط حمله و بازیکنان محبوب کی روش 
رق��م خ��ورد، ۲ س��تاره ای که در کن��ار هم به 
هماهنگی و هارمونی فوق العاده ای رس��یده اند 
و از س��ال ۲۰1۷ به م��ردان اول در راه گلزنی 

تبدیل شده اند.
س��ردار آزمون با پیراهن شمار ۲۰ و مهدی 

طارمی با پیراهن ش��ماره 1۷، گلزنان ایران در 
ب��ازی با قطر در آخرین ج��دال تدارکاتی قبل 
از جام ملت های آس��یا بودند. ۲ مهاجم لژیونر 
فوتبال ای��ران که از مقدمات��ی جام جهانی در 
کنار هم به ب��رگ برنده های کارلوس کی روش 

تبدیل ش��دند و با گذش��ت نزدیک به ۲ سال 
هنوز تیم ملی با گلزنی های مدل بیس��ت هفده 
به تاخت و تاز خود در مس��ابقات بین المللی و 

دوستانه ادامه می دهد.
 مس��لما با آمادگی و انگیزه های باایی که 

ای��ن زوج جوان از خ��ود نش��ان داده اند، مرد 
پرتغالی امیدهای زیادی به درخشش سردار و 
طارمی در جام ملت های آسیا دارد بویژه سردار 
که انتظار م��ی رود همچون دوره قبل رقابت ها 
در اس��ترالیا ک��ه درخش��ش فوق الع��اده ای به 
عنوان یک جوان ۲۰ ساله در نوک پیکان خط 
حمله ایران از خود نشان داد، در امارات هم به 
دلربایی های خود این بار با مدل بیس��ت نوزده 

ادامه دهد.
مهدی طارمی هم بعد از نیم فصل نه چندان 
خ��وب با الغراف��ه و به جان خری��دن انتقادات 
فراوان در لیگ س��تارگان قطر، باز هم برخاف 
بازی های باشگاهی در رده ملی در حد ستاره ای 
کلیدی ظاهر شد و نشان داد می تواند به مهره 
خوشبختی تیم ملی ایران بدل شود. تکنیک و 
هوش سرشار شماره 1۷ ایران می تواند در جام 
ملت های آسیا تکمیل کننده خوبی برای سردار 
آزمون باشد، درست مثل بازی با قطر که ایران 
توانست با درخشش زوج 1۷-۲۰ پایانی خوش 
بر س��ال طایی میادی رقم بزند و برای سال 
۲۰1۹ میادی خط و نش��ان بکش��د؛ به امید 
رس��یدن به چهارمین قهرمانی در بزرگ ترین 

جشنواره فوتبالی قاره کهن.

در جست و جوی زوج رؤیایی تیم ملی 
طارمی و آزمون
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اف�ول غ�رب چنان هویدا ش�ده اس�ت ک�ه حتی 
اکونومیس�ت، ارگان مه�م س�لطه گران جهان�ی، 
س�نتش برای پیش بینی روندهای جهانی در سال 
جدید می�ادی در ویژه نامه »جهان در 2019« را به 
ناچار دستخوش دگردیسی واقع گرایانه ای می کند 
که چیزی نیس�ت جز همان اعت�راف؛ اعترافی که 
پیش بینی  های نشریه روتشیلدها را بیشتر متمایل 
به بدبینی ب�ه آینده غرب، از انگلس�تان و اروپا تا 
آمریکا می کند، البته اکونومیست در این ویژه نامه 
تاش دارد با ژس�ت جدید بدبینی واقع بینانه خود 
نسبت به تحوات آتی، زیرکانه از کنار بحران  های 
عمیقی چون قیام طبقه متوسط- جلیقه زردها- در 
فرانس�ه علیه نظام س�رمایه داری حاکم و احتمال 
کش�یده شدنش به تمام اروپا و همچنین روندهای 
تقریبا قطعی یعنی چشم انداز سقوط قریب الوقوع 
اقتصاد بین المللی دارمحور- و سرایت تب دار به 
پوند و یورو- یا خلع ساح فناوری غرب در رقابت 
با قطب  های نوظهور تمدن کهن شرق بگذرد. کافی 
است سرفصل  های ویژه نامه »جهان در 2019« نشریه 
اکونومیست را با 2 یا 3 سال پیش و پیش بینی  های 
ظفرمندان�ه درباره ظهور نئولیبرالیس�م در جهان 
با چاش�نی فمینیسم یا س�قوط نظام  های مستقل 
یا مخالف س�لطه مثا در روس�یه، ایران، سوریه یا 
کره شمالی مقایسه کنیم تا ما هم اعتراف کنیم که 
شنیدن همین حد اعتراف نیز از پیشگویان ناامید 
معبد صهیونیس�م در لندن خالی از لطف نیس�ت. 
در اینجا سرفصل  های پیش بینی  های اکونومیست 
درباره رونده�ای جهانی در عرصه  های مختلف در 

سال میادی پیش رو را مرور می کنیم:

 2019، پایان سلطه آمریکا
اکونومیست در تحلیلی با عنوان »پایان هژمونی 
آمریکایی در خاورمیانه« به قلم »آنتون ا گواردیا« 
مجموعه تحوات اخیر نظامی و امنیتی در منطقه 
م��ا را به مثابه انفعال نظامی ناگزیر ترامپ با وجود 
هم��ه تفاوت هایش با اوباما در مقابل رقبای آمریکا 
قلم��داد می کن��د  ک��ه ناکارآمدی و س��ردرگمی 
پنتاگون را در جهان جدید به دنبال دارد. این مقاله 
چنین آغاز می ش��ود: »در 1972 »انور س��ادات«- 
رئیس جمهور]وقت[ مصر- مشاوران نظامی شوروی 
را از مصر بیرون کرد تا زمینه را برای س��لطه چند 
دهه ای آمریکا و یأس خش��ونت بار متعاقب آن در 
خاورمیانه فراهم آورد. در 2013 باراک اوباما با طفره 
رفتن از گفت وگو درباره اقدام نظامی علیه س��وریه 
و توافق هس��ته ای با ایران هژمونی )برتری( نظامی 
آمریکا را واگذارد. برعکس دونالد ترامپ به سوریه 
موش��ک انداخت و ایران را تهدید کرد اما در همان 

حال که حول تهدید دشمنان به خرد کردن و فرار 
کام��ل ]نظامی[ پیچ و تاب می خورد، معلوم ش��د 
ک��ه غریزه دومی فائق می آید. با اینکه حتی گاهی 
رخدادها، مشاورانش و سیاست داخلی او را به اقدام 
]نظامی[ وامی داش��تند اما آقای ترامپ اغلب ثابت 

می کرد که حتی منفعل      تر از اوباماست.
ای��ن- هژمون��ی آمریکای��ی- در منطق��ه را 
پیش بینی ناپذیر، ناکار آمد و به طور طوانی مدت 
آشوب زده می کند. توافق  های جنبی در حال مذاکره 
در یمن، س��وریه و لیبی ب��دون یافتن زمینه   هایی 
باثبات برای پایان دادن به جنگ. »واپسین معامله« 
آق��ای ترام��پ میان ]رژیم اش��غالگر[ اس��رائیل و 
فلسطینی ها حتی اگر در نهایت به مرحله اجرا در        آید 
مرده به دنیا خواهد آمد. تحریم  های آمریکایی علیه 
ایران باعث طرد نظام روحانیت در آن نخواهد شد و 
حتی افراطی ها را تقویت خواهد کرد. جهادی ها نیز 
هرگونه فضا برای تجدید سازمان را غنیمت خواهند 

شمرد«.
پیش بین��ی اگواردیا این اس��ت ک��ه میل به 
خودکامگی ترامپ نه تنها باعث بی ثباتی در داخل 
آمریکا شده، بلکه توازن قوای آمریکا در مقابل امثال 
چین و روسیه را نیز به نفع طرف های شرقی بر هم 
زده است. حال مسکو با پیروزی در حفظ بشار اسد 
در س��وریه و برخورداری از روابطی حسنه با تمام 
طرف های درگیر در خاورمیانه از سوریه و عربستان 
و قطر و مصر گرفته تا ایران و رژیم صهیونیس��تی، 
جای واشنگتن را به عنوان تعیین کننده راهبردی 
خاورمیانه گرفته است به طوری که حتی سعودی ها 
برای تعیین میزان تولید نفت خود که س��ال های 

سال در ید اختیار آمریکایی ها بود نیز نه با ترامپ، 
بلکه با پوتین هماهنگ می کنند. چین هم با ورود 
ناوگان دریایی    اش به حوالی تنگه عدن به یک بازیگر 

هژمونیک فرامرزی تبدیل می شود.
در ادام��ه این مقال��ه به اش��تباه فاحش رژیم 
صهیونیستی در غائله سقوط هواپیمای جاسوسی 
روس��ی در آسمان سوریه اشاره شده که با افزایش 
امکان مواجهه این رژیم با ایران و متحدان شرقی    اش 
و همچنین حزب اه، ریسک نظامی برای غربی ها 

در خاورمیانه را بیش از حد تصورشان باا برد.
 برآورد اکونومیس��ت از سیاس��ت های ش��یوخ 
خلیج فارس در س��ال آتی منفی اس��ت و از همان 
جنس قتل خوفناک جمال خاشقجی در ماه اکتبر 
که پایه  های حکومت ملک سلمان و پسر و ولیعهدش 
را سست و امید اصاحات اقتصادی و اجتماعی در 
عربستان را از بین برد. بنابراین پیش بینی می شود 
جنگ قدرت در کاخ سلطنت ریاض تشدید شده و 

جنگ سرد میان سعودی و متحدانش با قطر ادامه 
یابد.  در عین حال سعودی ها با وجود ابراز دوستی 
ش��دید نسبت به دولت ترامپ و رژیم اسرائیل، روز 
به روز به آمریکایی که رئیس جمهورش مدعی است 
»شاه سعودی نمی تواند حتی برای 2 هفته بدون ما 

دوام آورد« بدبین      تر می شوند.
 بازگشت بختک رکود  بر سر آمریکایی ها

با آنکه در اواس��ط س��ال 2019 اقتصاد ایاات 
متحده رکورد طوانی     ترین توسعه بی وقفه در تاریخ 
را خواهد شکست اما در انتهای همین سال احتماا 
بار دیگر رکودی شبیه سال 2008 را تجربه خواهد 
کرد. رشد چین شاید کند شود اما هند به توسعه    اش 
شتاب می بخشد. سوریه پساجنگ هم به لیگ برتر 
رشد اقتصادی جهانی تبدیل می شود، حال آنکه در 

اروپا، ایتالیا با بحران مالی بی سابقه ای مواجه است.
 سالی مخرب در سیاست آمریکا

چالش  ه��ای بی وقف��ه دونالد ترام��پ با کنگره 
و حت��ی هم حزبی  ه��ای جمهوری خواهش در هر 
موضوع��ی          ، از صلح با کره ش��مالی گرفته تا فرمان 
خروج از س��وریه و بویژه در غائله دیوار مکزیک که 
به تعطیلی دولتش کش��یده شده است، حکایت از 
آن دارد ک��ه او به دنبال گس��ترش مرزهای قدرت 
رئیس جمهوری در آمریکاست؛ مساله ای که باعث 
ایج��اد رقابتی تخریبی در فضای سیاس��ی ایاات 
متحده شده است و جریان های مختلف را در دفاع از 
حقوق اقلیت  های نژادی بویژه سیاهان در آمریکای 

ترامپ به صحنه کشانده است.
نمود عینی این وضع، تقای فعاان اجتماعی 
و سیاس��ی برای احیای مج��دد حق رأی اقلیت ها 
یا ش��هروندان درجه دوی آمریکاست آن هم پس 
از مبارزه ای 150 س��اله در دل قانون اساسی برای 
گسترش دایره حق رای به همه آمریکایی    ها. آنچه 
در انتخابات اخیر کنگره و فرمانداری ها در ایالت  های 
کان��زاس و جورجیا رخ داد ک��ه جمهوری خواهان 
حتی خواهان لغو حق رای مس��تقیم ش��هروندان 
سیاه پوست شدند، به مثابه بازگشت آمریکا به عصر 

سیاه برده داری است.
 آناین شدن نصف جهان

دهکده جهانی دیگر آرزو نیست، بلکه جلوی 
چش��م ما در حال ش��کل گرفتن است. در سال 
2019 عن��وان »نیمی از جمعی��ت جهان حاا 
برخط هس��تند« فقط یک خبر ع��ادی خواهد 
بود که همین ح��اا اتحادیه ارتباطات مخابراتی 
بین الملل��ی نی��ز آن را پیش بینی کرده اس��ت. 
همزمان چالش��ی جدی در گوشه و کنار جهان 
برای مح��دود کردن اطاعاتی که نیمی از مردم 
برخط جهان دریافت می کنند آغاز ش��ده است. 
جدا از اینکه ش��بکه  های اجتماعی و پیام رسان 
مثل فیسبوک که بتدریج افول می کند، خود در 
گزینش دایره اطاعات کاربران شان نقش دارند، 
دولت ه��ا هم چه در اروپا و آمریکا و چه آس��یا و 
آفریقا برای تنگ کردن دایره وارد عمل شده   اند. 
مثا با اینکه آناین شدن نیمی از جامعه بشری 
به لطف گوشی  های هوشمند رخ داده است اما در 
65 کشور، نرم افزارهایی روی همین گوشی ها ارائه 
می شود که تنها شبکه  های اجتماعی بومی یا غیر 
بین المللی را در اختیار کاربران بومی قرار می دهد.
 بی اعتباری پادشاهی بریتانیا و میز مذاکره اروپایی

با فرارس��یدن فرجام بریگزی��ت در انتهای ماه 
مارس 2019          ، بریتانیا با بحران مشروعیتی بی سابقه 

مواجه خواهد ش��د. خروج انگلیس��ی ها از اتحادیه 
اروپایی با محقق ش��دن همه احتمااتی که زمانی 
غیر محتمل تلقی می شدند و بدون هیچ توافقی و 
مانند یک غریبه که اتحادیه به عنوان »طرف سوم« 
در توافقنامه ها از آن یاد می کند، ش��اهدی اس��ت 
بر این مدعا که اعتبار پادش��اهی به عنوان قطبی 
اساسی در معادات جهان نابود شده است. اما هنوز 
افتضاحات جالب تری در راه است؛ اینکه دولت ترزا 
می  سقوط کند و جرمی کوربین، رهبر چپ گرای 
حزب کارگر به نخس��ت وزیری برس��د یا پارلمان 
درخواست یک همه پرسی دیگر از بریتانیایی  های 
وحشت زده از بریگزیت درباره خروج از اتحادیه کند 
که معنایی جز بی اعتبارتر شدن لندن نزد اروپایی ها 

نخواهد داشت.

اما در پانی بزرگ تر، ادامه سردرگمی بریگزیت 
در مناس��بات انگلیسی- اروپایی برای بروکسل نیز 
به عنوان موجودیتی که نمی تواند مس��ائل خود را 
بر اساس توافقی جامع حل وفصل کند گران تمام 

می شود.
  سامی دوباره به روی ماه

داس��تانی  دیگ��ر  ه��م  فضای��ی   رقاب��ت 
علمی- تخیلی نیس��ت. در آس��تانه 50 سالگی 
پا گذاش��تن بش��ر روی ماه خیلی از مردم جهان 
ترجیح می دهند داس��تان لوئیس آرمسترانگ و 
همسفرانش در آپولو را افسانه بافی قلمداد کنند. 
در نتیجه آمریکایی ها در تقا هستند طوانی     ترین 
پروژه کاوش در تاریخ را بموقع به سرانجام برسانند 
و با اعاده حیثیت از خود دوباره به روی ماه سام 
کنند. اواخر سال 2018 سه سفینه مختلف زمین 
را به مقصد نزدیک ترین همس��ایه فضایی زمین 
ترک کردند تا نخس��تین »پایگاه ماهی« را علم 
کنند. طی 20 سال گذشته  هیچ کشوری حتی 
روس��یه در مسیر بازگشت به ماه با آمریکا رقابت 
جدی نداش��ت تا اینکه چی��ن برنامه جاه طلبانه 
ماه ن��ورد »تغییر 04« را ب��ه راه انداخت و بزودی 
انس��ان های زی��ادی صاحب ملیت  ه��ای دوگانه 

»زمینی- ماهی« می شوند.

جهان 2019 از نگاه اکونومیست

غلبه بدبینی بر پیش بینی 
در اردوی غرب

 در سال جدید میادی شاهد  پایان هژمونی نظامی آمریکا
 در خاورمیانه و جهان خواهیم بود

نگاه روز
قلق گیری دموکرات ها در مقابل ترامپ
 الیزابت وارن، رقیبی ضعیف

 و چهره ای ناشناخته در آمریکا

گ�روه بین المل�ل: تن��ور انتخاب��ات آمریکا در 
حال گرم ش��دن اس��ت. از آنجایی که مخالفان 
ریاس��ت جمهوری ترامپ تاکنون نتوانس��ته اند 
اق��دام قابل توجهی علیه او انجام دهند، به نظر 
می رس��د رئیس جمهوری فعل��ی آمریکا کارزار 
رقابتی آسانی را مقابل خود ببیند. اما دموکرات ها 
از تاش های شان برای حضور در انتخابات آتی 
آمری��کا فروگذار نیس��تند و بااخ��ره »الیزابت 
وارن« را برای رویاروی با ترامپ معرفی کرده اند. 
بس��یار از تحلیلگران آمریکا بر این باورند که 2 
خان��واده بزرگ در انتخابات گذش��ته آمریکا از 
عرصه سیاس��ی خارج شده اند و باید جایگزینی 
برای آنها یافت تا اثر گذاری خانواده های سیاسی 
کم نشود، زیرا بخشی از فرهنگ عامه آمریکا از 
خانواده محور بودن این انتخابات حمایت می کند. 
کلینتون ها در جبه��ه دموکرات ها و بوش ها در 
جبهه جمهوری خواهان 2 خانواده ای بودند که 
در انتخابات سال 2016 مجبور به کناره گیری از 
عرصه سیاسی آمریکا شدند. اما اکنون شرایط به 
گونه ای دیگر است، به طوری که سناتور الیزابت 
وارن اهل ماساچوس��ت که در حزب دموکرات 
به عنوان »اخگر لیبرال« معروف است با انتشار 
ویدئویی، دیدگاهش درب��اره ایجاد فرصت و نه 
فق��ط ثروت، را برای همه آمریکایی ها تش��ریح  
می کند. این نخس��تین گام عملیاتی وارن برای 
حض��ور در انتخابات 2020 آمریکاس��ت. وارن 
69ساله در ویدئوی خود گفته است: »تفاوت های 
ما مهم نیست. همه ما یک چیز واحد می خواهیم. 
اینکه س��خت کار کنیم، از قواعد مشابه پیروی 
کرده و از خود و کسانی که دوست داریم مراقبت 
کنیم. این چیزی که من برای آن مبارزه می کنم 
و ب��ه همین دلیل یک کمیت��ه مقدماتی برای 
انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی کرده ام. به 
کمک شما نیاز دارم«. وارن در ماه سپتامبر گفته 
ب��ود به طور جدی به نام��زدی حزب دموکرات 
برای رقابت با دونال��د ترامپ جمهوری خواه در 
انتخاب��ات 2020 فکر می کند اما ترامپ وارن را 
به خاطر نیاکان بومی اش، »پوکاهونتاس« لقب 
داده ب��ود. کاخ س��فید و ح��زب جمهوری خواه 
معموا وارن را ه��دف حمات خود قرار داده و 
او را مته��م کرده اند که از ریش��ه اجدادی خود 
برای منافع ش��خصی اس��تفاده می کند. اوایل 
سال 2018 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
وارن را »پوکاهونت��اس جعل��ی« نامید و او را به 
چالش کش��ید که آزمایش دی ان ای انجام دهد 
تا معلوم ش��ود ادعای او درباره اجدادش چقدر 
صح��ت دارد. پوکاهونتاس ن��ام دختر پوهاتان، 
رئیس قبایل سرخپوس��ت سنه کامه که در قرن 
هفدهم میادی بوده است. وارن این کار را کرد. 
آزمایش را کارلوس بوستامانته، متخصص ژنتیک 
دانشگاه استنفورد انجام داد و به این نتیجه رسید 
که »اکثریت بزرگ« ریش��ه ژنتیکی خانم وارن 
اروپایی است اما »شواهد قوی« از وجود اجدادی 

از بومیان آمریکا در آزمایش دیده می شود.

 برنامه جهانی غذا
به یمنی ها غذای فاسد می دهد؟

رئیس کمیته عالی انقاب یمن اعام کرد 
ای��ن حق را ب��رای دولت این کش��ور محفوظ 
می داند تا س��ازمان ظاهرا بشردوستانه »برنامه 
جهانی غذا« را به اتهام توزیع غذای فاسد میان 

یمنی ها پای میز محاکمه بکشاند.
ب��ه  واکن��ش  در  الحوث��ی  محمدعل��ی 
ادعای مدی��ر اجرایی برنام��ه جهانی غذا که 
انصاراه را متهم به دس��تکاری در فهرس��ت 
دریافت کنندگان کمک های غذایی بین المللی 
ک��رده بود، این اظه��ارات را تعج��ب آور و در 
منافات با رویکردهای این سازمان و به منزله 
تاش ب��رای رهایی از زیر بار مس��ؤولیت در 
قبال قحطی و گرسنگی در یمن توصیف کرد. 
این مقام یمنی این اتهام زنی سخیف سازمان 
حقوق بشری را بیانگر انحراف زیاد در عملکرد 
این نهاد س��ازمان مللی دانس��ت که می تواند 
زمین��ه محاکمه مدی��ران آن را فراه��م آورد. 
الحوثی گفت: »برنامه جهانی غذا مسؤول 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 
ک��رد، زی��را این م��واد برای مصارف انس��انی 
مناسب نبود و مدارک مربوط به این مساله نیز 
موجود اس��ت«. او از برنامه جهانی غذا و سایر 
سازمان های امدادرسان جهانی خواست دلیل 
وارد نش��دن حتی یک کشتی در سال 2018 
به یمن برای اهداف درمانی را با وجود شیوع وبا 
و بیماری های مسری و ضرورت امدادرسانی به 

بیماران کلیوی و زخمی ها تبیین کنند.

چهره ها

سخنگوی پنتاگون هم رفت!
با اس��تعفای جیم��ز متیس، 
وزیر س��ابق دفاع آمریکا زلزله 
سیاس��ی در ای��ن وزارتخان��ه 
ب��ه راه افتاده اس��ت. متیس 
ک��ه سیاس��ت  های ترامپ را 
نمی پس��ندید بااخ��ره مجبور ب��ه کناره   گیری 
ش��د تا دومین وزیر مهمی باش��د ک��ه پس از 
تیلرسون، وزیر سابق خارجه آمریکا از مسند خود 
کناره گیری می کند. این در حالی است که »دانا 
وایت« سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم از مقام 
خود کناره   گیری کرد. وی  در صفحه ش��خصی 
خود در توئیتر نوشت که از دولت ترامپ به دلیل 
فرصتی که ب��رای کار کنار وزی��ر دفاع متیس، 
نیروه��ای مس��لح و همه کارکن��ان حامی آنها 
برایش فراهم کرد، سپاسگزار بوده و این افتخار 
و امتیازی برای او به شمار می آید. متیس و »برت 
مک گورک« فرستاده آمریکا در ائتاف ضدداعش 
به دلیل اختاف با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا از سمت شان کناره گیری کردند. اختاف 
متیس و مک گ��ورک با رئیس جمهوری به دلیل 
تصمیم ترامپ برای عقب نش��ینی از سوریه بود. 
در 2 س��الی که از دول��ت ترامپ می گذرد، ده ها 
مقام ارش��د از جمله بس��یاری از اعضای کابینه 
از س��مت خود کناره گیری کرده اند. بسیاری از 
افرادی که در عکس های روزهای نخست دولت 
ترامپ حضور داش��ته اند، اکنون یا از سمت شان 

کنار رفته اند یا اخراج شده اند.

یونکر با جت شخصی تردد می کند
رئی��س  یونک��ر،  کل��ود  ژان 
کمیس��یون اروپ��ا اس��ت که 
ضدش��رقی  مواضعی  بتازگی 
علی��ه رومانی گرفته اس��ت. 
یونکر که ب��ا ابی  های قدرت 
حتی با اتهام اعتیاد به الکل روبه رو است با جت 
شخصی در سفرهای خارجی    اش تردد می کند. 
این مق��ام اروپایی نیمی از س��فرهای خود را با 
اعمال فشارهای مالی شدید به اتحادیه اروپایی 
و تنها برای راحتی خودش با هواپیمایی س��فر 
می کند که از هیچ ک��دام از قواعد اروپای متحد 
پیروی نمی کند. این در حالی است که  اطاعات 
رس��می این موض��وع را تایی��د می کند و طبق 
قوانین کمیس��یون اروپا، از این هواپیماها فقط 
باید در صورتی اس��تفاده شود که پرواز مناسبی 
برای انجام ماموریت وجود نداشته باشد. اما یونکر 
از 43 پ��روازی که در فاصله ژانویه تا نوامبر برای 
ماموریت های رسمی داش��ته است در 21 مورد 
از جت شخصی اس��تفاده کرده است و احتماا 
صورت حس��ابی صدها هزار پون��دی به اتحادیه 
اروپایی تحمیل کرده است. این افشاگری باعث 
ش��د هزینه ای ک��ه یونکر تحمیل ک��رده، مورد 

بررسی قرار گیرد.

 مکرون سوژه تمسخر رسانه  ها
 در سال 2019 شد

رئی��س  مک��رون،  امانوئ��ل 
 جمهوری فرانسه مورد تمسخر 
رس��انه ها در روز نخست سال 
2019 قرار گرفت. او که تحت 
شدید     ترین فشارهای اجتماعی 
قرار دارد اکنون با موج جدیدی از مخالفت ها رو 
به رو اس��ت ک��ه وی را دروغگو و ناتوان توصیف 
می کنن��د. اما همزمان با س��ال 2019 میادی 
جمعی از کاربران شبکه  های اجتماعی در فرانسه، 
ضمن بازنشر نطق سال 2018 امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور این کش��ور که در آن از »انسجام 
ملی« خبر داده بود، با انتشار پیام   هایی به تمسخر 
وی پرداختند. مکرون در نطق تحویل سال 2018 
در یک پیام توئیتری سال 2018 را سال انسجام 
ملی توصیف کرده بود. این در حالی اس��ت که 
کاربران فرانسوی با طعنه زدن به مشکات دولت 
مکرون، تشدید اعتراضات در فرانسه و در نهایت 
ایجاد جنبش فراگیر جلیقه زردها، اظهارات وی 
درباره انسجام ملی در فرانسه را به باد تمسخر و  
انتقاد گرفتند. برخی کاربران شبکه  های اجتماعی 
با اشاره به بحران اقتصادی در فرانسه و جنبش 
اعتراضی جلیقه زردها به طعنه نوشتند: »انسجام 
ملی که مکرون در س��ال 2018 وعده آن را داده 
بود، به طور کامل اجرا شد؛ باید منتظر وعده  های 

رئیس جمهور در سال 2019 بود«.

نواز شریف در زندان چه می کند؟
پ��س از آنکه اخباری مبنی بر 
نظافتچی ش��دن نواز شریف، 
نخست وزیر سابق پاکستان در 
این کشور در رسانه ها مخابره 
شد به نظر می رسد این مقام 
سابق پاکس��تانی یکی از بد     ترین سال های عمر 
خود را تجربه کند. ش��ریف ک��ه روابط نزدیکی 
با عربس��تان دارد به جرم فس��اد و سوءاستفاده 
از ق��درت در زندان به س��ر می برد و جز نظافت 
زندان مجبور است کارهایی را که روسای زندان 
از وی انتظار دارند انجام دهد. نواز عمر سیاس��ی 
خود را پس از سپری کردن دوران محکومیتش 

پایان یافته می بیند.
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رئیس جمهور ایاات متحده در 
روزهایی که همه امور مشخصا 
بر خاف جهت منافع آمریکایی ها پیش می رود، 
در پیام س��ال نوی خود به مناسبت ورود به سال 
ن��وی میادی همه مرزهای گاف و گزافه و طنز و 
توهم را جابه جا کرد تا سال 2019 را هم همانند 

2018 پر گاف آغاز کرده باشد.
دونالد ترام��پ در حالی که دولت او همچنان 
به خاط��ر اختاف با مجلس س��نا بر س��ر ایحه 
بودجه تعطیل است، نیروهای آمریکایی در شرف 
عقب نشینی بزرگ و تاریخی از خاورمیانه بوده و 
اقتصاد ایاات متحده طبق ادعای هفته گذشته او 
با تصمیمات اشتباه خزانه فدرال )بانک مرکزی( به 
انتظار سقوطی دیگر نشسته، در پیام سال نو گفت: 

»ما واقعا داریم خوب پیش  می رویم!«
ترامپ در یک ویدئوی از پیش ضبط شده در 
حالی به دستاوردهای دولتش افتخار کرد که بیشتر 
وزارتخانه ها و بخش  های دولت فدرال ایاات متحده 
وارد دهمی��ن روز تعطیلی به خاطر مخالفت ها در 
کنگره با تخصیص بودجه درخواستی کاخ سفید 

برای ساخت »دیوار« مرزی مکزیک شده اند.
اما ترامپ در حالی مدعی بهترین دس��تاورد 
اقتصادی تاریخ آمریکا توسط دولت تعطیل خود 
شده که سال 2018 شدیدترین افت شاخص های 

اصلی وال استریت )بازار بورس آمریکا( از زمان آغاز 
بحران اقتصادی یک دهه پیش )2008( به پایان 
رسیده به طوری که شاخص  »اس   اند پی« در یک 
سال گذشته 6/2 درصد و شاخص »داوجونز« هم 

5/6 درصد پایین آمده است.
او همچنین اقداماتی مثل طرح احمقانه انتقال 
س��فارت آمریکا به بیت المق��دس را که مخالفان 
جهانی و اروپایی    اش از »مرده متولد ش��دن« آن 
می گویند، خروج غیرقانونی واش��نگتن از برجام 

هسته   ای، آغاز مذاکرات صلح با کره شمالی بدون 
گرفتن تضمین هس��ته ای از پیونگ یانگ و پروژه 
متوقف شده دیوارکش��ی در مرز مکزیک را جزو 
دستاوردهای بزرگ دولتش در سال 2018 خواند 
و بعد تلویحا مدعی ش��د تا س��ال دیگر از حضور 
در کاخ سفید لذت خواهد برد. به عبارت دیگر او 
انتخاب مجدد خود به ریاس��ت جمهوری در سال 

2020 را پیش بینی کرد.
روزنامه »واشنگتن پس��ت« که هنوز در عزای 

ستون نویس عربستانی تکه تکه شده    اش به دست 
بن سلمان، ولیعهد سعودی و دوست ترامپ است، به 
محض رسانه ای شدن پیام سال نوی رئیس جمهور 
آمریکا، وعده او مبنی بر اینکه آمریکایی ها »یک 
سال عالی خواهند داش��ت« را با انتشار گزارشی 
از ادعاهای نادرس��ت و دروغگویی های مکرر او در 
مس��ائل داخلی و خارجی در صفحه ویژه خود با 
عنوان »ارزیابی کننده حقیقت« به چالش کشید 
تا به قول معروف ثابت کند »س��الی که نکوست 
از اوانش پیداس��ت«. طبق تحقی��ق این روزنامه، 
رئیس جمهور آمریکا در ابتدای سال 2018 کارش 
را با 1989 ادعای غلط آغاز کرد و بتدریج تا پایان 
سال روند ادعاهای نادرستش ادامه یافت به طوری 
که 5600 دروغ           و ادعای ناراست بر زبان آورده که 
3 برابر بیشتر از سال قبل از آن است؛ یعنی به طور 

متوسط هر روز 15 گاف.
در نظرسنجی ماه دسامبر واشنگتن پست هم 
اشاره ش��ده که کمتر از 30 درصد از آمریکایی ها 
به اظهارات و س��خنان ترامپ ب��اور دارند و از هر 
10 آمریکایی کمت��ر از 3 نفر بیانیه ها و اظهارات 
ترامپ در مسائلی از قبیل مهاجرت، دیوار مرزی و 
تحقیقات درباره ادعای دخالت روسیه در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال 2016 و تبان��ی کارزار 

انتخاباتی او با مسکو را قبول کرده اند.

ترامپ در هر روز سال 2018 به طور متوسط  15 حرف اشتباه زده است

پیام امپراتور گاف ها: آمریکای تعطیل به پیش!
پایان آمریکا

قیام یمانی
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قاب روز
بازار ماکیان در توَلم شهر

عکس:   فارس

بازار

گزارش

گروه اقتص�ادی: آمارهای مرکز آمار ایران نش��ان 
می ده��د از س��ال ۹۲ تا س��ال ۹۶ ضریب جینی 
یا همان ش��کاف طبقاتی دهک ه��ا افزایش یافته 
به رغم آنکه این ضریب طبق قانون برنامه شش��م 
باید به 0/34 درصد کاهش یابد. به گزارش فارس، 
آمارهای مرکز آمار ایران در رابطه با ضریب جینی 
نش��ان می دهد به رغم هدف گذاری برنامه ششم 
برای کاهش فاصله طبقاتی و عادانه شدن توزیع 
درآمدها این ضریب در حال افزایش اس��ت، بدان 
معنا که فاصله طبقاتی در حال بیشتر شدن است. 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در 
سال ۹۶ به 0/3۹8 درصد رسیده که نشان می دهد 
نسبت به گذشته افزایش یافته است. طبق ماده 3 
قانون برنامه ششم توسعه در بخش اقتصاد کان 
عنوان شده به منظور دستیابی به رشد اقتصادی 
متوسط ساانه 8 درصد و ضریب جینی 0/34 در 
سال پایانی برنامه، اهداف کمی کان و بخش های 
اقتصادی تعیین ش��ده اس��ت. یادآوری این نکته 
بی وجه نیست که اعداد دیگری نیز درباره ضریب 
جینی از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور اعام 
ش��ده اس��ت که آن اعداد بیش از عدد اعام شده 
از س��وی مرکز آمار بوده و ضریب جینی را باای 
0/4 نش��ان می دهد. بدین منظور تولید ناخالص 
داخلی، تولید سرانه، بهره وری کل عوامل تولید و 

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
باید به ترتیب به طور متوسط 
8، ۶/7، ۲/8 و ۲1/4 درص��د 
رش��د کنند تا بتوان ضریب 
جین��ی را کاهش داد. جعفر 
قادری با اش��اره ب��ه تعریف 

ضریب جینی به فارس گفت: یکی از شاخص هایی 
که توزیع درآمد بین دهک های مختلف جامعه را 
نشان می دهد ضریب جینی است. یعنی اگر جامعه 
را 10 دهک در نظر بگیریم، پایین ترین دهک که 
10 درصد جامعه را به خود اختصاص می دهد باید 
10 درصد درآمدها را نیز داش��ته باش��د و همین 
ترتیب برای دیگر دهک ها نیز مصداق پیدا می کند، 
بنابراین دهک ها باید به هم��ان اندازه از درآمدها 

سهم داش��ته باشند تا توزیع عادانه 
باش��د و در این حالت ضریب جینی 
به س��مت صفر میل پی��دا می کند. 
این اقتصاددان ادام��ه داد: اگر توزیع 
درآمدها ناعادانه باش��د، یعنی یک 
نفر یا یک دهک، عم��ده درآمدها را 
به خود اختصاص  دهد، در این حالت 
ضریب جینی به سمت یک میل پیدا 
می کند که به معنای توزیع ناعادانه 
درآمدهاست. سال های قبل از انقاب 
ضریب جینی در ایران حدود 0/5 بود 
که در سال های اخیر به حدود 0/37 
درصد رسید اما در حال حاضر مجددا 
روند افزایشی پیدا کرده است. نماینده 
ادوار مجلس با تاکید بر اینکه هر چه 
ضریب جینی افزایش یابد به معنای 
ناعادانه ش��دن توزیع درآمدهاست، 
عنوان کرد: از دیگر شاخص هایی که 
در این رابطه مطرح اس��ت این است 
که نس��بت دو ده��ک درآمدی باا 
به ۲ دهک پایین را برای به دس��ت 
آوردن ضریب جینی می گیرند. وی 

درب��اره اینکه چه سیاس��ت هایی منجر به توزیع 
عادانه یا ناعادانه درآمدها میان دهک ها می شود، 
عنوان کرد: تورم در جامعه یکی از عواملی اس��ت 
که توزیع درآمد را به هم می زند، زیرا بیش��ترین 
مش��کل را دارن��دگان درآمدهای ثاب��ت و پایین 
خواهند داشت و از این مساله متضرر می شوند اما 
دهک باا با افزایش تورم ثروت اندوزی بیش��تری 
می کند.  قادری خاطرنش��ان کرد: نرخ بیکاری از 
دیگر عوامل مؤثر بر توزیع ناعادانه درآمدهاست. 
ب��ه گفته این اقتصاددان، افزایش قیمت کااهای 
اساسی در شکاف طبقاتی مؤثر بوده، زیرا به طور 
مستقیم با سبد معیش��ت خانوار و قدرت خرید 
ارتباط دارد. قادری تاکید کرد: سیاست های پولی 
و مالی می تواند ضریب جینی را بهتر یا بدتر کند 
و این بستگی به جهت گیری سیاست های دولت 
دارد. وی در پاس��خ به این سؤال که دولت معتقد 
است برای کاهش فقر مطلق و همچنین حمایت 
از اقش��ار کم درآمد سیاست های حمایتی در نظر 
گرفته است، چرا این موضوع با آمار ضریب جینی 
تناقض دارد، با رد این استدال عنوان کرد: اسناد 
خزانه ای که دولت منتش��ر می کند با نرخ 30 تا 
33 درصد تنظیم می شود. چه کسانی این اوراق را 
می خرند؟ قطعا اقشار با درآمد باا هستند و سود 
نصیب آنها می ش��ود. این اقتصاددان ادامه داد: در 
این چرخه بده��ی دولت به 
دلی��ل ناتوان��ی در پرداخت 
اصل و سود اوراق به بانک ها 
و پس از آن از بانک ها به بانک 
مرکزی منتقل می ش��ود، در 
نتیجه پای��ه پولی باا رفته و 
نقدینگی ایجاد می شود که در نهایت افزایش نرخ 
ت��ورم را به هم��راه دارد. در این مدل س��ود آن را 
اقش��ار ثروتمند می برند و تورم آن را اقشار پایین 
لمس می کنند. ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو 
هیات علمی دانش��گاه تهران نی��ز در گفت وگو با 
»وطن امروز«، درباره افزایش ش��کاف طبقاتی در 
دولت روحانی گفت: تا وقتی تفکر لیبرالی در اداره 
امور اقتصاد کشور حاکم باشد، نباید انتظار بهبود 
معیش��ت مردم بویژه قشر کم درآمد 
و ضعیف را داش��ت، چرا که دولت با 
سیاست اقتصاد آزاد در عمل نسبت 
به قشر کم درآمد بی توجه است. وی 
به توجه دولت روحانی به سیاس��ت 
اقتص��اد ب��ازار آزاد )لیبرال( اش��اره 
کرد و گفت: تا زمانی که مس��ؤوان 
اجرای��ی دنبال��ه رو سیاس��ت نظام 
لیبرال در اقتصاد کشور هستند، درد 
ضعفای جامعه حس نمی شود. این 
اقتصاددان تصریح کرد: از آنجایی که 
سیاست های اقتصادی دولت همسو 
با سیاست های نظام س��رمایه داری 
اس��ت، بنابرای��ن باید گفت قش��ر 
ضعیف در چنین جامعه ای روزبه روز 
ضعیف تر و قشر غنی، غنی      تر می شود 
که نتیجه آن ریزش قش��ر متوسط 
جامع��ه به طبقات پایی��ن درآمدی 
است. رزاقی معتقد است  اکنون 50 
میلیون ایران��ی زیر خط فقر زندگی 
می کنن��د که نش��ان دهنده افزایش 

شکاف طبقاتی در این دولت است.

کارشناسان از توزیع ناعادانه ثروت کشور و باا رفتن ضریب جینی انتقاد کردند
افزایش فاصله طبقاتی با تعدیل اقتصادی

رئیس خانه صنعت ایران:
کارخانه ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند

تولید

بودجه

ساختار بررسی ایحه بودجه ایراد دارد
امتناع از ارائه جزئیات مالی شرکت های دولتی به مجلس

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی گفت: در ساختار بررسی بودجه در ایران، 
بودجه ای بررس��ی می ش��ود که نتیجه عملکرد 
بخشی از درآمدهای دولت در حوزه شرکت های 
دولتی اس��ت که متاس��فانه جزئیات آن توسط 
مجلس مورد بررس��ی قرار نمی گیرد. محمدرضا 
پورابراهیمی در گفت وگو با تسنیم، درباره شفاف 
نبودن درآمد و هزینه شرکت های دولتی و میزان 

سود منتشرشده آن در ایحه 
بودجه و همچنین مشخص 
نبودن نحوه هزینه درآمد این 
شرکت های دولتی در بودجه 
اظهار کرد: در ساختار بررسی 
بودجه در ای��ران، بودجه ای 

بررس��ی می ش��ود که نتیجه عملکرد بخشی از 
درآمده��ای دولت در حوزه ش��رکت های دولتی 
اس��ت که متأس��فانه جزئیات آن به  ریز، توسط 
مجلس مورد بررس��ی قرار نمی گیرد. وی گفت: 
سود شرکت های دولتی مندرج در ایحه بودجه، بر 
اساس میزان درآمد و هزینه آن  شرکت ها محاسبه 
ش��ده که در صورت ورود مجلس به صورت های 
مالی این ش��رکت ها ش��اید میزان س��وددهی یا 
زیان این ش��رکت ها متفاوت از اعداد ارائه ش��ده 
در گزارش ها باش��د. وی ادامه داد: متأسفانه این 
اش��کال به ساختار بررس��ی ایحه بودجه کشور 
وارد است، یعنی ما بودجه ای را بررسی می کنیم 
که اجزای آن نتیجه گزارش های دولت اس��ت نه 
جزئیات مالی ش��رکت ها. پورابراهیمی در پاسخ 

به این س��ؤال که چرا طی این چند دهه هیچ گاه 
مجلس به موض��وع جزئیات مالی ش��رکت های 
دولتی در ایحه بودجه ورود نکرده تا مش��خص 
ش��ود هزینه های ای��ن ش��رکت ها در کجا خرج 
می شود، گفت: متأسفانه نکته حائز اهمیت در این 
بخش آن اس��ت که بررسی صورت های مالی این 
شرکت ها نیازمند چندین ماه زمان است و با توجه 
به محدودیت زمانی مجلس برای بررس��ی ایحه 
بودجه، بررس��ی صورت های 
دولتی  مال��ی ش��رکت های 
زم��ان زی��ادی را از مجلس 
می گیرد. وی ب��ا ابراز اینکه 
موضوع بررس��ی صورت های 
مالی شرکت های دولتی بارها 
در مجلس مطرح ش��ده و انتقاداتی هم به شیوه 
فعلی بررسی از سوی برخی نمایندگان وجود دارد، 
خاطرنش��ان کرد: متأسفانه این اشکال به بررسی 
ایحه بودجه کاماً وارد اس��ت و البته با توجه به 
محدودیت زمانی مجلس برای بررسی این ایحه، 
مکانیس��م هایی به عنوان روش های میان بر برای 
حل این مش��کل وجود دارد. به گزارش تسنیم، 
از مجموع کل بودجه 1703هزار میلیارد تومانی 
سال ۹8، 1۲74هزار میلیارد تومان آن مربوط به 
شرکت های دولتی است که در ایحه بودجه سال 
۹8 نیز مثل س��نوات قبل، هیچ جزئیاتی از نحوه 
درآمدها و مهم تر از آن، هزینه شرکت های دولتی 
که بخش بزرگی )معادل 75 درصد( از بودجه کل 

کشور است، ارائه نشده است. 

رئیس خان��ه صنعت ای��ران با بی��ان اینکه 
کارخانه ها با ۲0 ت��ا 30 درصد ظرفیت فعالیت 
می کنن��د، خطاب ب��ه مجل��س و دولت گفت: 
خواهش می کنم کمک کنید کاا های موجود در 

گمرک زودتر ترخیص شود. 
ابراهیم  به گزارش ف��ارس، 
جمیلی،  در برنامه تلویزیونی 
امش��ب همچنی��ن  تیت��ر 
خواستار حمایت مجلس و 
دولت از طرح وزارت صمت 

برای نوسازی صنایع پیش از عید شد و گفت: در 
شرایط فعلی که حال و روز تولید خوب نیست، 
هم��ه باید به منافع ملی فکر کنیم و دس��ت به 
دست هم دهیم و از تولید کااهای ایرانی حمایت 
کنیم. جمیلی گفت: نباید بگذاریم کااهایی که 
مشابه داخلی دارد وارد کشور شود، همچنین باید 
کاری کنی��م تا رونق را به بازار بازگردانیم. رحیم 
زارع، نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی هم در ادامه درباره طرح قانون جدید استفاده 
حداکثری از توان تولید داخل گفت: طرح جدید 
این قانون کامل      تر است و اشکاات قانون قبل را 
ندارد. این نماینده مجلس ممنوعیت ثبت سفارش 
کااهای��ی که تولی��د داخل��ی دارد، ممنوعیت 
تبلیغ کااهای خارجی که مش��ابه داخلی دارد، 
فراگیری قانون که شامل همه نهادهای عمومی 
و نیمه عموم��ی، غیردولتی و دولتی می ش��ود و 
گشایش »ال س��ی« ارزی به شیوه ای که به نفع 

تولیدکنن��ده باش��د را از مزیت  های طرح جدید 
برشمرد. نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از 
تولید ملی درباره دیده نشدن مشوق   هایی برای 
تولیدکنندگان موفق در طرح قانون جدید گفت: 
در بح��ث مالیات ب��ر ارزش 
افزوده و تسهیات مواردی 
هست که می توان آنها را به 
مشوق تفس��یر کرد. زارع با 
بیان اینکه باید کاری کنیم 
قیمت تمام شده محصوات 
کاهش یابد، افزود: در شرایط فعلی تولیدکننده ای 
موفق اس��ت که تولید با کیفیت داش��ته باشد. 
کیوم��رث فروتنی، مدیر اجرای قانون اس��تفاده 
حداکثری از توان تولید داخل نیز گفت: مهم ترین 
پیام و اثر این قانون این اس��ت که بتوانیم کاای 
مناسب تولید و توزیع کنیم که بتواند جانشین 
واردات شود. فروتنی یکی از محورهای برنامه  های 
وزیر صمت را حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: 
یکی از ش��اخص  های طرح قانون جدید استفاده 
حداکث��ری از توان تولید داخل، این اس��ت که 
شامل همه کااها و خدمات می شود. این مسؤول 
وزارت صمت همچنین افزود: پس از تصویب این 
طرح همه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی 
و نیمه عمومی باید نیازهای ش��ان را به کااها در 
س��امانه ای که معرفی و طراحی شده ثبت کنند 
و اگر این کار را نکنند، مرتکب قانون ش��کنی و 

تخلف شده اند.
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تقویم امروز
 

۷۰ درصد نقدینگی کشور
در اختیار یک درصد جامعه

عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
می گوید70 درصد از نقدینگی حدود 1/7 تریلیون 
تومانی موجود در جامعه صرفا در اختیار یک درصد 
از جامعه است که جذب آن به سمت بورس نفت 
نیازمند اعتمادسازی است. حمیدرضا فوادگر در 
گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه فروش نفت از 
طریق بورس نیازمند ایجاد ثبات در این عرصه و 
اعتمادسازی در میان سرمایه داران است، چرا که 
ب��ا این کار می توان موج��ب جذب نقدینگی ها و 
سرمایه های سرگردان به سمت بورس شد، گفت: 
طبق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، 70 
درص��د از نقدینگی ح��دود 1/7 تریلیون تومانی 
موج��ود در جامعه صرفا در اختی��ار یک درصد 
از جامعه اس��ت که این مساله می تواند تهدید و 
فرصت به صورت توامان باشد. وی ادامه داد: باید 
راهکارهایی اندیشیده شود که این یک درصد از 
جامعه منافع خود را در سرمایه گذاری در بورس 

نفت تشخیص دهند. 

کاهش ۲۰ درصدی پروازهای داخلی
س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری با انتش��ار 
گزارش تاخیر شرکت های هواپیمایی، از کاهش 
۲0درصدی پروازهای داخلی خبر داد. به گزارش 
مهر، ش��رکت هواپیمایی آس��مان با کسب ۲0 
درصد تأخیر نس��بت ب��ه کل پروازهای داخلی 
انجام شده در آبان ماه بیشترین تعداد تأخیرات را 
در کل شرکت های هواپیمایی به دست آورد. این 
ش��رکت 781 پرواز در آبان ماه به ثبت رساند که 
بیشترین تعداد پرواز نسبت به سایر شرکت های 
هواپیمایی در دومین ماه پاییز محسوب می شود؛ 
به نحوی که 335 پرواز این ش��رکت معادل 43 
درص��د با تأخیر انجام ش��د و 44۶ پرواز معادل 
57 درصد را بموقع به پایان رساند. گفتنی است 
شرکت های هواپیمایی ساها و معراج با داشتن به 
ترتیب 14 و 15 درصد تأخیرات پروازی بهترین 
شرکت های هواپیمایی در آبان ماه از نظر داشتن 
کمترین تغییرات به حساب می آیند. سهم این 
۲ ش��رکت از کل تأخی��رات پ��روازی پروازهای 
انجام شده در آبان امسال، به یک درصد می رسد. 
گفتنی است، در آبان ماه امسال، مجموعا 4 هزار 
و ۹14 سورتی پرواز انجام شده که نسبت به ماه 
قبل از آن )مهر ۹7( که 4 هزار و 777 س��ورتی 
پرواز به ثبت رسیده بود، ۲/8 درصد رشد نشان 
می دهد، این در حالی اس��ت که در آبان ماه سال 
گذش��ته )آبان ۹۶( 5 هزار و ۹08 سورتی پرواز 
داخلی انجام شده بود که با این حساب، در آبان 
امسال نس��بت به ماه مشابه سال گذشته ۲0/۲ 

درصد کاهش پروازهای داخلی داشته ایم.

تصرف شهرهاي تبریز و ارومیه توسط قواي  ■
عثماني در جریان جنگ اول جهاني - 1293 ش

درگذش�ت آیت اه »مجتب�ی تهرانی« از  ■
مراجع عظام تقلید- 1391ش

آغاز بنای ش�هر بغ�داد در زم�ان خافت  ■
خاندان بنی  عباس- 145 ق

وف�ات »امام الحرمین جویني« دانش�مند  ■
نامدار- 478 ق

تولد »جیلبرت موراي« فیلس�وف و شاعر  ■
انگلیسي- 1866م

تولد آیزاك آسیموف، نویسنده و دانشمند  ■
روس- 1920م

اع�دام »ش�یخ نم�ر باقرالنم�ر« روحانی  ■
برجس�ته ش�یعی عربس�تانی توس�ط رژیم 

آل سعود -  2016 م
اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11200

12900

14200

3050

-

-

1630

2150

400

200

400

75

-

-

77

150

-

-

8000

154
155

-

-

33

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

54/16
-

-
-

45/84-

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3610000

3700000

1900000

1200000

-

-20000

-30000

-

15000

-

-

334730

-

1280  )دار(
15/56 )دار(

-

-7000

-

-3

0/1

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

161840/8
7900/8

6953/0

0/27
-0/22

-0/10

119317/0
321984/0

144687/0

0/34

0/15

-0/23

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5709/4بورس استرالیا

32
-
-

23328

20015

2494
-

کام نور

عالم را به خاطر علمش احترام کن و از 
ستیزه جویی با او بپرهیز. جاهل را برای 
نادانی اش کوچک انگار اما او را از خود 

نران، نزدیكش آر و تعلیمش ده.
امام کاظم)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
10484

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-91/77

ح. پتروشیمي جم
بانک پاسارگاد 

داروپخش
سیمان  قائن
کارتن  ایران  

داروسازي  کوثر
داروسازي  امین
سیمان  ارومیه

فروسیلیس  ایران   

1328

10944
10050

15328

1936

2970
3121

6970

948/4
32/93

5
4/99

4/99

4/99

4/98

4/98

4/97

ح. سرمایه گذاري  رنا
درخشان  تهران  
داروسازي  فارابي

سایپاآذین
معدني  اماح  ایران

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
سایپا شیشه  

صنایع  شیمیایي  سینا 
موتورسازان  تراکتورسازي  ایران   

13

7123

7082
3576

21818

6803

2603
14769

3601

-4/24

-3/82

-3/72
-3/57

-3/56

-3/49

-3/25

-3/17

ضریب جینیسال
13800/4304
13810/4287
13820/4241
13830/4240
13840/4248
13850/4356
13860/4337
13870/4122
13880/4111
13890/4099
13900/3700
13910/3659
13920/3650
13930/3788
13940/3851
13950/3900
13960/3981

یک اقتصاددان در گفت وگو با »وطن امروز«: تا وقتی تفكر لیبرالی در اداره امور اقتصاد کشور 
حاکم باشد، نباید انتظار بهبود معیشت مردم بویژه قشر ضعیف را داشت


