
 امريکا به دنبال مهندسي
عربي-اروپايي امنيت سوريه

دم خروس رانت 18ميلياردي دولت يكي پس از 
ديگري از دادگاه مفاسد اقتصادي بيرون مي زند

  کامران: شخصي در راهروی مجلس به من گفت 
می خواهيد فان کس را به عنوان رئيس فواد قرار 

بدهيم که به من و شما چيزی برسد؟!

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت: 

گفت وگوي »جوان« با مهدي کلهر،  اولين مسئول 
سينمايي پس از انقاب

  کي روش که قباً بود دوستانش به او دايناسور 
مي گويند، هنگام ورود تيم ملي ايران به امارات به 
تاج هشدار داد جلوي حمله کروکوديل ها به تيم ملي 

را بگيرد!

  بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی با 3 هزار 
درصد افزايش به مرز 100  هزار ميليارد تومان رسيد

اسد بيگي با 98ميليون دار 
ارز دولتي متواري شد 

 نماينده  اصفهان: 
در راهروهاي مجلس 
کارچاق کني مي کنند

امريکايی ها هرگز 
 نمي توانند مانع 

صدور نفت ايران شوند

بانك هاي خصوصي 
ماشين چاپ پول شده اند

 ثبت تصاوير جنگ را 
 معطل 

سينماگران حرفه اي نكرديم

 هشدار دايناسور 
به کروکوديل ها!
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نمایندهاصفهان:درراهروهايمجلسکارچاقکنيميکنند

مردمفرانسه:دولتماکرونبهمطالباتمعترضاناهمیتنخواهدداد

طرحرژیمصهیونیستیبرایخاموشکردنصدایاذاندرقدسشرقی

در حال�ی ک�ه اف�كار    سياسي
عمومی از شوک حاصل 
از برخ�ورد مهربانان�ه هيئ�ت نظ�ارت ب�ر رفتار 
نماين�دگان با نماين�ده ای که گفته   می ش�د برای 
کارچاق کنی به يكی از دس�تگاه های دولتی رفته 
ب�ود، خارج نش�ده  اس�ت، دکتر حس�ن کامران، 
 نماين�ده اصفه�ان می گوي�د: »متأس�فانه در 
راهروه�ای مجل�س کارچاق کن�ی می کنن�د!«

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی که 
تاش های او برای تحقیق و تفحص از ساخت و سازهای 
اطراف مجل��س تاکنون بی نتیجه مانده اس��ت، دیروز 
در نطق پیش از دستور جلس��ه علنی مجلس با انتقاد 
از فضای حاکم بر مجل��س، با بیان این ک��ه فردی به 
او گفت��ه » می خواهید ف��ان فرد را به عن��وان رئیس 
فواد قرار دهیم تا س��ودی کس��ب کنیم ؟!«، تصریح 
 کرد: »متأس��فانه در راهروهای مجلس کارچاق کنی 

می کنند.«
به  گزارش  ایسنا، حس��ن کامران در نطق میان دستور 
جلس��ه علنی دیروز مجلس ش��ورای اس��امی گفت: 
»اصفهان تنها ش��هری اس��ت که تمام پیروان ادیان 
مختلف در آن با دوستی در کنار هم زندگی می کنند. 
حقابه موضوعی نیست که متعلق به جمهوری اسامی 

ایران باش��د، همچنی��ن متعلق به رژیم ستم ش��اهی 
و قاج��ار هم نیس��ت،  بلک��ه از زم��ان صفویه اس��ت. 
می��زان آن ۳۰۰ متر مکع��ب و ۸۰۰ مت��ر مکعب در 
رودخانه  ها اس��ت. ما باید این قانون را اج��را کنیم اما 
چه کسی مسئول اجرا است. این آب را چه کسی باید 
تخصیص دهد؟ نه خس��ارت می دهن��د و نه خود آب 
 را. وقتی به وکیل و قضا ش��کایت می کنند، پاس��خی 

نمی گیرند.«
وی افزود: »من از رئیس مجلس شورای اسامی، وزیر 
نیرو و از همه همکاران دعوت می کنم به اصفهان سفر 
کنند. برای زلزله کرمانش��اه، اصفهان نیز کمک کرد. 
حال م��ن می گویم در اصفهان ما ی��ک زلزله خاموش 

داریم. در بودجه ب��ه س��اماندهی رودخانه   ها که خود 
تولید آب می کنند، توجهی نشده است. در این خصوص 
اراده ای در وزارت نیرو وجود ن��دارد، چرا مردم را آزار 

می دهید؟«
نماینده اصفهان ادامه داد: »اصفهان به حکومت کمک 
می کند چرا این گونه با آن رفتار می کنید؟ کشاورزان 
جلوی ش��ما ایس��تادند، در آینده هر خطری باشد بر 
گردن آقای اریجانی و دولت اس��ت. ش��کم گرس��نه 
ایمان ندارد. باید به قانون توجه ش��ود و موضوع حقابه 

هم اجرایی شود.«
کامران با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص از مجلس 
ش��ورای اس��امی عنوان کرد: »ما تفح��ص را مطرح 
کرده ایم، ح��ال در کمیس��یون بودجه اس��ت؛ نه رد 
می ش��ود و نه تأیی��د. این ط��رح دارای ۹ بند اس��ت. 
تفحص از مجلس ش��ورای اس��امی که لولو نیس��ت، 
باید به آن توجه ش��ود. هیئت مدیره  ه��ا با حقوق های 
آنچنانی چه بایی بر س��ر م��ردم آورده ان��د. در حال  
حاضر ش��رایطش وجود ن��دارد ولی بیایی��د برای تان 
بگویم چه کس��ی از کجا آمده است. فردی در راهروی 
مجلس می گوی��د می خواهی��د این فرد را ب��ه عنوان 
رئی��س فواد ق��رار بدهیم ک��ه به من و ش��ما چیزی 
برسد؟ در راهروهای مجلس کارچاق کنی می کنند!«

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت: 
امریکاییهاهرگزنميتوانندمانعصدورنفتایرانشوند

وزير ورزش مهمان غيرمنتظره تمرين کشتی شد
سلطانیفر:ایراندوبارهبایدآقایکشتیدنیاشود

  سياسي رئيس جمهور فعاليت هاي 
اقتصادي کشور را با وجود 
فشارهاي دش�منان، مثبت و اميدوارکننده دانست و 
تأکيد کرد: به هيچ عن�وان امريكايی ها به اهداف خود 
براي جلوگيري از صادرات نفت و مش�تقات آن دست 
 نخواهن�د ياف�ت و اي�ران اس�امي در اي�ن مس�ير، 
مي ده�د.  ادام�ه  ق�وت  ب�ا  را  خ�ود  اقدام�ات 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دفتر ریاس��ت جمهوري، 
دکتر روحاني روز گذش��ته در جلسه هیئت دولت، با بیان 
اینکه در جلسات این هفته هیئت دولت، وزرا و مسئوان 
گزارش ه��اي خوبي از اقدامات خود ارائ��ه کردند که ازم 
مي دانم مل��ت عزیز ایران از آن باخبر باش��ند، گفت: در ۹ 
ماهه گذشته تراز تجاري ناشي از صادرات غیرنفتي با رقم 
حدود 75۰ میلیون دار، داراي ت��راز مثبت بوده که این 
رقم نشان دهنده تاش های موفقیت آمیز فعاان اقتصادي 
بخش خصوصي و دولتي اس��ت. رئیس جمهور افزود: بر 
اساس گزارش وزیر نفت، فروش نفت به همان صورتي که 
مدنظر بود ادامه دارد و برخي مشکات جزئي که وجود دارد 

قابل حل بوده و به زودی برطرف خواهد شد. 
   آمارهاي اميدوارکننده از اقتصاد کشور

دکتر روحاني با اش��اره به آمار رئیس بانک مرکزي گفت 
این آمار هم امیدوارکننده بود و نشان مي دهد که التهاب 
قیمت ها درحال کنترل است. آمار بانک مرکزي همچنین 
به ش��اخص قیمت هاي تولیدي در س��طح عمده فروشي 
مربوط مي ش��ود و ب��ر ای��ن اس��اس در ماه آذر نس��بت 
به ماه آب��ان 4/5 درصد کاه��ش داریم و این خبر بس��یار 

خوش��حال کننده اي اس��ت. روحاني با اش��اره به گزارش 
دستاوردهاي وزارت دفاع در حوزه هاي دفاعي گفت: وزیر 
دفاع گزارش بس��یار خوبي درباره پیش��رفت ها در زمینه 
موشک هاي برد متوسط، برد بلند و همچنین موشک هاي 
هوا به هوا، زمین به دریا، دریا به دریا و همچنین پهپادها 
ارائه دادند و کار بسیار خوبي در این زمینه ها انجام گرفته 
اس��ت. رئیس جمهور با تأکید بر اینک��ه در زمینه تقویت 
و ارتقاي قدرت دفاعي س��رزمین  خ��ود هیچ وقت تردید 
نمي کنیم، اظهار داشت: یکي از اهداف بلند دولت یازدهم و 
دوازدهم، تقویت بنیه دفاعي بوده و همه آمار و ارقام نشان 
مي دهد که عملکرد این دولت نسبت به دولت هاي قبل در 
زمینه تقویت بنیه دفاعي پیشتاز بوده است. روحاني گفت: 
این آمار نشان مي دهد باوجود اینکه بعضي ها ادعا مي کنند 
دولت چشم به آسمان و زمین و غرب و شرق دوخته است، 
چش��م  ما ابتدا به رحمت خداوند بزرگ اس��ت که رزق و 
قدرت از اوست و دوم به بازوان پرتوان ملت عزیز ایران و نه 

کسي دیگر است. 
رئیس جمهور در بخش دیگري از س��خنان خود با تأکید 
و توصیه به کاس��تن از فاصله هاي جناحي در این شرایط 
سخت کشور، گفت: شاید نتوان رقابت را هیچ وقت حذف 
کرد اما مي توان آن را کم کرد. ش��رایط کنوني، شرایطي 
نیست که این همه بر سر مسائل جزئی جنگ و دعوا شود. 
امام جمعه ها، حوزه ها، جناح ه��اي مختلف، قوه قضائیه، 
قوه مقننه، صدا و سیما و رسانه ها و نیروهاي مسلح باید به 
کمک دولت بیایند. ما یک کشور واحد هستیم و یک رهبر 
و یک قانون اساسي داریم و باید در کنار هم باشیم. امروز 

دشمنان، دشمني آشکارتر علیه ما انجام مي دهند . باید آنها 
را مأیوس کنیم و حتماً آنها را مأیوس خواهیم کرد. 

   ميمنه، ميسره و ميانه با هم عليه دشمن
روحاني خاطرنش��ان کرد: اش��کال ندارد ک��ه یکي چپ، 
یکي راست و یکي وسط باش��د. ولي باید میمنه، میسره و 
میانه میدان جنگ باشد، در میدان جنگ وقتي با دشمن 
مي جنگیم، جناح راست، چپ و وس��ط داریم ولي هر سه 
با هم علیه دش��من مي جنگند نه اینکه میمنه با میس��ره 
بجنگد. چنین چی��زي در تاریخ وجود ن��دارد. در میدان 
جنگ، لشکرها از س��مت و س��وي مختلف به هم کمک 
مي کنند و در یک نقطه به هم مي رس��ند، ن��ه اینکه این 
لش��کر با آن لش��کر بجنگد. وي خاطرنش��ان کرد: جناح 
راس��ت، میمنه نظام و لش��کر اسام اس��ت ، جناح چپ ، 
میسره و جناح وسط، جناح میانه و قلب لشکر است. همه 
باید با هم جلو برویم و دشمن را زمین بزنیم. با چشم غره 
رفتن به یکدیگر به جایي نمي رسیم باید به دشمن چشم 
 غره بیاییم. همه جزو یک ملت هس��تیم، همه مسلمان و 

انقابي هستیم. 
رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه در آستانه بهمن 
ماه همه باید خودمان را براي یک جشن بزرگ 4۰ سالگي 
انقاب آماده کنیم، گفت: مظهر آن جش��ن راس��تگویي 
است، آن نیس��ت که چراغاني کنیم و پرچم نشان دهیم، 
مظهر آن جشن، کمک به همدیگر است، مظهر آن جشن 
وفاي به عهد، ایستادگي، وحدت و اتحاد است. 4۰ سالگي 
را باید اینگونه جشن بگیریم، متحد شویم و در کنار هم قرار 

بگیریم و دشمن را مأیوس کنیم. 

  ورزشي وزير ورزش ديروز در يک 
بازديد غيرمنتظره از اردوی 
تيم ملی کشتی آزاد و فرنگی از کشتی گيران خواست 
تاش کنن�د ايران دوب�اره آقای کش�تی دنيا ش�ود. 
خانه کشتی دیروز یک مهمان غیرمنتظره داشت؛ مسعود 
سلطانی فر وزیر ورزش، مهمانی که در چند وقت اخیر حتی 
در آستانه بازی های آس��یایی هم مسیرش به سمت غرب 
تهران نیفتاده بود تا به امیده��ای اول مدال آوری کاروان 
ایران در جاکارتا خدا قوت بگوید. دیروز اما ش��رایط فرق 
می کرد و استعفای رس��ول خادم که اختافاتش با وزیر، 
راه وزارت و فدراس��یون کش��تی را از هم ج��دا کرده بود، 
سبب شده بود تا دیگر خبری از منتقد اصلی وزیر نباشد و 
سلطانی فر هم راهش را از وزارت ورزش در سئول شمالی 
تهران کج کند و به مجموعه ورزشی آزادی و خانه کشتی 

در غرب تهران برود. 
در این بازدید که رض��ا صالحی امیر رئی��س کمیته ملی 
المپیک هم وزیر ورزش را همراهی می کرد، س��رمربیان 
تیم ملی فضا را مناس��ب دیدند ت��ا رخ ب��ه رخ مطالبات 
کشتی گیران را به گوش وزیر برسانند. محمد بنا که دوباره 
قرار است کنار تشک فرنگی کاران را کوچ کند، خطاب به 
وزیر گفت:» می دانید راه س��ختی در پیش داریم. در این 

۲۰ ماه تا المپی��ک و ما فقط آرام��ش می خواهیم که این 
آرامش دست شماست و از شما می خواهیم هر چه زودتر 
تکلیف انتخابات فدراسیون مشخص شود چون تنش   ها در 
کشتی گیران و کادر فنی هس��ت و باعث می شود حرکت 

کند شود.«
غامرضا محمدی هم که دوباره هدایت کش��تی آزاد را بر 
عهده گرفته، در همان ابتدای صحبت هایش کنایه ای به 
وزیر می زند ک��ه در روزهای حضور خادم در فدراس��یون 
چرا از این بازدید  ها نداشته است: »خیلی خوشحالیم شما 
در جمع ما هس��تید. اتفاقی که در چند سال اخیر نیفتاد. 
راه س��ختی در پیش داریم. ما فقط آرامش می خواهیم و 
درخواست که هر چه سریع تر تکلیف فدراسیون مشخص 
شود تا در المپیک به موفقیت برسیم. هر وقت کشتی در 
المپیک  ها موفق ب��وده، ورزش ما موفق ب��ود و بالعکس. 
امیدوارم با حمایت شما کشتی در المپیک ۲۰۲۰ پرچمدار 
ورزش باش��د و باعث ش��ود تکواندو و وزنه برداری ما نیز 

موفق شوند. «
وزی��ر ورزش هم پس از دی��دار با کش��تی گیران به جمع 
خبرن��گاران آم��د و از توق��ع باایش از کش��تی صحبت 
کرد:»انتظار مردم ما از کشتی این است که همه سهمیه  ها 
را بگیرد و در همه این اوزان روی س��کو برود این ظرفیت 

را در کشتی ایران می بینم. مدال آوری ما در المپیک های 
قبلی مشخص است و بیش��ترین مدال را این رشته کسب 
کرده و به همین دلیل توقع  ها باا است. از رسول خادم که 
مسئول فدراسیون و سرمربی تیم ملی بود تشکر می کنم 
که در این مدت زحمت های زیادی کشید. کادر کنونی بنی 
تمیم و همکارانش در این دوره انتقالی فعالیت می کنند تا 

بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم.«
س��لطانی فر البته قول حمایت ویژه از کشتی برای تبدیل 
شدن دوباره به آقای دنیا را هم داد: »مثل گذشته وزارت 
و کمیته بیشترین همکاری با کش��تی را خواهند داشت 
و از این به بعد هم ب��ا همین رویکرد بیش��ترین کمک را 
خواهیم کرد تا ان شاءاه مسیر کشتی هموارتر بشود تا در 
فاصله به المپیک بتوانیم طوری کار کنیم که ملی پوشان 
با روحیه خوبی آماده المپیک ش��وند. امیدوارم که دوباره 
نتایج خوبی در المپیک توکی��و بگیریم البته کارمان اصًا 
آسان نیس��ت. در ژاپن می رویم که کش��تی گیران خوبی 
آماده کرده اس��ت. خیلی برنامه ری��زی کرده اند و کارمان 
واقعاً س��خت اس��ت و باید تاش کنیم تا احساس کنیم 
که دوباره آقای کشتی جهان هس��تیم. به قرعه هم کاری 
 نداشته باشیم و باید برویم و ببریم و من این ظرفیت را در 

کشتی گیران می بینم. 

  جهان تازه   ترين نظرسنجی   ها 
در فرانسه از بی اعتمادی 
مردمی ب�ه رئيس جمه�ور اين کش�ور در خصوص 
رس�يدگی ب�ه مطالب�ات مردم�ی حكاي�ت دارد. 
 تازه   ترین نظرسنجی   ها در فرانسه که روز چهار  شنبه در 
یکی از رسانه های این کشور منتشر شد نشان می دهد 
نیمی از مردم فرانس��ه بر این باورند که دولت فرانسه 
مطالبات مردمی در این کشور که در قالب اعتراض های 
خیابانی مطرح شد را نادیده خواهد گرفت. به گزارش 
وبگاه »رادیوی بین المللی فرانسه « نظرسنجی مؤسسه 
»هری��س « نش��ان داد ک��ه 5۰ درصد مردم فرانس��ه 
معتقدند دولت »امانوئ��ل ماکرون« رئیس جمهور این 
کش��ور »تا حدی « به اعتراض های مردمی موسوم به 
»جلیقه زرد  ها « که هفته های گذش��ته برگزار شد و تا 

آخرین روزهای سال ۲۰1۸ نیز ادامه داشت، اهمیت 
می دهد. بر اساس این گزارش، 47درصد بر این باورند 
که دولت فرانسه »به طور کامل« خواسته های مردمی 

را نادیده می گیرد. 
در این نظرسنجی مشخص شد فقط کسانی که به نوعی 
وابس��ته به حزب امانوئل ماک��رون )حزب در حرکت( 
هس��تند بر این باورن��د دولت به ایده ه��ای معترضان 
اهمیت می دهد. به گزارش رادیوی بین المللی فرانسه، 
47 درصد مردم مایلند که جلیقه زرد  ها فهرس��تی از 
نامزدهای خود ب��رای انتخابات اروپا در ماه مه س��ال 
۲۰1۹ را معرف��ی کنن��د. این نظرس��نجی همچنین 
نش��ان داد که اطمینان به دولت ماک��رون برای انجام 
»اصاحات مختلف « نیز کم اس��ت به طوری که تنها 
۳۳ درصد معتقدند ماک��رون در رابطه با اصاحات در 

مؤسسات و س��ازمان های دولتی، خوب عمل می کند. 
این نظرس��نجی آناین مورخ ۲7 و ۲۸ دسامبر سال 
۲۰1۸ با شرکت هزار و ۹67 نفر باای 1۸ سال انجام 
شد. آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه »ایفوپ« 
منتشر ش��د نیز از کاهش میزان محبوبیت ۲ درصدی 
ماکرون در ماه گذش��ته می��ادی حکای��ت دارد، به 
طوری ک��ه محبوبیت وی اینک به ۲۳ درصد رس��یده 
است. اعتراض های مردمی در فرانس��ه از ۲6 آبان  ماه 
به نشانه مخالفت با تصمیم دولت برای اعمال مالیات 
اضافی بر س��وخت آغاز ش��د، اما بعد از آن به افزایش 
هزینه ه��ای زندگی و در کل سیاس��ت های اقتصادی 
دولت گسترش یافت. رهبران اعتراض های مردمی در 
فرانسه در واکنش به تصمیم های دولت، آنها را ناکافی 

خوانده و بر ادامه تظاهرات تأکید دارند. 

تلويزيون رژيم صهيونيس�تی از طرح ش�هرداری 
اي�ن رژيم در قدس ش�رقی ب�رای خام�وش کردن 
ص�دای اذان در مس�اجد اي�ن ش�هر خب�ر داد. 
ش��هرداری قدس که زیر نظر رژیم صهیونیس��تی اداره 
می ش��ودطرحی را برای خام��وش کردن ص��دای اذان 
در مساجد قدس ش��رقی در پیش گرفته است. کانال ۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی روز چهار  شنبه در گزارش 
خود اعام کرد که طرح مذکور ش��هرهای »بیت صفافا، 
بیت حنینا، جبل المکبر « و اردوگاه »شعفاط « را به شکلی 
خاص هدف قرار داده و رژیم صهیونیستی بر اساس این 

طرح قصد دارد بلندگوهای بزرگ در مساجد را به بهانه 
ایجاد سروصدا با بلندگوهای کوچک عوض کند. در ادامه 
این گزارش آمده شهرداری رژیم صهیونیستی در قدس 
به پلیس این رژیم اختیار صدور تصمیم برای کاستن از 
صدای اذان در مس��اجد قدس را خواهد داد. شهرداری 
قدس در مرحله اول بودجه اولیه ب��رای آغاز این طرح و 
بررسی کارایی آن را اختصاص می دهد تا در مرحله بعدی 
مابین 5۰ تا 7۰ هزار ِش��ِکل را برای اجرایی کردن آن در 
تمام مساجد تصویب کند. رژیم صهیونیستی در جنگ 
1۹4۸ بخش های غربی قدس را به اشغال خود در آورد و 

بقیه قسمت های قدس تحت کنترل اردن ماند. در جنگ 
شش روزه میان چند کشور عربی و رژیم صهیونیستی، 
تل آویو بخش های باقی مانده از قدس )قدس ش��رقی( را 
نیز اشغال کرد. سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف ( در 
بیانیه استقال فلسطین در سال 1۹۸۸ اعام کرد قدس 
شرقی را پایتخت دولت مستقل فلسطین می داند. شورای 
امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه 47۸ این اقدام رژیم 
صهیونیس��تی را محکوم کرد و تصاحب قدس شرقی را 
غیرقانونی دانست اما رژیم صهیونیستی تاکنون به این 

موضوع بی اعتنا بوده است. 

   بين الملل

نگاهي به کتاب »فتنه تغلب«  درباره فتنه سال 88 

 ميرحسين  گفت 
 قانوناً  و شرعاً 

از رهبري تبعيت مي کنم!
توصيه دلسوزانه رهبر انقاب دربرخورد با فتنه گران 

در روز عاشورا

ويژه هاي جوان  
 اذعان كارگزاران به غيرديني بودن خود

  غلط واقعی حضور عضو يک حزب فعال فتنه 
صفحه 2در شورای شهر است!
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موگريني که بارها وعده داده بود تا قبل از پايان سال 2018، کانال ويژه مالي اروپا با تهران براي جبران خروج امريكا از برجام گشايش 
مي يابد، حاا پس از پايان 2018 وعده داد که اروپا تاش براي راه اندازي اين کانال را در سال 2019 هم ادامه مي دهد | صفحه 15

نيروهاي مصر، امارات و عربستان در شمال مستقر مي شوند

کانال مالي را در 2019 هم کش مي دهيم!
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نشانه هاي فروپاشي رژيم صهيونيستي  پنج ش��نبه 13 دي 1397 | 26 ربيع الثاني 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5557
رهبر معظم انقاب اسللامي در ديدار » زياد الَنخاله« دبيركل جنبش 
جهاد اسامي فلسطين تأكيد كردند: فلسطين با قدرت خواهد ماند و به 
لطف الهي در آينده نه چندان دور، پيروزي نهايي ملت فلسطين محقق 

خواهد شد. 
رهبر معظم انقاب با اشاره به معادله روشن مقاومت و پيروزي در قضيه 
فلسطين فرمودند: براساس اين معادله، اگر مقاومت كنيد پيروز خواهيد 
بود و اگر مقاومت نكنيد پيروزي نخواهيد داشت اما به فضل الهي، مردم 
فلسطين در مبارزه با رژيم صهيونيستي تاكنون مقاومت كرده و پيروز 
بوده اند و در همين رابطه تأكيد كردند: علت پيروزي هاي مستمر ملت 
فلسطين در سال های اخير، ايستادگي و مقاومت بوده است. در آينده و تا 
زماني كه مقاومت وجود داشته باشد، روند افول و زوال رژيم صهيونيستي 

ادامه خواهد داشت. 
بشارت پيروزي فلسطينيان و نابودي رژيم جعلي صهيونيستي هرچند در 
سخنان مقام معظم رهبري موضوع تازه اي نيست و ايشان در 18 شهريور 
1394 با اشاره به جعلي بودن دولت صهيونيستي فرموده بودند: »برخي 
صهيونيست ها گفته اند با توجه به نتايج مذاكرات هسته ای، 25 سال از 
دغدغه ايران آسوده شده ايم، اما ما به آنها مي گوييم شما 25 سال آينده 
را اصواً نخواهيد ديد و به فضل الهي، چيزي به نام رژيم صهيونيستي در 
منطقه وجود نخواهد داشت و در همين مدت نيز روحيه اسامي مبارز، 
ِحماسي و جهادي، صهيونيست ها را راحت نخواهد گذاشت«، اما تأكيد 
مجدد رهبري بر فروپاشي رژيم صهيونيستي، نشان از نزديكي اين وعده 

حق دارد. 
پيش از آن نيز رهبر انقاب با اشاره به آياتي از قرآن كريم در باره فلسطين 
فرموده بودند: اين را بايد ما از وعده خدا بياموزيم. خداي متعال در سوره 
بني اسرائيل به بني اسللرائيل خطاب  مي كند: »لَُتْفِسللُدَنّ فِي اَلْرِض 
تَيِن َولََتْعُلَنّ ُعُلّواً َكِبيرا« ؛ اي فرزندان اسرائيل، شما دو روز و دو بار در  َمَرّ
تاريخ فساد ايجاد مي كنيد و )فساد( بزرگي در زمين به وجود مي آوريد 
و استعا و استكبار به خرج مي دهيد، اما در هر دو بار كساني از بندگان 
خدا، از جنود پروردگار پيدا مي شوند كه شللما را به سزاي فساد و علّو و 

استكبارتان برسانند. 
نكته قابل توجه آن است كه پيش بينی های مقام معظم رهبري عاوه بر 
اتكا به وعده الهي، مبتني بر شواهد و قرائن و نشانه هاي موجود در عرصه 
ميداني است كه مشخصاً در اين رابطه، سه نشانه را مي توان جست وجو 

كرد: 
1- خيزش مردمي فلسطينيان كه خصوصاً در انتفاضه اول )سال 1987( 
و انتفاضه دوم )انتفاضه مسللجدااقصی در سللال 2000( به اوج رسيد 
و رژيم صهيونيسللتي را دچار تزلزل كرد. البته انتفاضه فلسطيني ها در 
شرايط فعلي با فراز و نشلليب ادامه دارد كه نمونه اي از آن در تظاهرات 
هفتگي موسوم به »بازگشت« )دعوت به بازگشت آوارگان به فلسطين( 

تجلي يافته است. 
2- جنگ هاي غزه شامل جنگ 22 روزه )2009(، هشت روزه )2012( 
و 50 روزه )2014( و حمله اي كه چندي پيش، بيش از دو روز به طول 
نينجاميد. در اين جنگ هاي نامتقارن، مقاومت اسللامي فلسللطين با 
دستيابي به فناوري تسليحات جديد به ويژه توانمندي موشكي، موفق به 
تغيير معادات نظامي و امنيتي شد و قدرت مقاومت را به رخ اشغالگران 

صهيونيستي و حاميان غربي آنها كشاند. 
3- بحران داخلي و مستمر رژيم صهيونيستي به دنبال حمله ناكام اخير 
ارتش اين رژيم در منطقه خان يونس در نوار غزه بار ديگر خود را نشان 
داد و با استعفاي چند وزير، دولت بنيامين نتانياهو از هم پاشيد. آنگونه 
كه قرار است در فروردين سال آينده، انتخابات زودهنگام در اين سرزمين 
برگزار شود. اين در حالي است كه نخست وزير رژيم غاصب صهيونيستي، 
عاوه بر چالش در داخل دولت، داراي پرونده فساد مالي بوده و بارها مورد 
بازجويي قرار گرفته است.  تراژدي اشغال فلسطين و تشكيل رژيم غاصب 
صهيونيستي در سال 1948 ميادي، هر چند پرونده اي آكنده از درد و 
رنج براي جهان اسام و خصوصاً فلسطيني ها داشته است، اما مقاومت و 
مبارزات خستگی ناپذير فلسطيني ها به ويژه طي سال های اخير نويدبخش 

پايان محنت فلسطيني ها و بازگشت قدس به دامان اسام است. 
جمهوري اسامي ايران به عنوان حامي رسمي آرمان فلسطين و پرچمدار 
رسمي مبارزه با رژيم غاصب صهيونيستي، در كنار كمك هاي مادي و 
معنوي به مقاومت فلسطين، در عرصه افكار عمومي منادي نابودي اين 
رژيم است. از همين رو اسللت كه رهبر معظم انقاب در مناسبت هاي 
مختلف، با استناد به آيات قرآن و وعده های الهي و نيز شرايط ميداني و 
سياسي در فلسطين تأكيد كرده اند كه چيز زيادي از عمر رژيم اشغالگر 
قدس باقي نمانده است.  البته دشمن صهيونيستي و حاميانش به ويژه 
امريكا اين سخنان را نوعي عمليات رواني قلمداد كرده اند، اما واقعيت اين 
است كه ناكامي ها و تزلزل رژيم صهيونيستي روشللن تر از آن است كه 

عاقبت شوم آن قابل پيش بينی نباشد. 

حسن رشوند

حلقه  مفقوده ای که در انتخابات نمود پیدا می کند 

 نيروهای انقاب اتاق فکر خود را به متن جامعه بياورند

نگاهي به رقابت هاي سیاسي سال هاي گذشته 
نشان مي دهد که جبهه انقاب به رغم ارائه راه 
حل هاي با ارزش و علمي براي حل مش�كات 
کش�ور به دلیل عدم ارتب�اط با بدن�ه جامعه 
توانايي فراهم کردن موج هاي اجتماعي براي 
حماي�ت از آن را ن�دارد.   در طول س�ال هاي 
گذشته نیروهاي جبهه انقاب بارها به صورت 
هماهنگ تاش کرده اند در قالب تشكل هاي 
سیاسي متمرکز و با تكیه بر ارزش هاي اصیل 
اس�امي  در آوردگاه های انتخاباتي ش�رکت 
کنند. انتخابات سال 94 مجلس شوراي اسامي 
و 96 رياست جمهوري دو نمونه از اين رقابت ها 
بوده است.  اگرچه در هر دو انتخابات تجربیات 
گران قیمتی در خصوص کار تشكیاتي میداني 
براي نیروهاي انقابي فراهم شد، اما در نهايت 
پیروزي نهايي به دس�ت نیامد.  اين مس�ئله 
س�بب دلس�ردي برخي از اين نیروها شده و 
اين سؤال جدي مطرح مي ش�ود که واقعًا چه 
اش�كالي در مس�یر فعالیت نیروه�اي جبهه 
انقاب وجود داش�ته که سبب ش�ده به رغم 
تمام اين تاش ها نتیجه مطلوب به دست نیايد. 
   اصاح طلب�ان در کجا به اهمیت س�رمايه 

اجتماعي پي بردند
بسياري از فعاان سياسللي در اواخر دهه 60 و 70 
شمسللي اين نكته را به ياد دارند كلله مركز اصلي 
فعاليت هاي تئوريللك حلقه اي كه بعدها مشللي 
سياسي اصاح طلبان از داخل آن متولد شد، مركز 
تحقيقات اسللتراتژيك نهاد رياست جمهوري بود؛ 

نهادي كه تحت نظر موسوي خوييني ها محل اصلي 
فعاليت تحقيقي عده اي از مهم ترين عناصر امنيتي 
همچون سعيد حجاريان و حميد رضا تاجيك بود. 
جالب اينجا بود كه موسوي خوييني ها نيز خود در 
سال 66 يكي از تصميم سللازان اصلي انشعاب در 
جامعه روحانيت و تشكيل مجمع روحانيون مبارز 
به شمار مي رفت و چند سللال بعد روزنامه سام را 
به يكي ازرسانه های اصلي مخالفت با سياست هاي 
دولت سازندگي بدل كرد؛ روزنامه اي كه در نهايت با 
انتشار نامه سعيد امامي و پس از آن اتفاقاتي كه در 

كوي دانشگاه روي داد، بسته شد. 
مركز تحقيقات استراتژيك معاونت هاي گوناگوني را 
در اختيار داشت، اما كار جدی تر را سعيد حجاريان 
انجللام داد. سللعيد حجاريللان مفصل ترين جمع 
همكاران خارج از سازمان را در كنار خود جمع كرد. 
او در معاونت سياسي، اولين زيرمجموعه را به عنوان 
معاونت انقاب اسامي تأسيس مي كند و رياست 
آن را به بهزاد نبوي مي سپارد. محسن كديور، الهه 
كوايي و محسن امين زاده به عنوان همكاران اين 

معاونت انتخاب مي شوند. 
در كنار ايللن علوي تبللار نيز مسللئوليت معاونت 
اجتماعي و عباس عبدي معاونت فرهنگي را بر عهده 
مي گيرد. علوي تبار در خصوص سوژه هاي اين مركز 
مي گويللد: در مركز تحقيقات اسللتراتژيك بخش 
عمده ای از وقت ما صرف پاسخ به اين سؤال مي شد 
كه ايران از چه مشكاتي رنج مي برد. در واقع شناخت 
مسائل ايران در دستور كار قرار داشت. براي شناخت 
اين مسائل نيز طبعاً احتياج به يك زاويه نگاه وجود 

داشت. پس از مدتي همه ما به اين نتيجه رسيديم 
كه بايد از زاويه »توسعه همه جانبه« به مسائل ايران 
نگريسته و توسعه، تنها به توسعه اقتصادي خاصه 
و محدود نشود و توسعه فرهنگي، توسعه سياسي و 

توسعه اجتماعي نيز در نظر گرفته شود. 
نكته اساسي در خصوص فعاليت هاي مركز تحقيقات 
استراتژيك به عنوان منشأ اصلي توليد محتوا براي 
جريان اصاحات توجه جدي به مسائل اجتماعي و 

فرهنگي بود. 
محققان اصاح طلب مركز تحقيقات اسللتراتژيك 
اغلب بلله محرمانه ترين و جدی تريللن اطاعات از 
تحوات اجتماعي ايران دسترسللي داشللتند. در 
زمانه اي كه اصلی ترين ابزارهاي نظرسنجی اجتماعي 
در اختيار نهادهاي حاكميتي بود، آ نها متوجه شدند 
براي پاسخ جدي به مسائل مطرح در ايران كه مورد 
توجه عموم مردم نيز قرار دارد، بايد نبض جامعه را 
در دست داشته باشند.  اين نگاه خاص به تحوات 
اجتماعي كه در همان زمان نيز مورد غفلت نيروهاي 
جبهلله انقاب قللرار گرفته بود، منجر به سلسللله 
موفقيللت اصاح طلبان در انتخابات هاي رياسللت 
جمهوري در سال 76، مجلس شوراي اسامي در 

سال 78 و همچنين شوراهاي شهر و روستا شد. 
از آن زمللان تاكنون اصاح طلبان ضللرورت توجه 
به اين اصل اساسللي را درك و تللاش كردند تا با 
سللرمايه گذاری در حوزه هايي همچون رسانه كه 
تبلور اصلي آن تأسلليس روزنامه هللاي گوناگون و 
باا بردن تيراژ آ نها بود، ارتباط خود را با بدنه اصلي 

جامعه حفظ كنند. 

   نگاهي به يك شكست و برد تاريخي 
جالب اينجاسللت كه اصاح طلبان معتقد هستند 
كه شكست تاريخي آنها در سوم تير سال 84 ناشي 
از قطع ارتباط آنها با بدنه جامعه و مشغول شدن به 

دعواهاي سياسي بود. 
در طرف مقابل اصولگرايان با درك عطش طبقات 
مختلف جامعه به بحث عدالت و رفع محروميت ها 
توانستند به پيروزي چشم گيری دست پيدا كنند. 
حاا سللؤال اينجاسللت كه آيا دليل عللدم توفيق 
نيروهاي انقاب در رقابت هاي سياسي در سال هاي 

اخير قظع ارتباط با بدنه مردم نبوده است؟ 
آيا در رقابت هاي سياسي پيش رو و تشكل هايي كه 
براي شللركت در انتخابات مجلس شوراي اسامي 

شكل گرفته نبايد اين نكته مد نظر قرار گيرد؟
   تجديد نظر در ارتباط با بدنه جامعه

واقعيت اينجاست كه كسي شللك ندارد كه جبهه 
انقللاب از نظر توليللد محتللوا و ارائلله طرح هاي 
جدي براي اداره كشور نسللبت به تمام جناح هاي 
سياسللي برتري دارد.  به عنوان مثال بسللياري از 
پيش بيني هايي كه در خصوص افزايش فشارهاي 
اقتصادي بر كشللور با وجود امضاي برجام توسط 
جناح انقابي صورت گرفللت، هم اكنون جز به جز 
در حال وقوع است. حتي دولت دوازدهم كه در ابتدا 
تمام راه حل هاي مطرح شده توسط جناح انقابي 
را غيرقابل اجرا مي دانست، فعًا به سراغ اجراي آنها 

رفته تا با فشارهاي امريكا مقابله كند. 
از جمله اين راه حل ها امضاي پيمان هاي دو جانبه 
پولي بين ايران و كشورهاي دوست بود كه اكنون 
امضاي آن با كشللورهايي همچون چين و تركيه از 

سوي بانك مركزي دنبال مي شود. 
از اين رو با قاطعيت مي توان گفت كه به رغم تمام 
راه حل هاي جدي و علمي كه در درون جبهه انقاب 
مطرح می شللود اما در واقعيت اين راه حل ها براي 

مردم به درستي تبيين نمي شود . 
در حقيقت آنچه برخي از كادرهاي مركزي جبهه 
اصاحات در مركز تحقيقات استراتژيك سنگ بناي 
آن را گذاشتند، همگام كردن راه حل هاي پيشنهادي 

با ضربان جامعه است. 
در حقيقت جبهه انقاب به دليل اينكه در اغلب موارد 
فاقد راه هاي ارتباطي مؤثر با بدنه جامعه است، به رغم 
ارائه راه حل هاي جدي و علمي نمي تواند سللرمايه 
اجتماعي ازم را براي حمايللت از آنها فراهم كند. 
در نتيجه طرف مقابل با استفاده از فضا سازي هاي 
كاذب و دست گذاشتن روي برخي از نقاط حساس 
جامعه مي تواند با موج سازي هاي اجتماعي نتيجه را 
به نفع خود رقم بزند.  شايد زمان اين رسيده است كه 
جبهه انقاب يك تجديد نظر اساسي درباره ابزارهاي 
ارتباطي خود با جامعه كرده و استفاده از فضاهايي 
همچون فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي را به 
صورت جدی تری مد نظر خود قرار دهد. استفاده ای 
كه نه برخاف رقيب وسيله محور برای رسيدن به 
منافع حزبی باشد بلكه بهره گيری از آن برای منافع 

ملی تعريف می شود.

      رهبللر معظم انقللاب اسللامی در حكمی حجت ااسللام دكتر 
سيدسللعيدرضا عاملی را به عضويت شللورای عالللی انقاب فرهنگی 

منصوب كردند.
       ايرنا: نمايندگان مجلس شوراي اسامي با دو فوريت و يك فوريت 
طرح انتقال وزارتخانه ها از تهران به استان هاي مستعد و داراي شرايط 

در يك دوره پنج ساله مخالفت كردند. 
       فارس: بر اسللاس تصميم هيئت وزيران در جلسلله ديروز هيئت 
دولت، عليرضا رزم حسلليني، بهللرام سرمسللت، محمدعلی طالبي و 
عنايت اه رحيمي به ترتيب به عنوان استانداران خراسان رضوي، قم، 

يزد و فارس انتخاب شدند. 

ژه
وی

لطفاًهاشمیراآسودهبگذارید
چقدر تحقير  آميز است كه هويت انسان صرفاً با ديگری معنا و 
مفهوم يابد و از خودش چيزی برای عرضه نداشته باشد. دختران 
هاشمی هرازگاهی به ميدان می آيند و مدعی غير طبيعی بودن 
مرگ پدر می شللوند و جالب اينكه هيچ سند و حجتی هم ارائه 
نمی دهند و حتی از محافظان مرحوم هم شاكی نيستند. فاطمه 
هاشمی در آخرين اظهارنظر خود مدعی است كه »دو نفر آمدند 
دانشگاه گفتند عده ای می خواهند پدرتان را ترور كنند به ايشان 

بگوييد.«
آيا مصداقی در ايران و جهان وجود دارد كه تروريست   ها اسرار خود 
را قبل از هر اقدامی اطاع رسانی كنند و ديگران را مطلع نمايند و 
به ترور شونده گوشزد نمايند كه آماده باشد؟ فرض كنيد سخن 
فاطمه هاشمی درست باشللد، چرا آن دو نفر را به دستگاه های 
امنيتی معرفی نمی كند تا تروريست های اصلی را شناسايی كنند؟ 
اگر فاطمه هاشمی آن دو نفر را  كه مراجعه كرده اند،  می شناسد 
چرا معرفی نمی كند؟ اگر نمی شناسد و صرفاً يك لحظه با آنان 
مواجه شده است، چطور به سللخن آنان اعتماد كرده و صحبت 
از اطمينان می كند؟ از كجا معلوم كه سركارش نگذاشته باشند؟ 
اگر فرزندان هاشمی حيات اجتماعی خود را در زنده نگه داشتن 
هاشمی و ارتزاق هويتی از شخصيت ايشان می دانند، می توانند به 
روش های ديگر راضی شوند. استدال فاطمه هاشمی سخيف تر از 
استدال بانوی تقلب در سال 1388 است؛  وقتی اردوی خيابانی 
و چندين كشته در حمله به ساختمان بسيج انجام شد، تلويزيون 
نوپای بی بی سی از زهرا رهنورد درباره چگونگی تقلب سؤال كرد 
و او تقلب را به اين ارجاع داد كه چون موسللوی گفته من داماد 
لرستان هستم و فرزند آذربايجان هم هست، مردم كه ايشان را ر  ها 
نمی كنند به ديگری رأی دهند. بازی فرزندان هاشمی با جنازه آن 

سفر كرده بسيار شبيه استدال های تقلب 1388 است.

 اذعانكارگزارانبهغيردینيبودنخود
حزب كارگزاران سللازندگي كه پيللش از اين به ليبللرال بودن 
بودن خود اذعان كللرده بودند، حللال از غيرايدئولوژيك بودن 
خود رونمايي كرده اسللت. گزاره اي كه اگر توسط منتقدان اين 
حزب گفته مي شللد، اجرم كارگزاراني ها به آن واكنش نشان 
مي دادند، اما حاا در روزنامه سازندگي و به قلم عبداه مؤمنی 
به آن اذعان شده است. مؤمنی در بخشي از مطلب بلند خود در 
مورد حزب كارگزاران سللازندگي و با تيتر »كارگزاران حزبي بر 
مدار تغييرخواهي« نوشته: »از ديگر خصيصه هاي مهم و درخور 
توجه حزب كارگزاران دوري از رفتارها و مناسللك ايدئولوژيك 
و كمتر رفتن به وادي بنيان نهادن حزب بر فرقه- قبيله اسللت، 
به گونه اي كلله توان جذب و قدرت پذيرش نيروهاي سياسللي 
توانمند با گرايش هاي غيرهمبسته ايدئولوژيك در اين حزب در 
طي ساليان گذشته به روشني قابل ماحظه بوده و از اين حيث 
امكان ارتقا و رشد نيروها بر بستر فعاليت حزبي در اين مجموعه به 
راحتي براي عاقه مندان و سمپات هاي حزب قابل پيش بينی و 
اميدآفرين و انگيزه زا بوده است. چنانچه پديداري اين نيرو در دهه 
70 معلول انگاره تغيير در سبك زندگي ايرانيان و باورها و نگرش ها 
در حوزه هاي شخصي، جمعي و نوعي باور به ارزش هاي مدرن در 

ساحت سياسي و اجتماعي است... «
حزب كارگزاران در دهه هايي كه قدرت را در دست داشت و يا به 
قدرت و مراكز تصميم گيری نزديك بود، با همين سياست هاي 
غيرديني اقتصادي كه بر سبك زندگي مردم تأثير گذاشت، نقش 
پررنگي در تغيير سبك ديني و انقابي مردم ايران ايفا كرد. در 
همين مطلب سبك زندگي دهه 60 را به دليل جنگ همراه با 

تنش و خشللونت معرفي مي كنند! در حالي كه سبك زندگي 
دهه 60 به دليل وقوع انقاب و بعد جنگ تحميلي سرشللار از 
خلوص نيت، ايثار، وحدت و انقابي گري بود كه متأسفانه بعد 
از جنگ و با شروع دوران سازندگي به دليل همين سياست هاي 

غيرايدئولوژيك دستخوش تغيير شد. 

 غلطواقعیحض��ورعضویکحزبفعال 
فتنهدرشورایشهراست!

يك عضو شوراي شهر تهران واكنش سؤال برانگيزی نسبت به 
موضع گيري درست پيروز حناچي شهردار در مورد 9 دي داشته 
است. شللهردار تهران گفته بود كه »با توجه به اينكه دشمنان 
خارجي چشم طمع به كشور ما داشللتند، حماسه 9 دي پاسخ 
كوبنده اي به عوامل فتنه و دشمنان خارجي بود. دشمن در سال 
88 عمق و پايه هاي نظام را هدف قرار داده بود و از ابزار هاي مختلف 
رواني براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي كرد. « محمدجواد 
حق شناس عضو شوراي شهر تهران در مورد اين موضع گيري 
حناچي در توييتر خود ابياتي از يك غزل حافظ را نوشللت: »ما 
ز ياران چشم ياري داشتيم/ خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم / 

گفت وگو آيين درويشي نبود / ور نه با تو ماجراها داشتيم« 
محمدجواد حق شللناس عضو حزب اعتماد ملي است؛ حزبي 
كه دبيركل آن از سللران فتنه 88 اسللت، يعني مهدي كروبي. 
به همين دليل بديهي اسللت حق شللناس از اين موضع گيري 
حناچي برآشوبد. اما نكته آنجاسللت كه »غلط« موضع گيري 
حناچي نيسللت، بلكه غلط، حضور عضو يك حللزب فعال در 
فتنه 88 در جايگاه عضو شوراي شللهر تهران است. شهري كه 
در 9 دي عظيم تريللن راهپيمايي كشللور را بللراي اعتراض به 

حرمت شكنی های عصر عاشوراي 88 داشت.

مجمع اساتید و طاب حقوقدان حوزوي:
پذيرش FATF نقض حقوق شهروندي است

مجمع اسللاتيد و طاب حقوقدان حوزوي در ناملله اي به اعضاي مجمع 
 FATF تشللخيص مصلحت نظام درباره لوايللح چهارگانه مرتبللط با
پرسيده اند: آيا تجربه برجام و بدعهدی امريكا كافي نيست كه دوباره كشور 
را با چالش معاهده اي كه هيچ منفعت تضمين شده و محتملي نداشته و 
حتي امكان مطالبه حقوق اساسي ملت را اجازه نمي دهد و جز شكستن 

غرور ملي بهره اي ندارد؛ مواجه نماييم؟!
به گزارش فارس در بخشي از اين نامه آمده است: در مقطع حساسي كه 
دشمن با تمام قوا و روش ها، علني وارد صحنه شده و با برنامه هايي توهم 
ضربه به نظام مستحكم اسامي را در سللر مي پروراند، عده اي بر اساس 
 CFTو FATF مصلحت »چه خوب و چه بد!« نظام را ناگزير از پذيرش
مي دانند؛ گويي توطئه هاي ايشان را نديده و يا حساب غرب جنايتكار را با 

غرب در لباس معاهدات بين المللي از هم جدا مي دانند! 
اين بيانيه مي افزايللد: اواً ملللت آزاده ما انقللاب كرده كه زيللر بار اين 
دسللت بايدهاي اسللتكباري نرود! ثانياً چه منفعت ملزمه اي در باب اين 
مصلحت انديشی وجود دارد كه به اذعان وزير محترم خارجه هيچ تضميني 
در اين خصوص وجود نللدارد و با وجود تناقض برجللام مطمئناً اهدافي 
غيراقتصادي در آن نهفته است كه نه با آرمان هاي نظام سازگاري داشته 
و نه خطوط قرمز رهبري و نه حتي منافع كوتاه مدتی براي مردم در نظر 
 »FATFگرفته شده است! ثالثاً آيا مفسده اي فراتر از »بلك ليست سياسي
كه نظام جمهوري اسامي ايران )ضد تروريسم و ضد استكبار( را در آن 
گنجانده است؟ شرايط نمي تواند بدتر از اين شود در صورتي كه هيچ گاه اين 
كنوانسيون؛ امريكا و سوئيِس رتبه نخست پولشويي را بازخواست نكرده و 

تروريست و حاميان آن را متوقف نمي كند! 
در ادامه بيانيه تصريح شده است: در اين كنوانسلليون گرچه تعريفي از 
تروريسم ارائه ننموده است لكن رويه معمول توجه به ليست تحريمي وزارت 
خزانه داري امريكا و تعريفي كه آنها از تروريسم دارند، مي باشد، همچنين 
عضويت در آن به معناي پذيرش تبعيت از تصميمات آنها بوده و تبصره هاي 
ضميمه ايحه و حق شرط ها بي تأثير است. با توجه به تجربه درز اطاعات و 
سوءاستفاده توسط سرويس هاي جاسوسي از جمله اطاعاتي كه به صورت 
محرمانه در اختيار آژانس و غربي ها قرار گرفته است، شفافيت اقتصادي در 
زمان اوج جنگ اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه نه تنها مصلحت بعيده در 
آن متصور نيست بلكه خاف مصالح امنيتي نيز مي باشد. فراتر از آن؛ نقض 

حقوق شهروندي و حريم خصوصي ملت عزيز محسوب مي گردد. 

رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح: 
مردم صف خود را از فتنه گران جدا کرده اند

حضور گس�ترده و عاش�قانه مردم در حماس�ه 9 دي آب سردي بر 
آتش فتنه ريخت و مردم با س�رعت صف خ�ود را از فتنه گران جدا 
کردند اما برخ�ي با حماي�ت غربي ها همچنان ش�یطنت مي کنند. 
به گزارش ايرنا، سرلشكر محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح روز 
چهارشنبه در آيين گردهمايي بزرگ بسيجيان شهرداري اهواز و تجليل از 
خانواده شهدا و ايثارگران خوزستان در مجتمع فجر سپاه اهواز بيان كرد: 
حماسه 9 دی ماه نقطه عطفي در تاريخ انقاب اسامي بوده و پس از راهبري 

رهبر معظم انقاب، مردم خالق اصلي اين روز حماسي بودند. 
وي افزود: در فتنه سللال 88 پيروز اصلي ميدان مردم بودند اما برخي از 
مسئوان يا مردود و يا تجديد شدند. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: 
مردم براي دين سرمايه گذاری كردند و در اين مسير خسارت سنگيني به 
آنها وارد شد اما بااين وجود براي حمايت از وايت فقيه ذره اي عقب نشينی 
نكردند. وي بيان كرد: غربگراها و نفوذي ها از ابتداي پيروزي انقاب اسامي 
در حاكميت نفوذ داشتند اما آرام آرام پرده های دشمني آنها با قرآن و عترت 
و نظام اسامي برداشته شد. سرلشكر باقري ادامه داد: آنها با ايجاد آشوب 
در آن سال ها حضور حماسي و گسترده مردم پاي صندوق هاي انتخاباتي 
را به كام مردم تلخ كردند؛ آنها از پيش برنامه ريزی كرده بودند كه در صورت 
رأی نياوردن بحث تقلب مطرح شود. وي گفت: سران فتنه با بيانيه هاي 
مختلف هزاران نفر را سازماندهي و به حضور اعتراضي در خيابان ها دعوت 
كردند؛ساعت ها پيش از پايان رأی گيری اعام كردند كه برنده انتخابات 

شده اند و همين امر زمينه را براي اعتراضات گسترده فراهم كرد. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: آنها اگر هرنوع اعتراضي به نتيجه 
انتخابات داشتند بايد آن را از مجاري قانوني پيگيري مي كردند. وي ادامه 
داد: هيچ سازوكاری براي تقلب در انتخابات وجود ندارد مگر اينكه به دليل 
برخي موارد تعدادي صندوق باطل شود كه آن هم راهكار قانوني خود را دارد. 
سرلشكر باقري در ادامه گفت: رهبر معظم انقاب در ديدار با خانواده های 
شهداي دفاع مقدس و شهداي مدافع حرم كه سه هفته پيش برگزار شد 
فرمودند: ملت ايران بيداري خود را حفظ كند؛ امريكايي ها گفته اند در سال 

98 قرار است اقداماتي صورت دهند كه ملت بايد هوشيار باشند. 
   پاايشگاه ستاره خلیج فارس نماد خودباوري 

سرلشكر باقري همچنين در جريان سفر به استان هرمزگان، از بخش هاي 
مختلف پاايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس بازديد كرد. 

به گزارش سپاه نيوز، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح پاايشگاه ستاره خليج 
فارس را نماد خودباوري و توانمندي جوانان ايراني توصيف و تصريح كرد: 
متخصصان قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا )ص( با اجراي اين پروژه نشان 
دادند كه مي توانند كارهاي بزرگي را بدون اتكا به شركت هاي خارجي انجام 
دهند. وي در اين بازديد با حضور در اتاق كنترل پاايشگاه در جريان روند 
توليد فرآورده های نفتي اين مجموعه قرار گرفت و اظهار كرد: پاايشگاه 
ستاره خليج فارس نماد خودباوري و توانمندي جوانان ايراني است. رئيس 
سللتاد كل نيروهاي مسلللح تصريح كرد: متخصصان قرارگاه سازندگي 
خاتم اانبيا با اجراي اين پروژه نشان دادند كه مي توانند كارهاي بزرگي را 

بدون اتكا به شركت هاي خارجي انجام دهند. 
   گزارش فرمانده قرارگاه خاتم اانبیا

سللعيد محمد فرمانده قرارگاه سللازندگي خاتم اانبيا نيز در اين بازديد 
با ارائه گزارشللي از اقدامات قرارگاه، خاطرنشللان كرد: اين پروژه پيش از 
ورود قرارگاه سللازندگي خاتم اانبيا در اختيار شركت هاي خارجي بود 
كه با شروع تحريم ها، اين شركت ها اجراي پروژه پاايشگاه را رها كردند 
و رفتند. وي افزود: پس از خروج شركت هاي خارجي اين پروژه عظيم به 
قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا سپرده شد و اين دستاورد بزرگ ملي با همت 

و مديريت جهادي و انقابي به ثمر نشست. 
پاايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس به عنوان بزرگ ترين پاايشگاه 
ميعانات گازي جهان و نخستين پاايشگاه طراحي شده بر اساس خوراك 
ميعانات گازي كشور، با ظرفيت پاايش 360 هزار بشكه در روز در قالب سه 
فاز 120 هزار بشكه اي با هدف توليد روزانه 37 ميليون ليتر بنزين يورو5 و 
14 ميليون ليتر گازوييل، 4 ميليون ليتر گاز مايع و 3 ميليون ليتر سوخت 

جت احداث شده است. 

ذوالنور به مهر خبر داد
تقاضاي سلب فوريت

 از طرح اصاح قانون انتخابات مجلس
عضو شوراي مرکزي فراکسیون نمايندگان وايي گفت: ۵۲ نماينده 
مجلس شوراي اسامي طي نامه اي به هیئت رئیسه مجلس، خواستار 
سلب فوريت از بررسي طرح اصاح قانون انتخابات مجلس شدند. 
مجتبي ذوالنور در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه آبان ماه سال جاري يك 
فوريت طرح اصاح قانون انتخابات مجلس به تصويب صحن علني رسيد، 
گفت: اين طرح غيركارشناسانه، ضعيف و سست است و به دنبال استاني 
كردن انتخابات مجلس است. وي، مكانيزم طرح استاني شدن انتخابات 
مجلس را بسلليار پيچيده خواند و افزود: اين مكانيزم قابل اجرا نيست و 
تبعات منفي دارد. مردم در اين شرايط فقط به نمايندگان دسترسي دارند 
تا مشكاتشان حل شود اما در صورت تصويب اين طرح، افرادي كه ابي 
بيشتري دارند و اسپانسرهاي مالي دارند، مي توانند وارد مجلس شوند كه به 
داد مردم نخواهند رسيد.  نماينده مردم قم در مجلس خاطرنشان كرد: 52 
نماينده با امضاي نامه اي خطاب به هيئت رئيسه مجلس، خواستار سلب 

فوريت از اين طرح شدند تا اين طرح مورد بررسي بيشتري قرار گيرد. 

سخنگوي وزارت کشور: 
 ميانگين سني استانداران ۸ سال

 کاهش پيدا کرد
ب�ا تغییرات�ي ک�ه در اس�تانداران ايج�اد ش�د، میانگی�ن 
س�ني اس�تانداران ح�دود هش�ت س�ال کاه�ش پی�دا ک�رد. 
به گزارش مهر، سيد سلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور با اشاره به 
اجراي قانون منع به كارگيری بازنشستگان در وزارت كشور اظهار داشت: 
مكلف شديم كه در مهلت مقرر شده 14 استاندار، 11 معاون استاندار، پنج 
فرماندار، 12 نفر از مديران در ستاد وزارت كشور و 12 نفر هم از مديران در 
ستاد استانداري هاي سراسر كشور را كه مشمول ممنوعيت مقرر در اين 

قانون بودند، با افراد جديد جايگزين كنيم. 
ساماني با بيان اينكه رويكرد وزير كشور در انتصاب افراد جديد جوانگرايي 
مبتني بر كارآمدي اثبات شللده، به عبارت ديگر جوانگرايي ضابطه مند 
بوده است، گفت: با تغييراتي كه در استانداران ايجاد شد ميانگين سني 

استانداران حدود هشت سال كاهش پيدا كرد. 

      خبر

بس�یاري از مدي�ران عرض�ه و لیاق�ت ازم و 
متناس�ب با منصب خود را ندارن�د و بنابراين 
فايده اي که مي رسانند کمتر از ضرر و خسارت 
ناش�ي از تصمیم�ات و اقداماتش�ان اس�ت. 
سيد مصطفي ميرسللليم، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در گفت وگو با مهر، افزود: بسياري 
از مسللئوان از 15 سللال پيش باور نداشتند كه 
چنان محدوديت هايي را بر سر راه ما بگذارند و پس 
از آن نيز از پنج سال قبل واقعاً فكر مي كردند كه 
با مذاكرات مستقيم با امريكا مشكات خارجي و 

داخلي ما حل شود و ما بتوانيم برنامه ريزی عادي 
در چارچوب مناسللبات بين المللی داشته باشيم 
اما بد عهدي هاي پس از برجللام، ماهيت خبيث 
امريكا و ضعيف اروپا را به اثبات رساند و امروز جز 
عده نادري كه به رغم اين واقعيت ها هنوز شيفته 
امريكا و اروپا هسللتند، همه پذيرفته اند كه ديگر 
نمي توان به ادامه موفقيت ظاهري كه در پيشبرد 
مذاكرات برجام حاصل شد، اعتماد كرد. اين مطلب 
را اغلب مردم متوجه شده اند.  مردم مي دانند كه 
در بسياري از امور كار در دست افرادي است كه بر 

مبناي شايسته سااري گمارده نشده اند و ممكن 
است حسن نيت داشته باشللند ولي اهليت ازم 

را ندارند.
  نايب رئيس شوراي مركزي حزب موتلفه اسامي 
همچنين با اشاره به بصيرت مردم در يافتن علت 
اصلي مشكات اقتصادي گفت: مطمئن باشيد 
كه بسللياري از مردم ما از رشللد قوي سياسللي 
برخوردارند و حتي در مواردي با همين اطاعاتي 
كه از رسللانه ها به آنها مي رسللد تجزيه و تحليل 
دقيقي از مسائل دارند و مي دانند كه ريشه همه 

مشكات در چند موضوع مهم است. يك اينكه، 
مردم مي دانند كه در بسللياري از امللور كار در 
دست افرادي است كه بر مبناي شايسته سااري 
گمارده نشده اند و ممكن است حسن نيت داشته 
باشند ولي اهليت ازم را ندارند. وي افزود: دوم، 
بنا به تجربلله روزمره، مردم متوجه شللده اند كه 
بسياري از مديران عرضه و لياقت ازم و متناسب 
با منصب خود را ندارنللد و بنابراين فايده اي كه 
مي رسللانند كمتر از ضرر و خسللارت ناشللي از 

تصميمات و اقداماتشان است. 

ميرسليم: برخي هنوز شيفته امريكا هستند

 مهدی پورصفا
   تحلیل



حاا ديگر لكه هاي خوني روي جزوات پاره پاره 
پخش ش�ده در محوطه حادثه خش�ك شده 
است. دانش�جويان دانش�گاه آزاد واحد علوم 
و تحقيقات به جاي آماده ش�دن براي امتحان، 
دفاع از پايان نامه و جشن فارغ التحصيلي سوار 
بر اتوبوس مرگ، آخرين واحد زندگي ش�ان را 
در مسير منتهي به دانشگاه آزاد واحد علوم و 
تحقيقات پاس كردند. اما پرونده اين حادثه تا 
شناسايي و مجازات مقصران باز است و آنطور كه 
معاون حقوق عامه دادستان كل كشور خبر داده، 
دادستاني شعبه ويژه اي براي رسيدگي به حادثه 
دانشگاه آزاد در نظر گرفته است. حجت ااسام 
والمس�لمين منتظ�ري هم در جلس�ه بحث و 
بررسي پيرامون حادثه واژگوني اتوبوس حامل 
دانش�جويان دانش�گاه علوم وتحقيق�ات ب�ه 
م�ردم اطمين�ان داد، حقوق آس�يب ديدگان 
حتمًا لحاظ و استيفا خواهد ش�د و با مقصران 
احتمال�ي براب�ر موازي�ن برخ�ورد مي ش�ود. 

هشت روز از حادثه واژگوني اتوبوس دانشجويان 
دانش��گاه آزاد مي گ��ذرد، اما داغ 10 كش��ته و 
28زخمي اين حادثه هنوز تازه اس��ت. انگار اين 
حادثه راه تش��ويش و دل نگراني خانواده ها براي 
هزاران دانش��جويي را كه در اين واحد مش��غول 
تحصيل هس��تند باز كرده است. به همين خاطر 
ه��م در كنار خانواده ه��اي داغدار اي��ن حادثه و 
افرادي كه عزيزانشان در اوضاع و احوال خوبي به 
سر نمي برند، همه مردم با حساسيت ويژه پيگير 
رسيدگي به قصور رهاشدن مسير ناايمن دانشگاه 
به حال خود هستندتا مبادا اين حادثه تکرار شود. 
خانواده هايي كه براي تحصيل فرزندانشان در اين 
واحد دانش��گاهي كم هزينه نمي كنند، اما ظاهراً 
هيچ بخش��ي از اين هزينه ها صرف ايمن سازي 
مسير تردد دانشجويان نش��ده است. مسئوان 
قضايي هم در اين پرونده پيگير ماجرا هس��تند. 
روزگذشته جلسه بحث و بررسي پيرامون حادثه 
واژگوني اتوبوس حامل دانش��جويان دانش��گاه 
علوم وتحقيق��ات ب��ه رياس��ت حجت ااس��ام 
والمسلمين منتظري و با حضور طهرانچي رئيس 
دانشگاه آزاد و مسئوان مربوطه در دادستاني كل 

كشور برگزار شد. 

 رسيدگي ويژه 
محمدجواد حشمتي، معاون حقوق عامه دادستان 
كل كشور در جلسه بحث و بررسي پيرامون حادثه 
واژگوني اتوبوس حامل دانشجويان دانشگاه علوم 
و تحقيقات خطاب به رئيس دانش��گاه آزاد گفت: 
»با توجه به محل احداث س��اختمان دانش��گاه و 
صعب العبور بودن مح��ل رفت و آمد، متأس��فانه 
تدابير ازم براي عبور و مرور دانشجويان و كاركنان 
انديشيده نش��ده بود و جاده تردد دانشجويان هم 
فاقد گاردريل و اتوبوس نيز فاقد معاينه فني بود و 

دانشگاه آزاد با امکاناتي كه دارد، مي توانست محيط 
را ايمن كند، اما متأسفانه اين كار انجام نشده است 
و بايد هرچه سريع تر اقدامات پيشگيرانه در محيط 

دانشگاه در نظر گفته شود.«
حجت ااسام والمس��لمين منتظري هم در اين 
جلسه با اش��اره به ابعاد مورد توجه در اين حادثه 
گفت:»اواً در چارچوب قوانين اگر كساني قصور 
و تقصير داش��تند ميزان آن بررس��ي و متناسب 
با آن برخورد ش��ود تا اينکه به عبرت و تجربه اي 
براي جلوگيري از تکرار آن تبديل شود. همچنين 

مديران و مس��ئوان به گونه اي برنامه ريزي كنند 
كه اگر كوتاهي درگذشته صورت گرفته و در نقاط 
ديگر كشور هم مشکاتي مشابه وجود دارد، آن را 

رفع نمايند.«
وي تصريح كرد: »دس��تگاه قضايي اين اطمينان 
را مي دهد كه حقوق آس��يب ديدگان حتماً لحاظ 
و استيفا خواهد ش��د و با مقصران احتمالي برابر 

موازين برخورد مي شود.«
دادس��تان كل كش��ور با اش��اره به بازديد خود از 
دانشگاه علوم وتحقيقات و ديدار با دانشجويان، با 
تذكر به افرادي كه به دنبال اين هستند از حادثه 
پلي براي رس��يدن به اهداف خود درست كنند، 
 افزود: »دس��تگاه قضايي مطالبات دانشجويان را 
پيگيري مي كند، اما در اين ميان عده اي و دشمنان 

در پي موج سواري هستند.«
حجت ااسام والمسلمين منتظري از جريان هاي 
سياس��ي خواس��ت كه نقد ها را در ي��ك محيط 
آرام و س��الم و به گونه اي كه دش��من نتواند از آن 
سوءاستفاده كند، طرح نمايند.  دادستان كل كشور 
در پايان تأكيد كرد:»بازپرس پرونده به صورت ويژه 

اين پرونده را رسيدگي مي كند.«
 ميراث دار ساخت و سازهاي غيراصولي 

10 كش��ته و 28 زخم��ي از اين حادث��ه بر جاي 
مانده، اما اين حادثه تلنگري ش��د ب��راي برخي 
تغييرات كه يک��ي از آنه��ا انتقال واح��د علوم و 
تحقيقات به زي��ر ارتفاع 1800متر اس��ت. صالح 
اسکندري رئيس سازمان چاپ و انتشارات و امور 
رسانه هاي دانشگاه آزاد اسامي درباره جزئيات اين 
انتقال مي گويد: »دانشگاه آزاد اسامي ميراث دار 
س��اخت و س��ازهاي غيراصولي و غيركارشناسي 
در ۳0س��ال گذش��ته در بااي ارتفاع 1800متر 
اس��ت. به گزارش فارس، بنابرتصميم مس��ئوان 
واحد علوم و تحقيقات بخش هاي آموزش��ي مثل 
دانش��کده ها كه بيش��تر محل تردد دانشجويان 
است، به زير ارتفاع 1800متر انتقال خواهد يافت 
و قسمت هاي پژوهشي فعًا در ساختمان هاي باا 
استقرار خواهد يافت تا وضعيت اين ساختمان ها و 

ابنيه ها مشخص شود.«
رئيس دانش��گاه آزاد هم مي گويد:»ق��راردادي با 
شركت پيمانکار منعقد كرديم كه 8كيلومتر واحد 

علوم و تحقيقات را ايمن سازي كند.«
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دم خروس رانت 18ميلياردي دولت يكي پس از ديگري از دادگاه مفاسد اقتصادي بيرون مي زند
اسد بيگي با 98ميليون دار ارز دولتي متواري شد 

دود بي تدبيري شوراي شهر در چشم شهروندان

کاسهايدرسعلوموتحقيقاتبهزير۱۸۰۰مترانتقالمييابد
آخرين اخبار از حادثه ناگوار اتوبوس دانشگاه آزاد نشان از عزم جزم قواي سه گانه

 براي مجازات همه عامان و جلوگيري از تكرار حوادث مشابه دارد

 »اميد اسدبيگي«، 
نيره ساري

مديرعامل پيشين   گزارش  3
نيشكر هفت تپه در 
اوج اعت�راض كارگ�ران اي�ن كارخان�ه علي�ه 
خصوصي سازي گفت: »نبايد به آنور آب متكي 
باشيم و بايد زير س�ايه نظام دست به دست هم 
دهيم.« يك�ي ديگ�ر از دم خروس ه�اي رانت 
18ميلياردي دولت كه مبلغ اتهام وي در دادگاه 
متهمان فساد اقتصادي فاش شد، كاشف به عمل 
آمد كه مالك نيش�كر هفت تپه كه از قضا مورد 
حمايت جدي رئيس سازمان خصوصي سازي نيز 
بوده براي دريافت ميليون ها دار سند س�ازي 
صوري كرده است.  وي با دريافت 98ميليون و 
122ه�زار و 240دار ارز دولتي، 350ميليارد و 
612ميليون تومان س�ود حاصل از فروش اين 
دارها را در ب�ازار آزاد به جيب مي زند و طي دو 
چك هف�ت و 10ميلي�اردي س�هم 30درصدي 
»قربانعلي فرخ�زاد« را پرداخت مي كند كه در 
نهايت هم با س�هم 70درصدي خود از اين سود 

متواري مي شود!

يک��ي از جلوه هاي مثبت برگ��زاري دادگاه هاي 
ويژه مفاس��د اقتصادي، بيرون زدن دم خروس 
رانت هاي ميلياردي دولت است كه يکي پس از 
ديگري فاش مي شود. هر چند كه اين دادگاه ها به 
دانه درشت هايي كه مردم توقع دارند ختم نشده 
است، اما كم كم تکليف بيش از صدها هزار ميليارد 

تومان غارت بيت المال مشخص مي شود. دو روز 
پيش هم كاش��ف به عمل آمد، اميد اس��دبيگي 
مديرعامل پيشين نيشکر هفت تپه هم 98ميليون 
دار ارز دولتي گرفته است و با سود ۳50ميليارد 
توماني حاصله از ف��روش آن در ب��ازار آزاد فرار 

كرده است. 
اين موارد از چش��م مردم هم دور نمانده است و 
واكنش هايي را در فضاي مجازي در پي داش��ته 
اس��ت. دادگاه دو روز پيش متهمان اقتصادي به 
پرونده قربانعلي فرخ��زاد پرداخت كه البته پاي 

يک��ي از مديران حراس��ت س��ابق بانك مركزي 
هم به همراه دو پس��رش در اين پرونده باز شد. 
۴۴۶ميليون و 5هزار و ۳۳2دار ارز دولتي سهم 
دريافتي متهم رديف اول اين پرونده بود كه حتي 
با يك ريال آن هم خريدي نداشته و با فروش اين 
ارزها در بازار آزاد اقدام به خريد شركت و كارخانه 
كرده اس��ت. نکته جالب اينجاس��ت طبق آنچه 
نماينده دادس��تان از متن كيفرخواست قرائت 
كرد، افراد ديگري هم هس��تند كه ب��ا دريافت 
ارزهاي دولتي ميلياردها پول به جيب زدند، يکي 

از اين افراد اميد اسدبيگي است. 
طبق اظهارات نماين��ده دادس��تان »فرخزاد« 
با همکاري اميد اس��دبيگي در تيرم��اه از بانك 
اقتصادنوي��ن مبل��غ 98ميلي��ون و 122هزار و 
2۴0دار ارز دولت��ي دريافت كرده، بدون اينکه 
اقدام به واردات كاايي كرده باش��ند. فرخزاد با 
همکاري اميد اس��دبيگي اقدام ب��ه دريافت اين 
مبالغ كرده و به اس��دبيگي وكال��ت مي دهد كه 
كارت بازرگاني را در اختيار او قرار دهد. اسدبيگي 
هم با تهيه پروفرم صوري اقدام به واردات نوشابه و 
ام دي اف مي كند و ارز دولتي دريافتي را به حساب 
فرخزاد واريز مي كند كه ارزهاي دولتي در بازار 
آزاد فروخته ش��ده و اسدبيگي س��هم قربانعلي 

فرخزاد را پرداخت مي كند. 
طبق آنچه نماينده دادستان گفت: فرخزاد اعام 
كرد كه اسدبيگي مبلغي بين هفت تا 10 ميليارد 
را طي دو مرحله چك به وي پرداخت كرده است 
كه سود حاصل از فروش ارز دولتي ۳50ميليارد 
و ۶12ميليون تومان بوده كه فرخزاد ۳0درصد 
آن را دريافت ك��رده و 70درص��د آن در اختيار 

اسدبيگي است. 
اميد اس��دبيگي، مديرعامل پيش��ين نيش��کر 
هفت تپه در اوج اعت��راض كارگران اين كارخانه 
عليه خصوصي س��ازي گفت: »نبايد به آنور آب 
متکي باشيم و بايد زير سايه نظام دست به دست 
هم دهيم«، اما ام��روز با هم��ان ارزهاي دولتي 

متواري است. 

تصمي�م عجيب و 
عليرضا سزاوار
سؤال برانگيز اخير   گزارش  2

شوراي شهر تهران 
در حذف فيلت�ر دوده خودروه�اي ديزلي، در 
حالي ابه اي ديگر جنجال هاي خبري گم شد 
كه مي تواند براي سامت مردم فاجعه بار باشد. 
روزگذشته معاون محيط زيس��ت پايتخت خبر 
داد كه اس��تفاده از اين فيلترها ازم ااجراست. 
ضمن اينکه سازمان بهداشت جهاني هم امسال 
در گزارشي عنوان كرده كه نسبت فايده به هزينه 

نصب فيلتر دوده حداقل 11 برابر است. 
 قان��ون »نص��ب الزام��ي فيلت��ر دوده روي 
خودروهاي ديزل« قرار بود س��ال 9۴ اجرايي 
شود، ا ما خودروسازان مانع آن شدند و يك سال 
وقت گرفتند تا كارهاي تحقيق و توس��عه اي 
ازم را انجام دهن��د. اين قان��ون در نهايت از 
مهر س��ال 1۳95 اباغ ش��د و تاكنون كجدار 
و مريز اجرا ش��ده بود كه فعًا ش��وراي ش��هر 

پايتخت مانع آن ش��د.  جالب اينکه س��ازمان 
محيط زيست هنوز آزمايش��گاه مرجع را براي 
تست خودروهاي ديزل ندارد! براي همين اكثر 
خودروس��ازان ايراني از ش��ركت هاي خارجي 
تأييديه توليد مي گيرند و هيچ تضميني براي 
اينکه بع��داً در توليد انبوه، تمام��ي الزامات را 

رعايت كنند وجود ندارد. 
از سوي ديگر سازمان محيط زيست معتقد است، 
نقش نظارتي در نصب فيلتر دوده در اتوبوس هاي 
ديزلي وجود ندارد و تأكيد مي كند كه مسئوليت 

اين امر بر عهده شهرداري تهران است. 
به گفت��ه معاون مركز مل��ي هوا و تغيي��ر اقليم 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، »برخورد با 
دس��تگاه هاي متخل��ف در مح��دوده اختيارات 
س��ازمان محيط زيس��ت نيس��ت. اين سازمان 
تنه��ا پيگير گ��زارش عملک��رد دس��تگاه ها در 
خصوص اجرايي ش��دن قانون نصب فيلتر دوده 
روي خودروه��اي غيرفرس��وده ديزلي اس��ت و 

مابقي س��ازمان ها بايد به اين نهاد گزارش ارائه 
دهند و در نهايت گزارش تهيه ش��ده از س��وي 
س��ازمان محيط زيس��ت به هيئت دولت ارجاع 

داده مي شود.«
معاون حمل و نقل شهرداري تهران هم در جلسه 
اخير شورا با بيان اينکه تشخيص فيلتر دوده روي 
اتوبوس باشد يا نباشد، مس��ئله اي نيست كه ما 
دور هم جمع ش��ويم و در مورد آن بحث كنيم، 
گفت: تکليف اين مسئله را س��ازمان استاندارد 
مش��خص مي كن��د و اين س��ازمان ني��ز مکلف 
كرده اتوبوس بدون فيلتر اجازه شماري گذاري 
ندارد و همچني��ن كاميون ب��دون فيلتر جاذب 
شماره گذاري نمي شود و مي توانيم اين موضوع 
را از پليس پيگيري كنيم كه آيا اتوبوس ها بدون 

فيلتر شماره گذاري مي شوند يا نمي شوند؟
اگر عزيزي مي گويد كه اين فيلترها اس��تاندارد 
نيستند بايد با سازمان استاندارد صحبت كرده 
و مصوبه هيئت دولت و شماره گذاري را درست 

كنند، اما فيلتر دوده هم بسيار مؤثر بوده و خوب 
عمل كرده است. 

قانون الزامي شدن نصب فيلتر دوده روي وسايل 
نقليه ديزل از جمله قوانيني است كه بعد از فراز 
و نشيب هاي بسيار و تاش هاي زياد تعدادي از 
دانش��گاهيان و ارائه نتايج تحقيقات ميداني در 

دولت يازدهم به تصويب رسيد. 
اما چرا وس��ايل نقلي��ه ديزل تا اي��ن حد محور 
توجهات قرار گرفته اند و حتي ماجرا به مرز وضع 
قانون هم كشيد؟ براساس گزارش انتشار آلودگي 
هواي تهران از مجم��وع ذرات معل��ق توليدي 
در ش��هر ته��ران، 2۳درصد س��هم كاميون ها، 
۴درصد س��هم ميني بوس ها، 12 درصد س��هم 
اتوبوس هاي شركت واحد و 18درصد سهم ساير 

اتوبوس هاست. 
همين حس��اب سرانگشتي روش��ن مي كند كه 
سامت شهروندان براي ش��وراي شهر بيشتر از 

جنبه شعاري حائز اهميت است. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 يك كاربر توئيت كرد: خودمون رو گول نزنيم! بيش از مشکات 
اقتصادي، مشکات فرهنگي داريم. سال هاست درگير تأخر فرهنگ 
شبکه هاي اجتماعي هستيم. نتايج واپس ماندگي هاي فرهنگ رو هر 
روز مي بينيم و مي خنديم! از نوع پوش��ش و انتشار تصاوير خصوصي 
گرفته تا هر كاري  براي ديده ش��دن. با اين ح��ال بي دغدغه تر از وزير 

فرهنگ داريم؟!

 يك كاربر با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: فروش پاايشگاه 
نفت در بهترين نقطه اس��تان كرمانش��اه با قيمت اس��تثنايي متري 

150هزار تومان!

 سيدمحمد حس�يني توئيت كرد: دولت روحاني كه در آغاز راه 
با تبليغات پرطمطراق از حقوق شهروندي سخن گفت آيا پاسخگويي 
رئيس جمهور و وزرا را هم از حقوق شهروندي مي داند به ويژه در مورد 
فشار معيشتي بر مردم يا به جاي شفافيت، پنهان كاري در حوزه داخل 

و خارج را ترجيح مي دهد؟!

 ضرغامي توئيت كرد: در حالي كه رهبر معظم انقاب مسئوليت 
بررسي صاحيت نامزد دبيري شوراي عالي انقاب فرهنگي را مشخصاً 
برعهده نظر كارشناسي اعضاي اين ش��ورا گذارده بودند، متأسفانه در 
جلسه ديشب مکرراً به صورت علني و غيرعلني از تماس هاي آقاي وحيد 

حقانيان به منظور رأي مثبت به يك نامزد محترم سخن به ميان آمد. 

 بهنام با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: نام اثر: دبه پاستيکي 
قيمت: يك ميليون و ۶00 ه��زار تومان اينجا خان��ه هنرمندان ايران 

است !

 محمد قرباني توئيت كرد: با رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
درباره تخلفات سازمان خصوصي سازي و رئيس حرف مي زدم، گفت: 
تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي توي كميسيون تصويب شده 
و منتظر رأي صحن علني اس��ت. اميدوارم قبل از فرار آقايون از كشور 

تکليف سازمان خصوصي سازي روشن شه.

 مسين با انتشار اين عكس توئيت كرد: هديه كريسمس براي 
بچه هاي يمن. 

 نادر فتورچي توئي�ت كرد: اس��دبيگي، مديرعامل هفت تپه كه 
مي گفت»اجازه نخواهيم داد وجبي از اين خاك به غير از ايجاد رفاه و 
توسعه براي مردم، در مس��ير ديگري قرار گيرد«، تنها در يك فقره از 
تخلفاتش، با جعل برگه هاي توجيهي اخذ ارز دولتي، 98ميليون دار را 
گذاشت جيبش و از»مسير« فرودگاه و كامًا »قانوني«از اين »خاك« 

تشريف برد. 

 ژان والژان توئيت كرد: تو روستاي پدري ما اسم شارون، شيمون، 
پرز و نتانياهو رو ميزارن رو سگ ها! يعني مي خوان سگشونو صدا بزنن 
كافيه چند بار بگن شارون شارون شارون، با سرعت خودشو ميرسونه 
سگه. اين اواخر نتانياهو با ش��يمون دعواش شده بود، همديگه رو پاره 

پوره كرده بودن. هر وقتم جلوشون بگي هيتلر زوزه ميکشن.

 رضا سيفي با انتشار اين عكس توئيت كرد: سقف تنها كاس 
مدرسه سنگي روستاي آبچنار در سوسن سرخاب پس از بارندگي اخير 
ريزش كرده و معلم براي جلوگيري از ريزش س��قف با چوب دوش��اخ 

سقف را نگه مي دارد. 

 تقي دژاكام توئيت كرد: ه��ر چي به خط پاي��ان دولت روحاني 
نزديك تر مي شيم، انتقادات اصاح طلبان از او و دولتش بيشتر، صريح تر 
و مصداقي تر مي شه. جالب تر اينکه نکاتي كه مطرح مي شه، عموماً همان 
مواردي است كه در اين شش سال دلسوزان انقابي مطرح كردند. با اين 

تفاوت كه اسم اونا مي شه دلواپس، اسم اينها شده دلسوز!

 زهرا هاب توئيت كرد: تو رو خدا ببينيد كش��ورهاي اروپايي كه 
اينقدر جو راه انداختن��د چقدر پذيرش پناهنده در اونها كم هس��ت. 
عوضش غالباً از كش��ورهاي خاورميانه و از جمله  ايران بيش��تر پذيرا 
بودند. به رغم همه مش��کات، محدوديت ها و تحريم، كماكان امنيت 

ايران گزينه مقبولي براي غالب آواره ها بوده است.

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

 مديرعامل بنياد بركت گفت: بنياد بركت تاكنون 228هزار و 500 
فرصت شغلي ايجاد كرده  كه 2هزار و 500 روستا را به  طور كامل تحت 

پوشش قرار داده  است. 
 نبود گاردساحلي منسجم باعث ش��ده تا صيادان ايراني كوسه هاي 
ارزش��مند به دام افتاده در حي��ن صيد ضمني را به جاي آزادس��ازي 
سر سفره چشم بادامي ها گذاش��ته تا با قيمتي ناچيز سورسات سوپ 

»باله كوسه« شرقي ها را فراهم سازند. 
 مديركل دفتر ام��ور زنان وزارت آموزش  و پرورش گفت: براس��اس 
بخشنامه ارس��الي و تأكيد وزير آموزش  و پرورش، سه روز در هفته به 
مدت روزي يك س��اعت براي فعاليت هاي ورزشي بانوان فرهنگي در 

ادارات آموزش  و پرورش در نظر گرفته مي شود. 
 مديرعامل ش��ركت كنترل ترافيك تهران در جلسه هماهنگي اين 
ش��ركت با معاونان حمل و نق��ل و ترافيك مناطق بيس��ت و دو گانه 
شهرداري تهران گفت: شهر تهران نيازمند يك برنامه جامع و بلندمدت 

براي توسعه سيستم هاي هوشمند است. 
 معاون هماهنگي و امور مناطق شهردار تهران با اشاره به دستور پيروز 
حناچي شهردار پايتخت مبني بر جمع آوري كارگاه هاي عمراني غيرازم 
گفت: ۳1هزار و ۴29 متر مربع از فضاي كارگاه هاي عمراني سطح شهر 

آزادسازي شد كه پس از ساماندهي به فضاي سبز تبديل مي شود. 
 معاون امور توانبخش��ي سازمان بهزيستي كش��ور گفت: دستيابي 
متخصصان كاردرماني ب��ه هويت حرفه اي نيازمن��د همکاري وزارت 
بهداشت است تا آنها نيز همتراز با ساير متخصصان حوزه پزشکي داراي 

تعرفه مناسب شوند. 
 مديركل تجهيزات پزش��کي س��ازمان غذا و دارو در سفر به استان 
گلستان از شركت دانش بنيان دانش پژوه فجر، توليدكننده تجهيزات 
بانك خون در گرگان بازديد كرده و همچنين پکيج صادراتي نگهداري 

خون و فرآورده هاي خوني اين شركت با حضور وي رونمايي شد. 

دستدولتدرجيبمعلمان
اباغ طرح معلم تمام وقت دومين گام صرفه جويي دولت 

با محور كاهش تعهدات استخدامي  به معلمان است 
در حال�ي كه كش�ور م�ا در مقايس�ه با س�اير كش�ورها كمترين 
مي�زان س�رمايه گذاري دولت�ي در آموزش و پ�رورش را دارد، 
دول�ت ه�ر روز ب�ه طرح ه�اي صرفه جويان�ه ت�ازه اي در عرصه 
تعليم و تربيت رس�ميت مي بخش�د. بع�د از ايح�ه بودجه 98 و 
بند خري�د خدمات كذاي�ي اش،  اين ب�ار رئيس جمهور ب�ا امضاي 
طرح معلم تمام وق�ت گام ديگ�ري در جهت كاه�ش هزينه هاي 
آموزش و پرورش برداش�ت. اين در حالي است كه موضوع كاهش 
هزينه ه�اي اس�تخدامي و پرداخت�ي ب�ه فرهنگي�ان از ابتداي 
دول�ت يازده�م و ب�ا ارائ�ه آمارهايي از س�هم 98درص�دي اين 
هزينه ه�ا از بودجه آموزش و پرورش زمينه س�ازي ش�ده اس�ت. 

روزگذشته برخي رسانه هاي اتفاقاً همسو با دولت،  با انتشار اينفوگرافي 
ميزان س��رمايه گذاري ساانه كش��ورمان براي هر دانش آموز در سال 
2019 ميادي با چند كش��ور ديگر در سال 201۴ مقايسه كردند. در 
اين مقايسه كه دار به نرخ 10هزار تومان محاس��به شده بود، نروژ با 
150ميليون تومان صدرنشين است. عاوه بر اين كشورهاي امريکا و 
انگليس هر كدام با 12۳و 121ميليون توم��ان در جايگاه هاي بعدي 
قرار دارند و همچنين آلمان به ازاي هر دانش آموز در سال 109ميليون 
تومان و كانادا 107ميليون تومان هزينه مي كند. به استناد اين نمودار 
ژاپن و فرانس��ه هر كدام با 100ميلي��ون تومان هزينه ك��رد براي هر 
دانش آموز رتبه هاي ششم و هفتم را از آن خود كردند. در نهايت ايتاليا 
با 88ميليون و مکزيك با ۳2ميليون تومان براي هر دانش آموز در سال 
از ايران با ۴ميليون در سال پيشي گرفته اند.  با اين حال ايران، مطابق 
نسخه علي اصغر فاني و سيدمحمد بطحايي، وزراي آموزش و پرورش در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم كه روحاني نيز آن را پذيرفته، قرار است تا 

سه چهارم در اين هزينه  صرفه جويي كنند. 
  صرفه جويي هاي آموزش و پرورش رسمي شد 

اين صرفه جويي بالغ بر پنج سال است كه آغاز شده و با كاهش ظرفيت 
پذيرش در دانشگاه فرهنگيان و واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان 
مدارس غيردولتي و گسترش مدارس غيردولتي و خريد خدمات اعم از 

آموزشي و غيرآموزشي در صف دنبال مي شود. 
اما جلس��ه رأي اعتماد ب��ه وزراي ترميم��ي اقتصادي كابينه ش��کل 
رسمي تري به خود گرفته است. آن زمان كه روحاني آموزش و پرورش ما 
را ارزان ترين آموزش و پرورش دنيا برشمرد. منتها هيچ يك از مشاوران 
وي تذكر ندادند كه آموزش و پرورش ما ارزان ترين آموزش و پرورش دنيا 
براي دولت است. نتيجه اينکه رئيس جمهور با اين نگاه در جلسه تقديم 
بودجه 98 در مجلس خواس��تار كاهش هزينه هاي آموزش و پرورش به 
يك چهارم مبلغ كنوني ش��د و تمام قد از طرح خريد خدمات آموزشي 
دفاع كرد.  در ادامه نيز علي اللهيار تركمن، معاون توس��عه و پشتيباني 
وزير آموزش و پرورش روزگذشته گفت: طرح معلم تمام وقت به امضاي 
رئيس جمهور رسيده است و به آموزش وپرورش اباغ شده كه به زودي 
براي اجرا به ادارات كل استان ها نيز اباغ خواهد شد. وي در ادامه تصريح 
كرد: در ايحه بودجه سال 98 چند ويژگي تبديل تهديدها به فرصت، 
توس��عه اقتصاد مقاومتي، صيانت از اش��تغال، تأمين معيشت، ارتقاي 

شاخص هاي سامت و عدالت اجتماعي مدنظر قرارگرفته است. 
  اصاح ساختار از جيب معلمان 

معاون توسعه مديريت و پشتيباني با اش��اره به اصلي ترين اصاحات 
س��اختاري كه در ايحه بودجه انجام گرفته است، اظهار كرد: كاهش 
اس��تفاده از درآمدهاي ارزي كه از 27ميليارد دار ب��ه 21/7 ميليارد 
دار كاهش يافته اس��ت، برنامه ريزي و نگاه پايدار به بودجه براساس 
سازوكارهايي كه در تبصره ها پيش بيني شده است، الزام صندوق هاي 
بازنشستگي به افزايش كارايي و كاركرد بنگاه هاي وابسته به  نحوي كه 
بخشي از كسري هاي پرداخت حقوق بازنشستگان از منابع داخلي آنها 
كمك گرفته شود، اصاح فرآيندي در آموزش وپرورش، اولويت بندي 
به تخصيص پروژه ه��اي عمراني، هدفمند كردن مص��رف درآمدهاي 
اختصاصي دستگاه ها و مصرف مبتني بر نياز، ممنوعيت ايجاد مراكز 
آموزش��ي عالي و انتقال دانشگاه هاي وابسته دس��تگاه هاي اجرايي به 
وزارت علوم، حذف موازي كاري ه��ا، ممنوعيت ايجاد واحدهاي اداري 

جديد در شهرستان و افزايش شفافيت و انضباط بودجه اي است. 
اللهيار اظهار كرد: در بند »ب« تبصره 21 به آموزش وپرورش اش��اره 
شده است كه در حوزه سياس��ت هاي اصاحات ساختاري پيش بيني 
شده كه ش��امل 10درصد از دانش آموزان را به صورت خريد خدمات 
از بخش غيردولتي تحت پوش��ش ببري��م و البته آم��وزش به صورت 
رايگان ارائه خواهد ش��د، كاهش ادارات مناطق و نواحي مس��تقر در 
مراكز استان هاست كه بايد حداكثر به ۶2 واحد برسد و خريد خدمات 
آموزشي براي تأمين نيروهاي پژوهشس��راها و راهنمايان تعليماتي، 
مربيان بهداشت و متصديان آزمايشگاه است كه ۳0درصد تا پايان سال 
98 و 58درصد تا پايان سال 99 از اين حوزه تأمين مي شوند و در نهايت 
تجميع ادارات آموزش كه تعداد دانش آموزان آن زير 5هزار نفر است. 

گفتني است، در حالي كه معلمان در انتظار ورود رتبه بندي معلمان در 
ايحه بودجه سال آينده بودند تا دريافتي شان نسبت به ساير كاركنان 
دولت ترميم ش��ود، اين ايحه با خلع حيثيت از حرفه معلمي،  خريد 
خدمات را جايگزين فرآيند تربيت و جذب رسمي معلم كرد. در عين 
حال با اجراي معلم تمام وقت در عمل امکان رقابتي شدن دريافتي ها و 

ارتقاي صاحيت هاي علمي و حرفه اي معلمان را از آنها گرفت. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

علي شيربند | ميزان



 احتمال صوري بودن 
واگذاري مجتمع گوشت اردبيل 

چهارمي�ن رئي�س س�ازمان خصوصي س�ازي ب�ا بي�ان اينك�ه 
واگ�ذاري س�هام مجتم�ع گوش�ت اردبي�ل ب�ا ح�رف و حديث 
همراه اس�ت، گفت: احتمال خريد صوري اين س�هم ب�ه نام برخي 
اشخاص و سپس واگذاري دوباره آن به مالكان جديد وجود دارد. 
غامرضا حيدري كرد زنگن��ه در گفت وگو با »فارس« ب��ا بيان اينكه 
واگذاري مجتمع صنعتي گوش��ت اردبي��ل در دوره مديريتي وي رخ 
نداده است، عنوان كرد: آگهي عرضه سهام اين شركت در مهرماه ۸۴ در 

حالي منتشر شده كه من در سازمان خصوصي سازي حضور نداشتم. 
وي افزود: اقدام ه��اي صورت گرفته براي نقل و انتقال س��هام مجتمع 
گوشت اردبيل در همان دوره زماني صورت گرفته و اين احتمال وجود 
دارد ك��ه در آن دوره خريدار صوري اقدام به تملك اين س��هام كرده و 
سپس با توجه به مبايعه نامه موجود به مالكان جديدي كه اسامي آنها در 
هيئت مديره شركت هاي مالك مجتمع صنعتي گوشت اردبيل به ميان 
آمده، منتقل شده است. عضو جامعه حس��ابداران رسمي با بيان اينكه 
پشت پرده واگذاري مجتمع صنعتي گوشت اردبيل حرف و حديث هايي 
مطرح اس��ت، عنوان كرد: »  اقدام ه��اي ازم براي واگ��ذاري مجتمع 
صنعتي گوشت اردبيل در همان دوره حضور پوري حسيني در سازمان 
خصوصي سازي در مهر ماه ۸۴ صورت گرفته و اين در حالي است كه من 
در سال 13۸۴ در اين سازمان حضور نداشته ام.« به گزارش »فارس« تا 
قبل از واگذاري »مجتمع صنعتي گوشت اردبيل« به بخش خصوصي، 
طبق آخرين تغييرات صورت گرفته، تعداد ۲,۲3۹,۹۹۸ سهم، معادل 
»۹1/۴ درصد« از كل س��هام ش��ركت مجتمع صنعتي گوشت اردبيل 
متعلق به » ش��ركت س��رمايه گذاري بانك ملي ايران« و »شركت ملي 
كش��ت و صنعت و دامپروري پ��ارس« و 5/۸ درصد آن ني��ز مربوط به 

»شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان« بوده است. 
........................................................................................................................

کاهش قيمت طا در بازار
قيمت س�كه و طا در ب�ازار ديروز ب�ا كاهش جزئي مواجه ش�د و 
به گفته رئيس اتحاديه فروش�ندگان و س�ازندگان ط�ا، جواهر، 
نقره و س�كه ته�ران، قيم�ت هر عدد س�كه تم�ام به�ار آزادي 
طرح جدي�د ب�ه ۳ ميلي�ون و ۶۳۰ ه�زار توم�ان رسيده اس�ت. 
ابراهيم محمدولي در گفت وگو با »ايسنا« اظهار كرد: روند قيمت طا و 
سكه روز چهارشنبه با كاهش جزئي رو به رو شد و اين در حالي است كه 
نرخ جهاني طا رو به افزايش است. وي افزود: هم اكنون اونس جهاني 
طا به 1۲۸۸ دار رس��يد در حالي كه بازار ديروز طا و س��كه روند با 
ثبات و رو به كاهشي را تجربه كرد و شاهد پايين آمدن هر چند جزئي 

قيمت ها در بازار بوديم. 
رئيس اتحاديه فروش��ندگان و س��ازندگان طا، جواهر، نقره و سكه 
تهران اظهار كرد: قيمت هر عدد سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به 3 
ميليون و ۶3۰ هزار تومان و سكه طرح قديم به 3 ميليون و 5۰۰ هزار 
تومان رسيده است. همچنين نيم سكه يك ميليون و ۸۸۰ هزار تومان، 
ربع سكه يك ميليون و 1۷۰ هزار تومان و سكه گرمي ۶5۰ هزار تومان 
معامله ش��د. محمدولي با بيان اينكه نرخ اون��س جهاني طا 1۲۸۸ 
دار بوده و نسبت به روز سه شنبه هم افزايش قيمت داشته ادامه داد: 
قيمت طا در بازار تهران نيز همچون سكه روند كاهش قيمت جزئي 
خود را تجربه كرد؛ چراكه هر مثقال طا 1۷ عيار يك ميليون و ۴3۶ 
هزار تومان و هر گرم طاي 1۸ عيار، 331 هزار و 5۰۰ تومان قيمت 
داشت. وي گفت: هدف مسئوان اين است كه قيمت ها را كنترل كنند 
و آرامش را به بازار برگردانند و اميدواريم اين روند كنترلي را به گونه اي 
ادامه دهند كه در ماه هاي پاياني امسال ديگر شاهد نوسانات و التهابات 
در بازار سكه و طا نباشيم كه مردم هر چه مي خواهند براي خودشان 
خريداري كنند و از سوي ديگر صنعت طا به ويژه در بخش مصنوعات 

رونق بيشتري به خود بگيرد.
........................................................................................................................

بدهي ميلياردی عراق به ایران
مديرعام�ل ش�ركت تواني�ر گف�ت: پيگي�ر اخ�ذ مطالب�ات 
ف�روش ب�رق از كش�ور ع�راق هس�تيم و ب�راي وص�ول 
اي�ن مطالب�ات ني�ز تدابي�ر ازم انديش�يده شده اس�ت. 
محمدحس��ن متولي زاده در گفت وگو با »ايس��نا«، با بيان اينكه يكي 
از اهداف سفر وزير نيرو به كش��ور عراق، انتقال پول و وصول مطالبات 
فروش برق بوده كه نتايج خوبي را به دنبال داشته است، اظهار كرد: تمام 

تاشمان را براي اخذ مطالبات برقي ايران از عراق خواهيم كرد. 
وي با اش��اره به نحوه دريافت مطالبات فروش ب��رق از عراق ابراز كرد: 
به محض اجرايي شدن مراحل، قطعاً اطاع رساني در اين حوزه صورت 
خواهد گرفت و اميدواريم كه اين كار به ش��كل مناس��ب انجام شود و 
مشكلي در انجام كار به وجود نيايد. او در پاسخ به اين سؤال كه آيا قرار 
است دولت ايران اين مطالبات را ناديده بگيرد، گفت: قطعاً پيگيري هاي 
ازم در اين حوزه انجام خواهد ش��د و وصول مطالبات صورت خواهد 
گرفت. چندي پيش، محمودرضا حقي فام - س��خنگوي صنعت برق 
كشور - در اين رابطه گفته بود: در حال حاضر مطالبات ايران از عراق 
بابت صادرات برق، يك ميليارد دار است كه سازوكارهاي دريافت اين 
مطالبات در حال انجام است و اميدواريم در آينده نزديك بتوانيم اين 
مطالبات را وصول كنيم، البته طرف عراقي محدوديت هاي مختلفي را 
براي پرداخت مطالبات ايران دارد، اما وزارت نيرو به شركت توانير اين 

مسئوليت را داده تا دريافت مطالبات را تسريع كند. 
وي با بيان اينكه بخشي از مطالبات حاصل از صادرات برق بابت بدهي 
ايراين ها به فرودگاه نجف پرداخت مي ش��ود، اظهار كرد: رقم دقيق 
بدهي ايراين ها را نمي دانم، اما قرار اس��ت رقم قابل توجهي از منابع 
درآمدي حاصل از فروش نفت به عراق براي توسعه نيروگاه ها و تأمين 
تجهيزات اين پروژه ها هزينه ش��ود. س��خنگوي صنعت برق كشور با 
تأكيد بر اين  مسئله كه درصدي از آن نيز براي تسويه بدهي ايراين ها 
قابل تهاتر اس��ت، تصريح كرد: صادرات خدمات فني و مهندس��ي در 
سال هاي گذشته كاهش پيدا كرده به گونه اي كه هم اكنون نسبت به 
۲۰ ميليارد دار ظرفيتي كه سنديكاي صنعت برق ايران برآورد كرده 

با ظرفيت يك بيستم انجام مي شود.

88498433سرويس  اقتصادي4
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در حال�ی  ك�ه بانک ه�ای خصوص�ی ب�ا 
اب�زار رش�د بده�ی ب�ه بان�ک مرك�زی و 
اضافه برداش�ت، كليد ماش�ين چ�اپ پول 
را در اختي�ار گرفته ان�د، رئي�س كل بانک 
مركزی بايد برنامه خودر ا هرچه س�ريع تر 
ب�رای اص�اح نظ�ام بانك�ی اع�ام كن�د.
به گفته مش��اور اقتصادي رئيس جمهور،  بدهي 
بانك ها ب��ه بانك مرك��زي به عامل مس��لط بر 
رش��د پايه پولي و چاپ پول پر ق��درت تبديل 
شده است و جالب آنكه بر اس��اس نامه دو تن از 
كارشناس��ان اقتصادي، حجم بدهي بانك هاي 
خصوصي از سال ۸1تا شهريور ۹۸ از مرز 3هزار 
ميلي��ارد تومان به ح��دود 1۰۰ه��زار ميليارد 
تومان رسيده اس��ت،  اين بدان معني اس��ت كه 
كليد ماش��ين چاپ پول بانك مركزي به تسلط 
بانك هاي خصوصي درآمده اس��ت و چاپ پول 
ب��دون پش��توانه در حقيقت به معن��ي كاهش 
ارزش پول نزد مردم اس��ت و تش��ديد اين روند 
و عدم اصاح اين روند بسيار محل نگراني هاي 
اجتماعي دارد و بايد رئيس كل بانك مركزي كه 
تاكنون قدمي جدي براي اصاح نظام بانكي بر 
نداشته اس��ت،  عزم جدي و عملياتي خود را در 

اين رابطه به جامعه اثبات كند. 
بازيگ��ران بازار پ��ول و بان��ك ايران و ب��ه ويژه 
بانك هاي خصوصي ب��ه نوعي عمل كرده اند كه 
نيروهاي اهريمني اقتص��اد براي كاهش ارزش 
پول فع��ال شده اس��ت، اين در حالي اس��ت كه 
چندي پيش احم��د ميدري، مع��اون وزير كار 
رفتار بانك ها را در جهت رشد فقر معرفي كرد. 
از اين رو به اعتقاد بس��ياري از اساتيد اقتصاد و 
كارشناسان اقتصادي اصاح نظام بانكي با توجه 
به اينكه سرعت كاهش ارزش پول ملي در حال 
تقويت است و حتي حذف چند صفر از پول نيز 
نمي تواند در اين رابطه مؤثر باش��د،  از نان شب 

براي اقتصاد ايران واجب تر است. 
چندي پيش مس��عود نيلي، مش��اوره پيش��ين 
اقتص��ادي رئيس جمهور، ضمن اش��اره به الزام 
اصاحات در نظام بانكي، عامل مسلط در رشد 
پايه پولي را بدهي بانك ها به بانك مركزي عنوان 
مي كند، جالب اس��ت بدانيم كه در صورت هاي 
مالي بانك ها د ر بخش تسهيات كان مشاهده 
مي ش��ود كه عم��وم بانك ها را بخ��ش دولت و 
شركت هاي دولتي اخذ كرده اند  و جالب تر آنكه 
خريداران اوراق خزانه و مشاركت و مرابحه و. . . 
دستگاه هاي دولتي نيز به طور مجدد بانك هايي 
هس��تند كه بخش��ي از آنها در تمل��ك دولت، 
عمومي ها و خصولتي ها و خصوصي و تعاوني ها 

قرار دارند. 
در همين راس��تا در متن گزارش نهم حس��ين 
راغفر و احسان سلطاني اشاره دقيقي به وضعيت 
متغيرهاي پولي اقتصاد شده است كه توجه به اين 

نكات اصاح نظام بانكي را از نان شب واجب تر به 
نظر مي رساند و بايد ديد تصميم گيرندگان نهايي 
مديريت كان اقتصاد اي��ران چه برنامه اي براي 
اصاح نظام بانكي دارند ب��ه ويژه آنكه عده اي از 
كارشناس��ان اقتصادي با يادآوري اين جمله از 
كينز: »براي تخريب يك مملكت، هيچ وسيله اي 
ظريف تر و مطمئن تر از كاهش ارزش پول رايج 
نيس��ت. تنزل ارزش پول رايج، تم��ام نيروهاي 
پنهان اقتصادي را در راس��تاي ناب��ودي به كار 
مي گيرد. « نگران وضعيت اقتصاد ايران هستند. 
در نامه دو كارش��ناس اقتصادي فوق آمده است: 
با نگاهي كوتاه ب��ه روند و عملك��رد نظام بانكي 
در »پنج  س��اله منتهي به پايان م��رداد 13۹۷«، 
تحوات مهم نقدينگي و پول��ي اقتصاد ايران به 

شرح زير است. 
1( حج��م نقدينگ��ي ب��ا ۲35 درصد رش��د به 
1۶۴۷ ه��زار ميليارد توم��ان بالغ گردي��د و به 
عبارتي ۷۰درصد نقدينگي كش��ور در پنج سال 
اخير ايجاد شده است. در اين مدت شبه  پول ۲۶۷ 
درصد و پول 11۸ درصد افزايش پيدا كرد و در 
نتيجه سهم پول از نقدينگي، از ۲۲ درصد به 1۴ 

درصد تنزل يافت. 
۲( مابه  التفاوت سپرده به تسهيات بانك ها نزد 
بخش خصوصي با ۷۴۰  درصد رش��د از ۶۹  هزار 
ميليارد توم��ان به 5۸۰  ه��زار ميلي��ارد تومان 
صعود كرد كه ۷۷  درصد آن مربوط به بانك  هاي 
خصوص��ي مي  ش��ود. ب��ه عبارتي با احتس��اب 
تس��هيات غيرجاري و مشكوك الوصول بانكي، 
حدود سه  چهارم ناترازي بانك  ها در اين پنج سال 

به وجود آمده است. 
3( با وجود رشد ۲35 درصدي حجم نقدينگي، 
پايه پولي 13۷ درصد افزايش ياف��ت، بنابراين 
رش��د ۴۲ درصدي ضريب فزاينده پولی)قدرت 
خلق نقدينگي توس��ط بانك  ها( مسئول توليد 
31 درصد نقدينگي كل اس��ت. افزايش ضريب 
فزاين��ده تحت عن��واِن فريبنده دف��اع از توليد 
توجيه و انج��ام گرديد، اما در عمل هر س��ال از 
س��هم بخش  هاي صنعت و معدن و كش��اورزي 
از مانده تس��هيات بانكي كاسته شده است. در 
شرايطي كه با وجود بحران بانكي، بانك مركزي 
بايد ضريب فزاين��ده را كاه��ش مي  داد، اما در 
عوض با افزايش آن در جهت اس��تمرار فعاليت 
بانك  هاي خصوصي ورشكسته و تشديد بحران 

بانكي گام برداشت. 
۴ (  بدهي بانك  ه��اي خصوصي به بانك مركزي 
با 3۰۰۰ درصد رشد از 3 هزار ميليارد تومان به 
۹۹ هزار ميليارد تومان بال��غ گرديد. اين اضافه 
برداش��ت معادل ۴۲ درصد پايه پولي در مرداد 

13۹۷ است. 
 5(س��ود پرداختي به تس��هيات بانكي معادل 
حدود نصف حجم نقدينگي مي  باش��د. افزايش 

بي رويه س��ود تس��هيات بانكي موجب شد كه 
با توجه به ناترازي بانك  ها، نقدينگي با س��رعت 

بيشتري خلق شود. 
بنابراين روش��ن اس��ت كه سياس��تگذاري  ها و 
اقدامات بانك مركزي در پشتيباني از بانك  هاي 
خصوصي و در نتيجه عملكرد بانك هاي خصوصي 
عامل اصلي خلق نقدينگي و بحران نظام بانكي 
محسوب مي  شود. هنگامي كه عبدالناصر همتي 
در اوايل مرداد ماه س��ال جاري به رياست بانك 
مركزي منصوب ش��د، بحران سيس��تم بانكي 
)ناترازي بانك  ها(، نقدينگي و افزايش شديد نرخ 
ارز به عنوان مهم ترين دشواري  هاي بانك مركزي 

عنوان گرديد. 
   بانک هاي خصوصي چه مي كنند

بر اساس داده  هاي بانك مركزي، در مهر 13۹۷، 
بانك  هاي خصوصي ۸۴۰۰ ميليارد تومان از بانك 
مركزي اس��تقراض كرده  اند كه منج��ر به ايجاد 
۶۰ ه��زار ميليارد تومان نقدينگ��ي طي اين ماه 
شد. به عبارتي طي مدت فقط يك ماه بانك  هاي 
خصوصي به ازاي هر نفر جمعيت بالغ كشور يك 

ميليون تومان نقدينگي ايجاد كرده  اند. 
اين بانك  ها فقط در طول هفت  ماهه اول س��ال 
ج��اري مبلغ ۲۹ ه��زار ميليارد توم��ان از منابع 
بانك مركزي اس��تقراض كرده  اند ك��ه معادل با 
3۷۰ هزار تومان )ماهانه 5۲ هزار تومان، ۷ هزار 
تومان بيش از س��رانه يارانه( به ازاي هر شهروند 

كشور مي  باشد. 
اين اضافه برداشت از منابع بانك مركزي منجر 
به خلق بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي 
شده كه سهم 1۲ درصدي از كل نقدينگي را دارد. 
پس از آغاز به كار بانك  هاي خصوصي از س��ال 
13۸1 تاكنون بدهي بانك  ها ب��ه بانك مركزي 
برابر شده است. در طول دوره فروردين 13۹3    ۶۶
تا شهريور 13۹۷، در حالي كه بدهي بانك  هاي 
دولتي به بانك مركزي 13  هزار ميليارد تومان كم 
شد، بدهي بانك  هاي خصوصي به بانك مركزي 
۹۹  هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه معادل 

۴3  درصد پايه پولي است. 
در مجموع ماحظه مي  شود كه در دوره رياست 
جديد بان��ك مركزي كماكان هم��ان روند پنج 
  سال قبل از رياست ايشان در حال استمرار است. 
موضوع كليدي در تداوم كژكاركردي  هاي مألوف 
اين است، حلقه مشاوراني كه ايشان را در بانك 
مركزي همراهي مي  كنند، از همان طيف )همراه 
با رئيس بانك مركزي س��ابق( هستند كه پس 
از ش��روع به كار دولت يازدهم با سياستگذاري، 
پش��تيباني و انجام اقداماتي مانند »اس��تقراض 
دولت، افزايش نرخ بهره  ها، كاهش نرخ س��پرده 
قانوني و حمايت هاي آش��كار و نهان از استمرار 
فعاليت بانك  هاي خصوصي ورشكسته«، موجب 
شدند كه خلق دو سوم نقدينگي كشور رقم بخورد 

و بحران ناترازي بانك  ها تشديد شود. 
    نحله هاي اقتصادي و سياسي 

و رسانه اي جرياني خاص
قطعاً از اين افراد و نحله  هاي اقتصادي، سياسي، 
رسانه  اي پشتيبان آنها كه در جهت تأمين منافع 
بانك هاي ب��ه اصطاح خصوص��ي مخاطرات و 
بحران  هاي امروز را به وجود آوردند، نبايد توقع و 
انتظار داشت كه صاحيت و توان فكري يا اجرايي 

انجام اصاحات ساختاري ازم را دارا باشند. 
هم اكنون با فرافكني، توجي��ه، بي تقصير جلوه 
دادن خود و رفع مسئوليت از عملكرد مخرب و 
پرفساد بانك  هاي خصوصي در 15 سال گذشته 
سعي مي  ش��ود كه فس��اد و تخريب اقتصادي و 
غارت منابع مالي كش��ور توس��ط آنها به گردن 
دولت  ها انداخته شود و بدين ترتيب اين بانك  ها 
بتوانند به فعاليت فسادآلود، غيرضروري و مضر و 
نامولد خود ادامه دهند و از سوي ديگر بار حدود 
۶۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي از دست رفته 
توسط اين بانك  ها به دولت و مردم منتقل شود. 
در سال 1۷۹1 ميادي س��ومين رئيس  جمهور 
امريكا توماس جفرس��ون در مورد فعاليت  هاي 
مخرب بانكي گفته بود:»من اعتقاد دارم نهادهاي 
بانكي براي آزادي هاي جامعه بسيار خطرناك تر 
از ارتش  هاي آماده به جنگ هستند. آنها هم اكنون 
يك اريستوكراسي پولي به وجود آورده و حكومت 
را به بازي گرفته  اند. اگر مردم امريكا اجازه دهند 
كه بانك هاي خصوصي كنترل دارايي  هاي شان 
)پول رايج( را در اختيار داش��ته باشند، بانك  ها و 
مؤسسات بزرگ ابتدا از طريق ايجاد تورم و سپس 
ركود، هستي و ثروت مردم را از دست شان خواهند 
ربود و كودكان آنان در قاره اي كه پدران شان فتح 
كرده بودند، بي  خانه و خانمان در كوچه و خيابان 

سر از خواب برخواهند داشت.«
او همچنين پايان دموكراس��ي و انقاب امريكا 
را وقتي مي داند ك��ه »اختيار دولت به دس��ت 
بانك  ها و مؤسسات مالي بيفتد«. پس از بحران 
مالي- بانكي ۲۰۰۸ كه در نتيجه آزادسازي  هاي 
بي  س��ابقه و مقررات زدايي  هاي گسترده از نظام 
بانكي ايجاد ش��د. يكي از اقدام��ات مهم فدرال 
رزرو اعم��ال محدودي��ت ش��ديد روي فعاليت 
بانك  ها و كاهش ش��ديد ضريب فزاينده از ۹ به 

كمتر از ۴ بود. 
طني��ن عب��ارت مع��روف س��يدجمال  الدين 
اس��دآبادي  - »الَبنك، الَبن��ك، و ما ادراك مع 
الَبنك«- كه در زمان تأس��يس بان��ك در ايران 
بيان كرد و كنايه از نقش مخربي داشت كه نظام 
بانكي –به رغم جنبه  ه��اي مثبت آن- مي  تواند 
در تخري��ب اقتصاد و جامعه ايفا كند. پرس��ش 
اين است كه چه اراده و قدرتي در پشت صحنه 
قرار دارد كه مانع از اصاح س��اختار نظام بانكي 

مي شود. 
   مديران بانكي ممنوع الخروج شوند

البته مدتي اس��ت توجه قوه قضائيه و نهادهاي 
نظارتي ب��ه بانك مركزي و همچني��ن آنچه در 
نهادهاي مالي مي گذرد، جلب شده است و ديگر 
همچون گذشته تأييد همكاري برخي از عوامل 
مخفي دستگاه هاي دولتي براي تنظيم بازارها 
نمي تواند متخلفان را از چن��گال قانون رهايي 
بخش��د. از اين رو اميد مي رود حداقل برخي از 
عوامل آش��فتگي در نظام مالي كشور و تخريب 
ارزش پول ملي في الحال ممنوع الخروج شوند تا 
مشخص شود، سياست هاي مخرب اعمالي اين 

افراد چه بايي سر اقتصاد ايران آورده است.

بانك هاي خصوصي ماشين چاپ پول شده اند
همتي برنامه خود را براي مبارزه با اهريمن كاهش ارزش پول ملي بسيج كند

بدهی بانک های خصوصی به بانک مركزی با ۳ هزار درصد افزايش به مرز 1۰۰  هزار ميليارد تومان رسيد

هادی غامحسینی
  گزارش   یک

 صدور مجوز واردات جوجه یك روزه
با ارز ۴۲۰۰ توماني 

اتخاذ سياست هاي ضد و نقيض در بخش واردات و صادرات مرغ و 
جوجه يک روزه در ماه هاي اخير موجب نابساماني بازار اين كااي 
پر تقاضا شده اس�ت. از جمله اين سياس�ت هاي متناقض مي توان 
به صدور مج�وز واردات و ص�ادرات جوجه يک روزه اش�اره كرد. 
مصرف كنندگان همچن�ان در انتظار تنظيم بازار مرغ و گوش�ت و 
كوتاه شدن دست داان هس�تند، اما ظاهر اً موازي كاري ها و نبود 
نظارت دقيق بر عملكرد زنجيره توليد مانع از س�ر و سامان يافتن 
بازار شده اس�ت و هركس در اين زنجيره س�از خودش را مي زند. 
در پي بروز نابس��اماني ها در بازار مرغ و افزاي��ش قيمت آن در دوهفته 
اخير، وزارت جهاد كش��اورزي تاش مي كند تا ب��ا روش هاي مختلف 
مانند توزيع مرغ منجمد و مرغ گرم ب��ا نرخ دولتي،عرضه و تقاضا را در 
بازار به تعادل برساند، اما اين راه ها نه تنها مشكل كمبود مرغ را مرتفع 
نكرد، بلكه در روزهاي اخير ديگر قس��مت هاي مرغ مانند جگر، دل و 
بال نيز گران شد. اين آشفتگي ها در حالي است كه همچنان مأموران 
سازمان تعزيرات در ميدان بهمن پايتخت غايب هستند و گزارش هاي 
رسيده از همكاري صميمانه و دوستانه مأموران مستقر در ميدان بهمن 

با داان و عمده فروشان مرغ حكايت دارد. 
البته روز گذشته خبرهايي مبني بر بازرسي مأموران تعزيرات از ميدان 
مرغ و ماهي ميدان امام حس��ين منتشر ش��د. اين مأموران با مراجعه به 
خرده فروشي ها، واحد هاي صنفي را از نظر رعايت نكات بهداشتي مورد 
بررسي قرار دادند و چند واحد خرده فروشي را پلمب كردند. اين بازرسي ها 
درحالي است كه هيچ ناظر و بازرسي در س��طح عمده فروشي ها وجود 
ندارد. ميدان بهمن تهران محلي است كه روزانه قيمت مرغ،ماهي و گوشت 
استخراج شده و با 1۰ درصد سود بيشتر در سطح شهر توزيع مي شود، اما 
به رغم انتشار گزارشات مكرر از بروز تخلفات داان و گرانفروشي در اين 
منطقه، هيچ خبر ي از حضور ناظران جدي تعزيرات و سازمان حمايت 
نيس��ت. ظاهراً چند ناظري كه در ميدان بهمن حض��ور دارند با داان 
هماهنگ هستند ودر مقابل گرانفروشي مرغ و گوشت و عدم صدور فاكتور 
از سوي عمده فروش��ان هيچ عكس العملي نشان نمي دهند. روز گذشته 
داان فعال در ميدان بهمن تهران از س��اعت ۹تا يك بعد از ظهر سه بار 
قيمت مرغ را تغييرداد ند، به طوري كه مرغ از كيلويي 115۰۰ تومان در 

ابتداي ساعا ت كاري به 1۴ هزار تومان افزايش يافت. 
  واردات جوجه يک روزه از تركيه 

در ميان اخبار مختلفي كه از نابساماني هاي بازار مرغ و گوشت منتشر 
مي شود، روز گذش��ته خبري از واردات جوجه يك روزه منتشر شد. در 
حالي كه در ماه هاي گذشته ش��اهد صادرات جوجه يك روزه بوده ايم، 
وزارت جهاد كشاورزي مجوز واردات جوجه يك روزه با ارز ۴۲۰۰ تومان 
را داده است. براساس نامه اي كه از سوي وزارت جهاد كشاورز ي خطاب 
به معاونت بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد كشاورزي آذربايجان 
غربي ارسال شده اجازه واردات ۷۰۰ هزار قطعه جوجه يك روزه با ارز 

۴۲۰۰ توماني به اين استان از كشور تركيه داده شده است. 
اين رانت در شرايطي به وجود آمده است كه توليد كنندگان اين محصول، 
توليد خود را با ارز يارانه اي تولي��د مي كنند و اما آن را ب��ا ارز به نرخ بازار 
آزاد صادر و سود هنگفتي ناشي از اين رانت به دس��ت مي آورند، اين امر 
باعث كاهش زمين��ه عرضه در ب��ازار داخلي شده اس��ت و از طرفي براي 
تأمين نياز داخلي دوباره مجبور به واردات جوجه يك روزه به نرخ دولتي 
)۴۲۰۰ توماني( هستيم. با وجود اينكه براي توليد مرغ دو مرتبه ارز داده 
مي شود، اما به دليل س��ودجويي ها، اين محصول به دليل اختاف قيمت 
از كشور خارج مي ش��ود و به دس��ت مصرف كننده مورد نظر نمي رسد و 
مصرف كنندگان مجبور هستند كه اين محصول را با قيمت باايي خريداري 

كنند و در نهايت مرغ نيز به قيمت باايي به دست مردم مي رسد.

تجليل بسيج اصناف از افسران اقتصاد مقاومتي
روزنامه جوان رسانه برتر شد

طي مراس�مي از افس�ران اقتص�اد مقاومتي در حض�ور جمعي از 
مس�ئوان، كارشناس�ان، معتمدان و فعاان بازار و رس�انه ها در 
ات�اق بازرگاني، صناي�ع، معادن و كش�اورزي ايران تجليل ش�د. 
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي رسانه و فضاي مجازي، در اين مراسم 
كه با حضور غامرضا حسن پور، رئيس سازمان بسيج اصناف؛ قاسم نوده 
فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران؛ ابراهيم درستي، نماينده وزير صمت 
در اتاق اصناف ايران و برخي چهره هاي سياسي و فرهنگي برگزار شد، 
از مسئوان، عوامل، پرسنل خدوم بسيج اصناف، افراد مؤثر و رسانه هاي 
برتر كه در اين موفقيت نقش بس��يار ارزنده اي ايف��ا نمودند، به عنوان 
»افسران اقتصاد مقاومتي« با اهداي لوح تقدير از ايشان تجليل گرديد. 
طي اين مراسم، ش��بكه ايران كاا بر اس��اس مزيت هاي دانش بنيان، 
مديريت جهادي و تأثير چشمگير آن در ترويج فرهنگ عرضه و مصرف 

كااي ايراني به عنوان رسانه برتر تصويري معرفي گرديد. 
همچنين رسانه هاي وزين و پرش��مارگان ) خبرگزاري تسنيم، روزنامه 
جوان، خبرگزاري بسيج، پايگاه خبري تصوير روز، خبرگزاري دانشجو، 
خبر تصويري، تجارت، اقتصاد ايده آل، خبرگزاري برنا، جام جم آناين، 
خبرفوري، تيتر برتر، روزنامه جهان اقتصاد، روزنامه عصر اقتصاد، پايگاه 
خبري نود اقتصادي، شبكه خبر ( جهت توليد محتواي ارزشمند ، پوشش 
خبري از وقايع و رويدادها، اشاعه اخبار و فرهنگ مناسب در فضاي مجازي 
و همچنين مدنظر قراردادن منويات مقام معظم رهبري، اعتقاد راس��خ 
پيروزي بر نيرنگ هاي دشمنان خارجي و داخلي در مديريت دانش بنيان 
بسيج اصناف به عنوان برترين رسانه ها معرفي و از مسئوان و خبرنگاران 
مربوط نيز به عنوان »افسران اقتصاد مقاومتي« و جهادگران اقتصادي 
تقدير و تجليل شد. درپايان مراسم از مجيد طليمي، دبير شوراي عالي 
رسانه و فضاي مجازي سازمان بسيج اصناف، بازاريان و فعاان اقتصادي 
كشور و مدير كل روابط عمومي شوراي عالي تجار و فعاان اقتصادي كشور 
به پاس مديريت علمي، تاش براي فرهنگ سازي حمايت از كااي ايراني، 
اقدامات مؤثر در تحقق منويات حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( 
نسبت به سياست هاي اقتصاد مقاومتي به عنوان افسر اقتصاد مقاومتي با 

اهداي لوح تقدير، قدرداني و تجليل ويژه گرديد.
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ب�ا  ح�ج��م نق�دينگ�ي 
ب�ه  درص�د رش�د    ۲۳۵
1۶4۷ ه�زار ميليارد تومان 
بالغ گردي�د و ب�ه عبارتي 
۷۰ درصد نقدينگي كشور 
در پنج س�ال اخي�ر ايجاد 
شده اس�ت. در اي�ن مدت 
شبه  پول ۲۶۷ درصد و پول 
11۸ درص�د اف�زايش پيدا 
كرد و در نتيج�ه سه�م پول 
از نق�دينگي، از ۲۲ درصد 
ب�ه 14 درصد تن�زل يافت

س�خنگوي س�تاد بودج�ه ب�ا بي�ان اينك�ه تم�ام 
دريافتي هاي ناش�ي از اجراي قانون هدفمند كردن 
يارانه ها به حساب س�ازمان هدفمندسازي يارانه ها 
ن�زد خزان�ه داري كل كش�ور واريز مي ش�ود، گفت: 
مناب�ع و مص�ارف هدفمن�دي يارانه ه�ا در ايح�ه 
بودجه ۹۸ ح�دود 44درص�د افزايش يافته اس�ت. 
مژگان خانلو در گفت وگو با »تسنيم« گفت: تمام منابع 
)دريافتي ها( ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها 
به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري 
كل كشور واريز مي شود و پس از تخصيص سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور هزينه مي گردد. وي اف��زود: در ايحه 
بودجه سال 13۹۸ منابع و مصارف قانون هدفمند كردن 
يارانه ها به  ميزان ۴۴ درصد رش��د يافته اس��ت و از ۹۸، 
۸3۴ ميليارد تومان در قانون بودجه سال 13۹۷ به ۶۰۰ 

هزارو1۴۲ميليارد تومان رسيده است. 

سخنگوي ستاد بودجه گفت: افزايش دريافتي هاي حاصل 
از قانون هدفمند ك��ردن يارانه ها در ايحه بودجه س��ال 
13۹۸ نسبت به قانون سال 13۹۷ حدود ۴3۷۰۰ ميليارد 
تومان است. وي ادامه داد: فروش داخلي فرآورده هاي نفتي 
به دليل افزايش ميزان فروش آنها )ب��ا ثابت بودن قيمت 
فروش( حدود ۴5۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت. 
همچنين با توجه به افزايش نرخ فوب فرآورده هاي نفتي، 
نرخ تس��عير ارز فرآورده هاي نفتي و ميزان توليد فرآورده 
پاايشگاه ها )در نتيجه تكميل طرح پاايشگاه ستاره خليج 
فارس و همچنين افزايش خوراك تحويلي به پاايشگاه ها( 
منابع ناشي از صادرات فرآورده هاي نفتي )حدود ۲۷3۰۰ 

هزار ميليارد تومان( افزايش يافته است. 
خانلو گفت: افزايش نرخ تسعير ارز خوراك گاز طبيعي 
واحدهاي پتروشيمي  و فواد، پيش بيني افزايش مصرف 
گاز طبيع��ي و همچنين محاس��به عوارض گازرس��اني 

موضوع ماده )۶5( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 
بخش��ي از مقررات مالي دولت )۲( و عوارض و ماليات بر 
ارزش افزوده گاز طبيعي موج��ب افزايش ارزش فروش 
داخلي گاز طبيع��ي به ميزان حدودي ۷ ه��زار ميليارد 

تومان شده است. 
وي افزود، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده برق و منابع 
حاصل از فروش آب در مجم��وع 31۰۰ ميليارد تومان 
رش��د كرده اس��ت. رئيس امور پايش تعهدات دولت در 
س��ازمان برنامه و بودجه گفت: مبلغ من��درج در رديف 
پنجم جدول تبصره )1۴(، معادل نرخ سوخت نيروگاه ها 
براي حمايت از صنعت برق به منظور بازپرداخت تعهدات 
وزارت نيرو باب��ت نيروگاه هاي س��يكل تركيبي در نظر 
گرفته ش��ده حدود 1۷۸1 ميليارد تومان افزايش يافته، 
اين رديف در سال 13۹۷ در سرجمع دريافتي هاي گاز 

منظور شده است.

جزئيات كامل نحوه هزينه يارانه ۱۴۰هزار ميليارد توماني 
    خبر
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رئي�س مجل�س ش�وراي اس�امي گف�ت: در صحن�ه 
منطق�ه اي، تحوات در راس�تاي پي�روزي مح�ور مقاومت 
حرك�ت مي كن�د و اي�ن مس�ئله دش�منان را مصمم ت�ر 
ب�ه مقابل�ه و محدودس�ازي م�ردم فلس�طين مي كن�د. 
به گزارش خانه ملت، علي اريجاني صبح ديروز با زياد النخاله، 
دبيركل جنبش جهاد اسامي فلسطين و هيئت همراه وی ديدار 

و گفت وگو كرد. 
رئيس مجلس شوراي اسامي در اين ديدار با بيان اينكه حمايت 
از مردم مظلوم فلس��طين وظيفه اس��امي ايران اس��ت، گفت: 
حمايت از فلس��طين بر افزايش امنيت منطق��ه تأثير مي گذارد 

و جمهوري اس��امي همواره از مردم فلسطين و آرمان مقاومت 
حمايت مي كند. 

وي با اش��اره به تحوات اخير فلس��طين و برگزاري راهپيمايي 
بازگشت توس��ط مردم اين كش��ور، گفت: در ش��رايط كنوني 
اس��تراتژي امريكا و رژيم صهيونيس��تي مقابله و محدود كردن 
محور مقاومت است، اما اقدامات و ابتكارات مردم فلسطين مانند 

راهپيمايي بازگشت اين رفتارها را خنثي مي كند. 
اريجاني ادامه داد: ترديدي نيس��ت ك��ه در صحنه منطقه اي، 
تحوات در راس��تاي پيروزي محور مقاومت حركت مي كند و 
اين مسئله دشمنان را مصمم تر به مقابله و محدودسازي مردم 

فلس��طين مي كند. تنها راه غلبه بر دش��من حماي��ت از آرمان 
مقاومت است، اما براي تحقق اين مس��ئله بايد ابتكاراتي مانند 

راهپيمايي بازگشت صورت گيرد.
وي ادامه داد: در چند ماه اخير صحنه منطقه اي شفاف تر شده 
اس��ت، به طوري كه در اين مدت برخي از كش��ورهاي عربي به 
صورت رسمي با صهيونيس��ت ها ارتباط ايجاد كرده و برخي از 
اين كشورها نيز سكوت مي كنند كه اين رويكردها به تاش هاي 

مردم مظلوم فلسطين صدمه مي زند. 
زياد النخاله دبيركل جنبش جهاد اس��امي فلس��طين نيز در 
ابتداي اين ديدار با تقدير از حمايت هاي جمهوري اس��امي از 

مردم مظلوم فلسطين و آرمان مقاومت، گفت: ايران در شرايطي 
از فلسطين حمايت مي كند كه بس��ياري از كشورهاي عربي در 

حال عادي سازي روابط با صهيونيست ها هستند. 
زياد النخاله گفت: در ماه هاي گذش��ته نوار غزه ش��اهد دو نبرد 
مهم و سنگين بود كه در هر دوي اين رويارويي ها محور مقاومت 
بر نيروهاي صهيونيستي پيروز شدند. امروز مقاومت فلسطين 
ابزاره��ا و ظرفيت هاي ارزش��مندي ب��راي مقابله ب��ا تجاوزات 
صهيونيست ها دارد. به طور حتم محور مقاومت در منطقه پيروز 
خواهد شد و اين محور با انس��جام در برابر هر گونه تجاوزگري 

خواهد ايستاد.

رئيس مجلس در ديدار با دبيركل جنبش جهاد اسامي فلسطين:
حمايتازفلسطينبرافزايشامنيتمنطقهتأثيرميگذارد

    رونمايي از صدام ديگر در منطقه
سيد محمدحس��ينی نقوي نماينده مجلس در   
توئيتر درباره پش��ت پرده سياس��ت امريكا در 
خروج از سوريه نوشت: امريكا در طراحي هاي 
اخير خود س��عي كرده امارات، عربستان و... را 
وارد ميدان كند، چراكه خود قادر نيست سياست هايش را عليه ايران 
دنبال كند. هش��دار رهبري به اين جهت اس��ت كه مقامات امريكا با 
تحريك وليعهد س��عودي، س��عي دارند از صدام ديگ��ري در منطقه 

رونمايي و ايران را دچار چالش جدي كنند. 
........................................................................................................................

    توصيه بيل گيتس به امريكا
يك فعال فضاي مجازي به نام رضا رمضان نژاد در توئيتر توصيه بيل 
گيتس به امريكا در مورد استفاده از انرژي اتمي را منتشر كرد و نوشت: 
امريكا بايد انرژي اتمي را در آغوش بگيرد. بيل گيتس در يادداشتي به 
ضرورت بازگشت امريكا به انرژي هسته اي پرداخته است. او از توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير نااميد ش��ده و انرژي هس��ته اي را س��ازگار با 
تغييرات اقليمي ناميده است. پ. ن. گيتس در حال توسعه استارتاپي 

رآكتور اتمي است!
........................................................................................................................

   انتقاد مصباحي مقدم از دولت و بودجه 98
غامرضا مصباحي مقدم عضو هيئت عالي نظارت مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام در صفحه شخصي خود در توئيتر از دولت بابت تنظيم 
بودجه ۹۸ انتقاد كرد و نوشت: ما در شرايط ويژه و جنگ اقتصادي قرار 
داريم و دولت در مسائل اقتصادي بايد به حداقل ها اكتفا كند و هزينه 

دولت كوچك تر و بودجه با دقت تنظيم شود. 
........................................................................................................................

    راهبرد جواني نظام در روند انتصابات رهبر انقاب
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 
طي يادداش��تي در كانال تلگرامي خود نوشت: حكم 
اخي��ر رهبر انقاب درب��اره رياس��ت جديد »مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام« را باي��د در متن اهتمام و 
راهبرد كان ايشان ديد؛ راهبرد جواني و شادابي هر چه بيشتر نظام در 
آغاز دهه پنجم انقاب. اين اهتمام از باور ايشان مبني بر اينكه بار اصلي 
انقاب و نظام و كشور بر دوش جوان هاس��ت و جوانان بايد لكوموتيو 

پيشران قطار انقاب باشند، برمي خيزد. 
 اهم برخي از انتصابات چند سال اخير رهبر انقاب كه دقت ناظران را 

به خود جلب كرده، به اين شرح است:
آيت اه رئيسي به جاي مرحوم آيت اه واعظ طبسي در آستان قدس 
رضوي، سرلشكر موسوي به جاي سرلشكر صالحي در فرماندهي كل 
ارتش، حجت ااسام مصطفي رس��تمي )۴۶ س��اله( به رياست نهاد 
نمايندگي رهبري در دانشگاه ها، حجت ااسام محمد قمي ۳۸ ساله به 
رياست سازمان تبليغات اسامي، حجت ااسام حاجي علي اكبري ۵۴ 
ساله به رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و سپس امامت نماز 
جمعه تهران، حجت ااسام ابوترابي فرد به امامت نماز جمعه تهران، 
س��يدپرويز فتاح ۵۴ س��اله به جاي مرحوم نيري در كميته امداد امام 
خميني، تغيير در نمايندگان ولي فقيه در برخي استان ها و امام جمعه 
برخي مراكز استان، برخي تغييرات در اعضاي مجمع تشخيص و شوراي 

انقاب فرهنگي و جوان تر كردن تركيب اين دو نهاد مهم.
مش��خصاً درباره انتصاب اخير رئيس »مجمع« يادآور مي شود مرحوم 
آيت اه هاش��مي ش��اهرودي كه چهره كم نظير فقهي بودند، هنگام 
انتصاب به رياست مجمع تشخيص مصلحت، ۶۹ سال داشتند و اكنون 
جانش��ين آن مرحوم )آيت اه آمل��ي اريجاني( كه او ه��م از فقيهان 
پرتاش و فرهيخته مي باشد ۵۸ ساله است. همين طور است مقايسه 

سني آيت اه رئيسي با آيت اه مرحوم واعظ طبسي.
نكته مهم ديگ��ري كه در همين زمين��ه بايد مورد توجه ق��رار گيرد، 
تعيين قريب الوقوع رئيس جديد دستگاه قضايي با توجه به مسئوليت 
مهم و وقت گير آيت اه آملي اريجاني در مجمع تشخيص مصلحت 
و مس��ئوليت مجمع در دور جدي��د مبني بر نظارت بر حس��ن اجراي 

سياست هاي كلي نظام مي باشد. 
تغيير و تحول قريب الوقوع در رأس دس��تگاه قضاي��ي مي تواند روح 
تازه اي در اين دستگاه بدمد و منش��أ تحوات جديد و مورد انتظار در 
فصل نوين قوه قضائيه باشد. در عين حال نكته مهمي كه نبايد از نظر 
دور داشت، خدمات مديران پيشين و پيشكسوت قبلي در دستگاه ها 
و نهادهاي مختلف است. جوانگرايي به معناي ناديده گرفتن خدمات 

مسئوان پيشين نيست.

س�ردار حس�ين نجات پس از اتفاق�ات تيرماه 
س�ال 78 مدتي جانش�ين فرماندهي ق�رارگاه 
ثاراه و پس از آن مس�ئوليت فرماندهي س�پاه 
ولي امر را تا س�ال 1389 برعهده گرفت. سردار 
نجات پس از فرماندهي س�پاه ولي امر مدتي نيز 
عهده دار معاون�ت فرهنگي- اجتماعي س�پاه 
پاس�داران بود و پ�س از آن تاكنون در س�مت 
جانشين سازمان اطاعات سپاه در حال فعاليت 
اس�ت. او در برهه اي پس از فتنه 88 نيز مسئول 
سياسي- اجتماعي دبيرخانه شوراي عالي امنيت 
ملي بود. سردار نجات در گفت وگوي تفصيلي با 
فارس به بيان برخي خاطرات خود از نحوه حضور 
مقام معظم رهبري در ش�هر بم پ�س از زلزله تا 
مديريت ايشان در كوران فتنه 88 و ديدارهاي 
معظم له با خانواده شهداي مس�يحي پرداخت. 
زلزله بم در سحر روز جمعه اتفاق افتاد، صبح شنبه 
س��اعت ۱۰ صبح يكي از برادران آمد و گفت مقام 
معظم رهب��ري فرموده اند كه من بايد ي��ا امروز يا 
حداكثر فردا به بم بروم. از آنجايي كه ابعاد شهر بم 
براي ما ناشناخته بود، بعدازظهر همان روز ما يك 
اكيپ را توس��ط نيروي هوايي س��پاه به بم منتقل 
كرديم. ايش��ان نهايتا در روز يك شنبه به بم رفتند 
و از اكثر نقاط ش��هر هم بازديد كردند. جلس��ه اي 
هم در يك چادر با حضور فرماندهان ارتش، س��پاه 
و مسئوان دولتي برگزار ش��د و سفارش هاي ازم 
و دس��تورات ازم را ص��ادر كردند. ش��ايد يك ماه 
هم از حادثه زلزله بم نگذش��ته بود كه مجدداً مقام 
معظم رهبري فرمودند بايد به بم بروم و از پيشرفت 
كار بازدي��د كنم و اين دفعه چون مي خواس��تند با 
حوصله همه محله ها را بازديد كنند، فرصت بهتري 
داشتيم. معموا جايي كه مقام معظم مي روند يكي 
از مسائل ازدحام مردم است چراكه مردم مي خواهند 
ايش��ان را از نزديك ببينند و مشكاتشان را مطرح 
كنند و ش��خص مقام معظم رهبري هم به اين كار 
عاقه مند هس��تند اما اين موضوع با ي��ك بازديد 
باحوصله مغايرت داشت. تصميم ايشان اين بود كه 
با لباس مبدل بروند، ما هم پيش بيني كار را انجام 
داديم و به گونه اي تنظيم كرديم كه كسي متوجه 
آمدن ايشان نشود و با پوش��ش بازديد جناب آقاي 

محمدي گلپايگاني كار را انجام داديم. 
وقتي به فرماندار گفتيم كه براي استقبال به فرودگاه 
بيايد، مقداري ناراحت شد كه چرا براي استقبال بايد 
به فرودگاه برود و مي گفت من وزير كشور و ساير وزرا 
هم كه مي آيند براي استقبال به فرودگاه نمي روم. 
وقتي آقاي محمدي گلپايگاني از هواپيما پياده شدند 
با آقاي سعيدي كيا مستقيما به داخل شهر رفتند و 
آنجا فرماندار بسيار ناراحت ش��ده بود كه چرا آقاي 
محمدي گلپايگاني رفتند! در آنجا به او گفتيم كه به 
داخل هواپيما بيايد و يك نفر منتظر اوست، خيلي 
عصباني شده بود و حاضر نبود به داخل هواپيما بيايد. 
بعد كه به او گفتيم مقام معظم رهبري داخل هواپيما 
هستند و مي خواهند شما را ببينند، خيلي جا خورد 

و براي او صحنه عجيبي بود. 
در آنجا با دو سه وانت بار دو كابين كه آقا در كابين جلو 
و فرماندار در كابين عقب نشسته بودند از محله هاي 
مختلف بازديد كردند. آقا يك كاه زمس��تانه كه تا 

نزديك گوششان را مي پوشانيد بر سر داشتند و در 
مسير هم كه مي رفتيم دستش��ان را روي محاسن 
گذاش��ته بودند كه كسي ديگر تش��خيص نمي داد 
ايشان مقام معظم رهبري هستند. ايشان از محله هاي 
مختلف بازديد و با مردم صحبت مي كردند، حتي از 
ناني كه به مردم داده بودند مي گرفتند و مي خوردند 

و كسي هم متوجه نمي شد. 
   فتنه 88 شورش عليه قانون و دموكراسي بود

در فتنه ۸۸ افرادي آمدند و اقتداري را كه براي نظام 
در انتخاب��ات رقم خورده ب��ود زير س��ؤال بردند. در 
انتخابات ۸۸ بيش از ۸۰ درصد م��ردم در انتخابات 
ش��ركت كردند كه اين حضور در دنيا يك برند است 
چراكه حتي در كش��ورهايي كه از آنها به عنوان نهاد 
دموكراسي ياد مي ش��ود هم چنين مشاركتي وجود 
ندارد. در فرانس��ه كه يك بار ۶۸ درصد شركت كرده 
بودند، مانور زي��ادي روي آن مي دادند. انتخابات ۸۸ 
را ما مي توانس��تيم به يك وحدت عليه دش��منان و 
امريكايي ها كه مي خواستند ما را تحريم كنند، تبديل 
كنيم. اگر بخواهم روي وقايع س��ال ۸۸ اسم بگذارم، 
شايد بهترين اسم »شورش عليه قانون و دموكراسي« 
باشد. در انتخابات هاي كش��ور ما هميشه يك جناح 
انتخابات را برگ��زار ك��رده و از دل آن انتخابات يك 
جناح ديگر پيروز شده است، مثاً در سال ۷۶ انتخابات 
را وزير كشوري برگزار كرد كه علي القاعده در جناح 
آقاي ناطق نوري بود اما از دل همان انتخاباتي كه آقاي 

بشارتي برگزار كرد، آقاي خاتمي پيروز شد. 
   تقلب در سيس�تم انتخاباتي اي�ران قابل 

اجرا نيست
در سال ۸۴ نيز وزير كشوري كه انتخابات را برگزار 

كرد، از دل آن انتخابات آقاي احمدي نژاد انتخاب 
ش��د. درحالي كه فاصله رأي احمدي نژاد و كروبي 
هم كمت��ر از يك ميليون بود. بع��داً هم حزبي هاي 
آقاي موسوي اري به ايشان اعتراض كرده بودند و 
ايشان گفته بود كه وزير كشور در سيستم انتخابات 
دخالتي ندارد. در سال ۹۲ هم وزير كشور وقت كه 
آقاي نجار بود، انتخاباتي برگ��زار كرد كه از دل آن 
آقاي روحاني با ۵۰/۷ درصد آرا انتخاب شد، در واقع 
در سيس��تم انتخاباتي ايران اينگونه نيست كه اين 

تقلب قابل اجرا باشد. 
   اعتراف نماينده ميرحسين 

به عدم امكان تقلب در انتخابات
مقام معظم رهبري بافاصله پس از انتخابات سال ۸۸ 
جلسه اي با نمايندگان آقايان موسوي، كروبي، رضايي 
و احمدي نژاد برگزار كردند و در آنجا خواستند كه 
همه مس��ائل را بگويند. آقاي ميرحس��ين موسوي 
معتقد بود كه با درص��د بااي آرا پي��روز انتخابات 
اس��ت، اما در جلس��ه نمايندگان نامزدها، نماينده 
آقاي موس��وي گفت كه من دو دوره مع��اون وزير 
كشور بوده ام و مي گويم كه امكان تقلب در انتخابات 
وجود ندارد. در همه دنيا طرفي كه نتيجه را واگذار 
كرد، اگر به روند انتخابات اعتراض دارد بايد به نهاد 
قانوني كه مسئول بررسي است مراجعه كند. مانند 
كاري كه آقاي رئيسي در سال ۹۶ انجام داد و ايشان 
معترض بود كه در برخي از حوزه ها تقلب ش��ده كه 
اعتراض ش��ان را در ش��وراي نگهبان مطرح كردند 
و اعام ش��د كه تخلف به اندازه اي نيست كه بتوان 

انتخابات را ابطال كرد. 
كساني كه در س��ال ۸۸ آن اتفاقات را رقم زدند در 

واقع عليه دموكراسي قيام كردند و با ظلم بزرگي كه 
به نظام كردند، پاي ضد انقاب را به داخل كشور باز 
كردند و در كنار آن ده ها نفر كشته و شهيد شدند و 
چندين ميليارد دار خسارت به كشور وارد كردند. 

   دستور رهبر انقاب به شوراي عالي امنيت 
ملي پس از عاشوراي 88

فرداي روز عاشوراي ۸۸ مقام معظم رهبري از طريق 
دفتر پيامي را به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي 
دادند مبني بر اينكه »اين اهانت به سيدالشهدا)ع( 
كار ضد انقاب بود، گرچه فتنه گران تخلف كردند 
اما اي��ن كار را به فتنه گ��ران نس��بت ندهيد.« در 
جريان فتنه ۸۸ كس��اني كه س��ابقه بعضاً انقابي 
داشتند، متعرض سياست هاي نظام شدند و از اين 
اعتراض آنها جريانات ضد انق��اب اعم از بهائي ها، 
ماركسيست ها، سلطنت طلبان و منافقين استفاده 
و ب��ه خيابان ها آمدند به همي��ن دليل مقام معظم 
رهبري مي خواس��تند صف بندي ها ب��ا ضدانقاب 
حفظ شود. اما فرداي آن روز آقاي مهندس موسوي 
به جاي اينكه اين كار را محكوم كند، در اطاعيه اي 
اهانت كنندگان به ساحت سيدالشهدا)ع( را مشتي 
آدم خداج��وي ناميد ك��ه نيروي انتظام��ي آنها را 
س��ركوب كرد و در واقع از فرصتي كه مقام معظم 
رهبري به آنها داد تا صف خود را از ضدانقاب جدا 

كنند، استفاده نكردند. 
   افرادي كه از موسوي حمايت كردند 

هنوز عذرخواهي نكرده اند
زماني كه آقاي موس��وي اين اطاعي��ه را داد، مقام 
معظم رهبري ايشان را خواس��تند يا پيغامي دادند 
قريب به اين مضمون كه ص��ف خود را از ضدانقاب 

جدا كنند و به ايشان فرمودند ممكن است شما شروع 
كننده باشيد ولي معلوم نيست بتوانيد قضيه را جمع 
كنيد. در اين فتنه بخش��ي از مقصران كساني بودند 
كه در آن جلسه از موسوي حمايت كردند و دلگرمي 
دادند. اگر در آن جلسه اين افراد موسوي را نصيحت 

مي كردند، اين آشوب ها در كشور اتفاق نمي افتاد. 
   خودداري نظام در برخورد با موسوي

و كروبي
با وجودي كه موسوي و كروبي بعد از اتفاقات سال 
۸۸ تا بهمن ۸۹ دائم��اً اطاعيه ص��ادر و مردم را 
دعوت به قيام عليه نظام مي كردند، ظرف اين ۲۰ 
ماه نه دستگاه قضايي با آنها برخورد كرد و نه مقام 
معظم رهبري دس��توري در تعرض ب��ه آنها صادر 
كردند كه آن را مي توان نهايت خودداري نظام در 
برخورد با افرادي كه به كشور جفا كردند برشمرد، 
اما چون مدتي در كشور مسئوليت داشتند، نظام 
تصميم گرفته بود تا خودش��ان دوباره برگردند اما 
نهايتاً در بهمن س��ال ۸۹ زماني كه مي خواستند 
فتنه جديدي به راه بيندازند، شوراي عالي امنيت 

ملي تصميم به حصر آنها گرفت. 
   ماجراي خانم بي حجاب در ديدار 

با خانواده شهيد مسيحي
مقام معظم رهبري بنا دارند كه هر سال در سالروز 
وادت حضرت عيسي مسيح)ع( با خانواده شهداي 
مسيحي ديدار داشته باشند. آقا از ميوه و شيريني 
و وسايل پذيرايي كه آنها مي آوردند حتماً مصرف 
كرده و ما را هم تشويق به استفاده از خوراكي هاي 
آنها مي كردند. در يكي از اين ديدارها تيم پيشرو به 
منزل يكي از شهداي مسيحي رفته و به آنها گفته 
بودند كه يك فردي از مسئوان نظام مي خواهد به 
آنجا بيايد. پدر و مادر اين شهيد خود را آماده كردند. 
دختري داشتند كه حجاب نداشت و محافظان از 
او خواهش مي كنند به خاطر مهماني كه قرار است 
امش��ب به آنجا بيايد، حجاب را رعاي��ت كند، اما 
او حتي با توصيه پدر و مادر و ب��رادرش هم از اين 
كار تمكين نمي كند، حتي گفته مي شود رهبري 

مي خواهند بيايند و باز تمكين نمي كند. 
با بيسيم به ماشين حامل مقام معظم رهبري اطاع 
مي دهند كه وضعيت اين  طوري است. مقام معظم 
رهبري مي گويند چون اين خانواده متوجه شده اند 
كه قرار است ما به آنجا برويم، ديگر نبايد برگرديم و 

در هر صورت مي رويم. 
چند دقيقه قبل از اينكه مقام معظم رهبري به منزل 
اين شهيد برسند، اين دختر خانم بدون اينكه كسي 
به او چيزي بگويد خودش رفت لباسش را تعويض 
كرد و با لباس و حجاب كامل حاضر ش��د و زماني 
كه آقا داخل منزل ش��دند، ديدند كه همه با لباس 
و حجاب در آنجا هس��تند كه باعث تعجب رهبري 
شد. بعد از اينكه آقا رفتند به او گفتيم چه شد حجاب 
كامل كرديد؟ اين دختر خان��م گفت كه يك نداي 
دروني به من نهيب زد كه اگر نزديك يك كش��يش 
يا بزرگ مسيحي هم مي خواستي بروي، بايد احترام 
اين فرد را حفظ كني، اگر با اين وضعيت حاضر شوم 
اين يك بي احترامي به فردي اس��ت كه حداقل به 
عنوان يك قديس مي شناسم و اين باعث شد شرمنده 

شوم و لباسم را تعويض كنم.

هشدار آيت اه جوادي آملي
مثلثسرطانيكهكشوررافلجميكند

همه امكانات و منابع در اين مملكت وجود دارد با اين حال سرطان 
اختاس، حقوق هاي نجومي و بي مديريتي، كشور را فلج مي كند. 
به گزارش ايس��نا، آيت اه جوادي آملي در ديدار جمعي از اس��اتيد 
برجسته حوزه درمان سرطان و اعضاي هيئت مديره انجمن راديوتراپي 
انكولوژي ايران با تأكيد بر اينكه بايد اخ��اق و دين در جامعه حاكم 
شود، بيان كرد: شهدا اين كش��ور را طيب و طاهر كردند كه در زيارت 
وارث مي خواني��م »طبت��م و طاب��ت اأرض الّذي فيه��ا دفنتم« در 
س��رزمين طيب هم بايد ميوه طيب و طاهر به ثمر برسد اما متأسفانه 
شاهد مشكاتي همچون اختاس، حقوق هاي نجومي و بي مديريتي 
در كشور هس��تيم تا اخاق و دين در جامعه حاكم نش��ود، اين گونه 

مشكات حل نخواهد شد. 
وي اظهار كرد: مشكل اساسي كشور سرطان فكري است كه امروز با 
آن درگير هستيم، همه امكانات و منابع در اين مملكت وجود دارد، با 
اين حال س��رطان اختاس، حقوق هاي نجومي و بي مديريتي، كشور 
را فلج مي كن��د و تا اين غده هاي بدخيم س��رطاني حل نش��ود ديگر 
مشكات كشور در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه بهداشت و درمان 

حل نخواهد شد. 
اين مرجع تقليد عنوان كرد: شما كه اساتيد و فرهيختگان اين كشور 
هستيد بايد به شاگردان خود بياموزيد كه مرگ پوسيدن نيست، انسان 
در مواجهه با مرگ، مرگ را مي ميراند نه اينك��ه بميرد، برخي خيال 
مي كنند با مردن مي پوس��ند و تمام مي ش��وند در نتيجه به هر كاري 
دست مي زنند و تا از دست شان برمي آيد اختاس و دزدي مي كنند، 
در حالي كه بيان قرآن اين اس��ت كه »كُلّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت«، يعني 
انس��ان مرگ را مي ميراند نه اينكه بميرد چراكه ه��ر ذائقي، مذوق را 
هضم مي كند، لذا بعد از مرگ انس��ان تا ابد مي ماند و بايد پاسخگوي 

اعمال خود باشد. 
جوادي آمل��ي اضافه كرد: عادل از عدل بااتر اس��ت چون عدل وصف 
اوس��ت، طبيب از طب بااتر اس��ت چون طب وصف اوست، در مقابل 
اختاسگر هم از اختاس بدتر است مانند اينكه مار از سم بدتر است، 

چون سم اثر اوست.
 وي ادامه داد: قرآن به ما مي گويد هر چه در دنياست آيينه است، اگر 
كسي به شناخت خود آيينه اكتفا كند در حقيقت كور است، شخص 
بينا كسي است كه ببيند آيينه چه كسي را نش��ان مي دهد و مفهوم 
حقيقي علم ديني همين اس��ت. جوادي آملي در پاي��ان تأكيد كرد: 
نخبگان علمي خارج از كشور بايد به كشور بازگردند و در اين سرزمين 
تاش و كوشش كنند و اداره كشور خود را به دست بگيرند. تا آن نيروي 
متخصِص عميِق عادِل عاقِل متدين در كشور نباشد اين مشكات در 

كشور وجود خواهد داشت.

روايت جانشين وقت فرماندهي قرارگاه ثاراه

توصيه دلسوزانه رهبر انقاب درباره برخورد با فتنه گران در روز عاشورا

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه چه كسي گفت 
اگر ما بمانيم ساير تحريم ها را نيز برمي داريم، گفت: ما با كسي 
دعوا نداريم، بحث ما اين است كه نگذاريم با پوشاندن واقعيت ها و 
مسائل اصلي، عده اي يك آلزايمر سياسي را به ملت تحميل كنند. 
به گزارش فارس، سعيد جليلي طي س��خناني در مراسمي كه به 
مناسبت گراميداشت ۹ دي برگزار شده بود در جمع دانشجويان 
در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز خاطرنشان كرد: 
ترامپ امروز مي گويد ۷هزار ميليارد دار هزينه كرديم و كس��ي 
در عراق به استقبال ما نيامد يا رئيس جمهور سابق امريكا هنگام 
رفتنش گفت كه در پنج سال حضور در سوريه موفق نشديم، چون 

ايران مانع ما بود و اين اعتراف صريح و رسمي آنهاست. 
وي گفت: آنها با ما مذاكره مي كنند و وقيحانه مي گويند برد شما تا 
جايي است كه به برد من لطمه نخورد، چرا؟ چه كسي مي تواند يك 
ملت را از حق مشروع خود منع كند؟ اينكه مطرح مي شود از ۱۰۰ 
حق انصراف دهيد كه ۲۳ حق آن در حوزه تحقيق و توسعه است، 
از س��وي همين ها كه مدعي علم و توسعه هستند، مطرح  شده و 
مدارك آن موجود است؛ حق هايي كه برجام از كشور گرفت. اينها را 
در دانشگاه بايد مطالعه كرد، اينها غبارهايي است كه بلند مي شود. 

اگر اين غبار ها برطرف نشود و روشن شدن آن مطالبه نگردد، آن 
وقت عده اي مي خواهند كف بزنند كه برجام۲ شكل بگيرد، ابتدا 

برجام يك را حساب بدهيد بعد براي برجام۲ كف بزنيد!
جليلي خاطرنش��ان كرد: تجربه برجام چه شد؟ عده اي گفتند 
گفت وگو كنيم تا مشكات را حل كنيم و همه گفت وگوها انجام 
ش��د، آيا طرف مقابل به گفت وگو متعهد ب��ود؟ از حقي از خود 
كوتاه آمد؟ او كًا از برجام خارج ش��د و حاا مي گويد فش��ارها 
را مي خواهم بيشتر هم كنم! دبير سابق شوراي امنيت ملي در 

ادامه گفت: عده اي گفتند ما اصًا اولويت مان از مذاكره برداشتن 
تحريم ها نبود و ما دنبال چيز ديگري بوديم! به همين صراحت! 
اين توافق ژنو خودتان است، سال ۹۲ وقتي آمديد امضا كرديد 
چه گفتيد؟ گفتيد مي خواهيم گفت وگوهايي را شروع كنيم كه 
به طور جامع تحريم هاي مرتبط با هس��ته اي، شوراي امنيت، 
چندجانبه و ملي كه مربوط به امريكاست را برمي دارد، بعد حاا 
به صراحت بيان مي كنيد كه اولويت ما اين نبود؟ چه كسي شعار 
مي داد، هم س��انتريفيوژ بايد بچرخد هم چرخ كارخانه ها؟چه 
كسي سال گذشته باز شعار داد كه اگر ما بمانيم مي توانيم بقيه 
تحريم ها را نيز برداريم؟ آيا بايد به همين سادگي حافظه ملت 
را پاك كنيم؟ بعد مي گوييد مي خواستيم حق هسته اي ملت را 
تثبيت كنيم؟ آيا حق هسته اي ملت با ريختن بتن در تأسيسات 
او تثبيت مي ش��ود؟ از ۱۰۰ حق او انصراف بدهيد، حقوق ديگر 
او تثبيت مي شود؟ ۱۳هزار سانتريفيوژ را برداريد، ۱۰هزار كيلو 
مواد هسته اي كه ۱۰ س��ال براي آن زحمت كشيده شده را از 
كشور خارج كنيد، آيا اين اسمش مي شود تثبيت؟ و بعد بگوييد 

ما چنين قولي نداده بوديم؟
جليلي با بيان اينكه بحث ما فردي نيس��ت، اف��زود: بحث ما اين 

است كه نگذاريم با پوش��انده ش��دن واقعيت ها و مسائل اصلي، 
عده اي يك آلزايمر سياسي را به ملت تحميل كنند. اگر مي گوييد 
امريكا سقوط اخاقي كرده، ملت ما نشان داده كه همين امريكا را 
مي توان با مقاومت سر جاي خود نشاند، به  طوري  كه اعتراف كند 

۷هزارميليارد دار خرج كردم و نتيجه نگرفتم. 
وي در بخش ديگري از سخنانش ادامه داد: نكته مهم اين است 
كه اجازه ندهيم دشمن كيلومتر دس��تاوردهاي انقاب را صفر 
كند، لذا نبايد متوقف ش��د و سرعت را بايد بيش��تر و ايرادها را 
برطرف كرد كه امروز اتفاقاً يكي از موضوعات اصلي همين است و 
برخي با تغيير نگاه سعي در اين دارند كه مسائل اصلي را به مسائل 
فرعي تبديل كنند و توان ملي را در آنها صرف كنند. جليلي گفت: 
قبًا نيز گفته ام كه مي خواهند مسائل زرد و حاشيه اي را به جاي 
مش��كات اصلي جامعه عنوان كنند تا از آنها غفلت شود. يك 
دفعه با يك موضوع دس��ت چندم يا كاذب، دانشگاه و دانشجو 
يا فضاي رسانه اي ما درگير آن شود، اين همان غبارآلود كردن 
فضاست. نبايد اجازه بدهيم غبارهايي بلند شود كه از يك طرف 
موفقيت هاي شما پوشانده شود، اگر فتنه اي در كشور همچون 

سال ۸۸ ايجاد شود فتنه پيش رو فتنه زرد است.

جليلي در جمع دانشجويان:

نگذاريمباپوشاندنواقعيتهاآلزايمرسياسيرابهملتتحميلكنند

گزارش  2

   گزارش  یک

   مجلس
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88498436سرويس فرهنگي

 در آغ�از جن�گ تحميل�ي ش�ما در 
س�ينماي ايران مس�ئوليت داشتيد. 
چه سياست ها و تمهيداتي براي ثبت 
و ضبط جن�گ در بره�ه آغازين اين 
رويداد ش�کل گرفت و اساسًا اهميت 
اين موضوع در آن بحبوحه تا چه اندازه 
براي مسئوان فرهنگي و هنري کشور 

محسوس بود؟ 
در كشور ما از ش��روع انقاب برخي فيلمسازان 
كه تعدادشان زياد هم نبود هنوز ترديد داشتند 
كه انقاب ماندگار است يا نه و در خفا بحث هايي 
مطرح مي كردند كه شاه برمي گردد و احساسشان 
اين بود كه انقاب در فضاي ناپايداري قرار دارد 
اما به مرور كه انقاب تثبيت شد چرخ هاي سينما 
هم شروع به چرخيدن كرد. سينما همان زمان 
هم سرمايه گذاري سنگيني مي خواست و برخي 
نمي خواس��تند ريس��ک كنند. ابتداي انقاب 
بااي 90درصد س��ينما دست بخش خصوصي 
بود. يک فيلم به طور متوس��ط يک چيزي بين 
يک تا 2 ميليون تومان هزينه برمي داش��ت كه 

پول زيادي بود. 
با شروع جنگ با تحريمي كه صورت گرفت درباره 
نگايتو و فيلم ما فقط مي توانستيم با كارخانه اي در 
آلمان غربي و ژاپن ارتباط داشته باشيم و تهيه اين 
اقام ضروري دشوار شده بود و يک مرتبه قيمت 
نگاتيو از رقمي كه بود 11 برابر شد. اولين تصاوير 
مستندي كه از جنگ دريافت شد، مهر 1359 بود 
كه توسط برخي جوان ها صورت گرفت و بعضي 
از اين دوس��تان بچه هاي تله فيلم بودند. پس از 
تعطيلي دانش��گاه در 1359يک همكاري بين 
راديو و تلويزيون و آموزش و پرورش شكل گرفت 
كه من آن زمان بخش هن��ري وزارت آموزش و 
پرورش بودم و تعدادي از دانشجويان كه به خاطر 
تعطيلي دانشگاه بيكار ش��ده بودند و عاقه مند 
به فيلمس��ازي بودند يک دوره 5- 4 ماهه ديدند 
و با همين دوره توانس��تند برون��د اولين تصاوير 
مستند را از جنگ به خصوص از خرمشهر تهيه 
كنند كه آن تصاوير هنوز هم هست. يعني ما براي 
ثبت اولين تصاوير از جنگ معطل س��ينماگران 

حرفه اي نمانديم. 
 اما فيلمسازي جنگ از حدود سال 1360شروع 
ش��د و ع��ده اي از قديمي ترها بودن��د كه جرئت 
نداشتند به خط مقدم بروند، براي همين خودشان 
داستان هايي را مي نوشتند و مي آوردند كه بيشتر 
كپي سينماي جنگ هاليوودي بود كه اگر تصويب 
شد بروند و كار كنند و چون خود من پيش از جنگ 
تحميلي در وزارت ارشاد مسئوليت داشتم و بخش 
سينما زير نظر من بود، ش��اهد بودم كه خيلي ها 
عاقه مند بودند كار كنند. فكر مي كنم مهر ماه بود 
خدمت حضرت امام )ره( رس��يديم. ايشان اصرار 
داشتند كه اين داوري ها و شجاعت هاي كساني 
كه دارند از كشور دفاع مي كنند ثبت و ضبط شود. 
تأكيد داش��تند فيلم و عكسش��ان را بگيريد كه 
فرزندان اينها بدانند كه پدرانشان چه داوري ها 
كردند و اينجا تكليف ما روش��ن بود و البته ما در 
وزارتخانه مان ابراتور داشتيم و به اندازه اي كه دو 
ماه كار كنيم امكانات بود. آن زمان مدير ابراتور 
دكتر اكبر عالمي بود و خود وزارت فرهنگ و هنر 
كه هنوز به ارشاد اسامي تبديل نشده بود تعدادي 
فيلمبردار و كارگردان داشت كه دوست داشتند 
و شجاعتشان را هم داش��تند كه به جبهه بروند. 
ابتداي جن��گ وضعيت خط مقدم كامل ش��كل 
نگرفته نبود. خاكريز و خط مرزي مشخصي تعيين 
نش��ده بود و هر لحظه مي توانست شكل ديگري 
داشته باشد اما بچه هاي انقابي حاضر بودند كه 
به جبهه بروند مثل مرحوم حقاني پرست، صديق و 
حسن كاربخش. بخشعليان، عليمرداني، درمنش، 
مهدي پور، كمال تبريزي، رحيم پور و تعدادي از 
آن جوانان بعدها سينماگران مطرحي شدند مثل 
ابراهيم حاتمي كيا، جواد ش��مقدری، ابوالقاسم 
طالبي، عليرضا ش��جاع نوري، جواد شمقدري و 
احمدرضا درويش و برخي كه ديگر فيلمسازي را 
ادامه ندادند، رفتند و از منطقه فيلم تهيه كردند و 
زير آتش دشمن هم قرار گرفتند و تصاوير خوبي 
هم ارس��ال كردند. برخي از همي��ن بروبچه هاي 
تل فيلم كه مدير برخي از ادارات س��ينمايي شده 
بودند مثل آق��اي مرادخان��ي و پارس��ايي هم با 
فيلمبرداران و كارگردانان حرفه اي فرهنگ و هنر 
به جبهه رفتند و فيلم هاي 35 ميليمتري گرفتند. 
 تغييرات ساختاري در وزارتخانه ها به 

چه شکلي انجام مي شد؟
در سال 60 تصميم بر اين شد كه وزارت فرهنگ 
و هنر سابق كه به طور موقت به صورت معاونت 
وزارت علوم و آموزش عالي درآمده بود با وزارت 
اطاعات و جهانگردي كه پ��س از انقاب تغيير 
نام داده و به نام وزارت ارش��اد خوانده مي ش��د و 
سي وچند مؤسس��ه كوچک و بزرگ فرهنگي - 
هنري ب��ا باقيمانده وزارت دربار ادغام ش��ود كه 
طي يک كار فشرده و كارشناسي در عرض شش 
ماه وزارت فرهنگ، هنر و ارشاد اسامي و وزارت 
فرهنگ و آموزش عالي شكل گرفت كه بخش هاي 
تحقيقاتي و س��ازمان حفظ مي��راث فرهنگي و 
مؤسسات مستقل مثل يونس��كو به وزارت علوم 
و آموزش عالي پيوس��ت و بخش هاي انتشاراتي 
اعم از جرايد روزان��ه هفتگي و كتاب و همچنين 
سينما، تئاتر، موس��يقي و هنرهاي تجسمي در 
اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي قرار گرفت. 
همچنين وزارت دربار و اطاع��ات و جهانگري 
حذف ش��دند كه بعداً با حذف كلمه هنر، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامي خوانده شد. 
اوايل جنگ ما به عنوان مسئوان وزارت فرهنگ 
و هنر كه هنوز قيد ارش��اد اس��امي را نداشت 
عاقه مند بوديم بخشي از اين داوري ها و آنچه 
اتفاق مي افتاد بر اساس همان فرمايش حضرت 

امام )ره( ثبت و ضبط شود و در اختيار نسل هاي 
آينده ق��رار بگيرد. به موازات م��ا هم بخش هاي 
ديگري وارد كار شدند مثل خبرگزاري جمهوري 
اسامي، گروه جهاد س��ازندگي سيما و تعدادي 
از جوانان انقابي واحد مرك��زي خبر و رپورتاژ. 
در زمان جنگ هنوز سيستم ويدئو پرتابل رايج 
نش��ده بود و تصويربرداري ب��ا دوربين هاي 16 
ميليمتري كه با فيلم كار مي كرد مورد استفاده 
ق��رار مي گرف��ت. درتلويزي��ون گزارش��گران با 
فيلم هاي ريورس��ال تصويرب��رداري مي كردند. 
اي��ن فيلم ها وقتي ظاهر مي ش��د مثل اس��ايد 
ديگر نگاتيو نداشت. يعني خودش پوزتيو بود اما 
تصاويري كه براي وزارت فرهنگ و هنر و آموزش 
عالي گرفته مي شد به صورت نگاتيو بود كه بعداً 
مي ش��د از روي آن پوزتيو تهيه كرد. مسئوان 
خبرگزاري جمهوري اس��امي براي سهولت در 
تصويربرداري و س��رعت در بازبيني و توس��عه و 
گسترش ميدان تصويري به خصوص در جبهه ها 
و عمليات هاي بزرگ تع��دادي از جوانان آماتور 
را مجهز به دوربين هاي هشت ميليمتري سوپر 
كردند كه هم به دليل س��بک ب��ودن دوربين ها 
و هم خ��ودكار بودن ديافراگم و هم س��رعت در 
تعويض كاست و س��رعت در ظهور پوشش قابل 
قبولي از زواياي مختلف يک عمليات را ميس��ر 
مي س��اخت. اين جوانان داوطلب با دوربين هاي 
س��وپر ۸ بعداً به گروه 40 شاهد معروف شدند و 
تا آنجا كه اطاع دارم ابراهيم حاتمي كيا يكي از 
اين جوانان بود. جدا از آن عكاس هايي هم بودند 
كه به ش��كل حرفه اي و غيرحرفه اي مي رفتند و 
عكس مي گرفتند. يك��ي از آن عكاس ها مرحوم 
رسول ماقلي پور بود. من اولين معاون سينمايي 
پس از انقاب بودم چون پس از انقاب معاونت 
س��ينمايي به اداره كل تنزل پيدا ك��رده بود تا 
سال 1360 و به طور مستمر اين قضايا را دنبال 
مي كردم كه هر كسي مي خواست واقعاً كار كند 
با آن شرايط س��خت ابتداي جنگ و نداشتن ارز 
برايش امكانات فراهم باش��د. در همان ش��رايط 
دولت آقاي رجايي يک بودجه 500 هزار داري را 
توانستيم تصويب كنيم و اختصاص بدهيم كه اين 
بودجه چند سال پس از من هم به بخش سينمايي 

وزارت ارشاد سرويس مي داد. 
 بخش خصوصي چقدر پاي کار ضبط 

تصويري جنگ بود؟ 
آن زم��ان بخش خصوصي حاضر نبود  ريس��ک 
كند و بيايد و س��رمايه گذاري كند. بيناد فارابي 
كه قبًا مؤسس��ه فارابي بود ش��كل گرفت و در 
حقيقت دولت وارد شد كه هم هزينه بدهد و هم 
ظهور فيلم و عكس و چاپ را انجام بدهد. نگاتيو 
را تأمين كند. اين پولي نبود كه بخش خصوصي 
بخواهد ورود كند. اين ضرورت��ي بود كه آن روز 
به وجود آمد يعني ما غير اي��ن عمل مي كرديم 
اصًا هيچ فيلمسازي صورت نمي گرفت. نه فقط 
در ارتباط با جنگ كه در باقي م��وارد هم انجام 
نمي گرفت اما اصرار ما بر اين بود كه به جاي اينكه 
ما داس��تان ها و قصه هاي هاليوودي و سينماي 
جنگي اروپايي را كپي كنيم يک الگوي معرفتي 
براي سينماي جنگ خودمان داشته باشيم چون 
مي دانستيم كه جنگ ما با هيچ جنگي در تاريخ 
قابل مقايسه نيس��ت و جنبه هاي متفاوتي دارد. 
از جمله فيلم هايي كه ساخته ش��د مي توانم به 
عاشقان« به كارگرداني و نويسندگي حسن  »ديار 
كاربخش با بازي پرويز پرستويي اشاره كنم. اين 
فيلم بر اساس تحقيقات ميداني جبهه غرب در 
قصر شيرين ساخته شد كه خود من چند باري به 
آن منطقه رفتم و يكسري عكس هم گرفتم و يک 
سفري هم براي تحقيقات ميداني در سال 61 به 
كردستان رفتم. سياستي كه برايمان روشن بود 
اين بود كه بايد يک تحقيقات ميداني براي توليد 
فيلم سينمايي انجام بگيرد تا يک پازل بزرگ را 
طراحي كنيم كه قطعات آن وجود داشت و ما در 
طراحي قصد داشتيم آن را  به شكلي دراماتيک 
تبديل كنيم كه هم جذابيت داش��ته باشد و هم 
بازتاب دهنده داوري ها باشد. از جمله اين فيلم ها 
مي توانم به » ما ايستاده ايم «، »پيشتازان فتح«، 
» ديار عاش��قان « و »زندان دوله تو« اشاره كنم. 
دوله تو نام زندانيس��ت در كردستان كه توسط 
حزب دموكرات اداره مي شد و فيلم هم به همين 
نام اس��ت. كارگردان آن آقاي رحيم پور و كمک 
كارگردان جمال شورجه بود و به حزب دموكرات 
كردس��تان و ارتباطش��ان با امريكايي ها اشاره 
مي كرد كه در  س��ال 60 – 59 بمباراني ش��د و 
تعداد زيادي از بچه هاي جهاد سازندگي را اينها 
ش��هيد كردند. اين فيلم يک جاي��زه اي هم در 
يكي از اين جش��نواره هاي فج��ر گرفت كه فكر 
مي كنم جش��نواره س��ال 1363 بود. البته فيلم 
ديار عاشقان در جشنواره فجر هم به عنوان فيلم 
برگزيده هيئت داوران و هم بازي نقش دوم مرد 
پرويز پرستويي مورد تقدير قرار گرفته بود. بايد 
اشاره كنم در آن زمان سياست ما اين بود كه براي 
ارتقاي كاس بازيگري سينما اصرار داشتيم در 
فيلم هاي سينمايي حتماً از بازيگران تئاتر استفاده 
شود كه در ديار عاشقان هم نقش اول و هم نقش 

دوم از تئاتر بودند. 
 درباره ايجاد جش�نواره هاي فجر چه 

پروسه اي طي شد؟ 
به نظرم��ان رس��يد ك��ه جش��نواره هاي فيلم، 
تئاتر و موس��يقي را در دهه فجر برگ��زار كنيم 
كه هنوز هم به همين منوال اس��ت. ما آن زمان 
به نظرم��ان مي آمد كه جش��ن هاي انقاب بايد 
ثمرات فرهنگي- هنري انقاب را در خود جاي 
دهد. اينها در همان س��ال 1361 در حقيقت به 
تصويب رسيد، انجام شد و تا اان هم خوشبختانه 
وج��ود دارد. در بخ��ش بين الملل در س��ال اول 
اگر اش��تباه نكنم، 16فيلم اكران اولي وارد اين 

جشنواره شد كه يكي از اين فيلم ها »آسپاروخان 
بلغارستان« بود كه فيلم عجيبي  در تاريخ سينما 
بود. بزرگ ترين سياهي لشكر در سينما مربوط 
به همين آسپاروخان بود كه از پنج كشور 60هزار 
سياهي لشكر در يک كادر قرار گرفت و در تاريخ 
س��ينماي جهان تاكنون بي سابقه است و از پنج 
كشور صدها رأس اسب در اين فيلم مورد استفاده 
قرار گرفته بود. ح��دود 20 فيلم كوتاه از ايتاليا و 

چند كشور شرقي و غربي آورده بودند. 
جريان ساخت و توليد فيلم هاي جنگي 

مخالف هم داشت؟
بله، مخالفاني هم داش��تيم. همين دوستان كه 
بعد ها آمدند و مسئوليت گرفتند در وزارت ارشاد 
به عنوان مسئوان سينمايي  نظرشان اين بود كه 

ما نبايد اان فيلم جنگي بسازيم. 
چرا چنين نظري داشتند؟

مي گفتند م��ا باي��د بگذاريم جنگ تمام ش��ود 
تاريخ ش��ود بعد آن زمان بياييم قضاوت كنيم و 
استدال هايي داش��تند كه مثًا اان كه ما فيلم 
جنگي بس��ازيم جنبه تبليغاتي پي��دا مي كند. 
ما مي گفتيم كه اان واقعيت موض��وع را داريم 
مي بينيم و در مقابل دوربين ماس��ت. در همين 
سال هاي 1362- 1361 بود كه آقاي ماقلي پور 
را به من معرفي كردند و گفتند ايشان خيلي وقت 
اس��ت مي خواهد ش��ما را ببيند. البته من ديگر 
مسئوليتي نداشتم. در حياط وزارتخانه همديگر 
را ديديم. هواهم س��رد بود. گفت: من عكاسم و 
مي خواهم فيلمسازي كنم كه من به ايشان گفتم: 
چه اشكال دارد! بس��از. گفت: من نمي خواهم از 
آن فيلم هاي روشنفكري بسازم كه غمزده است. 
گفت اينها همه جاي دنيا هست. گفت كسي در 
جبهه هست به نام نريمان كه جلوي عراقي ها رجز 
مي خواند و من خودم او را ديدم. گفتم: برو بساز 

خيلي هم خوب. رفت و ساخت و خيلي براي من 
جالب بود چون فكر نمي كردم با يک گفت وگوي 
اينطوري و يک نفري كه آن زمان او س��ني هم 

نداشت، فيلم نسبتاً خوبي ساخته شود. 
يا فيلم مستندي ساخته شد به نام »يا زهرا« كه 
رمز عمليات فتح المبين بود و اسم ديگرش صداي 
پاي نور بود كه من اين اسم را بيشتر مي پسنديدم، 
نريشن آن از حميد گروگان بود و شمقدري آن 
را ساخته بود. يكي از مهمان هاي خارجي فيلم را 
ديده بود و اصًا باورش نمي شد. جواد شمقدري 
تنها 22س��ال داش��ت مي گفت: كارگردان اين 
اس��ت؟ مي گفتم: بل��ه و تعجب مي ك��رد. اغلب 
بچه هايي كه ما در تله فيلم آموزش داديم، سن 
و سال كمي داش��تند. البته همانطور كه گفتم 
سياست كساني كه آن زمان در رأس وزارت ارشاد 
و معاونت سينمايي بودند اين بود كه نبايد اان 
فيلم ساخت بايد صبر كنيم كه جنگ تمام شود. 
فيلم هايي مثل »ديده بان« حاتمي كيا براي پس از 
جنگ است يا كارهاي سينمايي فيلمسازاني مثل 
كمال تبريزي و احمدرضا درويش همه براي پس 
از جنگ است. اينها سياست آن زمان وزارت ارشاد 

بود كه در زمان جنگ فيلم ساخته نشود. 
اکش�ن در س�ينما چه اهمتي دارد و  
وضعي�ت س�ينماي جنگ م�ا در اين 

زمينه چگونه است؟
يكي از موتور هاي س��ينماي مت��داول جنگ در 
جهان چ��ه جنگي و چه غير جنگ��ي آن كينه و 
خشم است.  نمي گويم اصاً نبود، نگاه هاي انساني 
در فيلم هاي غربي هم داش��تيم. هم در كارهاي 
فرانس��وي و هم در كارهاي امريكاي��ي اما صرفاً 
در حد چاشني بوده است. تا كسي عصبي نشود 
دست به اس��لحه نمي برد و براي اينكه دست به 
اسلحه ببرد بهتر است نسبت به آنكه در جلويش 
است كينه داشته باشد. س��ربازي كه قرار است 
برود و براي دشمن شمش��ير بكشد خشمش را 
تقويت كردند اما يک اتفاقي در انقاب ما افتاد و 
يک كسي جرئت و شجاعت كرد كه روي ديگري 
از جنگ را نشان بدهد و او سيد مرتضي آويني بود. 
البته ابراهيم حاتمي كيا هم همين گرايش را بروز 
داد. آويني در مقطعي آمد يک چهره ديگري از 
جنگ را مطرح كرد. او با مستندهايش به ما نشان 

داد كه زيرساخت جنگ ما اساساً محبت است. 
در جنگ ما گرايشات انس��اني در اوج بود. مثًا 
خلباني كه رفت پلي را بمباران كند، ديد تراكتوري 
روي پل است با آدم هايي كه ربطي به اين جنگ 
ندارند. دور زد و خودش را به خطر انداخت و پس 
از رفتن آن تراكتور و آدم ه��ا رفت و آن پل را زد. 
از اين اتفاق ها زياد در جنگ ما افتاده است. اين 

بازتابش روي ما ك��ه نزديک بوديم زي��اد بود و 
قطره اي از آن در آثار ما نشت مي كرد. فيلمسازان 
ما صرفاً قطره اي از درياي انسانيت و عاطفه دفاع 
مقدس را نشان مي دادند. البته عده اي هم آمدند و 
پس از جنگ فيلم هاي مازوخيستي ساختند و به 
جاي گير دادن به حزب بعث و حاميان غربي اش 
به خودي ها گير دادند. پولش را هم از خودي ها 
گرفتند. ما حتي اين نوع فيلمس��ازي هم به نام 
دفاع مقدس داريم. كس��اني را كه دارند مي روند 
از كش��ور دفاع كنند كه بخواهند كشور را نجات 
دهند قهرمان نمي بينند. ما اين فيلم ها را داريم، 

مجوز گرفته و پخش هم شده اند. 
من فيلم هاي زي��ادي پس از جن��گ ديدم كه 
وزارت ارش��اد به آنه��ا جواز داد و تش��ويق كرد 
كه ايه دوم نگاهش��ان به جنگ نگاهي نبود كه 
اينها را قهرمان بدانند و اينه��ا را افرادي بدانند 
كه كش��ور و تاريخ به آنها مديون است. اگر نگاه 
كنيد مي بينيد مسبب جنگ را خود ايران ديدند. 
يعني بي��ش از اينكه اينها معترض به دش��من 
باشند معترض به خودمان هستند. جالب است 
برخي از اينه��ا جايزه هم گرفتند. اگ��ر ما واقعاً 
وارد نقد درس��ت علم��ي يعني اي��ه دوم اينها 
بشويم كه تک ساحتي نيس��تند يعني فرا متن 
و فرو متن دارند، اصًا منطب��ق با آرمان هاي ما 
نيستند. انتقادي هم نيست  كامًا خصمانه است. 
يعني خيلي از كارهايي كه من براي نويسنده و 
كارگردان هاي آنها احترام هم قائل هستم ولي به 
لحاظ نقد علمي نام اين فيلم ها، فيلم ضد ميهني 
است. يک كاري آقاي بيضايي دارد به نام »باشو 
غريبه كوچک« كه از بهترين كارهاي جنگي اش 
مي دانم. آن آدمي كه بر مي گردد دست ندارد اما 
پيروز برگشته. يک وحدت ملي عجيبي در فيلم 
هست. سياهپوست جنوب با سفيدپوست شمال 
با هم هستند ولي كارهاي برعكس هم دارد يعني 
همين آقاي بيضايي كارهايي دارد كه يک تفسير 
ديگري  از قضاياي جنگ دارد و خيلي هاي ديگر. 
شما در عراق باشيد جنگ را يک جور مي بينيد 
يا در حزب بعث باش��يد جنگ را يک جور ديگر 
مي بينيد يا در ايران باشيد يک جور ديگر اما من 
به عنوان فيلمساز ايراني بايد از داخل ايران اين 
جنگ را ببينم و بسازم. كسي نبايد از من انتظار 
داشته باش��د بروم آن طرف و فيلم را بسازم. آن 
طرف فيلمس��از ضد ايراني هس��ت و اين كار را 
مي كند. ما داش��تيم كس��اني را كه جنگ ايران 
و عراق را در واش��نگتن نشس��ته و نگاه كرده و 
درباره اش سناريو نوشته اند. سرجمع اگر بخواهم 
بگويم در فيلمس��ازهاي دفاع مقدس به سليقه 
خودم البته يک حاتمي كي��ا و دو ماقلي پور را 

مي پسندم. صداقت ماقلي پور  و دانش و معرفت 
حاتمي كيا را مي پس��ندم. حاتمي كي��ا يكي از 
شايسته ترين هاس��ت از نظر من. از اولين فيلم 
كه »ديده بان« بود تا آخرين فيلم هايش كه اان 
ساخته مي ش��ود و »باديگارد« به نظر من عالي 
است. اينها كساني هستند كه خيلي هم متواضع 
هستند. خود حاتمي كيا يا مرحوم ماقلي پور اگر 
جاي ديگر در دنيا بودند از آنها بت مي ساختند و 
استفاده بهتري مي كردند. اما اينجا زياد متوجه 

نبوغ اينها نبوده ايم. 
درب�اره س�بک ده نمکي چ�ه نظري 
داريد. نوعي کم�دي در فضاي دفاع 
مقدس که البته استقبال خوبي هم از 

آن صورت گرفت. 
زمان جنگ رزمنده ما سه ماه زندگي داشت و در 
جبهه 4۸ساعت حمله داشت. برخي كه خودشان 
جبهه نرفته بودند طوري فيلم ساختند كه اينها 
هر ش��ب دارند عمليات مي كنند و دارند وصيت 
مي نويسند و گريه مي كنند. نه زندگي مي كردند، 
شوخي داشتند. شادي آنها خيلي بيشتر از ما بود. 
البته اهل ذكر و عبادت و نمازشب هم بودند ولي 
برخي فيلم ها در نش��ان دادن اين بعد از زندگي 
رزمندگان زي��اده روي كردند. گوي��ي كه فقط 
نشسته اند و دارند دعا مي كنند و نماز مي خوانند. 
خيلي آنها را دست نيافتني مي كردند كه به نظرم 
درست نبود. صميميت و شادي كه وجود داشت 
بخشي را مسعود ده نمكي توانست در فيلم هايش 
نش��ان بدهد اما اينك��ه ما حيثيت كس��اني كه 
نگذاشتند از خاک ايران وجبي كم شود را به نام 
فيلم طنز به مسخره بگيريم موضوع ديگري است 

و هر آدم منصفي با آن مخالف است. 
وضعيت کلي س�ينماي ايران در حال 
حاض�ر را در چ�ه س�طحي ارزياب�ي 
مي کني�د؟ اان غلب�ه کمدي ه�اي 
مبتذل در سينما انتقادهاي زيادي را 

برانگيخته است. 
فكر مي كنم س��ينماي دنيا را مي شناس��م چه 
غرب و چه ش��رق. به نظر من سينماي ما با تمام 
ضعف هايي ك��ه دارد و معتقدم ك��ه واقعاً دارد و 
مي توانسته با هدايت مدبرانه حاكميت نداشته 
باشد به لحاظ اخاقي و معنوي در وضعيت بهتري 
از سينماي ديگر كشورهاي جهان قرار دارد. البته 
ما مي توانستيم سينماي گردن فرازتري داشته 
باشيم اما نسبت به سينماي قبل از انقاب قابل 
قياس نيس��تيم. اين را بگوييم، همين كمدي ها 
كه برخي جاها مبتذل اس��ت بعض��ي از اينها به 
لحاظ محتوا و در برخي جنبه ها در مقايس��ه با 
فيلمفارسي هاي پيش از انقاب خيلي رشيدتر 
است. س��ر جمع من دفاع مي كنم از اين سينما. 
بااخره باديگارد براي همين سينماست. كارهاي 
ده نمكي براي اين سينماست. نمي شود اينها را 
ناديده گرفت. مگر سينماي جهان چندنفر مثل 
حاتمي كيا دارد كه هم خوب بنويسد، هم خوب 

تحليل كند و هم تكنيک را ارتقا بدهد. 
معتقدم برخي ضعف ها كه در س��ينما مشاهده 
مي ش��ود صرفاً تقصير خود فيلمس��از نيس��ت. 
همين كه اان مجوز گرفته مي توانس��ت نگيرد. 
برخي سياستگذاري ها اش��تباه بوده و كار را به 
اينجا رسانده اس��ت. ابد آقايان قبول دارند كه 
دارند مجوز مي دهند. مي نشينند با سناريست و 
كارگردان صحبت مي كنند. اينجا را كمرنگ كن، 
آنجا را پررنگ كن. همه اينها قانون دارد. همه اينها 

تصويب شده است. 
فکر مي کنيد سينماي ايران چه اندازه 

در خدمت انقاب است؟
يک سياس��تي از ابتداي انقاب از سوي برخي 
آدم هاي غيرانقابي بود كه چون مي دانس��تند 
اگر اين سينما محتوايش سينماي انقابي بشود 
تاثيرگذاري زي��ادي خواهد داش��ت و به همان 
نس��بت ما جلو مي رويم. آنها از اينكه سينما كًا 
تعطيل شود دفاع مي كردند و اين البته در تضاد 
با نگاه امام راحل بود. پ��س از انقاب متدينين 
هم سينمارو شده بودند و اين مي توانست زنگ 
خطری باش��د براي ضد انقاب و براي همين از 
همان ابتدا سعي كردند تا مي توانند از اثرگذاري 
س��ينما كم كنند يا دس��ت كم اثرگذاري آن را 
به س��ود انقاب كاهش دهند. البته تا حدودي 
هم توانس��تند كارهايي انجام بدهند. براي مثال 
بسياري از سينماها را تعطيل كردند. من خودم 
سال 61 مصاحبه اي داشتم در روزنامه اطاعات 
و گفتم ما 1500 تا س��ينما ازم داريم. مردم را 
غيرمستقيم سوق مي دادند به سوي آن ويدئويي 
كه غيرقانوني بود. اينها همه اش سياس��ت بود و 
من مدير همه اينها را مي دانس��تم كه تصادفي 
نيست. من انتقاد داشتم و انتقاداتم را به خود آقاي 
خاتمي كه وزير شد، انتقال دادم. از طرفي بعدها 
طور ديگري بازي كردند. وقتي ديدند نمي توانند 
كاماً سينما را تعطيل كنند سعي كردند القا كنند 
انقابي ها با سينما مخالفند. نفوذي هايشان هم 

سخت مشغول كار بودند و اان هم هستند. 
رشد کمدي هاي مبتذل در سال هاي 
اخير را ناشي از چه رويکرد و نقصاني 

مي دانيد؟
اگر كسي به كمدي هاي مبتذل انتقاد دارد نبايد 
طوري مطرح كند كه مردم فكر كنند او با خنده 
و شادي و سرگرمي مخالف است. اصل كمدي را 
نبايد زير سؤال ببرد. جزو ضروريات جامعه است. 
ضد انقاب القا مي كند كه اينها از اساس با سينما 
مشكل دارند. در صورتي كه سينما مي تواند در 
خدمت انقاب باش��د. يک سياس��ت امريكايي 
وجود دارد كه مردم نخندند و ملت را عبوس نگه 
دارند تا ماهي خود را از آب بگيرند. اگر كمدي ها 
مشكل دارند بايد با سياستگذاري درست اين روند 
اصاح شود. مي گوييد سخيف است اشكال ندارد 

شما بررسي كنيد و ببينيد اشكال كار كجاست.
اگر سينماي خودمان ازكج رفتاري و بد پنداري 
خودمان انتقاد نكند و با بيان كمدي تذكر ندهد، 
زمينه براي برخوردهاي تند و خش��ن انفجاري 
و چند قطبي ش��دن جامعه آماده خواهد ش��د. 
كمدي و طنز چه در س��ينما، چه در تئاتر و چه 
در مطبوع��ات. از روش هاي مؤثر و جذاب جهت 
اصاح مسئوان سياس��ي و عملكرد اجتماعي 
اس��ت. هر جامعه اي كه خودش را در برابر آيينه 
مقعر كمدي قرار ندهد و خودش به كج رفتاري و 
بدكرداري خود نخندد ديگران به ريشش خواهند 
خنديد. اگر مي بينيم سينما يا تئاتر يا هر رسانه 
كمدي به سمت لودگي و هرزه درآيي گرايش پيدا 
مي كنند علت را بايد در سياست هاي اشتباه برخي 
مسئوان در بخش هاي مختلف جست وجوكرد 
وگرنه طنز و كمدي يكي از مؤثرترين روش هاي 

اصاح رفتاري در هر جامعه است. 
البته ما به رويکرد اصالت خنده به هر 
قيمتي در س�ينما انتقاد داريم و صرفًا 
ايراد ما به ارجاعات سياسي در کمدي ها 
نيست. اتفاقاً ايراد ما به رويکردي است 
که خانواده ها را از سينما فراري مي دهد. 
ما زمان�ي کمدي ه�اي ش�ريفي مثل 
اجاره نش�ين ها، ميهمان مامان و ليلي 
با من اس�ت و حتي مارمولک داشتيم 
که در جش�نواره فجر ن�گاه منتقدان 
را به خ�ود جلب مي ک�رد. حتي فيلم 
مارمولک از س�وي رهبر معظم انقاب 
تأييد شد اما رويکردي که ما به آن انتقاد 
داريم همان رويکردي است که بازيگري 
هنگام دريافت جايزه در جشنواره فجر 
گفت من براي خنداندن مردم حاضرم 
شلوارم را هم پايين بکشم که اين حرف 
همان زمان با انتقاد اس�تاد مشايخي 
مواجه شد. اين رويکرد در کمدي ايران 

در حال غلبه پيدا کردن است. 
ما اول انقاب گفتيم كه س��ينماي ما از دو جنبه 
خشونت و رابطه جنسي استفاده نمي كند ، نگفتيم 
راجع به موضوعش كار نمي كند. گفتيم از اين دو 
جاذبه استفاده نمي كند و كار درستي كرديم چون 
سينماي آن روز دنيا اين ابزارش بود و اگر اين كار 
را ما نكرده بوديم از سينماي ما چيزي نمانده بود 
اما اين بدان معنا نيست كه مدير نمي خواهد. خب 
بايد كسي نظارت و اعمال كند. اصاً وزير براي چه 
مي خواهيم. حضرت امام )ره( به صراحت گفتند 
ما با فساد و فحشا مخالفيم با سينما و تلويزيون 
مخالف نيس��تيم. اين يک رويكرد است، بعد هر 
كس��ي بايد كار خودش را بكند. وزارت ارشاد در 
بحث فرهنگ ي��ک وظيفه حاكميت��ي دارد كه 
بخشي از آن سلبي است ولي بخشي هم ايجابي 
است. بايد سياستگذاري كند تا اخاق و معنويت 

در سينما رشد كند اما نمي كند. 
براي مثال برخي سياست هاي شمقدري هم اشتباه 
بود. همان زمان كه شوراي عالي سينما كه رأسش 
معاون سينمايي است را به رئيس جمهور ارتقا داد، 
كار اشتباهي كرد. اصاً به رئيس جمهور چه ربطي 
دارد. كدام رئيس جمهوري  مي تواند بنش��يند و 
200 تا فيلم ببيند. او آن ي��ک فيلمي را كه مورد 
بحث است مي تواند ببيند. اصاً ببيند مگر مي تواند 
بفهمد؟ حاا مردم مث��ًا به رئيس جمهوري رأي 
مي دهند كه س��ينما هم بفهمد؟ يعني ايه دهم 
فيلم را بفهمد. از كجا مي خواهد بفهمد. س��ينما 
احتياج به متخصص س��ينما دارد. اينها كارهاي 
غلطي بود كه انجام گرفت. اشتباه بود و عجيب است 
كه مديريت ما تمام راه هاي فرار از پاسخگويي را بلد 
است و متأسفانه برخي منتقدان خوب ما، يک خرده 
ريشه يابي نمي كنند. وقتي مي خواهند انتقاد كنند 
همين طور ديمي انتقاد مي كنند. فرهنگ چيزي 
است كه متولي آن وزارت فرهنگ است. صداوسيما 
متولي است، رسانه ها متولي هستند. آنها بايد به 
فيلمساز خط بدهند. وقتي تو خط نمي دهي، او از 
جاي ديگري خط مي گيرد. وقتي تو راهكار نداري، 

جاي ديگري به او راهكار فرهنگي مي دهد. 
درست است که سينماي پس از انقاب 
ايران با پيش از انقاب قابل مقايس�ه 
نيست اما تا کي قرار است ما خودمان را 
با پيش از انقاب مقايسه کنيم. بااخره 
يک معيار مطلوبي بايد ترس�يم کنيم 
که بتوانيم نس�بت حال را با آن در نظر 

بگيريم و بفهميم کجاي کار هستيم؟
قد سينماي ما خيلي باا تر از قبل از انقاب است. 
مي تواند رشيد تر هم باشد. ببينيد اينطور نيست 
كه شما سينما نداشته باشي، مردم چيزي نبينند. 
مردم خوراک فرهنگي و هنري مي خواهند. يكي 
از مسئوان گفت بودجه اي كه در ويدئوي خانگي 
دارد مي چرخد، 1۸ برابر بودجه س��ينماي كشور 
است. يعني اان مردم در خانه ها فيلم مي بينند. 
براي آنها چه محصولي داريم ارائه مي دهيم. اين 
غلط است كه برخي فكر كنند مردم فيلم مبتذل را 
مي پسندند. اين دروغ است. خب اگر مي پسنديدند 
مستهجن ترين سال توليد فيلمفارسي قبل انقاب 
سال 1355 است و شما مي دانيد كه همان سال 
، سال ورشكستگي س��ينماي ايران است يعني 
خانواده ها پايشان را قطع كردند اما پس از انقاب 
مردم با سينما آش��تي كردند. فيلم عقاب ها كه 
س��اخته ش��د فخرالدين انوار آمد ب��ه من گفت 
1۸ميليون تومان فروخت��ه، آن موقع خيلي پول 
بود. من بغلش كردم گفتم س��ينما دارد درست 
مي ش��ود. اول انقاب گفتند بانک ربوي اس��ت 
حذف كنيد امام گفتند اسامي اش كنيد حذف 
چرا، سينما را هم برخي مي خواستند حذف كنند، 
بايد محتوا را درست كنيم تا خانواده ها اطمينان 
پيدا كنند. معتقدم بايد بين س��ينما و خانواده ها 

اعتماد سازي صورت بگيرد.

پس از انقاب متدينين هم سينمارو 
شده بودند و اين مي توانست زنگ 
خطر باشد براي ضد انقاب و براي 
همين از همان ابتدا سعي کردند تا 
مي توانند از اثرگذاري سينما کم 
کنند يا دست کم اثرگذاري آن را 
به سود انقاب کاهش دهند. البته 
تا حدودي هم توانستند کارهايي 
انجام بدهند. براي مثال بسياري از 

سينماها را تعطيل کردند

قد سينماي ما خيلي باا تر از قبل از 
انقاب است. مي تواند رشيد تر هم 
باشد. اينطور نيست که شما سينما 
نداشته باشي، مردم چيزي نبينند. 
مردم خ�وراک فرهنگ�ي و هنري 
مي خواهند. يکي از مسئوان گفت 
بودج�ه اي که در ويدئ�وي خانگي 
دارد مي چرخ�د، 18براب�ر بودجه 

سينماي کشور است

 ثبت تصاوير جنگ را 
معطل سينماگران حرفه اي نکرديم

گفت وگوي »جوان« با مهدي کلهر،  اولين مسئول سينمايي پس از انقاب

     جواد محرمي    
 اولين معاون سينمايي ارشاد پس از انقاب اس�ت. مي گويد سياست وزارت ارشاد در 
دهه 60 اين بود که فيلمي درباره جنگ ساخته نشود تا جنگ تمام شود و پس از آن فيلم 
بسازيم. گفت وگوي »جوان« با مهدي کلهر به سينمای آن دوران و اکنون پرداخته است.

وان
ج
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88498481ارتباط با ما

  زینب محمودی عالمی
استان سیستان و بلوچستان با وجود جمعیت 
اهل تس�ننی که دارد، تاکنون 11 شهید در 
جبهه دفاع از حرم تقدیم کرده است. برخی 
از این شهدا اهل تسنن هس�تند و برخی از 
شیعیان. در واقع ارزش های موجود در جبهه 
مقاومت اس�امی نه قومیت می شناس�د و 
نه مذهب. وقتی س�خن روی دفاع از اسام 
ناب محمدی باشد، شیعه و سنی دوشادوش 
هم در صف اول مبارزه قرار خواهند گرفت. 
ش�هیدان محس�ن خزای�ی، حس�ین علی 
کیانی و عقیل ش�یبک از زاهدان، ش�هید 
سیدمحس�ن س�جادی از بزمان ایرانشهر، 
مصطفی عارفی از نیمروز، بسیجیان شهید 
سلمان برجسته و عمر مازهی از شهرستان 
نیکشهر، بسیجیان شهید نظرمحمد بامری، 
اصغر بامری، مراد عبداللهی و پرویز بامری از 
شهرستان دلگان، اله های اهدایی سیستان 
و بلوچس�تان در دفاع از حریم اسام و اهل 
بیت هس�تند. شهید »عقیل ش�یبک« نیز 
یکی دیگر از شهدای این لیست است که 21 
فروردین سال 1395 در خان طومان سوریه 
به شهادت رس�ید. از این شهید یک فرزند 
پسر به یادگار مانده که همچنان بیقرار بابای 
ش�هیدش اس�ت. آنچه می خوانید حاصل 
همکام�ی ام ب�ا »صدیقه اردونی« همس�ر 
شهید مدافع حرم عقیل ش�یبک و یکی از 
همرزمان شهید است که از نظرتان می گذرد.

خان�م اردونی اصالتاً کجایی هس�تید 
و نحوه آش�نایی تان با شهید شیبک 

چطور رقم خورد؟
من اصالتاً اهل نهبندان خراسان جنوبی هستم 
و همسرم اهل زابل بود. دامادمان با پدر شهید 
همکار بودند و همین زمینه آشنایی و ازدواج 
من و عقیل را فراهم کرد. عقیل متولد 1365 
و در خان��واده مذهبی بزرگ ش��ده بود. من 
هم خانواده اي مذهبی دارم. پس��رخاله ام در 
دفاع مقدس به ش��هادت رسیده است. از نظر 
اعتقادی اش��تراکات زیادی داش��تیم. سال 
1387 ازدواج کردیم و خدا یک پس��ر به نام 
یوسف به ما هدیه کرد که اان 10 ساله است. 
همسرم شغلش آزاد بود. اوایل ازدواج جوشکار 
بود بعد آرایش��گر ش��د و همزمان در بسیج و 

مرزبانی هم فعالیت داشت.
همسرتان شغل آزاد داشت، چه شد که 

تصمیم گرفت مدافع حرم شود؟
عقی��ل عضو فع��ال بس��یج و مرزبان ب��ود. در 
نصرت آباد خاش و دلگان سیستان و بلوچستان 
مرزبانی و خدمت می کرد. عاقه زیادی به جهاد 
داشت و از سال 1392 برای اعزام به سوریه در 
سپاه پاسداران نام نویسی کرد. سه سال منتظر 
بود که راهی ش��ود. بعد از کل��ی تاش عاقبت 
14 فروردی��ن 95 از طرف تی��پ 110 تکاور 
سلمان فارس��ی برای اولین بار به سوریه اعزام 
ش��د. 21 فروردین هم در منطقه خان طومان 
به شهادت رسید. 28 فروردین هم پیکرش به 
وطن بازگشت و به خاک سپرده شد. سه سال 
در انتظار اعزام ب��ود و وقتي که رفت یک هفته 

بعدش شهید شد. 
نحوه شهادت شان چطور بود؟

همسرم تک تیرانداز بود. آن طور که به ما گفتند 
در خان طومان قسمتی از منطقه را پاکسازی 
کردند و در حال پاکسازی قسمت دیگری بودند 
که از طرف مخالف دو تیر به گلوی عقیل اصابت 
کرد و به اتفاق دوستش حسین علی کیانی به 
شهادت رسید. بعد از ش��هادتش از تیپ 110 

سلمان فارسی تماس گرفتند که ما می خواهیم 
برای سرکشی بیاییم خانه تان. سراغ پدر شهید 
را گرفتند. من آدرس خانه پدرشوهرم را دادم. 
مسئوان به منزل پدرش��وهرم رفتند و اعام 
کردند عقیل به شهادت رسیده. همسرم خیلی 
خنده رو و نرم دل بود. ب��ه پدر و مادرش خیلی 
احترام می کرد و به محرومان خدمت می کرد. 
همیش��ه ذکر لبش یا حس��ین)ع( بود و برای 

شهادت خیلی دعا می کرد.
شهید ش�یبک از منطقه ای محروم به 
جبهه اعزام شد. درک محرومیت های 
مردم سوریه هم می توانست دلیلی بر 

اعزامش باشد؟
ما در شهر زاهدان از بسیاری امکانات شهرهای 
بزرگی چون تهران محروم هستیم. لوله کشی 
گاز نداریم، کپسول باید به اجاق گاز آشپزخانه 
ببندیم. مردم زاهدان هن��وز از امکانات کامل 
برخوردار نیس��تند. جدیداً در ش��هر زیباشهر 
مردم از نعمت گاز برخوردار ش��دند. ش��ما در 
ته��ران زندگی می کنی��د و از امکان��ات کامل 
رفاهی برخوردارید اما ما در زاهدان برای آب و 
کپسول گاز و امکانات اولیه زندگی باید بدویم. 
موقعی که همسرم س��رکار بود و کپسول گاز 
آش��پزخانه خالی می ش��د باید کپسول بزرگ 
را دس��تم می گرفتم و مس��یر طوانی را طی 
می کردم تا بتوانم آن را پر کن��م. عقیل وقتی 
از سرکار برمی گش��ت و می دید کپسول بلند 
کردم ناراحت می ش��د. می گفت شما کپسول 
گاز را بلند نکنید. اینها وظیفه من است. همسرم 

خیلی خانواده دوست و عاطفی بود.
پسرتان موقع شهادت پدرش 8 ساله 
بود، چ�ه واکنش�ی به خبر ش�هادت 

پدرش داشت؟
وقتی مسئوان گفتند عقیل به شهادت رسیده 
قرار شد فردای آن روز پیکر همسرم را بیاورند. 
پسرم باورش نمی شد. آن ش��ب تا صبح گریه 

می کرد و می گفت خانم ها، آقایان! گریه نکنید 
پدرم شهید نشده، پدرم زنده است و از سوریه 
برمی گردد. بابا عقیل من می آید. تا اینکه صبح 
پیکر پدرش را آوردند، وقت��ی به بالین پدرش 
رفت بچه مانده بود چه کار کند. اان هم از نظر 
روحی حالش خیلی بد است. حدود سه سال از 
شهادت پدرش می گذرد ولی پسرم هنوز گریه 
می کند. حتی اان که با شما مصاحبه می کنم 
پسرم با ش��نیدن اسم پدرش اش��ک می ریزد. 
هر کاری  کردیم نتوانس��ت با شهادت پدرش 

کنار بیاید.

با رفتن همس�رتان به س�وریه موافق 
بودید؟

موقع رفتن عقیل من با اینکه می دانستم شاید 
همسرم دیگر برنگردد اما مخالفت نکردم بلکه 
همراهی اش ک��ردم. عقیل می گف��ت امامان 
معصوم برای اسام جان ش��ان را دادند. ما هم 
باید برای دف��اع برویم حتی اگ��ر جان مان را 
بدهیم. آخرین لحظه ای که عقیل می خواست 
خداحافظی کند و به سوریه برود به من گفت 
پسرم را بعد از خدا به تو می سپارم. یوسفم را 
در راه خدا و اهل بیت تربیت کن. زندگی یک 
پسر بچه بدون پدر خیلی سخت است اما من 
پسرم را طوری تربیت می کنم که مانند پدرش 
ذاکر اهل بیت باش��د و در راه خدا جهاد کند. 
امیدوارم خودم و پس��رم در راه حضرت زینب 

به شهادت برسیم.
سخن پایانی؟

من اعتق��اد دارم هر چه از ش��هدا بخواهید به 
شما می دهند. دعا می کنم همه جوانان عاقبت 
به خیر شوند. به کس��انی که به مدافعان حرم 
طعنه می زنند می گویم هیچ کس و هیچ چیز 
نمی تواند جای ش��هید را پر کند. م��ن تنها با 
صلوات آرامش می گیرم. ما بای��د برای دفاع از 
اسام همه دست به دس��ت هم بدهیم افرادی 
که به عنوان مدافع حرم می توانند بروند دریغ 
نکنند چراکه دفاع از اسام و برقراری امنیت در 
کشورهای مس��لمان به منزله شکل دادن این 
امنیت در کش��ور خودمان اس��ت. بزرگ ترین 
پیام مدافع حرم بیداری اسام و زدن تودهنی 
به صهیونیست ها و استکبار جهانی است. یک 
مدافع حرم پشت اس��ام و رهبر و اعتقاداتش 
می ایس��تد. کس��انی هم که به مدافعان حرم 
و خانواده های ش��هدا طعنه می زنن��د بدانند 
آیندگان و تاریخ ایثار و فداکاری شهدا را قضاوت 
می کند. بعد از شهادت عقیل، من هر مشکلی 
در زندگی داش��ته باش��م از کوچ��ک تا بزرگ 
وقتی از ش��هید بخواهم کمک��م کند؛ به صبح 
نمی رسد به هر طریقی شده جوابم را می دهد. 
شهدا نزدیک ترین افراد به خدا هستند. از این 
لحاظ اگر بیم��اری و گرفتاری باش��د جوابگو 
هستند. بوی خوش شهیدم همیشه در خانه مان 
است. من احساس می کنم عقیل کنارم است و 

نظاره گر زندگی مان.

همرزم شهید 
گویا ش�ما ع�اوه بر همرزمی ش�هید 
شیبک، از دوس�تان قدیمی شان هم 

هستید؟
با عقیل در یک مدرسه همکاس بودیم. البته 
سال ها او را ندیده بودم تا اینکه در دوره آموزشی 
برای اعزام به سوریه دوباره ایشان را زیارت کردم. 
بعد از آموزش با عقیل به سوریه اعزام شدیم. من 

از کودکی در بسیج فعالیت می کردم.

چه انگیزه هایی خود ش�ما را به جبهه 
سوریه کشاند؟

وقتی س��پاه ب��رای دف��اع از حرم اه��ل بیت 
پیامبر)ص( فراخوان داد، من فکرهایم را قبًا 
کرده بودم. از اخبار متوجه فجایع انس��انی در 
سوریه شده بودم. تکفیری ها ائمه معصومین و 
احکام اسام را زیر سؤال می بردند و اعدام ها و 
کشتارها به راه می انداختند و به زنان و بچه ها 
رحم نمی کردند. اینها را که دیدم داوطلبانه به 

سوریه اعزام شدم.
شاهد شهادت همرزم تان عقیل شیبک 

بودید؟
بله، بیس��ت و یکم فروردین س��ال 1395 در 
منطقه خان طومان سوریه مستقر شده بودیم. 
بچه های ش��مال و گروه میرزاکوچک خان در 
خط بودند. وقتی خط س��قوط ک��رد ما که از 
گروه احتیاط بودیم وظیفه مان کمک رس��انی 
به بچه های خط بود. سریع اعزام شدیم. وقتی 
اعزام شدیم تازه خط س��قوط کرده بود. آنجا 
دو خاکریز خط اصلی داش��تیم که به س��مت 
خط مالک رفتیم. به منطق��ه خان طومان که 
وارد شدیم تقسیم شدیم. هر گروهان به یک 
نقطه مأمور شد. ما همراه شهید عقیل شیبک 
بودیم به سمت منطقه ای که سقوط کرده بود 
رفتیم. عصر آن روز درگیری ها شروع شد. در 
حین راه گ��روه احتیاط زخمی ه��ا را به عقب 
می بردند یا مجروحان را عقب می کش��یدند. 
اوضاع عجیب��ی بود. فرمانده مان دس��تور داد 
ساختمانی که دست مسلحین بود را پاکسازی 
کنیم. تقریباً 50 متر جلوتر از تپه ما مسلحین 
در خانه مستقر بودند. چون از بچه های خودی 
دورتر بودیم باید س��اختمان را دور می زدیم. 
ش��هید ش��یبک تیربارچی گروه ب��ود. قدرت 
جسمانی باایی داش��ت، ورزشکار بود. ایشان 
انتخاب ش��دند به همراه ش��ش نفر که جلوی 
خانه مسلحین مستقر شوند. حاا فاصله بچه ها 
با آن خانه مسلحین 20، 30 متر شده بود. آتش 
زیاد بود. به هر ترتیب خانه مسلحین به دست 
ما افتاد. دم دمای غروب هنوز هوا روشن بود و 
چیزی به تاریکی نمانده بود که یک دفعه حجم 
دوباره زیاد شد. دو، سه نفر پاسدار با ما بودند 
و ما دو، سه تا بس��یجی و برادران فاطمیون در 
یک جا بودیم. موضع گرفتیم. از سمت روبه رو 
که درگیر بودیم تیراندازی می کردند. ش��هید 
شیبک با تیربارش کنار خانه بود و تیراندازی 
می کرد. حالت نشسته گرفت، داشت جایی را 
زیر آت��ش می گرفت که تیر خورد و به پش��ت 
افتاد. کنار خودم کشاندم. دیدم از سمت چپ 
تیر به گردن��ش خورده و ش��اهرگش را بریده 
است. بسته امدادی داشتم، لباسش را درآوردم. 
گاز روی ش��انه اش گذاشتم و با چفیه دستش 
را بستم. خون ش��اهرگش روی سمت راست 
دستش پاشید، نمی توانست حرف بزند. خون 
زیادی از او رفته بود. گفت��م عقیل چطوری؟ 
خوبی؟ می خواستم ببینم سطح هوشیاری اش 
چطور است. به همرزمم گفتم بیا تا سریع او را 
به بیمارس��تان منتقل کنیم. در همین حین 
چشم هایش بسته شد. ش��هادتینش را گفتم. 
چهره آرامی داش��ت. آرام چشمانش را بست. 
حالت خاصی داشت. به همرزمم گفتم عقیل 
را به عقب بفرستیم. تیراندازی زیاد بود. تیربار 
شهید را برداشتیم تیراندازی کردیم. در حین 
پوشش، عقیل را به عقب برگرداندیم. پاسدار 
ایشان را بغل کرد و داخل آمبوانس گذاشت. 
شهید ش��یبک جزو گروه های احتیاط بود به 
همراه حسین علی کیانی از سیستان در کنار 

هم شهید شدند. 

گفت وگوی »جوان« با همسر شهید مدافع حرم »عقیل شیبک« از سیستان

عقیل 3سال برای اعزام به جبهه مقاومت اسامی انتظار کشید

موق�ع رفت�ن عقی�ل م�ن ب�ا اینکه 
می دانس�تم ش�اید همس�رم دیگ�ر 
برنگ�ردد ام�ا مخالفت نک�ردم بلکه 
همراهی اش ک�ردم. عقی�ل می گفت 
امامان معصوم برای اس�ام جان شان 
را دادن�د. م�ا ه�م بای�د ب�رای دفاع 
بروی�م حتی اگ�ر جان م�ان را بدهیم
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
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یادکرد
خاطره ای از اسارت در گفت وگوی »جوان« با محمد مهد

فوتبال در اسارت
 غامحسین بهبودی

دفاع مق�دس مثل ه�ر روی�داد دیگری 
وجوه مختلفی دارد. از پشت جبهه گرفته 
تا میدان جنگ و اسارت، هر کدام حال و 
هوای خودش را دارد. در این میان ادبیات 
اس�ارت، دنیای�ی اس�ت گس�ترده که با 
بازگشت آزادگان و انتشار خاطرات شان، 
طرفداران خاص خود را پیدا کرده است. 
اسرا در شرایط دهش�تناک اردوگاه های 
دش�من، خاطراتی دارند که نسل جوان 
را درگیر خ�ود می کند. ای�ن خاطرات از 
ایس�تادگی در عی�ن مظلومیت س�خن 
می گوین�د. از کس�انی که با دس�ت های 
بسته مقابل شکنجه گرهای شان مقاومت 
می کردند. اخیراً که با محمد مهد یکی از 
آزادگان دفاع مق�دس گفت وگو کردیم، 
خاطرات�ی از اردوگاه مفقودی�ن تکریت 
11 برای م�ان تعریف کرد ک�ه بخش هایی 
از آن را ب�ه م�رور تقدی�م حضورت�ان 
می کنیم. خوانندگان گرامی توجه داشته 
باش�ند که در تکری�ت 11 س�خت ترین 
ش�رایط بر اس�رای ایرانی حکمفرما بود.

 روزهای تکراری
در اردوگاه تکری��ت 11 هی��چ امکاناتی در 
اختیار اس��را قرار نمی گرفت. آنجا روزهای 
تکراری و پر از اتاف وقت را داش��تیم. البته 
آزار و اذیت ها و آمارگیری ها و کتک زدن ها 
جای خود داشت. ما به این رفتارهای زننده 
س��ربازان دش��من هم عادت کرده بودیم و 

جزو مکررات روزمره مان شده بود. روزهای 
تک��راری و بی��کاری در حال��ی احاطه مان 
می کردند که اکثر بچه ها در س��نین جوانی 
و حتی نوجوانی قرار داشتند. انرژی جوانی 
باعث شده بود ته دل خیلی از ما آرزوی پیدا 
کردن یک سرگرمی س��اده تبدیل به عقده 
ش��ود. خودم بارها آرزو می کردم کاش یک 
وسیله ای بود تا با آن به صورت دسته جمعی 
مشغول می ش��دیم و بازی می کردیم. یک 
بار که تع��دادی از بچه ه��ای اردوگاه برای 
بیگاری به بیرون از اردوگاه رفتند، به صورت 
اتفاقی ی��ک تیوپ پیدا اتومبی��ل کردند. از 
نگهبان ها تقاضا کردند اگر می شود آن تیوپ 

را با خودشان به داخل اردوگاه بیاورند. چون 
تیوپ یک وس��یله س��اده و بي مصرف بود، 
سربازهای عراقی اجازه دادند و بچه ها آن را 

به داخل اردوگاه آوردند. 
 توپ چهل تکه

راس��ت اس��ت که می گوین��د محدودیت 
خاقیت به هم��راه دارد. بچه ه��ا آن تکه 
تیوپ را برداش��تند و تکه تکه کردند. بعد 
دوباره آن را دوختند و به ش��کل یک توپ 
چهل تک��ه درآوردند. داخل��ش را هم پر از 
ابر کردند. البته این خاط��ره را که تعریف 
می کنم مربوط به اواخر دوران اسارت مان 
است. زمانی که سختگیری بعثی ها نسبت 
به اسرای مفقود تکریت11 کمتر شده بود. 
خاصه توپ که آماده شد، بچه ها یارکشی 
کردند و چند تیم فوتبال تش��کیل شد. از 
آن روز به بعد تیم های فوتبال اس��را مرتب 
با هم بازی می کردند اما یک اشکال عمده 
وجود داش��ت. این توپ ب��ادی نبود و وزن 
زیادی داش��ت. هر کس یک ش��وت به آن 
می زد، پاهایش گزگز می ک��رد. گاهی هم 
پاره می شد و ابرهای داخلش بیرون می زد. 
حاا بای��د می دودیم دنبال ابره��ا و دوباره 
جمع ش��ان می کردیم و می ریختیم داخل 

توپ و باز می دوختیمش.
 تور کهنه

خاصه چن��د وقتی ب��ا این توپ س��رگرم 
شدیم تا اینکه بچه ها با جمع کردن بن های 
پول شان این بن ها را به مس��ئول فروشگاه 

دادند و درخواست کردند برای آنها یک توپ 
بخرد و بیاورد. مسئول فروش��گاه پول ها را 
گرفت و بدقولی هم نکرد. رفت و چند وقت 
بعد یک ت��وپ والیبال و یک ت��وپ فوتبال 
برای مان خرید. حاا هم می توانستیم فوتبال 

بازی کنیم و هم والیبال.
وقتی که ت��وپ والیبال مهیا ش��د، خدا هم 
اس��بابش را جور کرد. بچه های��ی که برای 
بیگاری می رفتند، تور کهن��ه و پاره ای را از 
داخل پادگان عراقی پی��دا کردند و آن را به 
داخل اردوگاه آوردند. همگی شروع به وصله 
و پینه زدن تور کردیم. آن قدر دوختیمش 
که از رو رفت و شکل و شمایل یک تور درست 
و حسابی والیبال به خودش گرفت. از آن به 
بعد بازی والیبال مان هم جور ش��د. هرچند 
بعثی ها خیلی از روزها به بهانه های مختلف 
به س��رگرمی بچه ها گیر می دادن��د و مانع 
می شدند. گاهی آن قدر گرم بازی می شدیم 
که اس��ارت یادمان می رفت. اما درست در 
همین لحظه س��رباز عراقی داد می کشید و 
بهانه ای برای خراب ک��ردن بازی مان جور 
می کرد. در واق��ع بعثی ها نمی خواس��تند 
خوش��حالی ما را ببینند و هر بار به بهانه ای 
اذیت مان می کردند. ما هم از رو نمی رفتیم و 

کار خودمان را می کردیم.

هرچن�د بعثی ه�ا خیل�ی از روزها 
به بهانه های مختلف به س�رگرمی 
بچه ها گیر می دادند و مانع می شدند. 
گاهی آن قدر گرم بازی می شدیم که 
اس�ارت یادمان می رفت اما درست 
در همین لحظه س�رباز عراقی داد 
می کش�ید و بهانه ای ب�رای خراب 
ک�ردن بازی م�ان ج�ور می ک�رد
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  محمد مهر
برخي از مطالبي كه در ش�بكه هاي اجتماعي به اش�تراك گذاش�ته 
مي شود بسيار بديع، زيبا، درس آموز و الهام بخش هستند. آنچه من 
مي خواهم در اين مطلب بيان كنم به صورت موجز و زيبا در اين مطلب 
آمده اس�ت و ببينيد چقدر اين نكات براي زندگ�ي ما به كار مي آيند 
و در صورت توجه و دقت مي توانند گره هاي بس�ياري از زندگي ما را 
باز كنند:»سرخ پوس�تان امريكا يك ضرب المثل قديمي دارند با اين 
مضمون كه: وقتي ديديد اس�ب تان مرده، پياده ش�ويد.« متأسفانه 
اسب بسياري از شركت ها و سازمان هاي ايراني مرده است! مؤسسات 
دولتي، نيمه دولتي و خصوصي، به ارائه محصوات و خدماتي مشغولند 
كه دوره آنها گذش�ته و مش�تريان از آنه�ا اس�تقبال نمي كنند. اين 
شركت ها و س�ازمان ها بايد پيش�تر از اين براي توسعه محصوات و 
خدمات بهتر و جايگزين، نوآوري پيشه مي كردند. اگراين كار را كرده 
بودند، اان مي توانستند از اسب مرده پياده و به سرعت اسبي چااك، 
جوان و تازه  نفس را سوار  شوند. هنوز هم فرصت نوآوري براي برخي 

از اين سازمان ها، مؤسسات و شركت ها كامًا از دست نرفته است اما 
در كمال شگفتي بيشتر آنها به جاي پياده شدن از اسب مرده، كارهاي 

عجيب زير را انجام مي دهند:
- از تازيانه هاي محكم تري استفاده مي كنند! - به جاي تعويض اسب 
س�واركار را عوض مي كنند! - كميته اي براي بررسي اسب منصوب 
مي كنند! - به كش�ورهاي ديگر مي روند تا ببينن�د ديگران چگونه 
اسب مرده سوار مي شوند! - استانداردها را پايين مي آورند تا اسب 
مرده را هم ش�امل ش�وند! - اس�ب مرده را در طبقه جديدي به نام 
»زنده بي تحرك« دس�ته بندي مي كنند! - پيمانكار برون  سازماني 
مي گيرند تا اسب مرده را سوار ش�ود!- چند اسب مرده را همزمان 
به كار مي گيرند تا س�رعت زياد ش�ود!- بودجه و آموزش بيشتري 
براي بهبود عملكرد اسب مرده اختصاص مي دهند!- اعام مي كنند 
كه چون اسب مرده غذا نمي خورد، هزينه ها كاهش و سود افزايش 
مي يابد! و بااخره... اهداف عملكردي كل اسب هاي ديگر را كاهش 

مي دهند!

اگر دقت كني�د مي بينيد تراژيك تر از س�وار ش�دن بر اس�ب مرده 
توجيه هايي اس�ت كه در س�وار ش�دن بر اس�ب مرده - ادامه دادن 
رويه هاي غلط – تراشيده مي شود. يك نكته مهم اين است كه اواً ما 
در خودمان بگرديم و ببينيم كه كجا اسب مرده را سوار مي شويم. فكر 
نكنيم كه سوار شدن بر اس�ب مرده، متعلق به سازمان هاي دولتي يا 
نيمه دولتي و نظاير آن است. اواً كه همين سازمان ها نيز از انسان ها 
تشكيل شده اند و به نوعي توس�عه نيافتگي اين سازمان ها را بايد در 
فقدان رش�د، تعادل و توازن انس�ان ها جس�ت وجو كرد،ثانيًا بسيار 
س�ودآور خواهد بود اگر ما بپذيريم در اين باره ممكن است ما هم به 
رفتارهاي مشابه روي بياوريم. يعني ممكن است دقيقاً سوار يك اسب 
مرده نشويم، اما كاري بسيار شبيه سوار شدن بر اسب مرده را انجام 
دهيم، يعني انتظاراتي را بر كسي يا موقعيتي سوار كنيم كه شايستگي 
و ظرفيت آن انتظارها را ندارد، بعد هم چون نمي خواهيم از موضعمان 
عدول كنيم اشتباهات مهلك بعدي را مرتكب شويم؛ اشتباهاتي كه 

در پي مي آيد. 

يك وقت انس��ان پخته اي به من حرفي زد كه 
هيچ وقت از ذهنم پاك نشد. گرچه نتوانستم 
آنطور كه بايد و ش��ايد به حرف آن فرد پخته 
عمل كنم اما ترديدي ندارم كه آنچه او بر زبان 

آورد حرف زيبا، كاربردي و مهمي بود. 
آن حرف س��اده و در عين حال كليدي و مهم 
اين بود: »در زندگي، بيه��وده از خودت دفاع 
نكن!« يا بهتر اس��ت اينطور بگوييم انرژي ات 
را در مقابل كس��اني كه واقعيت را نمي بينند 
صرف دفاع از خودت نكن. فرض كنيد شما فرد 
باسوادي هس��تيد، اما يك عده كه نمي توانند 
ببينند ش��ما باسواد يا درس��ت تر بگويم آگاه 
هستيد ش��ما را متهم به بي سوادي مي كنند. 
آنها در حقيقت بي سواد هستند و نمي توانند 
باسوادي يا آگاهي شما را تحمل كنند، بنابراين 
به ش��ما انگ بي س��وادي مي زنند. در چنين 
وضعيتي ش��ما چ��ه كار مي كنيد؟ دس��ت از 
آگاهي مي كش��يد و هر روز به اي��ن و آن نامه 
نگاري مي كنيد و مي رويد اين س��و و آن سو 
شكايت مي كنيد كه شما را متهم به بي سوادي 
يا ناآگاهي كرده اند؟ و اگر اين كار را بكنيد شما 
كه تا ديروز دنبال آگاهي بوديد حاا شده ايد 
ميرزابنويس و جواب ده عده اي كه شما را متهم 

به ناآگاهي كرده اند. 
فرض كنيد شما يك شناگر ماهر و برجسته 
هس��تيد، اما كساني هس��تند كه نمي توانند 
تحمل كنند كه شما يك ش��ناگر برجسته و 
خوب باشيد، بنابراين به ش��ما انگ مي زنند 
كه فاني نه تنها ش��نا بلد نيس��ت بلكه اصًا 
فاني را اگر در يك استخر بيندازند مثل يك 
آجر مي رود ته استخر و غرق مي شود، بعد به 
شما مي خندند و شما استخر را مي بوسيد و 
مي گذاريد كنار و هر روز در اين دادگاه و در آن 
دادگاه و در اين نشريه و در آن نشريه مشغول 
شكايت و جواب دادن به اين اتهامات مي شويد 
و در ضمن هر روز بيشتر از قبل وجودتان پر از 
خشم و عصبانيت مي شود كه چرا عده اي تا اين 
حد درباره شما نامردي كرده اند و نمي توانند 
ببينند كه شما شناگر خوبي هستيد و توجه 
كنيد هر روز كه شما در راهروهاي دادگاه ها 
و نشريه ها و اين س��و و آن سو مشغول جواب 
دادن به اين حاشيه ها هستيد آرام آرام از آن 
فرم شناگري و از مهارتي كه اندوخته ايد دورتر 
و دورتر مي شويد تا روزي كه واقعاً پيش بيني 
همان افرادي كه به شما انگ زده بودند كه اگر 
روزي ش��ما را در يك استخر پرت كنند مثل 
آجر مي چسبيد به قعر استخر، درست از آب 
درمي آيد، يعني بااخره بعد سال ها شكايت 
در اين دادگاه و آن دادگاه، در اين نشريه و آن 
نشريه قبول مي كنند كه شما روزي در حضور 
كارشناسان و افراد خبره برويد در يك استخر 
ش��نا كنيد و آن لحظه اي است كه في المثل 
چند ده كيلو اضافه وزن پيدا كرده ايد و فنون 
شنا را از ياد برده ايد و چه بسا با اولين شيرجه 
به استخر مثل يك آجر به قعر استخر برويد 
و همان هايي كه براي ش��ما حاش��يه آفريني 
كرده بودند قهقهه بزنند كه ديديد؟ ديديد ما 

درست مي گفتيم؟
      

  س�نجش درون�ي را قربان�ي اغراض 
بيروني نكنيم

حاا اگر عكس اين داس��تان اتف��اق مي افتاد 
چه؟ يعني ش��ما با وجود اينكه عده اي هر روز 
و هر ساعت مهارت شما را در شناگري ناديده 
مي گرفتند توجهي به آن حرف ها و حاشيه ها 
نداش��تيد و به كار خودتان ادام��ه مي داديد، 
آيا نفس رفتار شما پاس��خي به آن حاشيه ها 
نب��ود؟ در حقيق��ت مي خواهي��م بگوييم كه 
زندگي يك فرد بايد پاسخي به حاشيه ها باشد 
و نه زبان او. بله ممكن است دردناك باشد كه 
احس��اس كنم من آنطور كه بايد و شايد ديده 
نش��دم، اما اين يك موضوع فرعي است و اگر 
من به آگاهي برس��م بي اهميت خواهد ش��د. 
در هر جامعه اي افراد مغرضي وجود دارند كه 
نمي توانند استعدادها و توانمندي هاي شما را 
ببينند. اگر شما عسل باش��يد آنها شما را مزه 
مي كنند و چهره در هم مي كشند و مي گويند 
عين زهر مار بوديد، اما ش��ما نبايد برنجيد و 
اجازه دهيد كه تعبير نادرس��ت آنها در بافت 
آن عسل جان، رسوخ پيدا كند و همان دروغ 
را تعبير كند. افرادي هستند كه اگر شما آب 
باشيد آنها خواهند گفت خشكي هستيد، اگر 

جاري باشيد آنها خواهند گفت كه ايستاده ايد، 
اگر تند باشيد آنها خواهند گفت كند هستيد، 
اگر كند باشيد خواهند گفت تند مي رويد، اما 
آيا من آن سنجش دروني خود را بايد قرباني 

اغراض بيروني كنم؟
   از كج�ا معل�وم ديگ�ران راس�ت 

نمي گويند؟
شايد كسي بگويد كه از كجا معلوم تشخيص 
من درست اس��ت و ديگران درباره من راست 
نمي گويند؟ بل��ه اين هم نكته مهمي اس��ت. 
اما فرض ما در اين باره اين بود كه شما با يك 
واقعيت و نه يك قضاوت روبه رو ش��ده ايد. من 
مي بينم كه در يك استخر ش��نا مي كنم اين 
ديگر يك واقعيت است نه يك قضاوت. با چشم 
خود مي بينم كه از اين سوي استخر به آن سو 
رفتم و ديواره اس��تخر را لمس كردم. با چشم 
خود ديدم كه بارها و بارها به اس��تخر شيرجه 
زدم و نه تنها غرق نش��دم بلك��ه در يك زمان 
كمتر نس��بت به رقبايم به خط پايان رسيدم. 
اين ديگر يك پندار و خيال نيس��ت. بله يك 
وقت ممكن است من في المثل يك دفتر شعر 
بي رمق گفت��ه ام و خودم را باات��ر از حافظ و 
سعدي و موانا مي بينم، اين يك خيال و پندار 
و وهم است كه بهتر است من با ارزيابي مجدد 
كارنامه خود و ديگران پي به واقعيت ببرم و از 
آن وهم بيرون بيايم. در اينجا البته گوش دادن 
به نقدهاي ديگران مي توان��د مرا از اين وهم و 
جهل بزرگ بيرون بياورد، اما يك وقت من در 
واقعيت مي بينم كه يك اثر را خلق كرده ام. در 
واقعيت ديده ام كه اثر من موزون و زيباست، در 
آن صورت چرا من بايد از آفرينش و خاقيت 
خود جدا ش��وم، چون عده اي مي خواهند مرا 

وارد حاشيه ها كنند؟
   چرا حضرت موسي )ع(، شرح صدر را 

پيش از آساني امور مي خواهد؟
اما چطور مي توان به اين نقطه رس��يد كه من 
بيهوده س��راغ دفاع از خودم نروم و زندگي ام 
را تفاله ج��واب دادن به اي��ن و آن نكنم. اگر 
بپذيريم قرآن سراس��ر حكمت اس��ت در آن 
صورت هر آي��ه اي مي تواند نش��انه اي بزرگ 
براي راهنمايي ما باش��د. چند وقت پيش اين 
آيه را مي خواندم كه احتمااً بارها و بارها زير 
زبان مرور كرده ايم:»قال رب اشرح لي صدري 
و يس��رلي امري.« )گفت پروردگارا سينه  ام را 
گش��اده گردان و كارم را براى من آسان ساز(. 
آيه از زبان حضرت موس��ي )ع( اس��ت، اما در 
حقيقت كام خداوند اس��ت. اين نهايت لطف 
خداوند است كه حتي خواندن و شيوه خواندن 
و درخواس��ت را هم به ما ي��اد مي دهد و البته 
اي��ن خواندن هاي وحيان��ي در نهايت زيبايي 
هستند. مي دانيم كه قرآن دفتر و درس زندگي 
است و آيه اگرچه از زبان حضرت موسي بيان 
شده است، اما وقتي حضرت موسي با آن مقام 
نياز خ��ود را عريان مي بيند معلوم اس��ت كه 
نياز ما افزون تر است. اگر دقت كنيم حضرت 
موس��ي در اولين درخواس��ت خود از خداوند 
مي خواهد كه به او ش��رح صدر يا گش��ادگي 
سينه بدهد يا بگوييم وسعت روح و نگاه. در گام 
دوم از خداوند مي خواهد كه امور را بر او آسان 
گرداند. حضرت موسي برعكس دعا نمي كند و 
نمي گويد:ربي يسرلي امري و اشرح لي صدري. 
نمي گويد خدايا امور را بر من آس��ان كن و به 
روح من وسعت ببخش، اما اگر دقت كنيم ما 
به دليل ضعف نگاه عموماً اين رابطه را معكوس 
مي بينيم. بسياري از ما اول از خدا مي خواهيم 
كه امور را بر ما آس��ان كند- يعني مثًا كسي 
عليه ما موضع نگيرد و م��ا را نرنجاند- اما چرا 
حضرت موسي چنين درخواستي ندارد و در 
مرتبه اول از خداوند مي خواهد كه به او وسعت 

نگاه و روح بدهد. 
بين حكماي اسامي معروف است كه نعمت 
غفلت زاس��ت و اگر امور بر انس��ان آسان شود 
يعني خداوند به انسان نعمت بدهد اما انسان 
ش��رح صدر نداش��ته باش��د در نهايت همين 
نعمت ها به طغيان انسان منجر مي شود و راز 
اينكه حضرت موسي اول آسان شدن امور را از 
خدا نمي خواهد، از اين روست كه انسان مؤمن 
مي داند كه آنچه زمينه سپاس و شكر نعمت ها 
را در انسان پديد مي آورد وسعت و شرح صدر، 
پذيرش و گشودگي روح است وگرنه وقتي اين 
پذيرش نباشد همان نعمت ها وسيله انحراف را 

پديد مي آورد. 

انرژي ات را صرف توجيه كساني نكن كه واقعيت را نمي بينند
بگذار زندگي ات از تو دفاع كند

سبك نگرش
سبك رفتار

چرا در سازمان هايمان اصرار داريم به اشتباهات خود ادامه دهيم؟
10 مغالطه در توجیه سوارشدن بر اسب مرده!

 1-  از تازيانه هاي محكم تري استفاده مي كنند!
تصور كنيد سوار اسب مرده اي ش��ده ايد و مي بينيد كه اين 
اسب مرده حركت نمي كند، اما شما مسئله تان را كه »مرگ 
اس��ب اس��ت« نمي خواهيد باور كنيد بنابراين راه حلي را به 
كار مي گيريد و آن اين است كه اگر در حالت عادي مثًا دو 
ضربه آرام به اسب مي زديد كه حركت كند حال 2هزار ضربه 
محكم به اس��ب وارد مي كنيد كه او حركت كند، به عبارت 
ديگر فكر مي كنيد هر چقدر فشار بيشتري به اسب مرده وارد 
كنيد او را س��رانجام وادار به حركت مي كنيد. اين اشتباهي 
است كه برخي از مديران سازمان ها با آن مواجه مي شوند و 
تصور مي كنند اگر سازمان آنها راندمان و كارآيي كمي دارد 
به دليل آن است كه مثًا فش��ار ازم به كاركنان يا مجموعه 
وارد نمي شود و هر اندازه كه س��ختگيري ها را بيشتر كنند 
راندمان افزايش خواهد يافت، در صورتي كه ممكن اس��ت 
سازمان با مسائل عميق تر انگيزش��ي روبه رو باشد و فشارها 
نه تنها مسئله اي را حل نكند، بلكه به كاهش بيشتر كارآيي 

كاركنان منجر شود. 
مثل اين مي ماند كسي با تبر مي خواهد قطعه چوبي را ببرد 
و براي اينكه راندمان افزايش يابد مدام به خود و تبر س��خت 
مي گيرد و براي اينكه زمان را از دس��ت ندهد تيغ تبر را تيز 
نمي كند، چون بر اين باور است كه تيز كردن تبر امري زمانبر 
و تلف كردن سرمايه و انرژي است، اما واقعيت اين است كه 
همين تيز نكردن تبر باعث مي شود به سرعت راندمان كاري 
فرد پايين بياي��د. در واقع اصرار به از دس��ت ندادن منفعت 
كوچك تر باعث از دست دادن منفعت بزرگ تر مي شود. اصرار 
به نپذيرفتن شكست هاي كوچك و مقاومت در برابر پذيرش 
اين شكست ها باعث مي شود كه ما شكست هاي بزرگ تري 

را تجربه كنيم. 
  2- به جاي تعويض اسب، سواركار را عوض مي كنند!

فرض كنيد كه اسب مرده است و ش��ما براي اينكه راندمان 
اسب را باا ببريد سواركار را تعويض مي كنيد و مثًا مي رويد 
با يك س��واركار گران قيمت تر ق��رارداد مي بنديد. اين چه 
خطاي ش��ناختي اس��ت؟ اينكه شما جايگاه مس��ئله تان را 
نمي دانيد،بنابراين راهكارتان متناسب با مسئله تان نيست. 
اگر سواركار شما مي مرد يا استعفا مي داد يا به هر دليل ديگري 
قطع همكاري مي كرد شما حق داشتيد برويد سواركار تازه 
بياوريد، اما حاا اسب ش��ما مرده است و شما داريد سواركار 
را تغيير مي دهيد! يعني مسئله تان جايي است،اما راهكار را 
در جاي ديگري دنبال مي كنيد. فرض كنيد سازمان شما به 
دليل مشكات مالي نياز به تعديل نيرو دارد، اما از آنجايي كه 
نيروي ناكارآمد وابستگان مديران سازمان هستند، در نهايت 
نيروهاي ماهر و كارآمد از سازمان اخراج مي شوند تا سازمان 
به هدف خود كه تعديل و چابكس��ازي نيروهاست برسد، در 
حالي كه عمًا با اخراج نيروهاي كارآمد نقض غرض شده و 

پيداست كه سازمان به اهداف خود نمي رسد. 
 3-كميته اي براي بررسي اسب منصوب مي كنند!

تشكيل شوراها و كميته ها و جلس��ه ها براي بررسي مسائل 
خوب اس��ت. اينكه از ظرفيت هاي جمعي براي حل مسائل 
استفاده شود مطلوب اس��ت، اما موضوع اين است كه گاهي 
جلسه تش��كيل مي دهيم تا جلس��ه تش��كيل داده باشيم. 
كميته اي تشكيل مي دهيم تا كميته اي تشكيل داده باشيم، 
يعني قرار نيست از اين كميته ها، جلسات و نشست ها نكته ، 
نتيجه و خروجي قابل توجهي بيرون بيايد. ما كميته تشكيل 

مي دهيم و زمان هاي قابل توجهي صرف مي شود تا به همان 
نتايج قبل از تشكيل كميته و جلسات برسيم، به عبارت ديگر 
بسياري از جلسه ها، نشست ها، سمينارها و همايش ها صرفاً 
براي هدر دادن منابع ، لفاظي ها و كلي گويي هاست و كمكي 

به بهبود و اصاح روندها نمي كند. 
 4- به كش�ورهاي ديگ�ر مي روند تا ببينن�د ديگران 

چگونه اسب مرده سوار مي شوند؟!
مي دانيد چرا به كش��ورهاي ديگر مي روند تا ببينند ديگران 
چطور سوار اسب مرده مي شوند؟ به دليل اينكه اواً در برابر 
واقعيت مقاومت نشان مي دهند، در ثاني آنچه را كه مي بينند 
باور نمي كنند. اگر من مي ديدم كه واقعاً اين اسب مرده است 
و نمي توان س��وار اسب مرده ش��د ديگر چه نيازي بود كه به 
كشورهاي ديگر هم مسافرت كنم تا ببينم آيا آنها راهكاري 
براي سوار شدن بر اس��ب مرده پيدا كرده اند يا نه! رجوع به 
تجربه هاي بشري و دستاوردهاي ديگران بسيار خوب است اما 
در چه جايي؟ در جايي كه حقيقتاً وارد دوراهي ها، سه راهي ها 
و چندراهي ها مي شويم و نمي دانيم كه كداميك از اين راه ها 
ما را به مقصد مي رساند، اما آيا سوار نشدن بر يك اسب مرده 
دوراهي است؟ معلوم است كه نيست. روابط علت و معلولي 
در همه جاي دنيا برقرار اس��ت. من چتر را باز مي كنم، چون 
باران مي بارد و باز كردن چتر مي تواند مرا از خيس شدن رها 
كند. حال اگر چتر باز نشود معلوم است كه من خيس خواهم 
شد و نيازي ندارد كه من به كشورهاي متعدد دنيا سفر كنم و 
كلي هزينه هتل و هواپيما بدهم تا بر من مسجل شود كه اگر 
چترم را در باران باز نكنم حتماً خيس خواهم شد. به عبارت 
بهتر برخي مديران به سفر خارجي مي روند به اين بهانه كه 
مي خواهند سازمان خود را ارتقا دهند و از ديگران بياموزند 
اما آنها در حقيقت به سفر خارجي مي روند چون عطش سفر 
خارجي دارند و چ��ون نمي خواهند از منابع ش��خصي خود 
براي يك مسافرت خارجي استفاده كنند، بنابراين بهانه اي 
سازماني و شبه علمي براي مسافرت خود مي تراشند تا آن را 

توجيه كنند. 
5-  اس�تانداردها را پايين مي آورند تا اس�ب مرده را 

هم شامل شود!
اين ه��م يك��ي از آن شگفتي هاس��ت. م��ا همچنان 

مي خواهيم به عادت ه��اي كهنه و مندرس 
خ��ود ادام��ه دهي��م، بنابراين 

استانداردها را آنقدر پايين 
مي آوريم ت��ا عادت هاي 
كهنه و كپ��ك زده ما را 

ه��م ش��امل ش��ود. مثًا 
مي گوييم چون ساعتي كه به 
خواب رفته يادگار خانوادگي 
ماس��ت و از طرفي دو بار در 

روز زمان را درس��ت اعام مي كند پس مي ارزد كه با همان 
ساعت اموراتمان را بگذرانيم، چون احتمال دارد درست همان 
وقت كه نياز داريم بدانيم چه زماني است همان دو باري باشد 
كه س��اعت عزيز به خواب رفته مان به درستي زمان را اعام 
مي كند. مثل اين مي ماند كه من خود را با يك دونده قهرمان 
دو صد متر مقايسه مي كنم اما مبناي مقايسه من با آن دونده 
چيست؟ مثًا مي گويم آن دونده دو صد متر دو چشم دارد و 
من هم دارم، او هم روزي سه وعده غذا مي خورد من هم دقيقاً 
روزي سه وعده غذا مي خورم. آن دونده هم سيستم تنفسي 
دارد و من هم سيستم تنفسي دارم. مي بينيد كه اينها همه 
مغالطه است و گاهي بسياري از ما درگير مغالطه هايي از اين 
دست در زندگي مي شويم و قياس هايي مي كنيم كه به قول 

موانا خنده دار است:»از قياسش خنده آمد خلق را«
 6-اس�ب م�رده را در طبقه جدي�دي به ن�ام »زنده 

بي تحرك« دسته بندي مي كنند!
امان از بازي با الفاظ. پس��رخاله اي داش��تم ك��ه هر وقت به 
او مي گفتم چرا س��يگار مي كش��ي مي گفت من كه سيگار 
نمي كش��م، اين يك شكات دودي اس��ت! ما گاهي نام يك 
كار يا عمل را تغيير مي دهيم و تلطيف مي كنيم، اما خطاب 
تلطيف شده يك كار نمي تواند جوهره آن كار را تغيير دهد. در 
يك كتاب روانشناختي مي خواندم فردي كه معتاد به تصاوير 
و فيلم هاي پورن بود در جواب اعتراض همس��رش گفته بود 
من هيچ اعتيادي به اين فيلم ها و عكس ها ندارم. او بر آشفته 
شده بود از اينكه معتاد خطاب شده  و به همسرش گفته بود 
اين كار را از سر تفنن و سرگرمي انجام مي دهد و هر وقت كه 
اراده كند كنار مي گذارد. بسياري از مسافركش هاي تهران را 
ديده ام كه به من گفته اند كارشان اين نيست و از سر ناچاري 
يا ورشكس��تگي به اين كار روي آورده اند)البته مسافركشي 
كار بدي نيست و اين فقط يك مثال براي 
روشن شدن موضوع است( در حالي 
ك��ه كار آنها در آن زم��ان دقيقاً 
مسافركشي بوده است، 

اين يعني ما هنوز در پذيرش واقعيت نيستيم و مي خواهيم 
اسب مرده را در طبقه زنده بي تحرك قرار دهيم. 

 7-پيمانكار برون  س�ازماني مي گيرند تا اس�ب مرده 
را سوار شود!

برخي از مديران مي خواهند برون سپاري كنند، چون بر اين 
باورند كه نيروهاي آن سازمان آن طور كه بايد و شايد سواد 
سوار شدن بر اسب مرده را ندارند. از پيش معلوم است كه اين 
كار جز اتاف منابع دستاورد ديگري نخواهد داشت. از آن سو 
هميشه كساني در بيرون هستند كه آماده اند منابع سازمان ها 
را به غارت ببرن��د چون بر اين باورند كه متخصص س��واري 
گرفتن از اسب هاي مرده اند و مديراني هم هستند كه به هر 
دليل مي خواهند اين حرف را باور كنند يا دنبال شريكي براي 

هدر دادن منابع مي گردند. 
 8- چند اس�ب م�رده را همزمان ب�ه كار مي گيرند تا 

سرعت زياد شود!
ما گاهي فقط بر كميت تأكي��د مي كنيم. مثًا فكر مي كنيم 
هر چقدر دانشگاه بيش��تري در كشور داش��ته باشيم يا اگر 
همه شهرستان ها و روستاهاي كشور دانشگاه داشته باشد يا 
همه آدم ها دكترا بگيرند در آن صورت به توليد علم بيشتري 
خواهيم رس��يد، اما معلوم اس��ت كه اصرار بر كميت صرف 
نمي تواند ما را به هدف هاي كيفي مان برس��اند، ضمن اينكه 
تأكيد و اصرار بر كمي��ت خودبه خود موجب كاهش كيفيت 

مي شود. 
 9- بودجه و آموزش بيشتري براي بهبود عملكرد اسب 

مرده اختصاص مي دهند!
خنده دار اس��ت و البته باور نكردني كه كس��ي براي بهبود 
عملكرد اس��ب مرده بودجه تصويب كن��د و آموزش براي 
اسب مرده در نظر بگيرد، اما انگار تربيت نااهل از قديم يك 
اپيدمي رايج بوده وگرنه س��عدي نمي گفت:»تربيت نااهل 
را چون گ��ردكان بر گنبد اس��ت.«)همانگونه كه نمي توان 
گردو را روي يك گنبد نگه داش��ت انس��ان نااهل را هم كه 
نمي خواهد گام در راه راس��ت نهد، نمي توان تربيت كرد.( 
وقتي منابع و بودجه در جاي درست آن به كارگرفته نشود 
راندمان كاهش خواهد يافت، چون شايس��تگان از مناصب 
و مسئوليت ها دور مي مانند و كس��اني مناصب را به عهده 
مي گيرند كه آن بودجه ها و آموزش ها را در جاي درس��ت 

خود به كار نمي گيرند. 
  10-اعام مي كنند كه چون اسب مرده غذا نمي خورد، 

هزينه ها كاهش و سود افزايش مي يابد!
گاهي ما براي توجيه يك پديده غيرمنطقي و غيراقتصادي 
دايل به ظاهر اقتصادي و منطقي مي تراشيم و مثاً مي گوييم 
يك اس��ب مرده در برابر يك اس��ب زنده هزينه هاي بسيار 
كمتري دارد، چون غذاي چنداني نمي خورد، يا بهتر اس��ت 
بگوييم اصًا غذا نمي خورد، اما اين صرفاً يك س��وي قضيه 
است و توقف در يك س��وي قضيه نمي تواند نشاني درستي 
باشد. مثل اين مي ماند كه بگوييم فان مسئول صبحانه هاي 
بسيار ساده اي مي خورد يا ماشين ارزان قيمت سوار مي شود 
و به واس��طه حذف تش��ريفات و تجمات چن��د ميليون در 
هزينه هاي سازمان صرفه جويي كرده است، اما ممكن است 
همان مسئول يا مدير به دليل نداشتن ديد جامع و تخصصي 
تصميمي بگيرد كه سازمان يكس��ره به خاك سياه بنشيند. 
در حقيقت اصرار يكطرفه به كاهش هزينه ها نمي تواند تمام 

داستان را پوشش دهد. 

در خودم�ان بگرديم و ببيني�م كه كجا 
اسب مرده را سوار مي شويم. فكر نكنيم 
كه س�وار ش�دن بر اس�ب مرده، متعلق 
به س�ازمان هاي دولتي يا نيمه دولتي و 
نظاير آن است. اواً كه همين سازمان ها 
نيز از انس�ان ها تش�كيل ش�ده اند و به 
نوعي توس�عه نيافتگي اين س�ازمان ها 
را بايد در فقدان رش�د، تع�ادل و توازن 
انس�ان ها جس�ت وجو كرد، ثانيا ممكن 
اس�ت ما هم ب�ه رفتارهای مش�ابه روی 
بياوريم يعن�ي انتظاراتي را بر كس�ي يا 
موقعيت�ي س�وار كنيم كه شايس�تگي 
ن�دارد را  انتظاره�ا  آن  ظرفي�ت  و 



  احمدرضا صدري
سرگذش�ت نعم�ت اه نصي�ري رياس�ت معدوم 
س�اواك، نمادي از سرنوش�ت تمامي كارگزاران 
حكومت ه�اي اس�تبدادي و خشونت گراس�ت. 
او تا زماني كه ب�راي محمدرضا پهل�وي فايده اي 
داش�ت، فضايي بزرگ در در اختيار و پيش روي 
خود ديد ام�ا از آن پس كه به گمان�ي غلط، تصور 
رفت كه زنداني و محاكمه كردن او در فرونشاندن 
امواج گس�ترده اعتراضات مؤثر توان�د بود، وي  
را از س�فارت پاكس�تان فراخواندند و ب�ه زندان 
انداختند. نصيري در روزهاي تعيين سرنوش�ت 
حكومت ش�اه، مجال فرار نيافت و نهايتًا توس�ط 
انقابيون دس�تگير، محاكمه و اعدام ش�د. آنچه 
در پ�ي مي آي�د، خوانش�ي از واپس�ين فصل از 
حي�ات نصيري اس�ت. امي�د آنكه مقب�ول افتد.

  
در ماه هاي باا گرفت��ن انقاب برخي مس��ئوان و 
دولتمردان رژيم پهلوي از جمله شخص شاه، بدين 
باور رسيدند كه در صورت دستگيري و احياناً محاكمه 
جمع��ي از كارگزاران خش��ن يا فاس��د حكومت، تا 
حدودي خواس��ته انقابيون و مردم برآورده خواهد 
ش��د. تصور اين بود كه ب��ا اين طرح، ش��اه و رژيم از 
گناهانی كه به آنان نسبت داده می شد تبرئه خواهند 
ش��د و با مجازات گروه كوچكی از دولتمردان، دامنه 

مخالفت ها با رژيم فروكش خواهد كرد.
  استرداد نعمت اه نصيري از پاكستان

در اين راس��تا شاه به دليل دس��تپاچگی و ترديد در 
عملكرد خود دست به افراط و تفريط زد. برای مثال 
1126 زندانی از جمله آيت اه سيدمحمود طالقانی، 
آيت اه حسينعلي منتظري و نيز هشت نفر از اعضای 
حزب توده را كه از س��ال 1334 در زندان بودند آزاد 
كرد و نظاميان را از دفتر روزنامه ها برداشت تا اخبار 
بدون سانس��ور چاپ ش��ود. وی برای رهايی از اين 
مخمصه تن به بازداش��ت و دس��تگيری رجال تراز 
اول حكومت خود می دهد و به اين ترتيب نعمت اه 

نصيری با اعزام يک هواپيم��ای اختصاصی به ايران 
برگردانده می ش��ود و در آب��ان 1357 در يک اقدام 
نمايشی همراه تعداد ديگری از سردمداران حكومت 
پهلوی همچ��ون دكتر عبدالعظي��م وليان، منوچهر 
آزمون، داريوش همايون، سپهبد جعفرقلی صدری، 
منوچهر تسليمی، رضا صدقيانی، جمشيد بزرگمهر، 
ايرج حيدری، حسن رسولی، حسين فوادی، سپهبد 
علی محمد خادمی )كه هنگام بازداش��ت دس��ت به 
خودكشی زد( و اميرعباس هويدا بازداشت می شوند. 
همچنين 33 نفر از مأموران ارشد ساواک نيز از كار 
بركنار می ش��وند كه اي��ن حركت تضعي��ف روحيه 
سازمان اطاعات و امنيت كشور را سرعت می بخشد. 
همزمان با دستگيری نصيری در 8 آبان در 13 مورد 
اعام جرم علي��ه وی تنظيم و در اختيار دادس��رای 
ديوان كيفری ق��رار می گيرد تا براس��اس آن مورد 

بازخواست و محاكمه قرار گيرد.
شاه به علت فشار امريكا و ترس از افزايش مخالفت ها 
در تاش ب��ود فضای ب��از سياس��ی ايج��اد كند تا 
خش��م مخالفان را فرونشاند، لذا از ش��دت برخورد 
خود با مخالفان كاس��ت و به تع��دادی از روحانيون 
ممنوع المنبر اجازه س��خنرانی و وعظ داد. در همين 
زمان پرويز ثابتی مدير اداره كل سوم ساواک از طريق 
هماهنگی با ساواک ش��هرهای ديگر و اخذ تعهدات 
اخاقی و ضمان��ت، اجازه س��خنرانی و منبر را برای 

روحانيان ممنوع المنبر صادر كرد.
  فشار رواني دستگيري نصيري بر كارگزاران 

صادق حكومت شاه
به هر حال دس��تگيری كارگزاران صادق ش��اه فشار 
روانی شديدی را بر اطرافيان وی وارد ساخت و آنان 
را از عاقبت خود وحشت زده كرد. آنان بيم داشتند كه 
مبادا شاه نقش��ه قربانی كردن ديگر دوستان خود را 
برای آرام كردن مخالفان رژيم مد نظر داشته باشد. 
در بحبوحه انقاب با استعفای آموزگار، شريف امامی 
به نخست وزيری می رس��يد. او وانمود می كرد ريشه 
بحران ها در سوءاستفاده مالی است و به اين موضوع 

بايد سريعاً رس��يدگی ش��ود تا موج نارضايتی مردم 
فروكش كند. البته ازهاری نيز بعد از ش��ريف امامی، 
اين طرح را دنبال می كرد. بر اساس همين طرح اعام 
جرم عليه نصيری هم عمدتاً بر موارد زمين خواری و 
سوءاس��تفاده مالی و اداری تنظيم شده بود و به اين 
ترتيب ازهاری، س��رگرد انص��اری را مأمور بازجويی 
از زندانيان جمش��يديه )هويدا، نصيری، مجيدی و 
نهاوندی( می كند. شاه قصد داشت با به راه انداختن 
خيمه ش��ب بازی و محاكمات نمايش��ی توجه مردم 
را به محاكمه رجال جل��ب كند و اف��كار عمومی را 
منحرف س��ازد. با اين هدف ارتشبد ازهاری، سرگرد 
انصاری را كه وابس��ته نظامی ايران در پاكستان بود، 
با تلگرافی ب��ه ايران احضار و او خود را به فردوس��ت 
معرفی می كند تا كار بازجوي��ی از زندانيان را انجام 
دهد. نامه مأموريت وی به امضای فردوست می رسد، 
انصاری ليستی را ارائه می كند كه در آن تعداد پرسنل 
و تخصص آنها و وسايل مورد نياز وی برای بازجويی 
از زندانيان مش��خص ش��ده بود كه اين اقدام هم به 

جايی نمی رسد.
  طنزي به نام اتهامات شاه به نصيري!

روزنامه های تهران به نق��ل از مقامات، اتهام نصيری 
را فس��اد مال��ی از جمله درياف��ت وامی ب��ه ارزش 
743 ميلي��ون دار اعام كردن��د. در آن زمان ديگر 
برای همه مردم روشن بود كه رژيم پهلوی حكومتی 
آلوده و فسادپرور است و نه تنها نصيری، بلكه خانواده 
پهلوی نيز از اين اتهام مبرا نيستند و اين مسئله فقط 
دستاويزی برای فريبكاری ش��اه است. اين در حالی 
است كه فساد مالی نصيری و بسياری ديگر از مقامات 

دربار امری غيرقابل انكار بود.
ش��هرت نصيری به فس��اد مالی و اقتصادی در تمام 
دوران طوان��ی رياس��تش بر س��اواک، در س��طح 
گس��ترده ای مطرح بود، تا جايی كه گفته می ش��د 
نصيری جز كس��ب م��ال و ثروت اندوزی نامش��روع 
دلمشغولی قابل توجه ديگری نداشته است. معاونان و 
مديران ارشد ديگر ساواک نيز در كنار وظايف محوله 

در ماه هاي باا گرفت�ن انقاب برخي 
مسئوان و دولتمردان رژيم پهلوي از 
جمله شخص شاه، بدين باور رسيدند 
ك�ه در ص�ورت دس�تگيري و احيانًا 
محاكمه جمعي از كارگزاران خشن يا 
فاس�د حكومت، تا حدودي خواسته 
انقابيون و مردم برآورده خواهد شد. 
تصور اين ب�ود كه با اين طرح، ش�اه و 
رژيم از گناهانی كه به آنان نسبت داده 
می شد تبرئه خواهند شد و با مجازات 
گروه كوچك�ی از دولتم�ردان، دامنه 
مخالفت ها با رژيم فروكش خواهد كرد

نصيری با اعزام يک هواپيمای اختصاصی 
به اي�ران برگردانده می ش�ود و در آبان 
1357 در يک اقدام نمايشی همراه تعداد 
ديگری از سردمداران حكومت پهلوی 
همچون دكتر عبدالعظيم وليان، منوچهر 
آزم�ون، داري�وش هماي�ون، س�پهبد 
جعفرقلی صدری، منوچهر تس�ليمی، 
رض�ا صدقيان�ی، جمش�يد بزرگمه�ر، 
ايرج حيدری، حس�ن رس�ولی، حسين 
فوادی، س�پهبد علی محمد خادمی و 
اميرعباس هويدا بازداش�ت می ش�وند
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نعمت اه نصيري متولي امنيت در رژيم محمدرضا پهلوي در پايان خط حيات

 قرباني ذات ملوكانه 
در روزهاي خطر!

  محمدرضا كائيني
تاري��خ  در  پژوه��ش 
از  اس��امی  انق��اب 
ضروری تري��ن مباحث 
امروز در عرصه تحقيقات 
كشور اس��ت. شناسايی 
درس��ت حوادث انقاب 
و نقش ش��خصيت های 
منطق��ه ای،  محل��ی 
كم��ک انكارناپذيری به 
شناخت عمق و ريشه های انقاب اسامی در ميان 
مردم می كند. برای نيل به اين مهم نخستين اصل 
ال��زام آوری كه ف��راروی محقق تاريخ قرار داش��ت، 
ضرورت ايجاد تغيير در روش تحقيق بود. اس��تفاده 
از ش��يوه ميدانی و قناعت نكردن ب��ه روش متداول 
كتابخانه ای و بهره گيری از اسناد، انجام مصاحبه با 

افراد مؤثر در حوادث را اجتناب ناپذير می نماياند.
اين امر موجب آشكار شدن س��ختی ها و مشكات 
اساسی در حين تحقيق ش��د. ضعف حافظه  اغلب 
مصاحبه شوندگان به علت كهولت سن، مانع پژوهش 
درست و س��رعت در نايل ش��دن به نتايج می شد. 
مشكل ديگر نقش- ولو كم رنگ- خود يا دوستان و 
هم مسلكان خويش در شكل گيری حوادث نقل شده 
بود لذا برای ش��ناخت صحيح زندگی و تاش های 
آيت اه خادمی بايد دقت و وسواس بيشتری صرف 
می شد تا اظهارنظرها منطقی و علمی باشند. غير از 
اين، حب و بغض های سياس��ی و دخالت آن در نقل 
وقايع و انتشار اسناد يا پوشيده داشتن برخی از آنها 
نيز مشكات بيشتری را فرآوری محقق تاريخ قرار 
می داد. تنها روزنه اميد صب��ر و حوصله در مواجهه 
با مدارک و اسناد و اس��تفاده هر چه بيشتر از اسناد 
بی شمار تازه انتشار يافته بود. با اين دو امكان، مهيا 

شدن پژوهشي كه از آن سخن مي رود، فراهم آمد.
نكته ديگری كه ش��رح آن در اين بخش ضروری به 
نظر می رسد، ارائه توضيحاتی پيرامون نگاه و ديدگاه 
محاكم محقق در فرآيند پژوهش می باشد. از ديدگاه 
محقق، اسام، انديشه حاكم بر انقاب اسامی بوده 
و مهم ترين عامل سوق يافتن مردم به عرصه  انقاب 

و مبارزه ني��ز همين عامل می باش��د لذا تاش های 
آيت اه خادم��ی و گروه پيرامون��ش همان گونه كه 
ادعای ايشان نيز می باشد، در اين راستا تحليل شده 
است. آخرين مطلب، شرح اين نكته می باشد كه چرا 
محقق به شرح حيات سياس��ی- اجتماعی آيت اه 
آقاحسين خادمی پرداخته و روشن شدن آن را پی 
گرفته است؟ در پاسخ به سؤال، به ذكر مختصر عوامل 

ذيل اكتفا می شود.
آيت اه خادمی، رهبری حوزه علميه پرسابقه  اصفهان 
را در زمان ش��كل گيری رخدادهای انقاب اسامی 
به عهده داشته و اين شهر در تعميق اساميت انقاب 
و فرهنگ سازی آن و صدور دستاوردهايش به اقصي 
نقاط كشور نقش شاخصی داش��ته است. شناخت 
تاش های سياس��ی - اجتماعی آي��ت اه خادمی با 
توجه به جايگاه و نقش ايش��ان در انقاب اسامی، 
كمک فراوان��ی به ش��ناخت نقش م��ردم و عوامل 
استواری انقاب اسامی می كند. تدوين تاريخ های 
محلی و نگاه علمی به جزئيات ح��وادث و پرهيز از 
كلی نگری های مرسوم، زمينه س��از به وجود آمدن 
تاريخ جامع انقاب اسامی خواهد شد. بر اين اساس 
پژوهش پيرامون زندگينامه شخصيت های منطقه ای 
مؤثر در حوادث انقاب، همچون آيت اه خادمی در 
شكل گيری تاريخ بزرگ انقاب اسامی تأثيرگذار 
می باشد. در خاتمه، عامل مهم و نگران كننده  فوت و 
از دست رفتن فعاان نسل اولی و نسل دومی مؤثر در 
انقاب اسامی در منطقه  اصفهان و فراموش كردن 
تدريجی رخدادهای انقاب و ضرورت حفظ و ثبت 

آنها در تدوين پژوهش فرارو، تأثير تام داشته است.
پژوهش مورد معرفي،تاش در روشن تر كردن حيات 
سياس��ی- علمی و اجتماعی آيت اه سيدحس��ين 
خادمی، مجتهد انقابی و م��ورد وثوق امام خمينی 
است.خانواده  آيت اه خادمی نسل در نسل روحانی و 
مروجان تشيع بودند كه در مراكز شيعه نشين ايران، 
عراق، س��وريه و لبنان سابقه تبليغ داش��ته و با 28 
واسطه، نسب به امام موسی كاظم)ع( می برد. دوران 
80 ساله زندگی اين عالم ربانی در پژوهش حاضر، در 
سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در نخستين 
بخش، احوال ش��خصی و علمی آيت اه از 1280  تا 
1363 شمسي شرح داده شده، اما در اولين قدم در 
شناخت فعاليت های سياسی آيت اه خادمی، ديدگاه 
سياسی ايشان مطرح شده و در مرحله  بعدی، اهداف 
آيت اه خادمی از ورود به عرصه  مبارزه با رژيم پهلوی 
مورد نقد و بررس��ی قرار گرفته است. اميد مي بريم 
انتشار اين اثر تاريخي-پژوهش��ي، عاقه مندان به 

تاريخ انقاب را مفيد و مقبول آيد.

حاشيه اي بر انتشار اثر »تاريخ شفاهي 
زندگي و مبارزات آيت اه خادمي«
طايه دار انقاب در اصفهان
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در س��ازمان به تبعيت از نصيری در ش��كل های 
گوناگون به فس��اد مالی و اقتصادی گرايش پيدا 
كرده و از طريق زد و بند با اف��راد صاحب نفوذ و 
ثروتمند پيوسته به اموال و دارايی های منقول و 
غيرمنقول خود می افزودند. دفتر كار نصيری در 
س��اواک به مركزی برای انج��ام معامات بزرگ 
اقتصادی مختلف مبدل شده و دارايی های نقدی 
و غيرنقدی او از صدها ميليون تومان بيشتر شده 
بود. نصيری با سوءاستفاده از مقام و موقعيتی كه 
در رأس ساواک و نزد شاه داشت، علناً از صاحبان 
ثروت و س��رمايه و همين طور مقامات سياسی، 
رجال و... اخاذی می كرد و در بسياری از معامات 
كان اقتصادی، تجاری و نيز ساختمان سازی ها 
و بورس معامات زمين و مس��كن و... مشاركت 
فعالی داش��ت. او در داخل و در خارج از كش��ور 
شركت های تجاری و مؤسساتی با هدف استفاده 
پوششی تأس��يس كرد كه عايدات مالی فراوانی 
از آنها می ب��رد و ه��م از بودجه دولت��ی و هم از 
درآمدهای آنها سوءاستفاده و اختاس می كرد. 
پروژه جزيره كيش نمونه ای از سوءاستفاده های 
مالی نصيری در زمان رياس��تش بر ساواک بود؛ 
محلی كه برای تفريح و عياشی شيوخ خوشگذران 
حاش��يه جنوبی خليج فارس و امرای منطقه در 
نظر گرفته ش��ده بود. او در چالوس نيز برجی در 
دست احداث داشت كه با پيروزی انقاب ناتمام 
ماند و در نوشهر هم سرگرم ساختن متل بزرگی 
در جنگل و اتص��ال آن به تله كابي��ن و دريا بود. 
او آشكارا با صاحبان س��رمايه مشاركت و از آنان 
حمايت می كرد؛ برای مث��ال او در اين دوران به 
شدت از يكی از س��رمايه داران بزرگ اقتصادی 
به نام حبي��ب ثابتی معروف به »ثابت پاس��ال« 
حمايت می ك��رد. وی از يک خان��واده بهايی بود 
و با حمايت خانواده س��لطنتی و دولت به بازوی 
كمپانی ه��ای چندمليتی در ايران مبدل ش��ده 
بود. اين حمايت به قدری بود كه گويا تمام علت 
تشكيل ساواک حمايت از اموال ثابت پاسال بوده 
اس��ت. حمايت از پاس��ال تا جايی بود كه هرگاه 
كوچک ترين مخالفت و كم كاری از طرف كارگران 
پروژه های پاسال صورت می گرفت ساواک وارد 
صحنه می ش��د و با تهديد و ارعاب آنها را به سر 

كار برمی گرداند.
نصيری در س��ال های پايانی عم��ر رژيم پهلوی 
بخش اعظمی از دارايی های نقدی خود را به خارج 
از كشور منتقل كرده بود. اين اقدامات نصيری در 
سال های پايانی رياستش از او يک ماشين امضا 
س��اخته بود و ش��اه نيز به دليل اعتماد كاملش 

به وی، مخالفت خاصی ب��ا اقدامات غيرقانونی و 
نامشروع وی نمی كرد.

  بازتاب دس�تگيري نصي�ري در محافل 
سياسي خارجي

محمدرضا پهلوي برای حفظ تاج و تخت خود، در 
برابر اين گونه اقدامات نصيری س��كوت كرد و باز 
برای بقای خود، او را به زندان انداخت و هيچ كدام 
از خدمات نصيری به حكومت و فرمانبرداری اش از 
سيا، 6-، موساد و رژيم راه نجاتی پيش روی او باقی 
نگذاشت. فراخوانی، دستگيری و بازداشت نصيری 
در محافل سياس��ی و مطبوعاتی داخل و خارج از 
كشور انعكاس وسيعی پيدا كرد و با واكنش های 
مختلفی روبه رو ش��د، ولی با تمام اين واكنش ها 
نصيری تا سقوط رژيم پلوی كه چند ماهی بيش با 

آن فاصله نداشت، در زندان باقی ماند.
در روز 22 بهم��ن 1357 همزم��ان ب��ا پيروزی 
انقاب در جريان حمله به زندان ها و پادگان ها، 
ارتشبد نصيری كه همراه گروه ديگری از رجال 
و كارگزاران رژيم پهلوی در پادگان جمش��يديه 
زندانی بود همراه ديگر زندانيان آزاد می شود و در 
حالی كه سعی می كرد خود را در ميان جمعيت 
انبوهی كه اطراف پادگان در آمد و شد و فعاليت 
بودند، گم كرده و از دس��تگيری مجدد توس��ط 
انقابيون جان س��الم به در ببرد، مورد شناسايی 
قرار گرفته و دستگير می ش��ود و پس از ضرب و 
شتم و جراحاتی كه بر او وارد می شود در مدرسه 

رفاه تحويل نيروهای انقاب می گردد.
  وصف نصيري از زبان قاضي انقاب

مرحوم آيت اه صادق خلخالی كه قاضی دادگاه 
نصيری ب��ود، در بخش هاي��ی از خاطرات خود 
درباره سوابق و اقدامات نصيری به نكات جالبی 
اشاره می كند. وی می نويسد: »ارتشبد نصيری 
كه به مدت 15 س��ال در رأس كارهای حساس 
كشور از جمله سازمان اطاعات و امنيت كشور 
قرار داشت، به كلی منكر شكنجه و زندان های 
رژيم ش��ده، او گفت: م��ن در يك��ی دو روز كه 
زندان شما هستم، پی برده ام كه قبل از انقاب 
زندانيان سياس��ی را ش��كنجه می كردند. او به 

اين طريق می خواس��ت خود را تبرئه كند ولی 
چه كس��ی بود كه باور كند...؟ تمام توقيف ها و 
شكنجه ها و اعدام ها و سر به نيست كردن ها به 
دستور مستقيم س��اواک و در رأس آن نصيری 

صورت می گرفت«.
وی در ادامه می نويسد: »جعفرقلی صدری رئيس 
شهربانی كل كش��ور، هنگامی كه او را رودرروی 
نصيری ق��رار داديم تصريح ك��رد و گفت: من به 
مقتضای شغلم در رأس ش��هربانی قرار داشتم، 
تلفن ه��ای نصي��ری را گوش می كردم، ايش��ان 
بودند كه فرم��ان می دادند تا م��ردم را بگيرند و 
به زن��دان ببرند و زير ش��كنجه ق��رار دهند. اگر 
كسی در اثر ش��كنجه به قتل می رس��يد، جنازه 
مقتول را يا به پزش��ک قانونی می دادند و التزام 
می گرفتن��د به عن��وان مجهول الهويه به س��الن 
تش��ريح بيمارس��تان ها می فرس��تادند يا دفن 
می كردند. اينها مطالبی بود كه سپهبد جعفرقلی 
صدری در مقابل نصيری به آن اذعان كرد. با توجه 
به اين موضوع آيا می ش��د فان ساواكی را مورد 
تعقيب يا حبس يا اعدام ق��رار دهيم. ولی رئيس 
ساواک را كه از زمان سقوط مصدق به بعد مصدر 
حساس ترين پست های اين مملكت بوده و از زير 
و بم سياست ها و جنايات رژيم، اطاعات عميق 

داشته تبرئه كنيم؟«
آيت اه خلخالي در ادام��ه در رابطه با تخلفات 
نصيری بر اس��اس اس��ناد و مدارک موجود در 
دادرس��ی دادگاه انقاب می نويس��د: »او ثروت 
هنگفتی را برای خود و فاميلش تهيه كرده بود. 
خانه او در نيس فرانسه معروف بود. او خانه ها و 
كاخ های متعدد ديگ��ری در تهران و اطراف آن 
و مازندران و س��منان داش��ت. او توانسته بود با 
هژبر يزدانی، يكی ديگر از مهره های كثيف شاه 
و همچنين با خانواده »روشن« كه بهايی بود و 
در سراس��ر ايران در دامداری و خريد و فروش 
گوشت، ش��ركت فعال داشتند ش��ريک شود و 
در همه زمينه های دامداری و كشاورزی و وارد 
كردن گوش��ت، از خ��ارج ثروت سرس��ام آوری 
به دس��ت آورد. نصيری در چندين ش��ركت در 
تهران س��هيم بوده و چون نفوذ داش��ت با تمام 
اين ثروتمندان معامات نامشروع انجام می داد. 
او بس��يار كثيف، زن باز و قمارباز و مشروب خوار 
و زمين خوار بود. همه اي��ن مطالب را جعفرقلی 
صدری با دلي��ل و مدرک بيان داش��ت. پرونده 
آنها در دادرسی دادگاه انقاب و ادارات مربوطه 
موجود است و می توان همه آنها را تدوين كرد و 
سپس به چاپ رساند... او به مقتضای شغل خود 
نمی توانست در جريان سركوب مبارزان بی نقش 
باش��د. او در گرفتار كردن و تبعيد فرس��تادن 
علمای اس��ام از جمله امام خمينی چه قبل از 
كاپيتواس��يون و چه بعد از آن، نقش اساس��ی 
ايفا كرد. نابود كردن كانون های فعال اس��امی 
و سوزاندن كتاب ها و آتش زدن مدارس دينی، 
خراب ك��ردن فيضيه و كش��تار دس��ته جمعی 
طاب علوم دينی در قم و نيز كشتار بی رحمانه 
15 خرداد، در سراسر ايران به دستور مستقيم 
شاه و ايادی او، نصيری و پاكروان و ناصر مقدم و 
جعفرقلی صدری و رحيمی و ربيعی و خسروداد 

صورت می گرفت«.
  فرقه بهائيت در دوران رياس�ت نصيري 

بر ساواك
برخي روزنامه ن��گاران مش��هور دوره پهلوي نيز 
درباره انديشه و آئين نعمت اه نصيري داوري هاي 
جالبي دارند. به عنوان نمونه، اسكندر دلدم درباره 
وي مي نويس��د: »نصيری فرد بی اعتقادی بود و 
به همين دلي��ل موافق تارومار ك��ردن مردم در 
نهضت اس��امی امام بود. او اعتقاد داشت اسام 
آيين ارتجاعی اس��ت و برای مملكت خطر دارد 
و به همين س��بب در دوران رياستش در ساواک 
بيش��ترين مبارزه را با نيروهای مذهبی به عمل 
آورد و تاش كرد ريشه اس��ام را بخشكاند. وی 
زمانی هم مخفيانه تغيير دي��ن را در ايران تبليغ 
می كرد و معتقد بود اين مس��ئله ضروری است و 
دين اسام را مختص اعراب می دانست كه نبايد از 
آن تبعيت كرد. اين تفكر غالب روشنفكران دوره 
پهلوی بود. وی تبليغات ويژه ای را برای تغيير خط 
فارسی در مطبوعات آغاز كرد. نصيری معتقد بود 
تغيير خط فارسی از حروف عربی به اتين باعث 

می شود ارتباط ما با اعراب قطع شود.«
وي در ادامه درباره نقش نصيري در تقويت جامعه 
بهائي��ان در دوران رياس��ت خويش بر س��اواک 
منحله آورده است: »حضور وی در ساواک باعث 
تغيير وضعيت فرق��ه بهائيت در ايران نيز ش��د. 
اين فرقه كه تا قبل از سال 1343 با برخوردهای 
اجتماعی زيادی روبه رو ب��وده و حتی در بعضی 
از قصب��ات و روس��تاها خانه های آن��ان از طرف 
مردم به آتش كشيده می شد، در زمان نصيری با 
حمايت ساواک و دولت به كسب هويت اجتماعی 
پرداخته و با توان بيشتر به اشاعه اعتقادات خود 
می پرداختند. اين فرقه كه تا قبل از سال 1342 
از اس��تخدام شدنشان در دس��تگاه های دولتی، 
ارتش و وزارتخانه ها ممانع��ت به عمل می آمد با 
رياس��ت نصيری با اطمينان از حمايت ساواک، 
دولت و به ويژه شاه، با افتخار و بدون پنهان كاري 
به اس��تخدام دول��ت درمي آمدن��د. ازم به ذكر 
اس��ت محل وادت نعمت اه نصيري، روستايي 
بهايي نشين در حوالي سمنان بود و بهايي بودن 

وي را همه مردم مي دانستند«.
  و كام آخر...

نعم��ت اه نصي��ري نش��انه اي اس��ت از خوي 
فرصت طلبي انس��ان كه ب��ه گاه نمايان ش��دن 
عائم برخورداري هاي دنيوي، پرشتاب به سوي 
آن مي دوند و محاس��به پاي��ان كار را نمي كنند. 

فاعتبروا يا اولي اابصار!
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روزنامه های تهران به نقل از مقامات، 
اتهام نصيری را فساد مالی از جمله 
دريافت وامی به ارزش 743 ميليون 
دار اع�ام كردن�د. در آن زم�ان 
ديگر برای هم�ه مردم روش�ن بود 
كه رژي�م پهلوی حكومت�ی آلوده و 
فسادپرور اس�ت و نه تنها نصيری، 
بلكه خانواده پهلوی نيز از اين اتهام 
مب�را نيس�تند و اين مس�ئله فقط 
دستاويزی برای فريبكاری شاه است
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رهنمود

فناورى نانو ارزش دارد
  پيشرفت كار فناورى نانو درواقع براى ما عاوه 
بر اينكه خودش ارزش دارد، از اين جهت هم كه 
يك نمونه اى است كه ما بتوانيم در همه  كارهاى 
كشور از اين نمونه تبعيت كنيم و آن را معيار قرار 

بدهيم، براى ما ارزش دارد. 
  ما خيلى از استعدادها را كه در كشورمان 
وجود دارد نمى شناس��يم؛ ميدان را باز كنيم 
براى اينكه اين اس��تعدادها ش��ناخته بشوند 

و بيايند.
بيانات رهبر انقاب در جمع نخبگان- 
بهمن ۹۳

  مترجم: علي طالبي
محققان سيس�تم كامپيوت�ري را عرضه 
كرده  ان�د ك�ه مي توان�د اش�ياي دني�اي 
واقعي را ببيند و بر اس�اس روش مش�ابه 
يادگيري بصري كه انسان ها از آن استفاده 
مي كنن�د، كش�ف و شناس�ايي كنن�د. 
اين سيستم نوع پيشرفته اي از تكنولوژي به نام 
»بينايي رايانه اي است كه به كامپيوترها اين 
امكان را مي دهد كه تصاوير بصري را بخوانند 
و شناس��ايي كنند. اين گام مهمي در جهت 
سيستم  هاي عمومي هوش مصنوعي است. 
كامپيوترهايي كه خودش��ان ياد مي گيرند، 
حسي هستند، تصميماتي بر پايه استدال 
مي گيرند و با انسان ها به صورت انساني تري 
تعامل مي كنند. هرچند سيستم هاي بصري 
كامپيوتره��اي هوش مصنوع��ي كنوني به 

صورت فزاينده اي قدرتمند و توانمندند، براي 
وظيفه خاصي طراحي ش��ده اند و اين به اين 
معني اس��ت كه توانايي آنها براي تشخيص 
آنچه مي بينند به اندازه اي كه توسط انسان ها 
آموزش داده  ش��ده و برنامه ريزي ش��ده اند 

محدود است. 
حتي بهترين سيس��تم هاي بينايي رايانه اي 
كنوني نمي توانند با ديدن تنها بخش مشخصي 
از يك جسم تصوير كامل آن را خلق كنند و 
سيستم ها ممكن است با ديدن يك جسم در 
يك محيط ناآش��نا گول بخورند. مهندسي 
قصد دارد سيس��تم هايي ب��ا آن توانايي ها را 
بسازد؛ مانند انسان ها كه مي توانند تشخيص 
دهند به يك س��گ نگاه مي كنند، حتي اگر 
حيوان پشت يك صندلي پنهان شده باشد و 
تنها پنجه ها و دمش ديده شود. انسان ها البته 

به راحتي مي توانند درك كنند سر و باقي بدن 
سگ كجاست، اما اين توانايي هنوز در بيشتر 
سيس��تم هاي هوش مصنوعي وجود ندارد. 
البته كامپيوترها همچنين نمي توانند با دليل 
منطقي توضيح دهند كه شي ء در تصوير چه 
چيزي را نشان مي دهد: سيستم هاي بر پايه 
هوش مصنوعي مانند انس��ان ها يك تصوير 
دروني يا مدل بر پايه قضاوت صحيح از جسمي 
كه ياد گرفته اند نمي سازند. واني رويچودري 
اس��تاد مهندس��ي برق و كامپيوتر دانشگاه  
UCLA و محقق اصل��ي مطالعه مي گويد: 

»خوشبختانه اينترنت دو چيز را براي كمك 
به سيس��تم بينايي رايانه اي كه از مغز الهام 
گرفته شده فراهم كرده است تا مانند انسان ها 
ياد بگيرد. يكي وفور تصاوير و ويدئوهايي است 
كه سوژه هاي يكساني را نمايش مي دهند و 

ديگري اين است كه اين س��وژه ها از زواياي 
مختلفي نشان داده مي شوند؛ مبهم، چشم 
پرنده، از زاويه نزديك... و آنها در محيط هاي 

مختلفي قرار دارند.« 
محققان سيستم را با حدود 9 هزار تصوير كه 
در هر تصوير مردم و اجسام ديگر وجود داشت، 
آزمايش كردند. برنامه توانست بدون راهنمايي 
اضافه و بدون اينكه تصاوي��ر عامت خورده 
باشند يك مدل با جزئيات از بدن انسان بسازد. 
مهندسان آزمايش هاي مشابهي را با استفاده 
از تصاوير موتورس��يكلت، ماشين و هواپيما 
انجام دادند. در تمام موارد، سيستم هاي آنها 
بهتر يا حداقل به خوبي سيستم هاي قديمي 
بينايي رايانه اي كه با س��ال ها تمرين توسعه 

پيدا كرده بودند، عمل كرد. 
منبع: ساينس ديلي

روز
وير 

تص

متخصصان خودروس�ازي يك ش�ارژر فوق س�ريع 
خودروي برقي پرتابل توس�عه داده ان�د كه مي توان 
آن را در پاركينگ خانه نص�ب كرد تا خودروي برقي 
كاب�ران را تنها ظ�رف 1۷ دقيق�ه كامل ش�ارژ كند. 
شركت خودروسازي فولكس واگن مي خواهد به صاحبان 
خودروهاي برقي اطمينان دهد كه هميشه مي توانند از 

شارژ كافي براي رانندگي خودروي برقي خود برخوردار 
باشند. اين شركت يك ش��ارژر پرتابل توسعه داده است 
كه ظرفيت شارژ ۳۶۰ كيلووات س��اعتي دارد و با شارژ 
س��ريع ۱۰۰ كيلوواتي مي تواند حداكثر تا ۱۵ خودروي 
برقي با ميانگين زمان ۱۷ دقيقه ش��ارژ كن��د. بنابراين 
به جاي نياز به پيدا كردن يك ايس��تگاه شارژ در شهر، 

مي توان خودروي خود را در پاركينگ خانه شارژ كرد. در 
واقع اين شارژر، يك پاوربانك است، منتها اين بار به جاي 
تلفن همراه، براي خودروي شما است. اين شارژر مي تواند 
عاوه بر انرژي الكتريكي، از طريق انرژي خورشيدي يا 
باد نيز شارژ شود و مي تواند به عنوان يك ايستگاه شارژ 

دائمي نيز استفاده شود.

شارژ  سریع خودروي برقي در پارکینگ خانه

ساخت رایانه ای با قابلیت های بصری انسان فناوري

توسعه میكروسكوپ نوري پیشرفته توسط چیني ها
چيني ه��ا اخي��راً موف��ق ب��ه توس��عه 
ميكروس��كوپ هاي نوري با وضوح باا 
شده اند كه توسط آن مي توانند اشيايي 
را كه حت��ي ۵۰ نانومتر عرض دارند نيز 
مش��اهده كنند. اين ميكروس��كوپ ها 
دانش��مندان را ق��ادر مي س��ازند ت��ا 
پروس��ه هاي مولكول��ي ظري��ف درون 
سلول ها را در زمان واقعي مشاهده كنند، 
اين امر آنها را قادر به توس��عه داروهاي 
جديدتر نيز مي سازد. ميكروسكوپ هاي نوري سنتي براي بررسي اشيا و ساختارهاي كوچك مفيد 
هستند، اما هنگامي كه دانشمندان قصد بررسي اجسام كوچك تر از نصف طول موج نور را دارند، 

مي بايست دو شي ء مذكور را يكي كنند و سپس آن را مورد بررسي قرار دهند. 
اين اخت��راع به چيني ها كمك كرده اس��ت تا يكي از كش��ورهاي پيش��رو جهان در توس��عه 
ميكروسكوپ هاي با وضوح باا باشند. با اين حال، ميكروسكوپ هاي فوق با وضوح فوق العاده 
بااي چيني ارزان تر از ديگر ميكروسكوپ هايي است كه كشورهاي ديگر توسعه داده اند و وضوح 
آنها نيز براي انجام بس��ياري از آزمايش هاي مهم كافي اس��ت. به گفته اين مؤسسه هم اكنون 
بسياري از اين ميكروسكوپ ها مورد آزمايش و استفاده بسياري از مؤسسات داخلي و خارجي 

قرار گرفته اند. 
-----------------------------------------------------------------------

دستگاهي که آب را به سوخت تبدیل مي کند
محققان يك دستگاه توليد كردند كه آب 
را به هيدروژن و اكسيژن تبديل مي كند 
و مي تواند براي توليد نيروي برق مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. در اين راس��تا يك 
دس��تگاه طراحي كرده اند كه آب را به 
س��وخت تبديل مي كند و روش كارايي 
آن نيز بر اساس عملكرد ريه هاي انسان 
است. اين گجت كه ۱۰۰ برابر نازك تر 
از موي انسان است، آب را به اكسيژن و 
هيدروژن تبديل مي كند. اين امر به اين معنا است كه مي توان از اين دستگاه براي توليد انرژي پاك 
و بدون كربن برق استفاده كرد. محققان پروژه معتقدند اين روش مي تواند به فناوري هاي انرژي 
سبز از قبيل سلول هاي سوختي كمك كند كه عملكرد بهتري داشته باشند. اين گروه تحقيقاتي 
با الهام از عملكرد ريه ها بر اين باور بودند كه دستگاه تنفسي كه توسط پستانداران مورد استفاده 
قرار مي گيرد، يكي از پيچيده ترين سيستم هاي مبادله گاز دوطرفه در طبيعت است. اكسيژن و 
هيدروژن توليدشده در دستگاه از طريق يك غشاي نازك در دستگاه حمل مي شوند. اين امر نيز 
مشابه با عملكرد آلوئل ريه  انسان است. »كيسه هوايي« يا »آلوئل« انتهايي ترين بخش ناي و بخشي 
از پارانشيم)بافت( شش است. كيس��ه هوايي در واقع محل اصلي مبادله گازهاي هواي تنفسي با 

گازهاي خون است و تنها در پستانداران وجود دارد. 
-----------------------------------------------------------------------

روبات پوشیدنی با جهت یابي خودکار رونمایي مي شود
يك توليدكننده تجهيزات الكترونيكي 
از نس��خه ارتقايافت��ه اگزواس��كلتوني 
مخصوص كارگ��ران رونمايي مي كند 
كه با هر ساعت ش��ارژ چهار ساعت كار 
مي كن��د و قابليت جهت ياب��ي خودكار 
آن ارتقا يافته اس��ت. اين اگزواسكلتون 
مخصوص قس��مت تحتاني بدن است و 
به كارگران كارخانه ه��ا كمك مي كند 
باره��اي س��نگين را به م��دت طواني 
جابه جا كنند، همچنين از ميزان خستگي كارگران و احتمال جراحات حين كار نيز مي كاهد. در 
حال حاضر كاربران بايد قبل از آغاز به كار با اگزواسكلتون، آن را با بندي به بدن خود محكم كنند. 
نسخه ارتقايافته مجهز به واحد پشتيباني از پشت بدن كارگر است اما قسمت پاي آن كوتاه تر شده 
است. همچنين دو مكانيسم بند قابل تنظيم در قسمت شكم وجود دارد. هنگامي كه كارگر با زاويه 
۶۵ درصد خم مي شود، اين اگزواسكلتون به طور اتوماتيك فعال مي شود و 9۰ درجه انعطاف پذيري 
در كمر را فعال مي كند. هنگامي كه كاربر به وضعيت ايستاده برمي گردد، سيستم كمكي غيرفعال 
مي شود. اگزواسكلتون به ازاي هر ساعت ش��ارژ مي تواند چهار ساعت كار كند. در كنار اين موارد 

قابليت هاي برقراري ارتباط و جهت يابي خودكار آن نيز بهبود يافته است.
---------------------------------------------------------------------- 

تایر بدون باد براي دوچرخه ساخته شد
يك شركت آلماني تايرهايي بدون هوا 
براي دوچرخه ابداع ك��رده كه مي توان 
در محيط هاي مختلف از آن اس��تفاده 
ك��رد. ابداع تايره��اي بدون ه��وا براي 
دوچرخه طوري طراحي ش��ده اند كه با 
محيط هاي مختلف س��ازگار مي شوند. 
اين شركت با استفاده از پرينتر سه بعدي 
و ترموپاس��تيك ارتجاع��ي تايرهاي 
مذكور را ساخته است. اين تايرها بسيار 
انعطاف پذير هس��تند و بافت مقاومي دارند. تايرهاي مذكور به صورت س��ه ايه ساخته شده اند 
بنابراين به هيچ هوايي نياز ندارند. دوچرخه سوار مي تواند استيك دوچرخه خود را براي استفاده 

در كوه، جاده يا شرايط آب و هوايي مختلف شخصي سازي كند. 

دستاورد

پزشکي

 دانشمند ایراني
ماهیچه مصنوعي ابداع کرد

يك دانش��مند ايراني هم��راه دو محقق ديگر 
با اله��ام از اريگامي نوعي ماهيچ��ه مصنوعي 
 اب��داع ك��رده كه ب��ه ان��دازه ماهيچه انس��ان

 قدرتمند است. 
مجيد تق��وي، دانش��مند ايراني ب��ه همراه دو 
محقق ديگر در دانشگاه بريستول يك ماهيچه 
مصنوعي ابداع كرده اند ك��ه قدرت هر چيزي 
از ميكروروبات ها ت��ا س��اختارهاي فضايي را 
افزايش مي دهد. آنها با اله��ام از هنر اريگامي 
اين فناوري را ابداع كرده ان��د. آنها درحقيقت 
دس��تگاهي ابداع كرده اند كه به اندازه ماهيچه 
انسان قدرتمند است و مي تواند هزار برابر وزن 

خود را بلند كند.
 اين گروه از مهندس��ان آزمايش��گاه روباتيك 
بريس��تول و مهندس��ي رياضي با الهام از هنر 
اريگامي اين فناوري را ابداع كرده اند. اختراع 
آنها با اس��تفاده از نيروهاي الكترواس��تاتيكي 
فعال مي ش��ود. اين س��اختارها را مي توان از 
تركي��ب م��واد عاي��ق و رس��انا مانن��د فلز و 
پاس��تيك و حتي كاغذ و قلم نيز س��اخت. با 
كمك اين فن��اوري الكترواريگام��ي مي توان 
ب��ه ج��اي موتور ه��اي الكترومغناطيس��ي از 
جايگزين هاي سبك و بي س��روصدا استفاده 
كرد. از آنجا كه دس��تگاه هاي الكترواستاتيك 
نيازمند جريان هاي برق باايي نيستند، گرماي 
كمتري توليد مي كنند و كارآمدتر از موتورهاي 

الكتريكي هستند.

راز دیابت نوزادان کشف شد
محققان موفق به كش��ف مكانيسم هاي پشت 
پرده ديابت نوزادي ش��دند. گاه��ي ديابت در 
نوزادان بس��يار كوچك و طي شش ماهه اول 
زندگي آنها تش��خيص داده مي شود و در اين 
موارد مش��كل جهش هاي��ي در ژن كدكننده 

انسولين است. 
اين جهش ها تنها در يك نس��خه از ژن يافت 
مي ش��وند. اين بدين معني اس��ت كه نيمي از 
انسولين توليدي آنها طبيعي است و بايد براي 
تضمين طبيعي بودن س��طح قند خون كافي 
باش��د. با اين حال، در اين نوزادان بعد از مدت 
كوتاهي)چند ماه( به طور كلي ترشح انسولين 

متوقف مي شود. 
به نظر مي رس��د كه اين امر به وسيله اثر منفي 
انسولين جهش يافته درون سلول ايجاد شود 
اما مكانيس��م اي��ن فرايند به خوبي ش��ناخته 

نشده است.
 انس��ولين جهش يافته منجر ب��ه يك واكنش 
اس��ترس مزمن در س��لول هاي بتا مي ش��ود 
و تصور مي ش��ود ك��ه اين امر منج��ر به مرگ 
سلول مي شود. درك جزئيات عواقب استرس 
سلول هاي بتا بسيار مهم است زيرا ممكن است 
منجر به تكوين داروهايي براي مهار اشكال نادر 

و شايع ديابت ها شود.

 دستاورد

حسگري که ویروس هاي سرطان زا را شناسایي مي کند
محققان كشورمان در فاز آزمايش��گاهي با اس��تفاده از نانوذرات نوراني موفق به طراحي و ساخت 
نانو حسگري براي شناسايي نوعي ويروس سرطان زا در بدن ش��دند. دكتر محدثه زارعي قبادي، 
پژوهشگر پسادكتري دانشگاه تهران با اشاره به ويژگي هاي منحصربه فرد نانوساختارهاي كربني، 
گفت:  نانوساختارهاي كربني عاوه بر دارا بودن خصوصيات نوري و الكتروشيميايي ويژه، قابليت 
اتصال به زيس��ت مولكول ها را دارند كه مي تواند عملكرد آنها را به طور قابل توجهي بهبود بخشد. 
از اين  رو نانوساختارهاي كربن به طور گس��ترده در حوزه هاي مختلف پزشكي كاربردي از جمله 
زيست حسگرها، دارورساني و تحويل ژن استفاده مي شوند. اين محقق با بيان اينكه انتقال انرژي 
بين نقاط كربني و نانوذرات مغناطيسي آهن پوشش داده شده با طا سازوكار عملكرد اين نانوحسگر 
را تشكيل مي دهد، ادامه داد: به اين صورت كه همپوشاني طيف نشري نقاط كربني و طيف جذبي 
نانوذرات مغناطيسي آهن پوشش داده ش��ده با طا، فاصله  چند نانومتري بين نانوذرات دهنده و 
گيرنده  انرژي و همچنين برهمكنش دوقطبي- دوقطبي شرايط ازم را براي عملكرد مطلوب اين 

نانوحسگر فراهم مي كند.

  مترجم: رضا محمدي
سنس�ورهاي ن�رم ام�ن در ن�وك و 
ح�ركات،  اش�اره  انگش�ت  انته�اي 
كش�ش و فش�ار انگش�ت را در زم�ان 
انج�ام فعاليت  ه�اي مختل�ف مانند خم 
و راس�ت ك�ردن انگش�ت و برداش�تن 
اجس�ام و جعبه  ها تش�خيص مي دهند. 
نوزاداني كه زودت��ر از موعد به دنيا مي آيند 
معمواً ب��ا ناتواني هاي عصب��ي- حركتي و 
ناتواني هاي پيشرفت شناختي رشد مي كنند. 
بهترين راه براي كاهش اثرات اين ناتواني ها 
اين است كه مش��كات آنها زودتر از طريق 
مجموعه اي از آزمون هاي شناختي و حركتي 
تشخيص داده ش��ود. اما اندازه گيري و ثبت 
دقيق توابع حركتي كودكان خردسال دشوار 
است. همانطور كه هر پدر و مادري به شما 
مي گويد كودكان نوپا تمايلي به پوش��يدن 
دستگاه هاي بزرگ در دستانشان ندارند يا به 

خوردن چيزهايي كه نبايد عاقه مندند. 
محققان يك سنسور پوشيدني غير سمي نرم 
ساختند كه بدون مزاحمت به دست اضافه 
مي شود و نيروي فشار دادن چيزي با دست و 

حركت دست و انگشتان را اندازه مي گيرد. 
محققان دفتر توس��عه تكنول��وژي هاروارد 
مجموعه اي از دارايي هاي معنوي مربوط به 
معماري سنسورهاي نرم جديد را ثبت كرده 
است و به دنبال فرصت هاي تجاري براي اين 

فناوري ها است. 
راه حل براي حساسيت از پتاسيم يديد كه 
يك مكمل غذايي رايج اس��ت و گليسرول 
كه يك افزودني غذايي رايج اس��ت، ساخته 
شده اس��ت. بعد از يك دوره تركيب كوتاه 
گليسرول ساختار كريستالي پتاسيم يديد 
را مي شكند و كاتيون هاي پتاسيم و يون هاي 
يديد )I- ( را ايجاد مي كند و مايع رس��انا را 
مي سازد. از آنجا كه گليس��رول نرخ تبخير 
پايين تري از آب دارد و پتاسيم يديد به شدت 
حل  پذير اس��ت مايع ه��م در مقابل طيف 
ميزان هاي مختلف دما و رطوبت پايدار است 

و هم رساناي خوبي است. 

يوجي��ن گلدفيل��د مج��ري ط��رح ك��ه 
هماهنگ كننده مطالعه و اس��تاد دانش��يار 
در برنام��ه علوم رفت��اري در بيمارس��تان 
كودكان بوستون است، مي گويد: »ما معمواً 
مي بينيم نوزاداني كه زود به دنيا مي آيند يا 
به اختاات رشد اوليه مبتا هستند پوست 
بس��يار حساس��ي دارند.« همچنين اضافه 
مي كند: »اين وس��يله با چسبيدن به نوك 
انگشت در اطراف نقاط حساس دست كودك 

اطاعات دقيقي مي دهد.«
گلدفيل��د و همكاران��ش در ح��ال حاضر 
عملكرد حركتي را با استفاده از آزمايشگاه 
ضبط حركت مطالعه مي كنند. در حاليكه 

ضبط حرك��ت مي تواند چيزه��اي زيادي 
درباره حرك��ت بگويد. نمي توان��د نيرو را 
اندازه  گي��ري كن��د، كه براي تش��خيص 
ناتوانايي هاي عصبي- حركتي و پيشرفت 

شناختي حياتي است. 
اين مقال��ه دس��تگاه را تنها روي دس��تان 
بزرگس��ال آزمايش كرده اس��ت. در آينده 
برنامه محققان اين است كه مقياس دستگاه 
را كوچك كنن��د و روي دس��تان كودكان 

آزمايش كنند. 
 راب وود، پروفسور علوم مهندسي و نويسنده 
ارش��د اي��ن مطالع��ه مي گوي��د: »توانايي 
مقدارس��نجي حركات پيچيده انسان يك 
ابزار تشخيصي بي س��ابقه به ما مي  دهد.« 
او همچنين اضافه مي كن��د: »تمركز روي 
پيش��رفت مهارت هاي حركتي در كودكان 
نوپ��ا چالش ه��اي منحصربه  ف��ردي براي 
چگونگي ادغام تعداد بس��ياري سنسور در 
يك دس��تگاه پوش��يدني كوچك، سبك و 
ساده به همراه دارد. اين سنسورهاي جديد 
اين چالش ها را حل مي كنند و اگر ما بتوانيم 
سنسورهاي پوشيدني براي چنين وظيفه 
مورد نيازي خلق كنيم، باور داريم كه اين كار 
راه را براي نرم افزارهاي تش��خيص، درمان، 
رابط هاي انسان- كامپيوتر و واقعيت مجازي 

باز مي كند.«
منبع: ساينس ديلي

يك سنسور نرم پوشيدني امن براي حركت دست و انگشتان



  زنجان: رئيس اداره تبليغات اس��امي شهرس��تان زنجان گفت: در 
ايام فاطميه دوم هم كه با دهه فجر مقارن اس��ت ۷۰۰ برنامه در مناطق 
شهري و روستايي شهرستان زنجان برگزار مي شود.  حجت ااسام جليل 
مختاري نيا به ايام فاطميه اشاره كرد و افزود: با توجه به روايات، دو فاطميه 
وجود دارد و اداره تبليغات اسامي براي اين دو روايت برنامه هايي را در 
مناطق شهري و روستايي شهرستان زنجان پيش بيني كرده است.  رئيس 
اداره تبليغات اسامي شهرس��تان زنجان ادامه داد: در ايام فاطميه اول 
۲۰۰ مبلغ و مبلغه به مناطق شهري و روستايي شهرستان زنجان اعزام 

مي شوند كه براي اين ايام بيش از ۲۰۰ برنامه پيش بيني  شده است. 
  شاهرود: معاون استاندار و فرماندار شاهرود از مركز آفرينش هاي 
هنري روس��تاي ديزج بازديد و با اس��تادنوري س��ازنده نازك ترين و 
بزرگ ترين خش��ت هاي جهان ديدار و گفت وگو ك��رد.  رضانوري در 
اين دي��دار از فعاليت هاي صورت گرفته و س��اخت المان هاي ميادين 
در س��ال هاي گذش��ته مطرح و از برنامه هاي آتي هنري و آموزشي و 
كاربردي و ايده هايي كه منجر به كار آفريني مي شود گزارشي را ارائه 
كرد.  فرماندار شاهرود نيز ضمن بازديد از آثار ركورد سراميك و سفال 
از نازك ترين خشت جهان با نام )نفس( كه نور را از خود عبور مي دهد 
بازديد نمود با اش��اره به اينكه هنر اس��امي به معناي دميدن روح در 
انسان هاست افزود: هنرمند، هنر خود را معطوف به خدا و معرفت افزايي 
مي كند. وي در ادامه بيان كرد اميدوارم استفاده از هنر در كارآفريني و 

اشتغال مد نظر قرار گيرد. 
  كرمانشاه: مس��ئول بسيج دانش آموزي اس��تان كرمانشاه از اعزام 
۳۸۰۰ دانش آموز به مناطق عملياتي جنوب كشور خبر داد.  محمدرسول 
اكبري با بيان اينكه از چهاردهم بهمن ماه اعزام دانش آموزان به اردوي 
راهي��ان نور جنوب آغاز مي ش��ود، اظهار داش��ت: اين اردوه��ا با اعزام 
دانش آموزان پسر آغاز خواهد شد و تا پايان اسفند ماه نيز ادامه دارد.  وي 
بيان كرد: در اين دوره از اردوها تا پايان س��ال ۳ هزار و ۸۰۰ دانش آموز 
دختر و پسر به مناطق عملياتي جنوب اعزام مي شوند.  مسئول بسيج 
دانش آموزي استان كرمانشاه دوره هاي اعزامي را سه روزه اعام كرد و 
افزود: اين دوره ها ويژه دانش آموزان دبيرستاني است و در حال حاضر به 

دليل امتحانات دانش آموزان اعزام ها متوقف شده است.

حتماً نام بنياد برك��ت را بيش از هرج��ا در كنار 
مدارسي ديده باش��يم كه در مناطق محروم و كم 
برخوردار س��اخته ش��ده اند. يا در كامي ساده تر 
ش��ايد اين بنياد بركت بيش تر به عنوان يك نهاد 
مدرسه س��از در جامعه شناخته  ش��ود اما در واقع 
اين گونه نيست و بنياد بركت در حوزه هاي مختلفي 
هم چون اش��تغالزايي، توانمندس��ازي اقتصادي، 
س��اخت مس��اجد و مراكز فرهنگ��ي و خانه هاي 
عالم، احداث مراكز بهداش��ت و درمان، ساخت و 
تكميل بيمارستان و مراكز درمان سرطان، انجام 
امور عمران��ي و زيربنايي، ارائ��ه  خدمات بيمه اي، 
حمايت مالي و معنوي از ايتام، درمان بيماري هاي 
صعب الع��اج و... حضور و فعاليت مؤث��ر دارد.  در 
همين راستا مديرعامل بنياد بركت با بيان اينكه 
تا به امروز ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ فرصت ش��غلي ايجاد 

كرده ايم و ۲۵۰۰ روس��تا را به ط��ور كامل تحت 
پوش��ش قرار داده ايم، به »جوان« مي گويد: »اگر 
بخواهيم پرون��ده بنياد برك��ت را در طول حيات 
و فعاليتش مورد بررس��ي قرار دهيم به مجموعه 
اقداماتي مي رسيم كه در نهايت بايد اذعان كنيم 
در اين م��دت ۹۱ هزار ميليارد ري��ال در ۳۵ هزار 
و ۵۰۰ پروژه س��رمايه گذاري كرده اي��م. اما از اين 
مجموع پروژه تع��داد ۱۴ هزار به پايان رس��يده 
و باقي آنها يعن��ي ۲۱ هزار پروژه  در دس��ت اقدام 
است.« مهندس س��عيد جعفري كه حاا بر روي 
س��منان و رفع محروميت مناط��ق مختلف اين 
استان متمركز است، به فعاليت هاي بنياد بركت 
در سمنان اشاره كرده و ادامه مي دهد: »۳۷ طرح 
با اعتباري بالغ بر ۸۰۰ ميليارد ريال را در اس��تان 
انجام داده ايم يا در دس��ت اجرا داريم. با مشاركت 

در شش واحد توليدي، ۲۶۰۰ فرصت شغلي ايجاد 
كرده و سپس از چهار واحد خارج شده ايم و آنها را 
به كارآفرينان محلي واگذار كرده ايم.« وي با اشاره 
به ايجاد اشتغال آفريني مس��تقيم براي ۴۷ نفر و 
غيرمس��تقيم براي بيش از ۱۸۸ نفر در كارخانه 
ساتراپ مهدي شهر تأكيد مي كند: »با راه اندازي 
فاز ۲ و گسترش پروژه، ۹۰ نفر در اين واحد توليدي 
مش��غول به كار خواهند ش��د.« اما اگر قرار باشد 
اقدامات بنياد بركت در استان سمنان مورد بررسي 
قرار گيرد به آمار و ارقام و پروژه هاي بسيار خوبي 
مي رسيم.  اين بنياد ۱۹ مدرس��ه با ۱۴۰ كاس 
درس و ۱۲۰ ميليارد ريال بودجه در استان احداث 
كرده. هم چني��ن در قالب طرح برك��ت خانواده، 
۱۱ زوج كه مشكل ناباروري دارند، تحت پوشش 
حمايتي قرار گرفته اند. از ۵۲۱ كودك يتيم نيز در 

استان حمايت مي شود و به ۳۸۵ متقاضي هم وام 
قرض الحسنه پرداخت شده است.  مديرعامل بنياد 
بركت براي كامل شدن اين گزارش، از مشاركت 
بنياد بركت در تكميل و راه اندازي بيمارستان ۱۶۴ 
تختخوابي گرمسار خبر داده و مي گويد: »حدود 
۲۵۰ ظرفيت اشتغالزايي را در شهرهاي گرمسار و 
آرادان در دست اجرا داريم كه ۱۵۰ فرصت شغلي تا 

پايان سال به بهره برداري مي رسد.«
  صنايع كوچك ناجي اقتصاد كشور

وقتي از صنعت و اشتغال صحبت مي كنيم حتماً 
بايد صنايع كوچك و متوسط را در نظر داشته باشيم. 
صنايعي كه نجات دهنده اقتصاد كشور هستند و 
مي توانند براي شهرستان ها و روستاهاي كوچك 
مولد و تأمين كننده معيشت مردم باشند.  معاون 
هماهنگي س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
كه جهت شركت در مراس��م بهره برداري از طرح 
مشاركتي توانمندس��ازي اقتصادي و اشتغالزايي 
بنياد بركت به مهدي شهر سمنان رفته بود سياست 
كلي و اصولي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
را توجه به صنايع كوچك و متوسط عنوان كرد و 
گفت: »اين صنايع، مردم مح��ور بوده و مي توانند 
اقتصاد كشور را فعال كرده و از وضعيت كنوني نجات 
دهد.« دكتر سيدمصطفي سيدهاشمي با بيان اينكه 
كمك به توسعه صنايع كوچك و متوسط، ايران را 
از حيث توليدات داخل��ي تقويت و موجب افتخار 
كشور مي شود، اظهار اميدواري كرد كه به زودي 
فاز دوم گروه صنعتي ساتراپ راه اندازي شود.  وي 
توجه ويژه  ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( به 
كارآفرينان و اش��تغالزايي را مورد توجه قرار داد و 
تصريح كرد: »متأسفانه در كشور ما آنچنان كه بايد 
و شايد به كارآفرينان بها داده نمي شود، اما ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در راستاي تحقق 
اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد رهبر معظم انقاب، 
قدرداني ويژه از كارآفرينان و تعأمل و مساعدت با 
آنها را در دستور كار دارد.« سيد هاشمي با اشاره به 
واردات ساانه دستكش هاي صنعتي از كشورهايي 
چون مالزي و كره، عنوان كرد: »با راه اندازي كارخانه   
ساتراپ مهدي شهر و واحد هاي اين چنيني، مي توان 
در اين زمينه خودكفا شد.« معاون هماهنگي ستاد 
اجرايي فرمان حض��رت ام��ام)ره( از توزيع ۳۰۰ 
هزار بسته نوش��ت افزار در مناطق محروم توسط 
اين ستاد خبر داد و گفت: »هم چنين پكيج هاي 
س��امت، ورزش��ي و تربيت بدني از سوي ستاد 
اجرايي فرمان حضرت ام��ام)ره( به دانش آموزان 
مناطق كم تر برخوردار ارائه مي شود.« سيدهاشمي 
تقبل هزينه هاي درمان كودكان ناشنوا و زوج هاي 
نابارور در مناطق محروم را از ديگر خدمات ستاد 

اجرايي فرمان حضرت امام)ره( برشمرد.

حدود ۱۱ سال از تأسيس بنياد بركت مي گذرد. بنيادي كه با عنايت و تدبير 
رهبر معظم انقاب پايه هايش بنا نهاده شد و حاا ش�اهد اثرات اقدامات 
اين بنياد در زمينه هاي مختلفي همچون  محروميت زدايي، توانمندسازي 
اقتصادي و پيش�رفت در مناط�ق محروم هس�تيم. بر اس�اس آمارهاي 
موجود، بنياد بركت تاكنون ۹۱ هزار ميليارد ريال در ۳5 هزار و 500 پروژه 
سرمايه گذاري كرده كه از اين تعداد، ۱۴ هزار پروژه به پايان رسيده و ۲۱ هزار 
پروژه  ديگر در دست اقدام است. شايد برگ زرين اين بنياد را بايد در عرصه 

ايجاد اشتغال جست وجو كرد. جايي كه توانسته تا به امروز ۲۲۸ هزار و 500 
فرصت شغلي ايجاد كرده  و ۲500 روستا را به طور كامل تحت پوشش قرار 
دهد. اقداماتي كه پاياني براي آنها تعريف نشده و همين ديروز بود كه معاون 
هماهنگي س�تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با حضور در مهدي شهر 
س�منان از راه اندازي فاز دوم واحد توليدي س�اتراپ خبر داد و استاندار 
سمنان هم با اعام آمادگي براي انعقاد تفاهمنامه   همكاري در زمينه هاي 
مختلف محروميت زدايي و اش�تغالزايي ب�ا اين نهاد اع�ام آمادگي كرد. 

با گذشت بيش از يك 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
س�ال از وقوع زلزله 
كرمانشاه كه موجب 
ويراني خانه هاي بسياري شد حاا خبرها حكايت از 
آن دارد ك�ه نهاده�ا و س�ازمان هايي ك�ه ب�راي 
ساخت وساز ويراني ها متعهد شده بودند با عمل به 
تعهداتش�ان توانس�ته اند گام ه�اي خوب�ي براي 
نيازمندان به داش�تن يك س�رپناه ام�ن وگرم در 
زمستان بردارند.  موضوعي كه موجب شد مديركل 
بنياد مسكن اردبيل از  اتمام 90 درصدي تعهدات اين 
استان در ساخت مسكن مناطق زلزله زده  و مديركل 
كميته امداد امام خميني)ره( استان كرمانشاه نيز از 
افتتاح 2هزار و 500 واحد مسكوني مددجويان در 
مناط�ق زلزل�ه زده ت�ا پاي�ان س�ال خب�ر ده�د. 

    
وقوع زلزله۷/۳ريش��تري آبان ماه سال گذشته در 
كرمانشاه سبب شد خانه هاي بسياري در مناطق 
مختلف اين اس��تان دچار تخريب ش��ود.  آمارها 
نش��ان داد پس از وقوع اين زمين ل��رزه ۹۰ تا ۹۵ 
درصد خانه ها در اين منطقه تخريب ش��دند و اين 
درحالي بود كه با توجه به استحكام برخي از منازل 
تنها قسمتي از آنها ويران شد.  ساعتي پس از اين 
حادثه شهاب نادري، نماينده مردم پاوه، جوانرود، 
ثاث باباجاني و روانسر اعام كرد:»۹۰ تا ۹۵ درصد 
خانه ها در ثاث باباجاني، ازگله، جيگران و جوانرود بر 
اثر اين زمين لرزه تخريب شده است كه براي رسيدن 
به آمار واقعي نياز به بررسي هاي بيشتر است.« اين 
درحالي بود كه بررسي هاي اوليه نشان داد ۱۱هزار 
واحد در روستا تخريب شده است و نياز به بازسازي 
دوباره دارد، اما در ارزيابي دقيقي كه صورت گرفت 

اين تعداد به دو برابر افزايش يافت و به ۲۲ هزار واحد 
رسيد.  همچنين در خصوص واحدهاي تخريبي 
شهرها نيز برآورد اوليه تخريب ۴هزار و۵۰۰ واحد 
بود كه بايد از نو ساخته شود كه اين تعداد به۶ هزار 
واحد افزايش يافت.  بر اساس ارزيابي انجام گرفته 

همچنين ۲۵ هزار واحد نيازمند مرمت بودند. 
   اتمام 90 درصدي تعهدات اردبيل

پس از امدادرساني هاي اوليه به ساكنان زلزله زده در 
مناطق مختلف استان كرمانشاه نوبت به ساخت وساز 
رسيد و از آنجا كه براي اين ساخت وسازها نهادها 
و س��ازمان هاي مختلفي متعهد ش��ده بودند، لذا 
بافاصله اين مهم آغاز ش��د.  دراي��ن ميان يكي از 
نهادهايي كه متعهد به ساخت وساز شد بنياد مسكن 

استان اردبيل بود كه با گذشت بيش از يك سال از 
اين مهم، آماري از خدمات ارائه شده را اعام كرد.  
مديركل بنياد مسكن استان اردبيل دراين خصوص 
گفت:»بعد از وقوع زلزله ۲۱ آبان س��ال گذش��ته 
در كرمانش��اه به عنوان يكي از ستادهاي معين در 
منطقه زلزله زده س��رپل ذهاب حاضر شديم تا در 
۷۶ روستا و س��ه دهستان عمليات احداث مسكن 
مقاوم را به عنوان بازس��ازي در اي��ن مناطق انجام 
دهيم.«  فرهاد سبحاني افزود:»ساخت ۲هزار و۳۰۰ 
واحد مسكن در بيش از ۷۶ روستاي كرمانشاه مورد 
هدف و برنامه ريزي ما قرار گرفت كه بنياد مسكن 
در يك سال اخير موفق ش��د به بيش از ۹۰ درصد 
تعهدات خود عمل كند.« وي ادامه داد:»تنها ۱۰۰ 

واحد آن هم در مرحله نازك كاري و در حال تكميل 
نهايي است كه تا آخر دي ماه با تحويل به صاحبان 
واحدها ما به ش��كل صددرصدي به تعهدات خود 

عمل خواهيم كرد.«
  افتتاح 2500 واحد مس�كوني مددجويان 

تا پايان سال 
يكي از سازمان ها و نهادهايي كه پس از وقوع زلزله 
متعهد به ساخت وساز در استان كرمانشاه بود كميته 
امداد بود،چراكه در اين پيشامد خانه هاي بسياري 
از محرومان س��اكن در شهر و روس��تاها به شدت 
آسيب ديد و تخريب ش��د.  حاا با گذشت بيش از 
يك س��ال خبرهاي خوبي از اين اقدامات به گوش 
مي رسد.   مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
استان كرمانشاه با اشاره به افتتاح ۲هزار و۵۰۰ واحد 
مس��كوني مددجويان در مناطق زلزله زده تا پايان 
امسال گفت:»۱۰هزار واحد مسكوني مددجويان 
كميته امداد در زلزله آبان ماه س��ال گذشته دچار 
تخريب يا آسيب شد كه از اين تعداد حدود ۵هزار و 

۴۰۰ واحد تخريبي نوع يك و دو هستند.«
حس��ين خدرويس��ي افزود:»كميته امداد اولين 
گروهي بود كه در منطقه شروع به ساخت و ساز كرد 
و تاكنون ۲هزار و ۵۰۰ واحد مسكوني مددجويان 

ساخته شده و به بهره برداري رسيده است.«
وي با بيان اينكه اسفندماه امس��ال نيز با توجه به 
برنامه ريزي صورت گرفته ۲هزار و ۵۰۰ واحد ديگر 
افتتاح مي شود،گفت:»در مجموع تا پايان امسال از 
مجموع ۵ هزار و۴۰۰ واحد تخريبي نوع يك و دو، 
۵هزار واحد افتتاح و طبق برنامه صورت گرفته تا 
پايان خرداد س��ال آينده پرونده بازسازي مسكن 

مددجويان در مناطق زلزله زده بسته مي شود.«

ساخت 5 هزار واحد مسكوني براي نيازمندان و محرومان زلزله زده كرمانشاه
كميته امداد و بنياد مسكن به تعهدات خود عمل كردند
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 ايجاد 228 هزار شغل
 در صنايع كوچك مناطق محروم

بنياد بركت طي ۱۱ سال در ۳5 هزار و 500 پروژه سرمايه گذاري كرده و ۲500 روستا را به طور كامل تحت پوشش قرار داده است

 افتتاح نمايشگاه
 پژوهش فناوري و فن بازار در اروميه   

  آذربايجان غربي با حضور اس�تاندار آذربايجان غربي 
نمايشگاه پژوهش فناوري و فن بازار 
در محل سالن نمايشگاه مجتمع فرهنگي هنري اروميه داير شد. 
اين نمايشگاه به مناسبت گراميداش��ت هفته پژوهش و با هدف عرضه 
آخرين دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانش��گاه ها به مدت سه روز 
توسط پارك علم و فناوري آذربايجان غربي و با مشاركت دانشگاه ها و 
مراكز پژوهشي داير شده اس��ت.  در اين نمايشگاه محققان و مبتكران 
استان بيش از ۴۰ اختراع در زمينه هاي پزشكي، محيط زيست، برق و 
الكترونيك، اپليكيشن، سوخت هاي زيستي و سامانه هاي هوشمند را در 
۴۹ غرفه به نمايش گذاشتند.  استاندار آذربايجان غربي در آيين افتتاح 
اين نمايشگاه اظهار داشت: اگر پژوهش به صورت جدي حمايت كافي 
نشود نمي توان به توسعه كشور و نيز توليد ملي اميدوار بود.  محمد مهدي 
شهرياري با اشاره به شرايط كنوني كشور و اعمال تحريم هاي ظالمانه 
افزود: يكي از راه هاي عبور از اين تحريم ها و رشد اقتصادي كشور حمايت 

از پژوهش و پژوهشگران كشور است .

 صادرات از استان گلستان
 ۵۷ درصد افزايش يافت   

در 9 ماه گذشته صادرات از استان گلستان    گلستان
بيش از 5۷ درصد رش�د داش�ته است. 
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان گلس��تان با اعام اين 
خبر گفت: حجم صادرات از استان گلستان در ۹ ماه گذشته با رشد ۵۷ 
درصدي مواجه بود و ۱۰ برابر ميانگين كشوري ما رشد صادراتي داشتيم.  
حسينقلي قوانلو تأكيد كرد: شركت هاي توليد كننده تجهيزات پزشكي در 
استان گلستان بسيار فعال هستند و عاوه بر نياز داخل استان به ديگر نقاط 
كشور هم صادرات دارند.  وي تصريح كرد: ما با حمايت از اين شركت ها به 
دنبال افزايش صادرات و ورود به دروازه كشورهاي آسياي ميانه هستيم.  
قوانلو خاطرنشان كرد: در ۹ ماه گذشته ما با افزايش ۵۷ درصدي حجم 
صادرات رشد قابل ماحظه اي در صادرات داشتيم و اين در شرايطي بود 
كه كشور ما در تحريم به سر مي برد و در اين مدت رشد صادراتي كشور ۷/۵ 
درصد است و ما رشد ۱۰ برابر حجم صادرات را نسبت به كشور داشتيم.  
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان افزود: در تاشيم 
كه شركت هاي دانش بنيان ما از ۳۵۰ ميليون دار سهم صادراتي استان 
سهم به س��زاي را به خود اختصاص دهند و بتوانيم تجهيزات پزشكي را 
به كشورهاي آسياي ميانه و جنوبي صادر كنيم.  رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان گلس��تان همچنين از مشوق هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خبر داد و گف��ت: در كنار مش��وق هاي صادراتي، يارانه 
تس��هياتي هم در برنامه قرار دارد كه به صادركنندگان داده مي شود و 
اين مشوق ها اعام شده و اميدواريم به زودي تخصيص پيدا كند تا زمينه 

صادرات بيشتر در استان و كشور فراهم شود. 

 اجراي 2۷۰ هكتار جنگل كاري در كرج
 تا پايان امسال

رئيس سازمان س�يما، منظر و فضاي    البرز
سبز شهري شهرداري كرج از اجراي 
2۷0 هكت�ار جن�گل كاري در ك�رج ت�ا پايان امس�ال خب�ر داد. 
پيمان بضاعتي گفت: تا پايان امسال در ۷۰ هكتار از پروژه جنگل كاري 
باغستان عمليات كاشت انجام مي شود.  وي با تأكيد بر اينكه اين آخرين 
مرحله كاشت در اين پروژه اس��ت، ادامه داد: منابع آبي موجود در اين 
منطقه به ما اجازه نمي دهد كه بيش از اين عمليات كاشت را اجرا كنيم.  
اين مقام مسئول تعهد سازمان در پروژه جنگل كاري اراضي باغستان را 
۱۰۰۰ هكتار اعام كرد و افزود: تاكنون ۶۳۰ هكتار از اين پروژه اجرايي 

شده و ۷۰ هكتار ديگر نيز تا پايان سال اجرايي مي شود.

 118 درخت كهنسال شهرستان بوانات 
درآستانه ثبت در فهرست ميراث طبيعي كشور

118 اصل�ه درخ�ت كهنس�ال در     فارس
شهرس�تان بوان�ات اس�تان ف�ارس 
شناسايي و مستندنگاري شده اس�ت و پرونده آنها براي ثبت در 

فهرست ميراث طبيعي كشور مهيا مي باشد. 
مدير كل ميراث فرهنگي فارس گفت: درختان كهنسال ذخاير ارزشمند 
ژنتيكي، گياه شناس��ي، فرهنگي و حتي تاريخي محسوب مي شوند و 
مستند نگاري و ثبت اين درختان به عنوان نخستين گام مهم در حفاظت 
و ماندگاري آنها توسط اين اداره كل در حال انجام است.  مصيب اميري 
تصريح كرد: وجود اين درختان كهنسال كه از نظر تعداد و تنوع چشمگير 
است به شهرستان بوانات جايگاه ويژه اي در استان و كشور مي بخشد و 
با استناد به اين مهم مي توان اين شهرستان را بانك غني ذخاير ژنتيكي 
در زمينه درختان و گياهان دانس��ت.  وي ادامه داد: طي انعقاد قراداد 
مطالعاتي و پژوهشي، روند شناسايي درختان كهنسال شهرستان بوانات 
صورت پذيرفته و در حال حاضر مستندنگاري پرونده ۱۱۸ اصله درخت 
به اتمام رسيده است و براي ارسال به شوراي ثبت و قرارگيري در فهرست 
ملي ميراث طبيعي، در مراحل نهايي قرار دارد.  مدير كل ميراث فرهنگي 
فارس با اشاره به تنوع درختان كهنسال شناسايي شده نيز اضافه كرد: 
در اين ميان گونه هاي درخت چنار، توت، گردو، س��رو، داغداغان، زبان 
گنجشك، نارون، سنجد و بنه به چشم مي خورد كه از لحاظ پراكندگي، 

در همه جاي شهرستان يكسان نيست. 

 ضريب نفوذ گاز در شهرهاي استان بوشهر
 به 99 درصد رسيد

  بوشهر ضريب نفوذ گازرس�اني در شهرهاي 
استان بوشهر 99 درصد است كه نشان 
دهن�ده بهره من�دي س�اكنان ش�هرها از گاز طبيع�ي اس�ت. 
مدير عامل شركت گاز استان بوشهر با اعام اين خبر گفت: باتوجه به 
ضريب نفوذ ۹۹ درصدي گاز شهري و ۹۵ درصدي گاز مناطق روستايي 
اين استان از جمله استان هاي برخوردار كشور در امر گاز رساني معرفي 
مي شود.  مسلم رحماني افزود: از ۳۷ شهراستان بوشهر به ۳۶ شهرو از 
۴۰۷ روستاي بااي ۲۰ خانوار براس��اس مصوبه وزارت نفت و شوراي 
اقتصاد تاكنون به ۳۹۷ روستاي اس��تان گازرساني شده است و تاش 
مي شود تا پايان سال همه ۱۰ روستاي واجد شرايط باقي مانده از نعمت 
گاز برخوردار شوند.  وي يادآورشد: اين در حالي است كه گناوه ۱۰۰ 
درصد از جمعيت ش��هري و افزون بر ۹۸ درصد از جمعيت روستايي 
اين شهرستان از شبكه گاز برخوردارند.  مديرعامل شركت گاز استان 
بوشهرگفت: تاكنون ۱۷هزار و ۱۰۸ انشعاب در شهرستان گناوه نصب 
شده كه از اين ميزان ۱۱ هزار و ۸۷۷ انشعاب در شهرها و ۵ هزار و ۲۳۱ 
انشعاب در روستاها نصب شده است.  رحماني ادامه داد: استان بوشهر 
تنها استان كشور است كه موفق به گرفتن مجوز پرداخت تسهيات ياد 
شده در اين حجم گسترده به مردم شده است.  مديرعامل شركت گاز 
استان بوشهر گفت: در زمان حاضر ۱۳ ميليارد مترمكعب گاز ساانه 
در بخش فروش خانگي، تجاري، عمومي و صنعتي در استان بوشهر به 
فروش مي شود و در اين بخش استان رتبه پنجم و در بخش فروش گاز به 

صنعت با توجه به صنايع پارس جنوبي رتبه دوم كشور را دارد.

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك

ميترا شهبازي

برگزاري همايش مديران مؤسسات و خانه هاي قرآني خراسان رضوي 
    خراسان رضوي همايش مديران مؤسسات قرآني، مسئوان خانه هاي قرآني سراسر 
استان با هدف تبيين طرح قرآني بشارت 1452، تبيين آزمون سراسري 
حفظ و مفاهيم قرآن كريم و تبيين بسته هاي حمايتي و تشويقي از مؤسسات قرآني برگزار مي شود. 
همايش مديران مؤسسات قرآني و مسئوان خانه هاي قرآني سراسر استان از روز پنج شنبه ۱۳ دي ماه ساعت 
۹ صبح الي ۱۴ در تاار فرهنگي نور واق��ع در خيابان آبكوه، بين آبكوه ۲ و ۴ برگزار مي ش��ود.  در اين همايش 
حجت ااسام و المسلمين حسيني، رئيس مركز امور قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه سخنراني خواهد كرد.  
ازم به ذكر است؛ طرح قرآني ۱۴۵۲ در سال هاي گذشته به حفظ و مفاهيم برخي سوره هاي قرآن اختصاص داشت 

اما امسال اين طرح به حفظ جزء سي به عنوان باب وآله دروازه تشرف حفظ قران كريم اختصاص يافته است. 

درخشش كشاورزان خراسان جنوبي در سطح ملي     
كشاورزان خراسان جنوبي در سي وسومين دوره انتخاب و معرفي نمونه هاي     خراسان جنوبي
ملي بخش كشاورزي خوش درخشيدند و 14 عنوان برتر را كسب كردند. 
هم زمان با برگزاري سي و سومين دوره انتخاب و معرفي نمونه هاي ملي بخش كشاورزي كه با حضور 
وزير جهاد كشاورزي، معاونان، مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي و كشاورزان نمونه در زير بخش هاي 
مختلف در محل سالن فجر سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي برگزار شد، از چهارده نمونه 
برتر بخش كشاورزي خراسان جنوبي در سطح ملي تقدير به عمل آمد.  در اين مراسم از ۱۵۸ نمونه بخش 
كشاورزي در رشته هاي مختلف تقدير شد و استان خراسان جنوبي به لحاظ دارا بودن چهارده نمونه برتر، 

براي دومين سال پياپي، به عنوان دومين استان برگزيده كشور انتخاب شد.

 جوان ترين رئيس شوراي شهرستان های 
چهارمحال و بختيای در گفت وگو با »جوان«:

 هويت نداشتن شوراي شهرستان ها 
مانعي بر سر راه پيشرفت و آباداني است

هر يك از شهرستان هاي كشور شورايي 
مختص به خود دارد تا با تاش و پيگيري 
اعضاي آن، مشكات مردم و مسئوان 
را برطرف كنند. اصاح زيرس�اخت ها، 
بهبود معيش�ت و خدمات رفاهي، رفع 
نواق�ص قانون�ي، آم�وزش دهي�اران و 
گوشزدكردن مسائل به مسئوان عالي 
رتبه استاني از جمله وظايف اين گروه اس�ت كه به رغم پيگيري و 
تاشش�ان، اما به دليل وجود موانع بس�ياري نمي توان از خدمات 
آنها به خوبي بهره برد. يكي از اين مشكات بحث ناشناخته بودن 
اين ش�وراها اس�ت كه آرش محمدي، رئيس ش�وراي شهرستان 
شهركرد در استان چهارمحال و بختياري ضمن انتقاد از نامشخص 
ب�ودن جايگاه ش�ورای شهرس�تان  ها در گفت وگو با »ج�وان« در 
خصوص خدمات�ي كه ش�وراها مي توانن�د ارائه دهن�د مي گويد. 

    
به عنوان رئيس شوراي شهرستان شهركرد چه برنامه هايي 

داريد و تاكنون كداميك از آنها محقق شده است؟
با توجه به اينكه رئيس هر شورا براي يكسال كاري انتخاب مي شود، تنها 
مي توان به صورت كوتاه مدت و ميان  مدت برنامه ريزي كرد. به طور حتم 
به اين دليل كه مشخص نيست سال بعدي چه كسي رأي بياورد و رئيس 
شوراي شهرستان شود، نمي توان برنامه اي بلند مدت را كليد زد. اما در 
همين مدت زمان كوتاه هم مي توان در راستاي رفع مشكات مردم قدم 
برداشت كه اين از وظايف اصلي اعضاي ش��وراهاي شهرستان هاست. 
ما اكنون چندين برنامه را به صورت همزم��ان پيش مي بريم كه يكي 
از آنها اصاح جاده هاي منتهي به ش��هركرد اس��ت. جاده هايي كه در 
گذشته نه تنها عرض كمي داشتند، بلكه با معضل عدم برخورداري از 
روشنايي مناسب، آسفالت خوب و گاردريل مواجه بودند. از همين رو با 
شناسايي اين مشكات، پيگيري آنها در رديف برنامه هايمان قرار داده ايم. 
خوش��بختانه اكنون عمليات عريض س��ازي جاده ها و اصاح سيستم 
روشنايي مسيرها در دست اجرا قرار گرفته است. مسيرهاي شهرستان 
شهركرد به بخش اران، شهركرد به بخش بن، شهركرد به شهرستان 
سامان مشكات زيادي داشتند كه اكنون با پيگيري هاي اعضاي شوراي 

شهرستان اصاح آنها در ليست برنامه هاي فرماندار قرار گرفته   است. 
عاوه بر رفع مشكاتي در زمينه اصاح مسيرهاي منتهي 

به شهرستان شهركرد چه برنامه هايي داريد؟
هر ماه براي شناسايي مشكات شهرس��تان، با مديركل هاي مختلف 
ش��هركرد جلس��اتي را برگزار مي كنيم تا ضمن شناس��ايي مسائل و 
مشكات در راس��تاي رفع آنها برنامه ريزي كنيم. اين جلسات تاكنون 
مشكات بسياري را در حوزه هاي مختلف براي ما روشن كرده است كه 
بحث ناقص بودن زيرساخت ها كه اكنون در دست اصاح است يكي از 
آنهاست. همچنين طي اين جلسات متوجه اين شديم كه تعداد زيادي 
از دهياران با مسائل قانوني آش��نايي كافي ندارند و همين عدم آگاهي 
مشكاتي را براي آنها و حوزه زير نظرشان ايجاد كرده كه قرار است به 
زودي كاس هاي آموزشي را هم براي آنها برگزار كنيم تا با آگاهي بخشي 

به آنها، مسير خدمت رساني شان به مردم را هموار تر كنيم. 
فقط از طريق اين جلس�ات ماهانه اس�ت ك�ه مي توانيد 

مشكات را شناسايي كنيد؟
به طور حتم نمي توان با جلس��ات ماهانه مش��كات روستا به روستاي 
شهرستان را شناسايي كرد. براي همين وظيفه خودم مي دانم هر هفته 
به يك روستا سر بزنم و در جلسات مسئوان آنها حاضر شوم تا از نزديك 
با مشكاتشان آشنا شوم و مطالباتشان را به گوش مسئوان استاني و 
كشوري برسانم. براي مثال در يكي از روس��تاها متوجه اين شديم كه 
فضاي ورزشي مناسبي وجود ندارد،  از همين رو با تعيين زمين ورزش و 
جذب سرمايه گذار خصوصي عمليات ايجاد زمين فوتبال را آغاز كرديم. 
گفتيد برنامه ه�اي كوتاه مدت هم داريد،  آنها ش�امل چه 

مواردي مي شود؟
بيش��تر برنامه هاي كوتاه مدت ش��امل برگزاري مراسم هاي مختلفي 
همچون ۲۲ بهمن اس��ت تا ضمن دعوت از سخنرانان با تجربه بتوانيم 

چنين مناسبت هايي را به خوبي برگزار و مردم را آگاه كنيم. 
در راس�تاي اج�راي برنامه هايت�ان ه�م ب�ه مش�كاتي 

برخورده ايد يا هميشه مسير براي شما هموار بوده است؟
متأسفانه اين طور نيست كه هميش��ه پيگيري ها به خوبي انجام شود. 
يكي از مشكاتي كه پيش روي اعضاي شوراي شهرستان است، بحث 
نامش��خص بودن هويت ما هس��ت. ما هنوز حتي از داشتن يك كارت 
شناسايي هم محروم هستيم و اغلب با درهاي بس��ته بسياري مواجه 
مي شويم. اگر اين مش��كات نبود و اس��تانداري در راستاي هويت دار 
شدن ما تاش مي كرد به طور حتم مي توانستيم طي يكسال برنامه هاي 
بيشتري را پيش ببريم و درصد رضايت مردم از فعاليت شوراها را افزايش 
دهيم. اين موضوع هم محقق نمي شود، مگر اينكه مسئوان استاني در 

راستاي هويت دار شدن شوراها تاش كنند. 



منابع ريال�ي و ارزي ب�راي پيشرفت بخش هاي 
مختلف اقتصاد ايران در شرايطي كه بخش هاي 
عمومي و دولتي با چال�ش منابع روبه رو هستند 
و بانك ه�ا و بيمه ه�ا ي درمان�ي و بازنشستگي 
به عنوان بخش هايي ك�ه وظيفه تجميع، تجهيز 
و هداي�ت مناب�ع را ب�راي پيشرف�ت برعه�ده 
دارن�د، ب�ا مشك�ات ج�دي مواج�ه هستند.

 ضرورت جذب سرمايه گ��ذاري خارجي و داخلي را 
از طريق بازار سرمايه يا سرمايه گذاري مستقيم در 
قالب فردي و تعاوني براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام 
در كشور يا پروژه هاي جديد ايجاب مي كند؛ منتهاي 
مراتب شاه كليد جذب سرمايه، پايان رانت اطاعاتي 
و معرف��ي اقتصاد اي��ران در بعد داخل��ي و خارجي 
است. در همين راستا كارشناسان اقتصادي توصيه 
مي كنند كه تمامي شركت هاي دولتي و وابسته به 
دولت و عموم��ي غير دولتي بورس��ي و غير بورسي 
موظف شوند كه تا پاپان سال 97 اطاعات اقتصادي 
خود را در سامانه جام��ع اطاع رساني ناشران بازار 

سرمايه )كدال ( انعكاس دهند. 
به گزارش »جوان«، جذب سرمايه گذاري خارجي 
در شرايطي كه اطاعات اقتصاد ايران چندان براي 
سرمايه گذاري داخلي هم شفاف نيست، قابل تحقق 
نيست و نبود شفافيت در بخش دولت كه تقريباً 70تا 
80 درصد اقتصاد ايران در اختيار اين بخش است، 
امروز اين سؤال را در افك��ار عمومي ايجاد كرده كه 
چرا به رغم انعكاس كمترين اطاعات از شركت هاي 
دولتي و مؤسسات وابسته به دولت بايد مهر تأييد به 
ايحه بودجه 1200هزار ميليارد توماني شركت هاي 
دولتي زد. در اين ميان كارشناسان اقتصادي توصيه 
مي كنند كه تمامي شركت هاي دولتي و وابسته به 
دولت و عموم��ي غير دولتي بورس��ي و غير بورسي 
موظف شوند كه تا پاپان سال 97 اطاعات اقتصادي 
خود را در سامانه جام��ع اطاع رساني ناشران بازار 

سرمايه ) كدال( انعكاس دهند. 
  ظرفيت براي پيشرفت هس�ت، اما چالش 

هدايت منابع داريم
به رغ��م آنك��ه ظرفيت ه��اي زي��ادي ك��ه ب��راي 
سرمايه گ��ذاري در داخل و خ��ارج از كشور وجود 
دارد، اما در داخل شاه��د آن هستيم كه تقريباً 70 
تا 80 درصد حجم كل نقدينگ��ي معادل 1300تا 

1400ه��زار ميليارد تومان در بخ��ش سپرده هاي 
بلند م��دت بانك ها به شك��ل سود دار ق��رار گرفته 
است و نظام بانكي به عنوان وكيل سپرده گذار براي 
هدايت اعتبارات به بخش هاي مختلف اقتصادي و 
استان هاي مختلف تصميم گي��ري مي كند.  همين 
مقوله نش��ان از بيم��اري در اقتصاد اي��ران دارد و 
مشخص است كه مردم تمامي استان ها آشنايي به 
مزيت هاي اقتصاد ايران براي سرمايه گذاري و توسعه 
ندارند و بازار سرمايه هم ك��ه مي تواند در اين راستا 
نقش آفرين باشد با انفع��ال و بي عملي براي معرفي 
بازار سرمايه به مردم به سر مي برد و نهايت كار در اين 
بخش به برگزاري چند نمايشگاه بورس، بانك، بيمه 
و خصوصي سازي خاصه شده كه با هزينه اي براي 
شركت هاي داخلي در نمايشگاه در حدود 50ميليون 

تومان آورده اي به همراه ندارد. 
  رسوب عموم نقدينگ�ي در بانك نشان از 

رانت اطاعاتي در اقتصاد ايران دارد
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، سرمايه گذاري در 
اقتصاد ايران كاهش يافته اس��ت، اين در حاليست 
كه دولت به دليل بدهي هاي كان،  كسري بودجه 
و هزينه هاي ج��اري ب��اا و شكس��ت در پيشبرد 
پروژه هاي نيمه تمام ديگر در بخش بودجه عمراني 
توانايي چنداني براي ايجاد تحول در اقتصاد ندارد. از 
طرف ديگر، رسوب 70تا 80 درصد حجم نقدينگي 
كل كشور )مع��ادل 1300تا 1400ه��زار ميليارد 
تومان( در بخ��ش سپرده هاي بلند م��دت سود دار 
نظام بانكي و ناتواني عم��وم بانك ها در تحقق سود 
علي الحسابي ك��ه در سال به سپرده گ��ذاران خود 
مي دهند و همچنين دارايي ه��اي سمي چند صد 
هزار ميلياردتوماني بانك ها و كفايت سرمايه پايين و 
غير استاندارد اين امر را گوشزد مي كند كه صاحبان 
حقيقي و حقوقي نقدينگي در كشور بايد خود رأساً 
از طريق بازار سرمايه در بخش هاي مختلف اقتصاد 
سرمايه گذاري كنند، زي��را بروكراسي پيشين براي 
تجميع، تجهيز و هدايت سپرده ها از طريق بانك ها يا 
هدايت منابع از طريق بودجه عمومي براي پيشرفت 
و توسعه استان هاي مختل��ف با مشكل مواجه شده 

است و بايد فكري ديگر كرد. 
  وزير اقتصاد جزئيات برنامه خود براي حل 

مشكل تأمين مالي ارزان را ارائه دهد

البته فرهاد دژ پسند كه سابق��ه فعاليت در سازمان 
برنامه و بودجه دارد، در اع��ام برنامه هاي خود در 
زمان اخذ رأي از نمايندگان براي تصدي گري وزارت 
اقتصاد مدعي شد ك��ه بايد استان ه��ا براي جذب 
سرمايه گذاري در بعد داخلي و خارجي فعال شوند و 
جزئياتي از نحوه تجميع، تجهيز و هدايت منابع براي 
توسعه و پيشرفت سخني به ميان نياورد كه بي شك 
ابتدايي ترين گام براي اين منظور حل و فصل چالش 
رانت اطاعات اقتصادي در كشور است، زيرا بدون 
معرفي اقتص��اد ايران و مزيت ه��اي مطلق و نسبي 
اين اقتص��اد به سرمايه گذار خ��رد و كان، حقيقي 
و حقوقي داخلي و خارج��ي نمي توان انتظار جذب 
سرمايه را داشت و حال آنكه از دولت گرفته تا بخش 
تعاون، خصوصي، خصولتي و عمومي غير دولتي براي 

پيشرفت با چالش منابع روبه رو هستند. 
در حالي در فصل بودجه ريزي قرار داريم كه تراكم 
و تورم شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته حتي 
صداي ديوان محاسبات را هم درآورده است و بايد 
اعتراف كرد كه تعدد شركت ه��اي دولتي و وابسته 
به دولت به ق��دري رسيده است كه اگ��ر قرار باشد 
جزئي��ات شركت هاي دولت��ي و وابست��ه در كاغذ 
به تحرير در بياي��د مرثيه اي هفتاد م��ن از بودجه 
شركت هاي دولتي و وابسته به دولت شكل خواهد 
گرفت؛ تازه به شرط آنكه افراد دارنده رانت اطاعاتي 
شركت هاي ذيل 18 وزارتخانه دولتي و سازمان هاي 

زير نظر دولت اجازه شفافيت اطاعات اقتصادي در 
امور شركت هاي را بدهند. 

  كدال بايد تقويت شود 
سرمايه گ��ذاري روي سامانه ك��دال ) پايگاه جامع 
اطاع رساني ناشران بازار سرماي��ه ( براي توسعه و 
نمايش صورت هاي مالي تمامي بنگاه هاي وابسته به 
دولت،  بخش تعاون، خصولتي و عمومي غير دولتي و 
در صورت تمايل بنگاه هاي خصوصي حاضر در بازار 
سرمايه و همچنين بيرون بازار سرمايه و در شرايطي 
كه بودج��ه شركت هاي دولت��ي با رق��م گسترده  
1200هزار ميليارد تومان تنها به شكل فوق العاده 
اجمالي و در يك كتابچه كوچك خاصه شده انتشار 
مي يابد، مي تواند  همچون نقاشي تصويري از صورت 
وضعيت بنگاه هاي موجود در اقتصاد ايران را  به افكار 
عمومي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي انعكاس 
دهد، البته بايد الزام شود سازم��ان ثبت شركت ها 
نيز در رابطه با شفاف سازي همكاري هايي با سامانه 
كدال در امور ثبتي شركت ها داشته باشد تا تصوير 

فوق تصوير جامعي باشد. 
  شوراي عالي اطاع رساني اقتصادي تشكيل 

شود
براي حل و فصل چالش تأمين مالي براي پيشرفت 
اقتصاد ايران با توجه به تحريم هاي ظالمانه امريكا، 
بايد شوراي عال��ي اطاع رساني اقتصادي در كشور 
شكل بگيرد. وقتي در حوزه داخلي بسياري از مردم 
كشور اصًا آشنايي به مزيت ه��اي سرمايه گذاري 
اقتصادي در بع��د كان و استان ه��ا ندارند، چطور 
انتظ��ار داري��م سرمايه گ��ذاران خارج��ي ب��راي 
سرمايه گذاري به كشور و استان هاي مختلف بيايند. 
از اين رو در سايه بي تفاوتي وزارت امور خارجه براي 
جذب سرمايه گذاري شيعي��ان، مسلمانان و ساير 
سرمايه گ��ذاران حقيقي و حقوق��ي در دنيا بايد در 
داخل فكري به حال شكس��ت مقاومت رانت داران 
اطاعات اقتص��ادي كرد تا به ج��اي آنكه 70تا 80 
درصد كل حج��م نقدينگي در قال��ب سپرده هاي 
بلند مدت و سوددار در وكالت نظام بانكي قرار داشته 
باشد و بانكداران براي هدايت تسهيات و اعتبارات 
به بخش هاي مختلف اقتصادي و مناطق جغرافيايي 
اقتصاد تصميم گيري كنند،  م��ردم هر استان رأساً 
درباره پس اندازهاي خود تصميم گرفته و از طريق 
بنگاه هاي موجود در ب��ازار سهام يا خ��ارج از بازار 
در منطقه جغرافيايي مد نظر خ��ود سرمايه گذاري 

كنند. 
  به مناب�ع ارزان به هم�راه پذيرش ريسك 

نياز است 
 متأسفانه با وجودي كه توسع��ه كمي و كيفي بازار 
سرمايه يك تكلي��ف است و سرمايه گ��ذاري براي 
آشنايي اقشار مختلف جامعه با ب��ازار سرمايه بايد 
امري در جريان باشد، شاهد اين مقوله هستيم كه 
فرهنگ سازي براي توسعه بازار تنه��ا در برگزاري 
چند نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و خصوصي سازي 
خاصه ش��ده است و ب��ا وجودي ك��ه شركت هاي 
مشخص��ي ه��ر سال��ه در نمايشگ��اه ف��وق بنا بر 
صورت هاي مالي ساانه در حدود 50 ميليون تومان 
نيز خرج مي كنند اتف��اق مثبتي در ب��ازار سرمايه 
نمي افتد. از اي��ن رو انتظار م��ي رود حداقل توسعه 
كيفي و كمي سامانه كدال مورد توجه دولت محترم 
قرار گيرد تا عامه م��ردم در عين حالي كه اطاعات 
شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت را در 
اين سامانه ماحظه مي كنند، از اين طريق حداقل با 
معرفي بنگاه ها به مردم انگيزه براي سرمايه گذاري 
در بخش بنگاه ها تقويت ش��ود و كم كم بنگاه هاي 
ايران با سرمايه گذاري روب��ه رو شوند تا ضمن آنكه 
سرمايه ارزان مورد ني��از براي توسع��ه را به ميدان 
توسع��ه مي آورند پاي سود و زي��ان سرمايه گذاري 

هم بايستند. 

| روزنامه جوان |  شماره  5557 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

پنج ش��نبه 13 دی 1397 | 26 ربیع الثان��ی 1440 |

زمانی  براي تأمين منابع ارزان

به رغ�م آنك�ه ظرفيت هاي 
ب�راي  ك�ه  زي�ادي 
سرمايه گ�ذاري در داخ�ل 
و خ�ارج از كش�ور وج�ود 
دارد، ام�ا در داخ�ل شاهد 
آن هستي�م ك�ه تقريبًا 70 
ت�ا 80 درص�د حج�م ك�ل 
نقدينگ�ي مع�ادل 1300تا 
1400ه�زار ميلي�ارد تومان 
سپرده ه�اي  بخ�ش  در 
بلند مدت بانك ها به شكل 
سود دار ق�رار گرفته است

گزينه هاي تأمين مالي از طريق بودجه، بانك،  بيمه هاي درماني و بازنشستگي تقريباً محدود و پرهزينه شده است
   براي حل چالش تأمين مالي انتشار اطاعات بنگاه هاي بورسي و غير بورسي دولتي، عمومي،  عمومي غير دولتي

 و در صورت تمايل بنگاه هاي خصوصي در سامانه كدال الزام شود 

هادی غامحسینی
  گزارش  یک

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

اقتصاد رفتاري مقابل پدر سااري 
آزادي خواهانه

در گفت وگوي روزانه افرادي را معقول مي ناميم كه تمايات، منافع و 
ارزش هايشان در يك راستا باشد. 

پروفسور كانمن مي گويد: در زبان رايج انسان��ي، فرد معقول به يقين 
منطقي است. اقتصاددانان رفتاري بر اين باورند كه تنها آزمون معقول 
بودن اين نيست كه عقايد و تمايات فردي منطقي باشد، بلكه اين است 
كه آيا اين عقايد و تمايات انسجام درون��ي دارند يا خير  براساس اين 
تعريف، ريچارد تالر معتقد است: اقتصادي ها معقول هستند، اما شواهد 

بسيار وجود دارد كه انسان ها نمي توانند اينگونه باشند. 
تعريف عقانيت به تأييد قوانيني از منطق نياز دارد كه ذهن محدود قادر 
نيست آنها را به كار گيرد. با اين تعريف، افراد منطقي نمي توانند معقول 

باشند، اما نمي توانند نامعقول نيز در نظر گرفته شوند. 
اگرچ��ه انسان ها نامعق��ول نيستن��د، اما بيشت��ر اوقات ب��راي انجام 
قضاوت هاي دقيق تر و گرفتن تصميم هاي بهتر ب��ه كمك نياز دارند. 
پژوهشگران دانشگاه شيكاگو بر اين باورند كه اعتقاد به عقانيت انسان 
به طور دقيق با ايدئولوژي گره خورده است. در مقابل افراد معقول بايد 
آزاد و خودشان مسئول محافظت از خود باشند. ميلتون فريدمن اين 
ديدگاه را در عنوان يكي از كتاب هاي مشهورش بازگو مي كند: آزادي 
براي انتخاب. اين فرض كه فاعل هاي مختار، معقولند، اساس عقاني 
براي رويكرد آزادي خواهي درباره سياست هاي عمومي را ايجاد مي كند. 
در حق افراد براي انتخاب دخالت نكنيد؛ مگر آنكه آن انتخاب ها ضرري 
براي ديگران داشته باشند. سياست هاي آزادي خواهانه با پشت گرمي 
بازارهايي ايجاد مي شوند كه افراد حاضرن��د مبلغ بيشتري صرف آنها 
كنند.  گري بكر مي گويد: وقتي مي بينيم افراد عجيب رفتار مي كنند، 
ابتدا بايد اين احتمال را در نظر بگيريم كه شايد دليل خوبي براي اين 
كار داشته باشند. تعبيرهاي روانشناختي فقط بايد زماني مورد استفاده 

قرار بگيرند كه دايل نپذيرفتني باشند. 
در گفت وگ��وي مي��ان مكت��ب شيكاگ��و و اقتصاددان��ان رفتارگ��را 
اختاف نظرهاي بسيار وجود خواهد داشت. هر چند ميان اين دو مكتب 
آزادي، ارزشي مورد اختاف نظر نيست و همه خواهان آن هستند، اما 
از نظر اقتصاددانان رفتارگرا زندگي پيچيده تر از آني است كه افرادي كه 

به راستي به عقانيت بشر اعتقاد دارند، گمان مي كنند. 
در س��ال 2008 مي��ادي )87- 138۶خورشيدي( »ريچ��ارد تالر« و 
»كاس سانستين« در كتاب مشتركش��ان به نام »ترغيب« راه حل هايي 
براي اين مشكل ارائه كردند كه چگونه به اف��راد كمك كنيم تا تصميم 
خوبي بگيرند، بدون اينكه آزادي هايشان را محدود كنيم. آنها از جايگاه 
آزادي خواهي پدرساارانه پشتيباني مي كنند كه در آن مؤسسه ها اجازه 
دارند افراد را ترغيب كنند، تصميم هايي بگيرند كه براي خودشان منافعي 
طواني مدت دارد. چارچوب تصميم هاي افراد كه تالر و سانستين آن را 
معماري انتخاب مي نامند، تأثير بسيار زيادي در نتيجه دارد. تالر مي گويد: 
انسان ها بيشتر از اقتصادي ها به محافظت در برابر افرادي نياز دارند كه 
به عمد از ضعف هاي آنان بهره برداري مي كنن��د. فرض بر اين است كه 
فاعل معقول تصميم هاي مهم را با دقت مي گيرد و از همه اطاعاتي كه 
فراهم است، استفاده مي كند. فرد اقتصادي پيش از آنكه قراردادي امضا 
كند، همه مفاد آن را با دقت مي خواند و درك مي كند، اما انسان ها به طور 
معمول اين كار را انجام نمي دهند. يك مؤسسه غيرمسئول كه قراردادها 
را به شيوه اي طراحي مي كند ك��ه مصرف كنندگان بدون خواندن امضا 
كنند، انحراف هاي قانوني چشمگيري در پنه��ان كردن اطاعات مهم 
از ديد عمومي ايجاد كرده است. يك��ي از كاربردهاي مخرب مدل فاعل 
معقول در شكل افراطي آن، اين است ك��ه فرض شود مصرف كنندگان 
فقط تا حدي بايد مورد محافظت ق��رار بگيرند كه اطاعات مربوط افشا 
نشود. جهاني كه شركت ه��ا با عرضه محصوات بهت��ر در آن به رقابت 
مي پردازند، شركت هايي را ترجيح مي دهد كه پيچيده نشان دادن مطالب 
در آن جدي گرفته مي ش��ود. ويژگي بارز پدرس��ااري آزادي خواهانه، 
توسل به حوزه هاي سياست گذاري گسترده است. بهترين مثال سياست 
رفتارگرا، با عنوان »فردا بيشتر پس انداز كن« كه يك برنامه ريزي مالي 
است كه شركت ها مي توانند به كاركنان خود پيشنهاد دهند. آن دسته 
از افراد كه آن را امضا كنند، كارفرما را مجاز مي كنند هرگاه اضافه حقوق 
بگيرند، مشاركت آنان را در برنامه پس انداز به ميزان ثابتي افزايش دهند 
و نرخ پس انداز افزايش يافته به طور خودكار اج��را مي شود تا زماني كه 
كارمند احس��اس كند مي خواه��د از آن كناره بگي��رد. پروفسور دانيل 
كانمن مي گويد: انسان ها برعكس اقتصادي ها، براي گرفتن تصميم هاي 
خوب نياز به كمك دارند و روش هاي آگاهانه و بدون مزاحمتي براي اين 

كمك ها وجود دارد.

 نرخ بيكاري به 11/7 درصد  رسيد
تازه ترين نتايج طرح آمارگيري ني�روي كار نشان مي دهد كه نرخ 
مشاركت اقتصادي در پاييز امسال با 0/6درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به 40/5 درصد و نرخ بيكاري به 11/7 درصد رسيد. 
به گ��زارش ايسنا، بر اس��اس گزارش مرك��ز آمار اي��ران از نتايج طرح 
آمارگيري نيروي كار در پاييز س��ال 1397، بررسي نرخ بيكاري افراد 
10 ساله و بيشتر نشان مي دهد كه 11/7 درصد از جمعيت فعال كشور 
)شاغل و بيكار( بيك��ار بوده اند.  بررسي روند تغيي��رات نرخ مشاركت 
اقتصادي كل كشور افزايش 0/۶ درصدي اين شاخص، نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته را نشان مي دهد و جمعيت بيكار كشور با 5۶ هزار و 

374 نفر افزايش به 3 ميليون و 159 هزار نفر رسيده است. 
در حالي كه نرخ مشاركت م��ردان در پاييز سال گذشته ۶4 درصد و نرخ 
مشاركت زنان 15/۶ درصد بوده اين نرخ در پاييز امسال به ۶4/4 درصد 
در مردان و به 1۶/4 درصد در زنان افزايش يافته و از رشد مشاركت زنان 
و مردان حكايت دارد.  بررسي نسبت اشتغال جمعيت 10ساله و بيشتر 
نيز بيانگر آن است كه 35/7 درصد از جمعي��ت در سن كار )10 ساله و 
بيشتر( شاغل بوده ان��د؛ اين شاخص در بين مردان بيشت��ر از زنان و در 
نقاط روستايي بيشتر از نقاط شهري ب��وده است.  جمعيت شاغان 10 
ساله و بيشتر در اين فصل، 23ميلي��ون و 937 هزار و 300 نفر بوده كه 
نسبت به فص��ل مشابه سال قبل، ۶23 ه��زار و 879 نفر افزايش داشته 
است. نرخ بيك��اري جوانان 15ت��ا 24 ساله نيز در پايي��ز امسال 31/1 
درصد بوده كه در مقايسه به مدت مشاب��ه سال قبل 1/1 درصد كاهش 
يافته است.  همچنين نرخ بيكاري جوان��ان 15 تا 29 ساله حاكي از آن 
است كه 27/5 درص��د از فعاان اين گروه سن��ي در پاييز 1397 بيكار 
بوده اند. بررسي تغيي��رات فصلي نرخ بيكاري اين اف��راد نشان مي دهد 
كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه گذشته، با تغيير جزيي به 0/1درصد 
افزايش يافته است.  نرخ بيكاري در جمعيت 10 ساله و بيشتر در پاييز 
امسال براي فارغ التحصيان دانشگاهي 18/3درصد بوده كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل تغييري نكرده اس��ت. البته اين نرخ در پاييز 97، 
براي مردان 13/4درصد و براي زنان 27/9 درصد بوده كه نشان دهنده 
افزايش بيكاري در گروه فارغ التحصيان زن اس��ت.  برابر آمارها، بيش 
از 3 ميليون بيك��ار در كشور وجود دارد و ساان��ه 800 هزار نفر نيروي 
متقاضي كار جديد به اين آمار افزوده و وارد بازار كار مي شوند كه بر اين 
اساس فراهم كردن فرصت هاي شغلي مناسب براي جوانان جوياي كار و 
تحصيلكردگان دانشگاهي امري ضروري به شمار مي رود. دولت در برنامه 
ششم توسعه، مكلف شده است نرخ بيكاري را تا چشم انداز 1400 به 8/۶ 
درصد كاهش دهد. در حال حاضر دولت با اجراي طرح اشتغال روستايي و 
عشايري و طرح ساماندهي فارغ التحصيان بيكار به عنوان دو هدفگذاري 

مهم در حوزه اشتغال، به سمت مقابله با بيكاري گام برداشته است. 

سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه بدهي 
دولت و شركت هاي دولت�ي در پايان سال ۹6 
به 546 ه�زار و 807 ميليارد توم�ان رسيده 
است، اعام كرد ك�ه نرخ  هاي ب�ازار بدهي به 
بي�ش از 30 درص�د در تابست�ان ۹7 رسي�د. 
به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه گزارش 
داد بدهي دولت و شركت ه��اي دولتي در پايان 
سال 9۶ ب��ه 54۶ ه��زار و 807 ميلي��ارد تومان 
رسيده است. طبق اين گ��زارش، بدهي دولت و 
شركت هاي دولت��ي 448 ه��زار و 121 ميليارد 
تومان در سال 94 بود كه نش��ان مي دهد حدود 
100 هزار ميليارد تومان به آن افزوده شده است؛ 
البته در سال 95 رق��م بدهي ها افزايش بيشتري 
داشته و 587 هزار و 199 ميليارد تومان به ثبت 
رسيد.  شاخص بدهي انباشته به منظور برقراري 
پايدار بدهي هاي دولت معرفي مي شود كه نسبت 
بدهي به توليد ناخالص داخلي را در نظر مي گيرد. 
بايد توجه داشت انتشار اوراق بدهي به دليل ايجاد 
بار مالي براي دولت در سال هاي آينده مي تواند 
به افزايش بدهي هاي دول��ت بينجامد.  بنابراين 
توصيه مي شود مديريت انتشار اوراق به گونه اي 
باشد كه نسبت م��ورد نظر در اف��ق زماني پروژه 
مديريت بدهي ب��راي بدهي دولت و شركت هاي 
دولتي از ح��د آستانه استان��دارد بين المللي كه 

توسط IMF براي كشورهاي پيشرفته ۶0 درصد 
و براي كشورهاي نوظه��ور 50 درصد است عبور 
نكند. اين آستانه در برنامه ششم توسعه 40 درصد 

در نظر گرفته شده است. 
همچنين نسب��ت بدهي بخش دولت��ي به توليد 
ناخالص داخلي از 39 درصد در سال 94 به 44/۶ 
در سال 95 و 35/7درصد در سال 9۶ رسيده است 

كه نشان از كاهش بدهي ها دارد. 
همچنين نياز تأمي��ن مالي ناخال��ص دولت كه 
عمده آن از طريق انتش��ار اوراق پيش بيني شده 
در سال 94، 33 هزار و 707 ميليارد تومان بوده 
كه در سال 95 و 9۶ افزايش يافته و به ۶8 هزار و 
2۶2 ميليارد تومان رسيده است.  سازمان برنامه 
و بودجه در ادامه گزارش خود تأكيد كرده است 
كه وضعيت بدهي ها و تعهدات دولت در سال هاي 
اخير موجب بروز نگراني هايي درخصوص حفظ 
پايداري بده��ي دولت در سال ه��اي آينده شده 
است.  به ص��ورت خ��اص رونده��اي مربوط به 
شاخص تأمين مال��ي ناخالص دولت ب��ه توليد 
ناخالص داخلي تحت سناريوهاي مختلف شرايط 
نگران كننده ت��ري را نشان مي ده��د كه نيازمند 
توجه خاص است. توسعه ب��ازار بدهي به منظور 
تأمين مالي تعهدات بخش دولتي و شهرداري ها 

مهم ترين برنامه سال هاي اخير دولت بود. 
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 تيم ملي فوتبال 
شيوا نوروزي
    گزارش

ايران پس از پايان 
اردوي قط�ر ب�ه 
امارات رسيد تا پيش از شروع جام ملت هاي 
آس�يا خ�ود را مهي�اي اي�ن رقابت ه�ا کند. 
ملي پوشان کشورمان پس از برگزاري دو بازي 
دوستانه خود را به محل برگزاري جام هفدهم 
رساندند و در حالي که به نظر مي رسد شاگردان 
کي روش روحيه نسبتاً خوبي دارند، با اين حال 
سرمربی تيم ملی در پيامی دوباره به منتقدان 
خ�ود تاخ�ت و همه چي�ز را به ه�م ريخ�ت. 
تنها دو روز تا آغاز جام 2019 و چهار روز تا اولين 
ديدار تيم ملي کش��ورمان مقابل يمن باقي مانده 
و ش��اگردان کارلوس کي روش در اي��ن مدت به 
هماهنگي نسبي رس��يده اند و مرد پرتغالي نيز با 
آناليز حريفان احتمااً تصميمش را براي تاکتيک ها 
و ترکيب اصلي تيم گرفته است. يوزپلنگ ها که با 
فلسطين مساوي کردند و قطر را شکست دادند، 
روز گذش��ته با ترکيب کامل و با کت و شلوارهاي 
ويژه از دوحه راهي کيش و س��پس عازم ابوظبي 
شدند. ش��رايط براي موفقيت تيم ملي مهياست 
و برخاف اظهارنظرهاي نااميدکننده کي روش، 
سايت کنفدراسيون فوتبال آس��يا در گزارشي از 
ايران به عنوان مدعي اصلي کسب عنوان قهرماني 

ياد کرده است. 
    حمايت هاي واقعي

رضايت سرمربي از بازيکنان نقطه قوت تيم ملي به 

شمار مي رود. کارلوس کي روش قبل از اعزام کاروان 
ايران به ام��ارات در گفت وگوي��ي از روحيه بااي 
شاگردانش سخن گفت: » از عملکرد بازيکنان ايران 
بسيار خوشحال هستم، در چند روز گذشته روحيه 
جنگجويانه، انگيزه باا و تعهد تيمي را از تک تک 
بازيکنان شاهد بوديم. تنها چند روز وقت داريم که 
حمايت کامل دوستان خودمان را داشته باشيم؛ 
حمايت هاي واقعي که باعث آرامش بازيکنان شود، 
زيرا اين حمايت مهم ترين فاکت��ور براي آرامش 
بازيکنان پي��ش از بازي با يمن اس��ت. نقاط قوت 
خود را مي دانيم و بايد با کمال فروتني تمام انرژي 

خودمان را براي بازي با يمن بگذاريم.«
    هشدار به کروکوديل ها

در آستانه شروع جام ملت هاي قاره کهن با اينکه 
اهالي فوتبال تاش مي کنند ب��ا آرام کردن فضا، 
شرايط را براي موفقيت تيم ملي مهيا کنند و روحيه 
بازيکنان را باا ببرند، سرمربي پرتغالي که چندروز 
پيش خود را در برابر منتقدان » دايناسور« ناميده 
بود،  در آخرين اظهارنظرش باز هم از دش��منان 
فرضي و مجهول تيم ملي س��خن گفته اس��ت. 
کي روش اين بار از لف��ظ کروکوديل براي خطاب 
قرار دادن دش��منانش اس��تفاده کرد: »بازيکنانم 
بايد با تمرکز کامل و با هزار درصد از تمرکزش��ان 
پا به ميدان بگذارن��د و اگر بخواهيم اي��ن کار در 
مسابقه اول مان مقابل يمن انجام شود، بايد تاج از 
اتفاقات گذشته درس گرفته باشد و بداند دوستان 
واقعي تيم ملي چه کساني هستند، چون مي دانيم 

بعضي ها مي خواهند آرامش و تمرکز تيم ملي به هم 
بخورد و اان زمان اين نيست که کروکوديل ها به 
تيم ملي نزديک شوند. تاج با توجه به اختياراتي که 

دارد نبايد اجازه دهد چنين اتفاقاتي بيفتد.«
    يادآوري گذشته

سرمربي تيم ملي که در دو س��ال گذشته مقابل 
تيم هاي غرب آسيا شکست خورده، به ناکامي هاي 
س��ال هاي اخير فوتبال مل��ي ايران اش��اره کرد: 
»قهرماني خواسته  اي به جا و  به حق است. هر 2۴ 
تيمي که پا به اين ميدان گذاشته اند، رؤيا و آرزويي 
دارند. ايران هم رؤياي خ��ودش را دارد. البته بايد 
بدانيد تمام تمرکز ما روي بازي اول مان مقابل يمن 
است. تيم ملي ايران در ۴0 سال گذشته نتوانسته به 
قهرماني دست پيدا کند. شايد در 15 سال گذشته 
بدترين نتايج را کسب کرده باشد و دايلي داشته 
که ايران نتوانسته در اين ۴0 سال به غير از سطح 
باشگاهي به قهرماني آسيا برسد. دليل آن هم شايد 
اين باشد که مشکاتي پيش رو بوده و تيم ملي ايران 

در ۴0 سال گذشته با آنها روبه رو بوده است. 
    ترس از بحرين!

کي روش که پيش از اين صعود تيم ملي به جمع 
چهار تيم برتر را رؤيا خوانده بود، اين بار قهرماني 
را حق کش��ورمان عنوان کرده است. با اين تفاوت 
که مدعي ش��ده ما تا پيش از حضور او در ايران از 
رويارويي با بحرين هراس داش��ته ايم:  »  بعضي ها 
فراموش کردند وقتي پا به ايران گذاشتم، مردم از 
بازي برابر بحرين به لرزه و واهمه مي افتادند، ولي ما 

امروز در اين مسابقات هستيم و بايد با فروتني پا به 
اين ميدان بگذاريم. سه تيمي که شانس اصلي براي 
حضور در مرحله نيمه نهايي هستند کره جنوبي، 
ژاپن و استراليا هستند. آنها يک کارت اعتباري براي 
حضور در آن مرحله دارند و ما هم تمام تاش خود را 
انجام مي دهيم تا به اين مرحله برسيم. اگر اين سه 
کشور نامبرده شانس اصلي قهرماني هستند، به اين 
دليل است که در ۴0 سال گذشته سرمايه گذاري 
عظيمي در امکانات، ساخت اس��تاديوم و فوتبال 
پايه، س��اخت زمين هاي مختلف براي تيم هايي 
که داش��تند، کردند و دوره هاي مربيگري برگزار 
کردند که تمام اينها باعث شده آنها مدعي قهرماني 
باشند. اگر اين مطلب را زير پا بگذاريم، نسبت به 
فوتبال صادق نيستيم و نشان دهنده اين است که 
به فوتبال دروغ مي گوييم و ما در تيم ملي به فوتبال 

دروغ نمي گوييم.«
    رقابت با 4 تيم

مرد پرتغالي که تنها چن��د هفته ديگر قراردادش 
با فدراس��يون ايران به پايان مي رس��د، چهار تيم 
را رقيب اصلي تيم مل��ي ناميد: »تنها يک جايگاه 
براي حضور در نيمه نهايي باق��ي مي ماند و ما هم 
تاش مي کنيم اين جايگاه را به دست آوريم. البته 
عربستان س��عودي، امارات متحده عربي، قطر و 
ازبکستان هم مي جنگند تا اين جايگاه را به  دست 
آورند. بيايد از بازي اول مان در مرحله گروهي لذت 
ببريم و رو به جلو حرکت کنيم. هم تيم خوبي داريم 

و هم از شانس خوبي برخورداريم.«

يكي دهان كي روش را ببندد
در روزهايي که بايد به لحاظ ش��رايط خاص تيم ملي فوتبال پشتيباني 
محض از آن داشته باشيم تا اين تيم به دور از هرگونه حاشيه و اتفاقات 
جانبي با روحيه باا در جام ملت هاي آسيا حاضر شود، اما يک نفر در اين 
ميان هست که با سوءاس��تفاده از اين فضا بي محاباتر از قبل به توهين و 
تحقير فوتبال ايران مشغول است. يکي هست که در اين روزهاي حساس 
به اسم اتحاد و همدلي مدام از سوي قلبش براي هواداران فوتبال در داخل 
کشور پيام هاي توهين آميز ارسال مي کند. متأسفانه کسي هم از مسئوان 

بنا ندارد به او بگويد دهانت را ببند. 
کارلوس کي روش، س��رمربي پرتغالي تيم ملي، حتي اين روزها هم که 
منتقدانش سکوت اختيار کرده اند، بنا بر مصالح ملي و موفقيت تيم در 
جام ملت هاي آسيا  دست بردار نيست و از قطر پشت سر هم بيانيه صادر 
مي کند. به بزرگ و کوچک فوتبال ايران توهين مي کند و بدتر اينکه در 

آخرين پيامش تاريخ فوتبال کشورمان را زير سؤال برده است.
با احترام به تيم مل��ي و آرزوي موفقيت و پيروزي براي ملي پوش��ان در 
جام ملت هاي آسيا، بايد عنوان کنيم که همين امروز بايد دهان جناب 
کي روش، سرمربي تيم ملي را بست. اين وظيفه شخص اول فدراسيون 
فوتبال يعني مهدي تاج است. اوست که بايد سرمربي تيم ملي را وادار به 

سکوت و صحبت کردن صرف از چارچوب امور فني تيمش کند.
کي روش مي گويد پيش از حضور او در فوتبال اي��ران، 80 درصد مردم 
کشورمان براي بازي مقابل بحرين به لرزه مي افتادند. پيرمرد پرتغالي بايد 
بداند که اين مردم ۴0 سال در برابر دشمني هاي تمام دنيا و تحريم هاي 
آنها يکصدا و متحد ايستاده اند و نلرزيده اند، چطور مقابل جزيره اي که در 

برابر ايران اصاً به حساب نمي آيد، مي لرزند؟
به کي روش بايد فهماند که تيم ملي ايران در اوج دوران دفاع مقدس دو 
بار تا مرز قهرماني جام ملت ها پيش رفت، در روزهايي که او حتماً در اروپا 

مشغول خوشگذراني بوده و نمي دانسته اصاً ايران و ايراني يعني چه!
کي روش ديروز با ادبياتي که در شأن و شعور خود اوست، مهدي تاج را 
خطاب قرار داد که از نزديک شدن کروکوديل ها به او و تيم ملي جلوگيري 
کند، در حالي که اين روزها همه مي دانند که چه کساني کروکوديل وار 
به تيم ملي چسبيده اند و از کنار آن در حال ارتزاق هستند. بايد يکي به 
سرمربي تيم ملي بفهماند دشمني که در ذهن خود مي پروراند، درست در 
کنار خود او نشسته و بيهوده دشمن را در داخل ايران جست وجو مي کند.  
کارلوس کي روش بايد اين نکته را به خوبي درك کند و اگر مشکلي بابت 
درك آن دارد، اين ديگر به ضريب هوشي او برمي گردد. نکته اينجاست 
که مردم فوتبال دوست ايران تيم ملي شان را عاش��قانه دوست دارند و 
توقع قهرماني و کسب نتيجه  در خور شأن ايران دارند، اما اينطور نيست 
که با عدم موفقيت به تيم ملي کشورشان پشت کنند. کي روش هم اگر 
اعتباري در فوتبال ايران دارد، به واسطه همين تيم ملي است که اگر نبود، 
او مدت ها قبل به خاطر همه توهين ها و تحقير فوتبال ايران بايد چمدان ها 
را مي بست و مي رفت به دنبال مشتريان خيالي خودش، همان هايي که 
هر روز خبر عقد قراردادشان با او رسانه  اي مي شد، اما کار در همان حد 

حرف باقي مي ماند. 
تيم ملي فوتبال اين روزها نيازمند حمايت و همدلي است، اما اين مسئله 
دليل نمي شود که يکي به نام سرمربي تيم ملي به ملت بزرگ ايران توهين 
کند و افتخارات به دس��ت آمده در روزهاي س��خت را به سخره بگيرد. 
بنابراين به سرمربي تيم ملي فوتبال در آستانه جام ملت هاي آسيا توصيه 
مي کنيم همين حاا از مردم بزرگ اي��ران به خاطر تمام توهين هايش 
عذرخواهي کند و فراموش نکند که در هفت س��ال گذش��ته نام بزرگ 
ايران بوده که به او اعتبار بخش��يده اس��ت. کي روش بهتر است به جاي 
دشمن تراشي و ادبيات گس��تاخانه در برابر فوتبال دوستان ايران به فکر 
مسائل فني، تاکتيکي و تکنيکي تيم ملي باشد تا مانند چهار سال قبل 

دست خالي برنگردد.

فريدون حسن

هشدار دايناسور به كروكوديل ها!
تيم ملي ايران به امارات رسيد

نگاهي به اختاف احسان حدادي و فدراسيون بر 
سر بودجه آماده سازي المپيک

چند ميليارد هزينه كنيد
 مدال المپيک تحويل بگيريد! . 

قصد کوتاه آمدن ندارد، با همان غرور هميشگي که وقت پرتاب ديسک از 
تمام صورتش بيرون مي زند. غرور اين روزهايش اما کار را به جاي باريک 
کشانده، تا جايي که قهرمان و رئيس فدراسيون روبه روي هم قرار گرفته اند. 
صحبت از احسان حدادي است که اين روزها دعوايش با فدراسيون آنقدر 
باا گرفته که روي رئيس و قهرمان به هم باز شده و بار ديگر ورزش ايران 

گويا گرفتار ورزشکارسااري شده است. 
   مدال می خواهيد پول بدهيد 

حرفش يک کام است و بدون اينکه تعارفي با کسي داشته باشد، چشم در 
چشم رئيس کميته ملي المپيک و رئيس فدراسيون دووميداني مي گويد: 
»اگر مدال المپيک دووميدان��ي مي خواهيد بايد هزين��ه کنيد.« البته 
حرف هايش هم گويا خريدار دارد، آن هم بعد از مدال تاريخي اش در المپيک 
لندن که خيلي ها را شگفت زده کرد. بعد از آن هرچند در ريو آنقدر دور از 
انتظار بود که برخي او را تمام شده مي دانستند، اما دوباره در حال بازگشت 
به روزهايي است که پرتاب هايش نفس ها را در سينه حبس مي کرد. همين 
است که پس از چهارمين مدال طايش در بازي هاي آسيايي که نامش را به 
عنوان پرافتخارترين ورزشکار ايران در آسيايي، بااي صندوقچه تاريخچه 
ورزش ايران قرار داد براي المپيک توکيو دورخيز کرده تا به گفته خودش 

خاطره لندن را تکرار کند، البته اين بار با مدال خوش رنگ تر. 
تا اينجاي کار خيلي ها به او خرده اي نمي گيرند، اما وقتي پاي توقعاتش 

به ميان مي آيد، چش��م ها از حلقه بيرون مي زند، جايي که حدادي که 
مي خواهد تا المپيک توکي��و مربي گرانقيمت خارج��ي و اردوهاي 
مختلف داشته باشد. نايب قهرمان المپيک لندن به رغم اينکه مي گويد 
شرايط اقتصادي کشور را درك مي کند، اما انگار از خواسته هايش 
کوتاه بيا نيست، تا جايي که تا امروز پيشنهاد هزينه 100 ميليوني 
ماهانه تا المپيک توکيو براي مربي و اردوهايش را که فدراسيون 
دووميداني پيش رويش گذاش��ته، هنوز نپذيرفت��ه تا دعوا و 
کشمکش او و فدراسيون در اين روزها به بااترين حد خودش 

رسيده باشد. 
   پيشنهاد هزينه يک ميليارد و هشتصدي 

عصر سه ش��نبه بود که صالحي امي��ري، ح��دادي و کيهاني رئيس 
فدراسيون در سئول شمالي روبه روي هم نشستند تا اين مشکل را حل 

کنند. در اين جلسه، هماهنگي هاي ازم با رئيس فدراسيون دووميداني 
جهت حمايت مناسب براي حضور قدرتمندانه احسان حدادي در المپيک 

توکيو2020 مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
طبق تصميمات اين نشست، مقرر شد فدراسيون دووميداني و همچنين 
احسان حدادي برآورد خود براي برپايي اردوها، اسکان، حق الزحمه مربي 
و ساير هزينه ها را اعام کنند تا در نهايت برنامه ها در اسرع وقت اجرايي 
شوند. همچنين مقرر شد حدادي مذاکراتي را با مربي خارجي خود براي 

ادامه فعاليت آغاز و نتيجه را در نشست آتي اعام کند. 
پس از اين نشست بود که رئيس فدراسيون دووميداني از اختصاص بودجه 
نزديک به 2 ميلياردي براي حدادي تا المپيک خبر داد و گفت: » هم اکنون 
تا مسابقات قهرماني آسيا ماهانه 50 ميليون تومان )چهار ماه(، از قهرماني 
آسيا تا قهرماني جهان )شش ماه( ماهانه 100 ميليون تومان و از قهرماني 
جهان تا بازي هاي المپيک )10 ماه( ماهانه 100 ميليون تومان و در مجموع 
رقمي معادل يک ميليارد و 800 ميليون تومان براي وي با نظر خودش 

هزينه مي کنيم و در طول مسابقات هم نتايج او را رصد خواهيم کرد.«
    حدادي کوتاه بيا نيست

در حالي که پيش بيني مي شد همه چيز تمام شده باشد، اما صحبت هاي 
ديروز احس��ان حدادي در گفت وگو با خبرگزاري فارس نشان داد به رغم 
چنين هزينه گزافي، او گويا انتظارات ديگري دارد تا نايب قهرمان المپيک 
لندن تازه ترين نمونه ورزشکارسااري باش��د: »وقتي رئيس فدراسيون 
شرايط ر ا درك نمي کند، دليلي ندارد که جروبحث کنيم. کيهاني دوست 
د ارد که خيلي ديده ش��و د و تا ا مروز هم ديده شده است. فکر مي کنم ا گر 
کيهاني د ر جلسات ما حضور داشته با شد، مسائل حل نمي شو د. متأسفانه او 
فقط مي خواهد بجنگد، ا ما نمي داند که صحنه ورزش، صحنه جنگ نيست. 

او تصور مي کند دشمن د ر حال حمله است و بايد گارد بگيرد و بجنگد.« 

سعید احمديان

 ورزش قبل و بعد از انقاب قابل مقايسه نيست 
  ورزش بعد از انقاب تغيير ماهيت و تغيير 
کاربري داد. در واقع ورزش در رژيم سابق 
بيشتر يک امر اجتماعي و يک پديده لوکس 
 براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي سياسي 
رژيم بود. درست شبيه به نگاهي که امروزه 
کشورهاي حاشيه خليج فارس به آن دارند، 
کش��ورهايي که به دليل عقب ماندگي در 
عرصه هاي صنعت و هنر، س��عي دارند با 
استفاده از اين شاخصه خود را در دنيا مطرح 
کنند. بعد از انقاب اما ورزش به امري تبديل 
شد که در کنار ساير امور در عرصه هاي انسان سازي و فرهنگ سازي طبق 
ارزش هاي اسامي و آرمان هايي که انقاب داشت، پيش رفت و همه گير 
شد، به طوري که امروزه جدا از ورزش قهرماني، شاهد پيشرفت چشمگير 
در ورزش همگاني هستيم. در واقع بعد از انقاب ورزش ديگر آن امر لوکس 
و تشريفاتي نبود و بيشتر به جنبه هاي انسان سازي آن توجه و تبديل به 
ابزاري تربيتي براي سالم سازي جامعه شد و سپس پر کردن اوقات فراغت 
جوانان، به طوري که از ابتداي انقاب تا به امروز با وجود همه مشکات، 
شاهد آن بوديم که رهبري، چه امام خميني و چه امروز آقاي خامنه اي 
توجهي خاص به آن داشتند. البته در عمل هنوز تا رسيدن به آرمان ها در 
اين زمينه فاصله زيادي داريم و روند حرکتي ورزش براساس آرمان هاي 
انقاب و ارزش هاي اسامي بس��يار کند و قابل انتقاد است، اما با  وجود 
اين، ورزش يک حرکت کامًا رو به جلو داش��ته و از آن شکل تشريفاتي 
بيرون آمده و کامًا کاربردي شده و قابل مقايسه با آن چيزي که قبل از 
انقاب بود، نيست، به خصوص که در بخش بانوان که بيشتر يک ادا بود، 
اما امروز با حفظ ارزش ها و اصول فرهنگي اس��ام و باورهاي جمهوري 
اسامي، شاهد درخشش بانوان هستيم. مسئله اي که با آنچه در قبل از 
انقاب وجود داشت، به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست، اما هنوز هم با آن 
جايگاهي که در باورهاي اسامي انقاب است فاصله زيادي داريم و براي 
پر کردن اين فاصله، بايد تاش زيادي انجام دهيم و با جديت کار کنيم. 
البته نه اينکه اکنون تاش ازم نباشد، اما اين تاش کافي نيست و بايد 

بر شدت آن افزود. 

دربي هاي جنوب و تهران 
در ليگ برتر بسكتبال

هفته هشتم رقابت هاي ليگ برتر بسکتبال ايران عصر امروز در حالي 
برگزار مي ش��ود که رقابت هاي اين هفته تحت تأثير دو دربي متفاوت 

تهران و جنوب قرار دارد.
هرچه در دربي جنوب مسابقات حساس است، دربي تهران اما چندان 
چنگي به دل نمي زند. در دربي جنوب پتروشيمي بندر امام صدرنشين 
رقابت ه��ا، ميزبان صنع��ت نفت آبادان تيم رده س��وم جدول اس��ت. 
پتروشيمي 1۴ امتيازي اس��ت و نفت با 11 امتياز اميد زيادي دارد تا 
با پيروزي در اين ديدار ب��ه نزديک ترين فاصله ممکن با پترو برس��د. 
در تهران اما پگاه رده هش��تمي برابر نيروي زميني رده شش��مي قرار 
مي گيرد که نتيجه آن براي دو تيم بسيار مهم است. در دو ديدار ديگر 
هم ذوب آهن اصفهان ميزبان ش��هرداري گرگان اس��ت و رعد پدافند 

هوايي از آويژه صنعت پذيرايي  مي کند.

 جلسه هماهنگي كارگاه هاي آموزشي 
المپيک برگزار شد

نخستين جلسه هماهنگي برگزاري کارگاه هاي آموزشي براي کاروان 
اعزامي به المپيک 2020 در محل آکادمي ملي المپيک برگزار شد. در 
اين جلسه مقرر ش��د تا آکادمي ملي المپيک در چهار حوزه مديريت 
ورزشي، پزشکي ورزشي، روانشناسي ورزشي و پيشگيري از آسيب هاي 
ورزشي کارگاه هاي آموزشي را براي سرپرستان، ورزشکاران و مربيان 

اعزامي به المپيک 2020 توکيو برگزار کند.

پ��پ بدموقع��ي 
به پس��ت کلوپ 
خ��ورد. دو باخت 
تلخ برابر کريستال پااس و لسترسيتي با پيروزي 
برابر ساوتهمپتون به خاطرات پيوست، اما در مقابل 
پيروزي تاتنهام برابر کارديف باعث س��قوط ياران 
پپ به رده سوم جدول شد تا بازي پنج شنبه برابر 
ليورپول حساسيت هايش بيشتر شود. اگر هر تيم 
ديگري بود، مي شد گفت که مغلوب اراده ياران پپ 
مي شود که بعد بازگشت داويد سيلوا و فرناندينيو بار 
ديگر رو آمده اند، اما حريف آنها ليورپول صدرنشين 
است که همين حاا هم هفت امتياز بيشتر دارد و 
هنوز به هيچ حريفي باج نداده و با وجود گذش��ت 

20 هفته، طعم تلخ باخت را نچشيده است. پپ هم 
خوب مي داند شاگردانش کار سختي براي نشاندن 
عدد يک برابر باخت هاي اين فصل شاگردان کلوپ 
دارند. او اما اين را هم مي داند که مصاف امشب در 
ورزشگاه اتحاد تا چه اندازه حياتي است که تأکيد 
مي کند، اگر ببازيم کارمان تمام است. برناردو سيلوا 
نيز با پپ هم نظر است که مي گويد اگر سيتي نتواند 

ليورپول را شکس��ت دهد قهرماني برايش دشوار 
خواهد ش��د. البته س��يتي اميد زيادي به گلزني 
آگوئرو در اين ب��ازي دارد. مهاج��م آرژانتيني که 
سابقه خوبي در گلزني به ليورپول به خصوص در 
اتحاد دارد. او خط و نش��ان هايي هم براي حريف 
صدرنش��ين کش��يده و گفته که ما همان سيتي 
هميشگي هستيم، اما بايد ديد واقعاً اين تيم توانسته 

پرونده باخت هاي قبل از سال نو را ببندد و همچنان 
در قالب يک مدعي تمام عيار ظاهر شود يا ليورپول 
اولين ناکامي سال جديد ياران پپ را رقم خواهد زد. 
البته سيتي اميد زيادي دارد تا با استفاده از فشاري 
که روي ليورپول است، بتواند در اين بازي خانگي 
به نتيجه دلخواه برسد. ليورپول در سرتاسر زمين 
تيمي منسجم اس��ت و به نظر نمي رسد که نقطه 
ضعفي داشته باشد، اما فش��ارها روي اين تيم که 
هرگز قهرمان ليگ برتر )در قالب جديد( نش��ده، 
بسيار زياد است، خصوصاً که ليورپول تنها تيمي 
است که در کريسمس صدرنشين بوده ، اما در پايان 
فصل قهرمان نشده  است. کلوپ همواره تاش دارد 
تا در مصاحبه هايش بگويد که اين سابقه ربطي به 
حال حاضر ندارد، هرچند که براي اثبات اين ادعا 
بايد تا پايان فصل صبر کرد، اما همين مس��ئله به 
تنهايي مي تواند فش��ار زيادي به تيم کلوپ وارد 
و کار آنها را در بازي حس��اس امشب برابر سيتي 

سخت کند. 

دوئل حياتي پپ با كلوپ
 براي فرار از بحران
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بهترين هديه سال نو!
طي هفته اي که گذشت، رقابت هاي ورزشي در اکثر کشورهاي اروپايي 
به دليل ايام کريسمس و متعاقب آن سال جديد ميادي تعطيل بود. با 
اين حال برخي از مسابقات به صورت فشرده تر برگزار شد که از جمله 
آنها مي توان به هفته بيستم رقابت هاي سري آ ايتاليا و رقابت هاي ليگ 
برتر انگلستان اشاره کرد. اوج رقابت هاي ايتاليا را بايد در بازي يوونتوس 
و سمپدوريا ديد، جايي که بانوي پير با برتري 2 بر يک دست نيافتني تر 
از قبل شد، اما براي اين هوادار نوجوان يووه آنچه بيشتر از پيروزي ارزش 
دارد، به دست آوردن پيراهن تيم محبوبش است. بدون ترديد او بهترين 
هديه سال نوي تمام دوران زندگي خود را دريافت کرده و شايد مي رود 
که اين شادي را با بقيه جشن بگيرد. شوق و وجد را مي توان در نگاه او به 

پيراهن ديد، شوقي که حتي از پيروزي يووه نيز بيشتر است.

سعید مدني 

 سردبير کيهان ورزشی

نمي دانم سال آينده كجا خواهم بود 
آينده والورده در بارسا همچنان در هاله اي         چهره
از ابهام ق��رار دارد. البته اخبار زيادي در 
مورد احتمال تمديد قرارداد اين مربي براي س��ومين فصل در بارسا 
شنيده مي شود. از سوي ديگر، عاوه بر هواداران بارسا، مسي فوق ستاره 
آبي واناري ها هم خواهان تمديد قرارداد ش��ده و طبق ادعاي 
منابع نزديک به اين بازيکن، او که پيشتر با مربيان زيادي 
چون رايکارد، گوارديوا، ويان��ووا، مارتينو و انريکه در 
بارس��لونا کار کرده از همکاري با والورده بيش از همه 
لذت برده، به همين دليل خواهان تمديد قرارداد اين 
مربی براي يک سال آينده است. شايد چون والورده 
برخاف مربيان ديگر، آزادي عمل بيش��تري به 
مسي داده و به او قدرت رهبري بااتري در زمين 
داده است. با اين حال، اين سرمربي موفق خودش 
هم قبول دارد در تيمي مانند بارسا همه چيز منوط 
به کسب نتايج است و شايد به همين دليل است که 
همچنان مي گوي��د که نمي داند فص��ل آينده کجا 
خواهد بود: »در اين فوتبال چه کسي از سرنوشت خود 
خبر دارد؟ ما همه مي دانيم شرايط چگونه است، به همين 
دليل هرگز به اهداف بلندمدت فکر نکردم، چون مي دانم 
اگر فاتح ليگ نشويم، همه مربي را مقصر مي دانند، چراکه 
نقش او برجسته تر اس��ت. پس حاا براي حرف زدن در 

خصوص آينده و فصل بعد خيلي زود است.«

رئال همچنان به دنبال جايگزين رونالدو 
جداي��ي رونال��دو،         بازتاب
بدترين اتفاق براي 
رئال بود و   بدترين آمار گلزني در 12 سال اخير را براي 
اين تيم به ثبت رساند. البته از همان ابتدا هم انتظار 
مي رفت کهکشاني ها بعد از جدايي رونالدو به مشکل 
بخورند، اما شروع خوب رئال با لوپتگي و گلزني هاي 
بيل و بنزما باعث شد نگراني ها براي مدتي برطرف 
شود. با اين حال افت ناگهاني اين تيم و شکست هاي 
متوالي و عدم گلزني زنگ خطري جدي بود که سران 
اين باشگاه را به صرافت جذب جايگزيني مناسب 
براي رونالدو انداخته است. البته انتخاب جايگزين 
مناسب کار ساده اي نيست، اما به گفته آ اس، سران 

باشگاه رئال براي تقويت خط حمله اين تيم در نقل و 
انتقاات زمستاني روي پنج گزينه نظر دارند. ايکاردي 
ستاره آرژانتيني 25 ساله اينتر که در فصل جاري 
13 گل در تمام رقابت ها به ثمر رسانده، تيمو ورنر 
ستاره آلماني ايپزيک که در جام جهاني توفيقي 
نداشت، اما او هم اين فصل 13 گل زده است. پياتک  
مهاجم لهستاني جنووا تابستان با رقم ۴ ميليون يورو  
به اين تيم پيوسته و با زدن 19 گل در تمام رقابت ها، 
باعث شگفتي همه کارشناسان شده و فرناندو يورنته، 
مهاجم 33 ساله اسپانيايي تاتنهام که در اين فصل از 
برنامه هاي پوچتينو خارج شده و به ندرت به ميدان 

رفته است. 

دنيا حيدری
    ليگ جزیره  



حضور اتباع غيرمجاز در كشور پيامدهاي 
ناگواري براي ش�هروندان به هم�راه دارد. 
بس�ياري از اين اتباع مرتكب جرائم خشن 
مثل قت�ل، تعرض ب�ه نوامي�س، آدم ربايي 
و جرائم ديگ�ر ش�ده و از آنجا ك�ه هويت 
مش�خصي ندارند از محل ارت�كاب جرم به 
شهر ديگري فرار می كنند و جرائم خود را از 
سر مي گيرند. دو نفر از اين اتباع غيرمجاز 
با گروگان گرفتن يكي از ش�هروندان براي 
اخ�اذي 200 ميليون توماني س�ه هفته او را 
در يك چاه عمي�ق حبس ك�رده بودند كه 
روز گذش�ته محاكمه ش�دند. دو همدست 
متهمان موفق به فرار از كش�ور ش�ده اند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��وم خرداد س��ال 96 
مردي مأموران پليس ورامي��ن را از يك فقره 
آدم ربايي باخبر كرد و گفت: »دامادم به نام ايرج 
راننده است و مسافركش��ي مي كند. روز قبل 
وقتي از خانه بيرون رفت ديگر بازنگشت و تلفن 
همراهش نيز خاموش است. پيگير بوديم تا او 
را پيدا كنيم تا اينكه چند مرد غريبه كه لهجه 
افغان دارند از شماره ناشناسي تماس گرفتند 
و در قبال آزادي ايرج درخواست 200 ميليون 
تومان پول نقد كردند. نگرانم دامادم در خطر 

باشد و مردان ناشناس او را اذيت كنند.«
با اعام اين گ��زارش مأم��وران پليس پس از 
سه هفته از طريق رديابي شماره تلفن آدم ربايان 
توانستند آنها را شناسايي كنند و به محل اعزام 
ش��وند. با حضور مأموران در مح��ل، در اولين 
بررسي ها مشخص ش��د، چهار مرد افغان بعد 
از ربودن مرد جوان و سرقت خودروي وي، او 
را در چاه عميقي در يك كوره آجرپزي حبس 
كرده اند. با كمك آتش نشانان پيكر نيمه جان 
مرد جوان از چاه خارج و به بيمارستان منتقل 
شد. كارآگاهان پليس هم موفق شدند دو نفر 
از آدم ربايان را بازداش��ت كنند. شاكي بعد از 
بهبودي وضعيت جسماني اش گفت: »پدرزنم 

يك خودرو ثبت نام كرده بود و مدتي قبل آنرا 
تحويل گرفته بود. از آنجائيك��ه بيكار بودم او 
خ��ودروي اش را در اختيارم ق��رار داد تا با آن 
مسافركشي كنم. روز حادثه چهار مرد افغان 
را به عنوان مس��افر از ميدان هفت تير تهران 
به س��مت ورامين به صورت دربس��تي سوار 
كردم. نزديك ورامين ش��ديم كه ناگهان آنها 
مرا مجب��ور كرد تغيير مس��ير بدهم. چاره اي 

نداش��تم و از ترس هرچه گفتند گوش كردم. 
آنها مرا به زور به كوره آجرپ��زي بردند و بعد 
از س��رقت خودروي ام با يك طناب به ته چاه 
عميقي انداختند. سپس يكي از آنها با طناب 
به داخل چاه آمد و طناب را از دس��ت هايم باز 
كرد. فرداي آن روز شماره خانواده ام را گرفتند 
و درخواست 200 ميليون تومان پول كردند. « 
شاكي در ادامه گفت: »در آن 17  روز تنها يكي 

از متهمان به صورت مخفيان��ه يك كلوچه و 
مقداري آب برايم مي فرستاد به همين خاطر 
روزهاي سختي را گذراندم و در آن مدت دچار 

زخم بستر شدم. از همه آنها شكايت دارم.«
با طرح اين شكايت، فؤاد و بركت كه به صورت 
غيرقانوني از افغانس��تان به ايران آمده بودند، 
تحت بازجويي قرار گرفتند اما جرمشان را انكار 
كردند اما بنا به شواهد و قرائن موجود، دو متهم 
به اتهام آدم ربايي، سرقت و اخاذي روانه زندان 
شدند. در حاليكه دو متهم ديگر متواري بودند، 
پرونده كامل و به شعبه هشتم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده ش��د. صبح ديروز 
پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به 
رياست قاضي توكلي قرار گرفت. ابتدا شاكي 
در جايگاه ايستاد و گفت: »آدم ربايان سه هفته 
من را در قعر چاه عميق حبس كرده بودند. بعد 
از نجات از قعر چاه در بيمارستان تحت درمان 
قرار گرفتم اما هزينه هاي درمانم زياد بود. به 
همين خاطر پيشنهاد دو متهم را قبول كردم 
و مبلغ 20 ميليون تومان گرفتم تا از شكايت 
آدم ربايي اعام گذشت كنم. حاا براي سرقت 

و اخاذي از آنها شكايت دارم.«
سپس دو متهم در جايگاه ايستادند، اما بار ديگر 
جرمش��ان را انكار كردند و گفتن��د: روزي كه 
مأموران براي آزادي شاكي به آن محل آمدند 
ما هم كنار جمعيت ايستاده بوديم. نمي دانيم 
آدم ربايي كار كداميك از آنها بود اما مأموران ما 
را دستگير كردند.  دو متهم در ادامه در پاسخ 
به س��ؤال هيئت قضايي در خصوص پرداخت 
20 ميليون تومان پول نقد به ش��اكي گفتند: 
»مجبور شديم براي گرفتن رضايت اين پول 
را پرداخت كنيم اما فكر نمي كرديم شاكي بار 
ديگر در دادگاه از ما شكايت كند. باور كنيد در 

اين حادثه بي تقصيريم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد 

شور شد. 

گروگان آزاد شده:

3 هفته  در قعر چاه حبس بودم
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فرار دختر و پسر نوجوان از دخمه اتباع غيرمجاز
 دو تبع�ه غيرمجاز افغ�ان كه ب�ا راه اندازي 
بان�د اق�دام ب�ه س�رقت هاي خش�ن در 
جنوب تهران مي كردند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��د روز قبل مأموران 
گش��ت پليس در يكي از خيابان ه��اي جنوبي 
شرقي پايتخت متوجه درخواست كمك خواهي 
پس��ر جواني شدند كه س��رو صورتش زخمي و 
لباس هايش خوني بود.  پس��ر ج��وان با ديدن 
مأموران گفت: من معتادم و براي مصرف مواد به 
پاتوق خافكاران در يكي از خيابان اطراف مي روم 
كه متوجه شدم دو افغاني كه پاتوق، متعلق به آنها 
است دختر نوجوان ايراني را در پاتوقشان به زور 
نگه داشته اند كه تصميم گرفتم او را فراري بدهم 
كه آنها متوجه شدند و مرا به داخل اتاقكي بردند 
و آنجا حبس كردند. آنها يك روز مرا به ش��دت 
شكنجه دادند و مدعي بودند كه من پول هاي آنها 
را س��رقت كرده ام تا اينكه ساعتي قبل از غفلت 
آنها استفاده و از شكنجه گاه آنها فرار كردم.  پس 
از اين مأموران راهي پاتوق خافكاران در حوالي 
جاده خاوران ش��دند و از دو مرد افغاني تحقيق 

كردند. يكي از آنها در ادعايي گفت كه پسر جوان 
مزاحم نامزد او ش��ده بود و به همي��ن دليل با او 
درگير ش��ده و او را كتك زده اند اما او را حبس و 
شكنجه نكرده اند. مأموران در ادامه در بازرسي از 
يكي از اتاق ها تعداد زيادي تلفن همراه گرانقيمت 
سرقتي كه به طرز ماهرانه اي مخفي كرده بودند 
كشف كردند. بررسي هاي مأموران حكايت از اين 
داشت دو افغاني، س��ارقان موبايل قاپ حرفه اي 
هستند كه از مدتي قبل تحت تعقيب مأموران 
پليس قرار دارند. بدين ترتيب مأموران دو متهم 
را بازداشت و براي تحقيق به اداره پليس منتقل 
كردند.  دو مته��م چند روز قبل ب��راي تحقيق 
به دادس��راي ناحيه 34 تهران منتقل شدند و از 
سوي قاضي بهش��تي، بازپرس شعبه دوم مورد 
بازجويي قرار گرفتن��د. دو متهم در بازجويي ها 
به سرقت هاي متعددي اعتراف كردند. متهمان 
براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفتند. 
گفت وگو با يكي از متهمان 
خودت را معرفي كن ؟ 

من سعيد هستم معروف به سعيد كابلي.
مجوز اقامت داري ؟ 

نه. من و دوستم مراد چند سال قبل به صورت 
غير قانوني براي كار به ايران آمديم. 

كار يا سرقت ؟ 
اول كار مي كرديم اما مدتي بعد تصميم گرفتيم 

موبايل قاپي كنيم. 
چرا ؟

چون درآمدش خوب بود. ما تلفن هاي سرقتي 
را به افغانستان مي برديم و آنجا به قيمت خوبي 
مي فروختيم. حتي تلفن هايي گرانقميتي كه 
در ايران پس از سرقت قفلش بسته مي شود را 
به افغانستان مي برديم و آنجا قابل استفاده بود. 

درباره پاتوقتان توضيح بده ؟
آنجا كارگاه مخروبه اي است كه ما دو، سه تا اتاق 
درست كرديم و معمواً افراد معتاد براي مصرف 
مواد به آنجا رفت و آمد دارند و ما لوازم سرقتي آنها را 

مي خريم و به آنها مواد مي دهيم تا مصرف كنند. 
يعني آنها هم براي شما موبايل قاپي 

مي كنند ؟ 

من و مراد خودمان با موتور سيكلت موبايل قاپي 
مي كنيم و معت��ادان هم اگر موبايل س��رقتي 

بياورند از آنها مي خريم. 
چرا شاكي را شكنجه داديد ؟ 

مدت��ي قبل ب��ا دختر 16 س��اله ف��راري كه از 
شهرس��تان به تهران آمده بود آش��نا شدم. او 
جاي خواب نداش��ت و من او را به پاتوقم بردم 
و آنجا خوابيد. پ��س از آن روز اي��ن دختر هر 
شب براي خواب به پاتوق ما مي آمد تا اينكه با 
شاكي كه پسر جواني بود آشنا شد. آنها عاشق 
هم ش��ده بودند و تصميم گرفته بودند پس از 
سرقت پول هاي ما با هم از پاتوق فرار كنند كه 
متوجه شدم و همراه مراد او را در اتاقي حبس و 
شكنجه كرديم اما دختر 16 ساله فرار و روز بعد 

هم شاكي فرار كرد. 
چرا دختر ايراني را به زور در پاتوقتان 

نگه داشته بوديد ؟
او ب��ا رضايت خودش براي خ��واب به پاتوق ما 
مي آمد و اصًا جاي ديگري نداش��ت كه شب 

بخوابد. 

 بيهوش كردن پيرزن آشنا 
براي سرقت طايي

زن�ان و مردان س�الخورده اي كه ب�ه تنهايي 
زندگي مي كنند همواره سوژه مناسبي براي 
سرقت هستند. سارقان با توجه به اين نكته 
كه اين اف�راد توانايي دفاع از خ�ود را ندارند 
نقشه سرقت از آنها را طراحي و اجرا مي كنند، 
بنابراين در صورت�ي كه فرزن�دان اين افراد 
به توصيه هاي پيش�گيرانه توجه نكنند اين 
امكان وجود خواهد داش�ت كه والدينش�ان 
از ناحيه سارقان دچار حادثه اي ناگوار شوند. 
مأموران پليس آگاهي تهران به تازگي دو مرد 
تبهكار را بازداشت كرده اند كه بعد از بيهوش 
كردن زن�ي س�الخورده اموالش را س�رقت 
كردند، اما خيلي زود گرفتار پليس ش�دند. 
در صورتي كه خانواده پيرزن به موقع در خانه 
او حاضر نمي ش�دند اين امكان وجود داشت 
كه زن س�الخورده جانش را از دس�ت بدهد. 
به گزارش خبرنگار ما، هفتم آذرماه بود كه اعضاي 
خانواده اي به مركز فوريت هاي پليس تهران خبر 
دادند از خانه مادرشان سرقت شده است. با حضور 
مأموران كانتري 154 چيتگر مشخص شد كه 
سارقان پس از بيهوش كردن زن سالخورده پول، 
طا و اشياي قيمتي را سرقت كرده و گريخته اند. 
يك��ي از فرزندان پي��رزن گفت: ام��روز چند بار 
با خانه م��ادرم تماس گرفتم اما ج��واب نداد به 
گوش��ي تلفن همراهش هم زنگ زدم اما باز هم 
جواب نداد. نگران شدم و خودم را به خانه مادرم 
رساندم. با كليدي كه داشتم وارد شدم و هنگام 
جست وجوي خانه با پيكر نيمه جان مادرم مواجه 

شدم و به اورژانس و پليس خبر دادم. امدادگران 
اورژانس هم مادرم را كه در حالت بيهوشي قرار 
داشت به بيمارستان منتقل كردند.  همزمان با 
طرح شكايت پرونده به دس��تور بازپرس شعبه 
8 دادس��راي ناحيه 34 ته��ران در اختيار پايگاه 
پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. چند 
روز بعد از حادثه و پس از آن كه وضعيت پيرزن 
در بيمارستان رو به بهبود گذاشت او مورد تحقيق 

قرار گرفت و گفت: شب حادثه دو نفر از بستگانم 
تماس گرفتند و گفتند كه از شهرستان به تهران 
آمده و جايي براي ماندن ندارند. آنها خواستند كه 
شب را در خانه من بمانند كه قبول كردم. حامد و 
سعيد دو شب مهمان من بودند. در شب دوم بعد 
از خوردن شام بود كه حالم بد شد. چشم كه باز 
كردم خودم را در بيمارس��تان ديدم.  در شاخه 
ديگري از تحقيقات معلوم شد كه 5 ميليون تومان 

پول نقد، 15 عدد النگو و مقدار ديگري از اشياي 
گرانقيمت به ارزش بيش از 50 ميليون تومان از 
خانه پيرزن سرقت شده است. كارآگاهان پليس 
در جريان تحقيقات خ��ودو در اولين گام حامد 
27ساله را بازداشت كردند. او در اولين بازجويي ها 
جرمش را انكار كرد و گفت از ماجراي س��رقت 
خبر ندارد اما وقتي با شواهد پليس مواجه شد به 
جرمش اعتراف كرد و گفت: پيرزن از بستگان من 
است و مي دانستم كه مقدار زيادي پول و طا دارد 
براي همين وسوسه ش��دم تا از خانه اش سرقت 
كنم. ماجرا را با س��عيد و حميد كه از دوس��تانم 
هستند مطرح كردم. آنها قبول كردند در اجراي 
نقشه به من كمك كنند. البته من و سعيد نقشه 
سرقت را اجرا كرديم و قرار شد كه اموال سرقتي 
را حميد به فروش برساند. متهم ادامه داد: من و 
سعيد دو شب را مهمان پيرزن بوديم و او هم به 
خوبي از ما پذيرايي كرد. در دو شبي كه مهمان 
او بوديم، توانستيم جاي پول و طاهايش را پيدا 
كنيم. در شب دوم او را با داروي بيهوشي مسموم 
كرديم و بعد از س��رقت از خانه ف��رار كرديم.  با 
اطاعاتي ك��ه متهم در اختيار پليس گذاش��ت 
كارآگاهان سعيد و حميد را در مخفيگاه هايشان 
در شهرس��تان اسامش��هر بازداش��ت كردند.  
سرهنگ كارآگاه خيراه دولتخواه، رئيس پايگاه 
پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: متهمان در 
بازجويي ها اعام كرده اند كه اموال سرقت شده را 
به مالخر فروخته اند كه تحقيقات براي بازداشت 

مالخر هم در جريان است.

پرونده هاي زيادي از سارقاني كه در جريان سرقت مرتكب قتل شده اند در 
اداره پليس در حال رسيدگي است كه نشان مي دهد اين مجرمان براي فرار 
و گرفتار نشدن در دام قانون دست به جنايت بزرگتري مي زنند كه جبران 
آن غير ممكن است. پرونده دو سارق موتور س�وار كه پس از سرقت تازه 
دامادي را كه مانع فرار آنها مي شود به قتل مي رسانند نمونه اين پرونده هايي 
است كه سارق براي فرار از دست قانون مرتكب جنايت بزرگتري مي شود. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل فروردين ماه امس��ال بود كه قاضي محسن مدير 
روستا، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
پليس از قتل مرد جواني در خيابان كميل حوالي بزرگراه نواب با خبر و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم جنايي در 
محل حادثه با جس��د غرق در خون مرد جواني كنار خ��ودروي پژويي روبه رو 
ش��دند كه با اصابت ضربه چاقويي به قلبش از پاي در آمده بود. همسر مقتول 
هم كه مقابل چشمانش شوهرش را به قتل رسانده بودند بر بالين جسد گريه 
مي كرد.  نخستين بررسي ها حكايت از اين داشت لحظاتي قبل دو پسر موتور 
سوار با خودروی مقتول تصادف مي كنند و قصد فرار دارند كه مرد جوان مانع 
فرار آنها مي ش��ود كه يكي از آنها چاقويي به سوي او پرتاب مي كند و در حالي 
كه راننده غرق در خون روي زمين مي افت��د از محل فرار مي كنند.  تحقيقات 
بعدي هم نشان داد قاتل و همدستش سارق هستند و دقايقي قبل پس از سرقت 
موبايل شهروندي در حال فرار با خودروي مقتول تصادف مي كنند.  همزمان با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران تحقيقات خود را درباره اين حادثه آغاز 
كردند.  مردي كه دو متهم تلفن همراه او را سرقت كرده بودند به مأموران گفت: 
من وكيل پايه يك دادگستري هستم. ساعتي قبل در خيابان كميل در حال 
پياده روي بودم كه تلفن همراهم زنگ خورد. يكي از دوس��تانم پشت خط بود 
كه شروع به حرف زدن كردم. هنوز ثانيه هايي از صحبتم نگذشته بود كه موتور 
سيكلتي با دو سرنشين به من نزديك شد و ناگهان ترك نشين آن در چشم به 
هم زدني تلفن همراهم را قاپيد و راننده موتور سيكلت به سرعت حركت كرد. 
من با داد و فرياد از رهگذران درخواست كمك كردم و مدام فرياد مي زدم  »آي 
دزد«. سارقان براي اينكه گرفتار نشوند با س��رعت زياد حركت مي كردند كه 
پشت چراغ قرمز با خودروي پژويي تصادف كردند. آنها قصد داشتند فرار كنند 
كه راننده مانع آنها شده بود و قبل از اينكه من به آنها برسم يكي از آنها با چاقو 
راننده را به قتل رساند و هر دو فرار كردند.  تازه عروس هم در توضيح ماجراي 
قتل شوهرش گفت: من و ش��وهرم به تازگي ازدواج كرديم. قرار بود به زودي 
مراسم عروس��ي مان را برگزار كنيم. من و ش��وهرم براي زندگي مان آرزوهاي 
قشنگي داشتيم اما دو سارق جنايتكار زندگي ما را سياه كردند و اان به جاي 
لباس سفيد عروسي لباس س��ياه عزا بر تن دارم. وي ادامه داد: آن روز همراه 
همس��رم براي خريد به بازار رفتيم. در خيابان كميل پشت چراغ قرمز توقف 
كرديم كه موتورسيكلتي با سرعت زياد به ما نزديك شد به طوريكه راننده آن 
نتوانست موتورس��يكلتش را كنترل كند و به خودروی ما برخورد كرد. پس از 
اين شوهرم از خودرو پياده شد تا به پليس زنگ بزند كه متوجه شد سرنشينان 
موتورسيكلت قصد فرار دارند. او مانع فرار آنها شد و در حالي كه با اداره پليس 
در حال حرف زدن بود و ماجرا را شرح مي داد، يكي از سرنشينان موتور سيكلت 
ناگهان چاقويي از جيبش در آورد و ضربه محكمي به قفس��ه س��ينه شوهرم 
كوبيد و هر دو به سرعت فرار كردند. پس از اين با داد و فرياد از مردم درخواست 
كمك كردم اما كسي به فريادم نرس��يد و قاتان موفق به فرار شدند و شوهرم 
مقابل چشمانم جان باخت.  در حالي كه نزديك به 9 ماه از مرگ داماد بي گناه 
به دست موبايل قاپان موتور سوار مي گذرد و تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهي 
براي شناسايي عامان قتل به بن بست رسيده است، قاضي مدير روستا دستور 

تحقيقات بيشتر درباره اين حادثه را صادر كرد. 

 قاتان تازه داماد 
 شناسايي نشدند

رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي پايتخت از دس�تگيري دو خواهر جيب بر 
خبر داد و گفت: متهمان به ۵0 فقره جيب بري اعتراف كرده اند. 

سرهنگ كرم يوسفوند گفت: با افزايش شكايت هاي مردمي و ارجاع پرونده آنان 
به پايگاه نهم پليس آگاهي تهران، مال باختگان اظهار داشتند كه اموال شان در 
محدوده حرم حضرت عبدالعظيم حسني)ع( به سرقت رفته است.  وي با اشاره 
به انجام تحقيقات ميداني و شناسايي دو تن از سارقان كه خواهر هستند، افزود: 
مأموران موفق شدند با مجوز قضايي متهمان را در مخفيگاهشان در خيابان مولوي 
دستگير كنند. سرهنگ يوسفوند تصريح كرد: متهمان كه در ابتدا منكر هر گونه 
جرمي شده بودند، در نهايت لب به اعتراف گش��وده و به 50 فقره سرقت اعتراف 
كردند.  رئيس پايگاه نهم آگاهي خاطرنشان كرد: تاكنون 24 تن از مال باختگان 

شناسايي شدند و شناسايي ديگر مال باختگان نيز در دستور كار پليس است. 

 دستگيري خواهران جيب  بر
در شهر ري

دو س�ارق خش�ن كه با تهديد چاقوي س�اخي اقدام ب�ه زورگيري 
از ش�هروندان در جن�وب ته�ران مي كردن�د، بازداش�ت ش�دند. 
س��رهنگ علي الماس��ي، رئيس كانتري 117 جواديه گفت: چندي قبل 
شكايت هاي مشابهي درباره زورگيري در محدوده خيابان هاي خزانه بخارايي، 
ترمينال جنوب، ميدان ش��وش، خيابان فدائيان اسام و... به كانتري 117 
جواديه گزارش شد. بررس��ي ها حكايت از اين داشت كه س��ارقان راكب و 
ترك نشين موتورسيكلت NS بودند. شاكيان گفته بودند در بعضي از سرقت ها 
ترك نشين زني جوان و در بعضي س��رقت ها هم مردي جوان بوده است.  با 
اطاعاتي كه ش��اكيان در اختيار پليس گذاشتند مخفيگاه متهمان حوالي 
ميدان شوش شناسايي شد و دو نفر از متهمان مرد را بازداشت و در بازرسي 
از محل، اقام سرقتي به همراه چاقوي ساخي را كشف كردند. راكب موتور 
گفت: مدتي قبل با همدستي خواهرم و يكي از دوستانم اقدام به زورگيري از 
شهروندان مي كرديم. در حالي كه من راكب بودم ترك نشين به بهانه پرسيدن 
آدرس پياده مي شد و با تهديد چاقوي ساخي اقدام به زورگيري كرده و فرار 
مي كرديم.  سرهنگ الماسي گفت: متهمان به 250 فقره سرقت اعتراف كردند 

و تحقيقات براي بازداشت همدست آنها در جريان است. 

 بازداشت سارقان
 با چاقوي ساخي

سرپرست مركز تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري پليس 
فتا ناجا گفت: امسال هزار و ۵00 وب سايت و صفحه قماربازي 
در فضاي مجازي كه 71 ميليارد تومان درآمد نامشروع داشته 
شناسايي، مسدود و با عوامل آن برخورد قانوني شده است. 
سرهنگ حسين رمضاني با هش��دار به كاربران گفت: بيش از 
70 درصد درآمد نامشروع اين سايت ها به جيب دست اندركاران 
راه اندازي آنها واريز مي ش��ود. وي افزود: همچنين افرادي كه 
حس��اب هاي بانكي يا كارت هاي عابربانك خود را براي انجام 
قمار يا ديگر مسائل در اختيار ديگران قرار مي دهند به عنوان 
معاونت در جرم با آنان برخورد مي شوند.  سرهنگ رمضاني با 
بيان اينكه بر اساس آمار و اطاعات موجود از ابتداي سال جاري 
تاكنون در كشور جرائم سايبري در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته بيش از 80 درصد رشد داشته است، گفت: عمده جرائم 
فضاي سايبري در كشور ما مربوط به برداشت هاي غيرمجاز از 
حساب هاي بانكي است و بيش از 80 درصد نيت مجرمان جرائم 

سايبري مربوط به جرائم مالي و تسهيل مال نامشروع است. 

درآمد 71 ميليارد توماني 
قماربازان آناين

رئيس پليس پايتخت از دس�تگيري اعضا و س�ركرده باند 
بزرگ واردات كاغذ با ارز دولتي خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي در توضيح بازداشت 
متهمان گفت: از مدت ها قبل همكاران من از فعاليت افرادي كه 
اقدام به ايجاد اخال در بازار كاغذ و احتكار آن كرده بودند، با خبر 
شده و رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.  
وي افزود: مأموران با انجام اقدامات اطاعاتي و پيگيري اين پرونده 
موفق شدند اعضاي اين باند را شناسايي كنند و پس از هماهنگي 
با مقام قضايي در عمليات ضربتي، سركرده باند و 16 نفر از اعضاي 
آن را كه بالغ بر 30 هزار تن كاغذ را با ارز دولتي وارد كشور كرده و 
آن را احتكار كرده بودند دستگير كنند.  رئيس پليس تهران ادامه 
داد: اين افراد بخشي از اين كاغذها را با قيمت آزاد به فروش رسانده 
بودند و همچنين بخشي ديگر از ارز دولتي كه براي واردات كاغذ 
دريافت كرده بودند صرف امور ديگر كرده يا قيمت ارز آزاد در بازار 
به فروش رسانده بودند.  رئيس پليس پايتخت با اعام اينكه ارزش 
اوليه اين پرونده بالغ بر هزار و 700 ميليارد تومان برآورد شده است،  

گفت: تحقيقات پليس در اين خصوص ادامه دارد.

 اخالگر 1700 ميلياردي
 بازار كاغذ مچاله شد

قاتل مادر و دختري كه اجساد آنها به  صورت مجهول الهويه در 
رشت پيدا شده بود در كمتر از يك هفته شناسايي و دستگير شد. 
س��رهنگ رحيم ش��عباني گفت: همزمان با كشف جسد مادر 
38 س��اله و دختر 13 س��اله اش تحقيقات پليس آگاهي براي 
بازداش��ت عامل يا عامان حادثه به جريان افت��اد. در جريان 
تحقيقات پليس بود كه مأموران پليس ب��ه يك راننده پيكان 
مظنون ش��دند و او را بازداش��ت كردند. وي ادام��ه داد: متهم 
56 ساله در جريان بازجويي هاي فني به ارتكاب دو قتل اعتراف 
كرد و گفت: از سه ماه قبل بود كه مادر و دختر را مي شناختم. 
روز حادثه سوار بر خودرو در حال عبور بوديم كه به خاطر يك 
موضوع با آنها مشاجره كردم. بعد هم عصباني شدم و با ضربات 
دمبل سه كيلويي و چاقو آنها را به قتل رساندم. سرهنگ شعباني 

گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در جريان است.

 دستگيري قاتل 
مادر و دختر در رشت

دانش آموز مدرس�ه ابتداي�ي در شهرس�تان زهك هنگام 
ريختن نفت درون بخاري از ناحيه دو پا دچار سوختگي شد. 
علي م��رادي، مدير روابط عمومي آموزش و پرورش سيس��تان و 
بلوچستان گفت: اين حادثه در مدرسه پسرانه حجت روستاي پلگي 
سيد شهرستان زهك اتفاق افتاد كه در جريان آن دانش آموز در حال 
نفت كردن چراغ نفتي بود كه ناگهان آتش گرفته و باعث سوختگي 
دانش آموز از ناحيه پا شد. وي ادامه داد: مدير مدرسه ضمن لغو حكم 
اباغ به تخلفات اداري معرفي شده است. وي افزود: بر اساس نظر 

پزشكان اين دانش آموز دچار سوختگي سطحي شده است.

 سوختگي دانش آموز
در مدرسه



بع�د از ام�ارات، عربس�تان و اردن، زمزمه     ها 
حاکی از تصمیم س�فیران فرانس�ه و انگلیس 
برای بازگش�ت به دمشق اس�ت که البته این 
بخش�ی از ماجراس�ت. در تحول�ی دیگ�ر، 
قطب بندی     ه�ا ح�ول و حوش بحران س�وریه 
در ح�ال تجربه ک�ردن تغییرات�ی 180 در جه 
اس�ت . امارات و عربس�تان که ت�ا همین چند 
ماه قب�ل همصدا با دول�ت ترکی�ه از برکناری 
اسد حمایت می کردند، نه فقط می خواهند به 
دمشق بازگشت سیاسی کنند، بلکه درصددند 
نیروهای شان را جایگزین نیروهای امریکایی 
کنند که طی چهار ماه آینده از ش�مال سوریه 
خارج می شوند. این استقرار نیرو البته بیشتر 
در مس�یر تقابل با ترکیه اس�ت ولي بخشي از 
پازل خ�روج امریکا نیز محس�وب مي ش�ود.

 
امارات، عربستان و مصر نه فقط به سوریه بازگشت 
سیاس��ی می کنند، بلک��ه در فک��ر نقش آفرینی 
امنیتی در فضای جدید سوریه بعد از تثبیت بشار 
اسد و خروج امریکا هستند. به نوشته الرأی الیوم، 
عربستان به مخالفان س��وری داخل خاک خود 
اباغ کرده که پرچم مخالف��ان را در همه اراضی 
عربستان پایین بکشند و به جای آن پرچم ملی 
سوریه را نصب کنند. این یعنی درست از آب در 
آمدن تحلیل کسانی که گشایش سفارت امارات 
در دمشق و ماقات بشیر با بشار در دمشق را پیش 
درآمد بازگشت عربستان به سوریه می دانستند. اما 
ظاهراً تغییرات خیلی عمیق تر از این چیزهاست. 
سه      ش��نبه ش��ب بود که برخی منابع اس��رائیلی 
از جمله س��ایت امنیتی دبکافای��ل فاش کرد که 
تعدادی از افسران مصری و اماراتی با بازدید از شهر 
منبج در استان حلب سوریه درصدد فراهم کردن 
مقدمات ازم برای استقرار نیروهای شان در این 
منطقه پس از خروج نظامیان امریکایی هستند. 
دولت سوریه هنوز به انتشار این گزارش     ها واکنش 
رسمی نشان نداده ولی آنگونه که دبکافایل نوشته، 
ظاهراً بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هم با حضور 
نیروهای مص��ری مخالفتی نخواهد داش��ت، به 
خصوص که عبدالفتاح السیسی طی چهار سال 
گذش��ته از او حمای��ت کرده اس��ت. هنوز نصف 
روز از انتشار این خبر نگذشته بود که سخنگوی 
عبدالفتاح السیس��ی، رئیس جمهور مصر اعام 
کرد که السیسی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ 
همتای امریکایی خود، وضعیت خاورمیانه به ویژه 
وضعیت س��وریه را بررس��ی کرده است. به گفته 

سخنگوی ریاس��ت جمهوری مصر، دو طرف بر 
اهمیت تداوم همکاری مش��ترک در زمینه های 
مختلف به ویژه در زمین��ه نظامی، پرونده مبارزه 
با تروریس��م و افراط گری در س��ایه چالش های 
مشترک و روابط استراتژیک میان دو کشور تأکید 
کرده و ترامپ، اقدامات و تح��رکات منطقه ای و 

بین المللی مصر را ستود. 
 تقابل ترکیه- عربی

دبکافای��ل گفته ک��ه عاوه ب��ر مصر ک��ه ظاهراً 
پیشاهنگی حضور در شمال س��وریه را عهده دار 
خواهد بود، نیروه��ای اماراتی هم قرار اس��ت در 
شمال سوریه مستقر شوند؛ تحولی که به نوشته 
دبکافایل، به احتم��ال زیاد، دولت س��وریه نیز با 
آن مخالفتی ندارد، زیرا ابوظبی ع��اوه بر اینکه 
اخیراً س��فارت خود را در دمشق گشود، می تواند 
در بازسازی سوریه کمک مالی کند. همانطور که 
سفر عمر البشیر به دمشق پیش درآمد ارتباطات 
سیاسی عربستان با س��وریه بود، دبکا نوشته که 
حضور نظامیان مصری و اماراتی هم می تواند زمینه 

را برای حضور نظامی عربستان هم فراهم کند. 
در ش��رایطی که به نظر می رس��د امارات، مصر و 
عربستان به دنبال استفاده از احساسات ضد اخوانی 
بشار اس��د براي  حضور در سوریه هستند، برخی 
منابع می گویند که این حضور می تواند قطب بندی 
بازیگران منطقه اي دولت سوریه را به کلی دگرگون 
و صبغه ای ضد ترکیه ای به آن بدهد. القدس العربی 
نوش��ته که در صورت تأیید خبر حضور نیروهای 
اماراتی و مصر و عربس��تان در س��وریه، نمی توان 

آن را از این سه کشور برای تقابل با ترکیه و رجب 
طیب اردوغان جدا دانس��ت، رئیس جمهوری که 
حامی قط��ر و مخالف تحریم     ها علیه این کش��ور 
است و همچنین مخالف کودتای نظامی به رهبری 
السیسی با پش��تیبانی عربس��تان و امارات برای 
س��رنگونی دولت منتخب محمد مرسی در مصر 
بوده است. القدس العربی نوش��ته که اردوغان در 
پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی 
در کنسولگری عربستان در استانبول هم موضع 
قاطعی اتخاذ کرد؛ پرونده ای که در آن انگشت اتهام 
را به سمت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نشانه 
رفته و او را آمر قتل خاشقجی می دانند و رسانه های 
ترکیه ای نزدیک به مقامات امارات، محمد دحان 
رهبر جدا شده جنبش فتح فلسطین را هم به دست 
داشتن در این پرونده متهم می کنند. با این حال، 
مواضع دیروز دولت ترکیه نش��ان داد که احتمال 
تقابل جدی بین آنکارا با سه کشور عربی در سوریه 
وجود دارد. خلوصی آکار، وزیر دف��اع ترکیه روز 
چهار     شنبه گفت: »اجازه تش��کیل کریدور ترور 
در شمال سوریه و عراق را نخواهیم داد.« هرچند 
خطاب اصلی وزیر دفاع ترکیه، کرد     ها است ولی به 
نظر می رسد که او با نگاهی به زمزمه حضور عربی 
در شمال سوریه چنین واکنشی را نشان داده است. 
آکار گفته است: » برای اینکه ترکیه ای قدرتمند 
داشته باش��یم باید مجهز به ارتش��ی قوی باشیم 
و ارتش ترکیه با الهام از عل��م و تحوات روز و در 
چارچوب قانون اساسی، به وظیفه خود در خدمت 

به ملت ترکیه ادامه می دهد.«

 مصر، امارات - عربستان در کنار فرانسه 
و انگلیس

بخش مهم ماجرای چرخ��ش بازیگران دخیل در 
سوریه به این موضوع برمی گردد که برخی آن را 
ساختار سازی نیابتی امریکا در منطقه می خوانند. 
دبکافایل اسرائیل نوشته که حضور نیروهای مصری 
و اماراتی زمینه را برای حضور نظامی بیشتر اعراب از 
جمله عربستان و دیگر کشور     ها برای مقابله با حضور 
نظامی ایران در سوریه فراهم می کند. وال استریت 
ژورنال چندی قبل به نق��ل از یک مقام امریکایی 
نوشته بود که دولت ترامپ به دنبال تشکیل نیرویی 
عربی برای جایگزینی نیروهای امریکایی در سوریه 
و استقرار آنها در بخش شمال شرقی آن کشور پس 
از شکست داعش در این منطقه است. این روزنامه 
گفته بود که جان بولتون، مشاور امنیت ملی جدید 
دونالد ترامپ نیز با عباس مصطفی کامل، رئیس 
اطاعات مصر گفت وگو کرده تا بداند آیا قاهره در 
این طرح مشارکت خواهد کرد یا خیر؟ مقام های 
امریکایی برای تش��کیل ارتش عربی همچنین به 
سراغ عربستان و امارات نیز رفته اند تا آنها هم نیرو و 
هم هزینه آن را برای جایگزینی نظامیان امریکایی 
فراهم سازند. این س��ناریوی امریکایی با تحوات 
جدید در حال واقعی ش��دن است به خصوص که 
س��ایت عبری زبان دبکا در گزارشی درباره خروج 
نیروهای امریکایی از سوریه نوشت: » امریکا به رغم 
خارج کردن نیروهایش، هرگز به صورت نهایی این 
منطقه را ترک نخواهد ک��رد. به ویژه اینکه دونالد 
ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا بع��د از دیدارش با 
لیندسی گراهام، س��ناتور جمهوریخواه امریکایی 
اعام کرد که آماده اس��ت نیروه��ای امریکایی را 
به تدریج از س��وریه خارج کند. ترامپ به گراهام 
اطمینان داده که امریکا به شکست داعش پایبند 
اس��ت و نیاز به پایان مأموریت جنگ علیه داعش 
را درک می کند.«  در این س��اختار جدید، ظاهراً 
اروپاییان نیز نقش آفرینی خواهند کرد. پیتر فورد، 
سفیر پیشین انگلیس در بحرین و سوریه به تازگی 
نوشته که زمان ازسرگیری روابط عادی با سوریه و 
بازگشت این کشور به اتحادیه عرب فرارسیده است، 
ادامه دشمنی با سوریه فایده ای ندارد و کشورهای 
عربی نیز از این حقیقت آگاهند. به نوشته الشروق، 
سفیر پیش��ین انگلیس در بحرین و سوریه گفته 
که از سرگیری روابط کشورهای اروپایی با سوریه 
حتمی است اما نیازمند زمان اس��ت و به زودی و 
شاید س��ال آینده س��فیران انگلیس و فرانسه به 

سوریه بازگردند. 
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نیروهاي مصر، امارات و عربستان در شمال مستقر مي شوند
امريکا به دنبال مهندسي عربي-اروپايي امنيت سوريه

دوباره مس�ئول    گزارش  یک
ارش�د سیاس�ت 
خارجی اتحادیه اروپا در نخس�تین روز سال 
جدید میادی، مدعی ش�ده که اتحادیه اروپا 
همچنان به توافق با ایران پایبند اس�ت بدون 
اینکه معنای دقیق این پایبندی را روشن کند 
و زمان راه اندازی مکانیس�م مالی وعده داده 
ش�ده برای تس�هیل تبادات مالی با ایران را 
مش�خص کند. به این ترتیب می ت�وان انتظار 
داش�ت که اروپایی ها امیدوارند همانطور که 
تقریباً تمام سال گذشته میادی دولت ایران را 
به ماندن در گوشه رینگ راضی نگه داشته اند، 
طبق همین رویه ماه     ها و حتی سال های بعدی 
هم نقشی جز زبان بازی و وعده پردازی و معطل 
کردن ایران به نفع امریکا نداشته باشند و اصًا 
و اساس�ًا از نوکر می توان انتظاری جز اجرای 

منویات ارباب داشت؟!
 فدریکا موگرینی که امس��ال )2019( به عنوان 
مسئول ارشد سیاس��ت خارجی اروپا به کار خود 
در این س��مت پایان می ده��د، درگفت وگویی با 
پایگاه اینترنتی خبری»ایو مینت«، در پاس��خ 
به این س��ؤال که چقدر به اجرایی ش��دن ساز و 

کار مالی مختص ایران و اروپا امیدوار هس��تید، 
گفت : اتحادیه اروپا 28عضو دارد که همگی آنها 
با همکاری جامعه بین المل��ل تاش می کنند تا 
توافق هسته ای ایران حفظ شود. اساس کار ما، 13 
گزارش پی درپی آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
است که در همه آنها بر پایبند بودن ایران به همه 
تعهداتش تأکید شده اس��ت. تاش ما حفظ این 
توافقنامه در سال جدید است. ما این کار را به علت 

تأمین امنیت جمعی خود انجام می دهیم.« 
موگرینی همچنین با بی��ان اینکه »نمی خواهیم 
ایران به ساح هسته ای دس��ت یابد و توافقی که 
ما در سال 2015 آن امضا کردیم، دقیقاً در همین 
راستا است« نش��ان داد اروپایی      ها در بدبینی به 
تهران هی��چ فرقی با امریکایی      ه��ا ندارند. وی در 
توجیه این بدبینی گفت: ای��ن را می گویم که به 
برخی از شایعه     ها پایان دهم. درسالی که گذشت 
بار     ها شنیده ام که هدف اروپا از ادامه پایبندی بر 
توافق با ایران، صرفاً ماحظات اقتصادی و تجاری 
با این کش��ور اس��ت. خیر به هیچ عنوان اینگونه 
نیس��ت. ما به این دلیل به توافق با ای��ران ادامه 
می دهیم که این توافقنامه از دس��تیابی ایران به 
ساح هسته ای جلوگیری می کند. ما می خواهیم 

مانع از بروز یک بحران امنیت در منطقه بحران زده 
خاورمیانه شویم.« 

مسئول ارش��د سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
گفت: البته بخشی از این هدف، مستلزم این است 
که شرکت های ما با ش��رکت های ایرانی بتوانند 
رابطه اقتصادی و تجاری داش��ته باشند. ما برای 
حصول ای��ن هدف همواره تاش ه��ای زیادی را 
انجام داده ایم و اکن��ون نیز ای��ن تاش     ها ادامه 
دارد. ما تاش می کنیم به تجار اروپایی ابزار     هایی 
بدهیم که از آنها در براب��ر تحریم     ها و تهدیدهای 
امریکا محافظت کند و آنها برای مبادله تجاری با 

ایران گام بردارند. 
موگرینی همچنین برای باورپذیر کردن ژس��ت 
اس��تقال اروپا در برابر امریکا گف��ت: البته این 
موض��وع بحث های زیادی را درب��اره حاکمیت و 
اس��تقال اروپا مطرح کرده اس��ت. ما اروپایی     ها 
به هیچ عنوان نمی توانیم بپذیریم که یک قدرت 
خارجی حتی اگر نزدیک     ترین دوست و متحد ما 
باش��د، برای ما تعیین تکلیف کند و بگوید با چه 
کش��وری کار کنیم و با چه کش��وری کار نکنیم. 
این اساسی      ترین حق ما است و نه تنها اروپا، بلکه 
هیچ کشوری در جهان نمی پذیرد که یک کشور 

خارجی برای آنها تعیین تکلیف کند. 
اتحادیه اروپا از چند ماه پی��ش اعام کرده برای 
مقابله با تحریم های امریکا علیه ایران، قصد دارد 
یک »کانال ویژه« )SPV( ب��رای پرداخت مالی 
ایجاد کند ک��ه امکان ادامه هم��کاری اقتصادی 
با ای��ران را فراه��م کند. ول��ي اروپایی ه��ا هنوز 
نتوانس��ته اند این وعده را عملی کنند. موگرینی 
پیش از اجرای دور دوم تحریم های امریکا اعام 
کرده بود که مکانیسم مذکور قبل از اجرایي شدن 
تحریم ه��ای امریکا در 13 آبان عملی می ش��ود. 
پس از این بدعهدی آشکار رس��انه های غربی از 
راه اندازی این س��ازو کار تا پیش از پایان س��ال 
میادی جدید خبر می دادند ک��ه آن نیز عملی 
نشد و مدتی است که اساساً هیچ سخنی در مورد 
زمان راه اندازی این مکانیسم حتی در رسانه     ها هم 
به گوش نمی رسد چیزی که نشان می دهد اروپا 
بیش از آنکه بنا بر ادعایش از ترس فاش ش��دن 
ابعاد فنی کار در برابر امریکا در حال پنهان کاری 
اس��ت، عمًا در هماهنگی با امریکا در حال کش 
دادن این وضعیت تعلیق اس��ت تا هم ایران را در 
برجام نگه داشته باشد و هم تحریم     ها چنان شدت 
بگیرد که به زعم خودشان ایران در وضعیت ضعف 
تن به مذاکرات و امتیازدهی در حوزه موشکی و 

منطقه ای بدهد.
 خروج ترامپ و اسرائیل از زمین!

»محمد جواد ظری��ف«، وزیر خارج��ه ایران در 
واکنش به تصمیم رئیس جمه��ور امریکا و رژیم 
صهیونیس��تی برای خروج از »سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد« )یونس��کو( ضمن 
اش��اره به توافقاتی ک��ه تاکنون دول��ت »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور امریکا از آنها خارج شده، 
نوشت: »بعد از برجام، توافق نفتا، پیمان ترنس-

پاس��یفیک )TPP(، معاهده جوی ]پاریس[ و...  
رژیم ترامپ- همراه با رژیم اسرائیل- امروز رسماً 
از یونسکو خارج ش��دند. چیزی مانده که دولت 
ترامپ و رژیم دست نشانده اش از آن شوند؟ شاید 

کًا سیاره زمین!«
 ایاات متحده امریکا و رژیم صهیونیس��تی روز 
سه      شنبه )1ژانویه 2019( با متهم کردن سازمان 
یونسکو به رویکردهای ضداسرائیلی رسماً از این 

نهاد بین المللی خارج شدند. 
ایاات متحده گفته بود برای اینکه در یونس��کو 
باقی بماند، خواستار »تغییرات بنیادین « در این 
س��ازمان، مخصوصاً برنامه »میراث جهانی« آن 
اس��ت که بعضاً اماکن مقدس در اراضی اشغالی 
را برخاف خواسته و فش��ارهای صهیونیست ها، 

میراث اسامی و فلسطینی نامیده است. 

بیم و امیدهای 
خروج نیروهای امریکایی از سوریه 

دونالد ترامپ مدت زمان خروج نیروهای امریکایی را از سوریه به چهار 
ماه افزایش داد. وی پیش از این ، یک ماه برای خروج نیروهای امریکایی 
فرصت داده بود. ترامپ فرصت خروج را پس از آن افزایش داد که اعام 
تصمیم غیرمنتظره وی ب��رای خروج نیروهای امریکایی از س��وریه با 
انتقادهای گسترده همراه ش��د. البته با توجه به اینکه در بودجه سال 
2019 ردیف بودجه ای برای حضور نظامی امریکا در س��وریه تعیین 
نش��ده بود، لذا اصل خروج از قبل تا حدودی روشن بود اما زمان دقیق 
آن مشخص نبود و لذا همین مس��ئله باعث غافلگیری شد. منتقدین 
خروج سریع در مواضع اعامی خود بر قدرت گیری مجدد داعش تأکید 
کرده اند و البته گاهی نیز به این موضوع اش��اره کرده اند که این اقدام 
باعث بی اعتمادی کردهای سوریه به امریکا خواهد شد اما با این حال 
به نظر می رسد رژیم صهیونیستی نیز چندان با تصمیم شتابزده ترامپ 
موافق نبوده است که همین مسئله نیز می تواند در تصمیم ترامپ مبنی 
بر افزایش مهلت خروج مؤثر بوده باش��د. در این میان نباید از دو نکته 
نیز غافل شد : نخست شکست پروژه براندازی در سوریه است و چنانچه 
این پروژه موفق      می شد امریکا نه تنها نیروهای خود را خارج نمی کرد 
بلکه چه بسا آنها را افزایش می داد، دوم اینکه نیروهای امریکایی بدون 
درخواست و موافقت دولت سوریه وارد این کشور شده اند و حضور آنها 
در این کش��ور نامش��روع بوده و لذا دیر یا زود باید از این کشور خارج      

می شدند. 
اما سؤال این اس��ت که این خروج باید به چه ش��کلی صورت گیرد که 
با کمک به احیای حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی این کش��ور به 
تقویت ثبات و امنیت در این کشور و منطقه کمک کند. این موضوع از 
آنجا ضرورت دارد که ممکن است فضای ناشی از این خروج نوع دیگری 
از ناامنی و حتی بی ثباتی را رقم بزند. از یک نظرخروج امریکا می تواند 
به تقویت نیروهای داعشی در مناطق همجوار عراق و سوریه بینجامد 
و این مستلزم آن است که دولت های عراق و سوریه همکاری های خود 
را افزایش دهند. همچنین احتمال دارد ارتش های س��وریه و ترکیه در 
برخی از مناطق سوریه رودروی هم قرار گیرند و این مستلزم آن است که 
روسیه و ایران نهایت مراقبت ازم را در جهت پیشگیری از این مسئله 
به عمل آورند و در عین حال ترکیه نیز خروج نیروهای خود را از سوریه 
در دس��تور کار قرار دهد اما در مقابل با ضمانت ایران و روسیه از تأمین 
امنیت خود در مناطق شمالی سوریه اطمینان خاطر پیدا کند. در این 
میان خطر مهم دیگری که احساس می ش��ود این است که همزمان با 
اعام خروج نیروهای امریکایی از سوریه ، عربستان برای ورود به سوریه 
آماده می شود و در این راستا هم عادل الجبیر، وزیر امور خارجه سابق 
خود را کنار گذاشته است که پروژه براندازی را در سوریه دنبال می کرد 
و هم اینکه به متحدان منطقه ای خود ش��امل ام��ارات، بحرین ، مصر و 
سودان برای ورود به سوریه چراغ سبز نشان داده است و با توجه به اینکه 
اغلب این کش��ور     ها همانند جناح حاکم بر عربستان محمد بن سلمان 
مبارزه بی امانی را با جنبش های اخوان المسلمین شروع کرده اند که این 
جنبش     ها از حمایت های ترکیه و قطر برخوردارند، لذا این نگرانی وجود 
دارد که خروج نیروهای امریکایی از سوریه با فتنه جدید تبدیل سوریه 
به صحنه رویارویی و تصفیه حساب حامیان و دشمنان اخوان المسلمین 
تبدیل شود که بی تردید راستگرایان صهیونیستی و امریکایی و همچنین 
گروه های تکفیری برای آن لحظه شماری می کنند. با در نظرگرفتن این 
احتماات فضای ناش��ی از خروج نیروهای امریکایی از س��وریه باید به 
گونه ای مدیریت شود که به افزایش ثبات و امنیت در این منطقه کمک 
کند و در عین حال جلوی هرگونه فرصت طلبی را از کس��انی بگیرد که 

مدت     ها در پی براندازی دولت و نظام این کشور بودند. 
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  فشار احزاب سودانی برای کنار ه گیری »البشیر«
احزاب سیاسی سودان با تشکیل یک گروه واحد به نام »الجبهه الوطنیه 
للتغییر « )جبهه ملی برای تغییر( که شامل 22 حزب و جریان سیاسی 
است، خواستار انحال دولت، تشکیل شورای حاکمیتی و هیئت وزیران 
انتقالی، انحال پارلمان و تشکیل مجلس جایگزین شدند. به گزارش 
فارس، حزب »اأم��ه« به رهبری »مبارک الفاض��ل المهدی « و حزب 
»ااصاح اآن « به رهبری »غازی صاح الدین« از جمله اعضای جبهه 
ملی برای تغییر هستند. به نوشته روزنامه »العربی الجدید « چاپ لندن، 
این احزاب روز سه     ش��نبه در یک کنفرانس خبری اع��ام کرده بودند 
که یادداش��تی را امضا کرد و تحویل البش��یر داده و طی آن به تشریح 
بحران های فعلی کشور اعم از کمبود ارز خارجی، کمبود نقدینگی، تورم، 
تعطیلی پروژه های تولید و افزایش سرسام آور قیمت کاا    ها پرداخته اند. 

 چین خواستار الحاق مجدد تایوان
رئیس جمهور چین ، خواستار پیوستن مجدد تایوان به خاک این کشور 
ش��د. به فارس، رئیس جمهور »چین« از مردم »تایوان « درخواس��ت 
کرده است تا دوباره با این کشور متحد شوند. به نوشته پایگاه اینترنتی 
شبکه »بی.بی.سی«، »شی جین پینگ« گفته است تمایل داریم از راه 
مسالمت آمیز وارد عمل شویم اما گزینه اجبار را هم حفظ خواهیم کرد. 
رئیس جمهور تایوان در پاسخ به این دعوت رئیس جمهور چین با تأکید 
بر لزوم مسالمت  آمیز بودن روابط چین و تایوان گفته است چین باید 

استقال تایوان را به رسمیت بشناسد. 

 رزمایش مشترک عربستان و 5 کشور عربی در دریای سرخ
نیروی دریایی مصر، عربستان سعودی، اردن و جیبوتی، یمن و سودان 
رزمایش مشترک دریایی در دریای سرخ را از روز سه     شنبه آغاز کردند. 
به گزارش ایس��نا، رزمایش » Red Wave-1 « ش��امل مأموریت های 
مشترک، ارتباطات زیرآب، سوخت رسانی به کشتی ها، ابزار پشتیبانی 
از واحدهای دریایی به هنگام عبور از مناطق خطرناک است. خبرگزاری 
شینهوا گزارش داد: این رزمایش با هدف تقویت ظرفیت های جنگی و 
اثرگذاری نیروهای شرکت کننده در انجام ماموریت     ها تحت هر شرایطی 
برگزار شده اس��ت. همچنین در حین برگزاری این رزمایش تجربیات 
کشورهای مختلف منتقل شده و درک متقابل و هماهنگی میان نیرو    ها 

افزایش یافته است. 

 برنامه طنز انتقاد از بن سلمان حذف شد
شبکه نت فلیکس که یک شرکت جهانی رس��انه سیال و تولیدکننده 
مجموعه های تلویزیونی امریکایی اس��ت، یک قسمت از برنامه حسن 
منهج، کمدین امریکایی را که در آن به انتقاد از عربستان پرداخته بود، 
پس از شکایت رسمی مسئوان ریاض برای مخاطبان خود در این کشور 
حذف کرد. به گزارش الجزیره، این قسمت از برنامه طنز کمدین منهج 
در تاریخ 28 اکتبر گذشته در انتقاد از سیاست های داخلی و خارجی 
عربس��تان پس از ماجرای قتل جمال خاش��قجی پخش شد و حاوی 
انتقاداتی از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و عملیات ائتاف عربی 

به رهبری عربستان علیه یمن بود. 

 ترامپ برزیل سوگند یاد کرد
»ژایر بولسونارو« رئیس جمهور جدید برزیل سوگند ریاست جمهوری  
خود را یاد و اعام کرد که همراس��تا با امریکا عم��ل خواهد کرد. وی 
اعام کرد که قصد دارد اصاحات و تغییرات مهمی در کش��ور ایجاد 
کند و سیاس��ت های اقتصادی را در پیش بگیرد که در راستای منافع 

تجارت باشد. 

پایگاه اینترنتي کنگره امریکا: 
ترامپ 2019 بركنار می شود!

در ش�رایطی که رئیس جمهور امریکا می گوید سیاس�ت های او در 
عرصه داخل�ی و خارجی موفق ب�وده اما بروز اختاف�ات با کنگره، 
افزایش تنش     ها ب�ا متحدان و ت�داوم تعطیلی دول�ت، ادامه حضور 
دونالد ترامپ در کاخ سفید را با ابهاماتی روبه رو ساخته است؛ چیزی 
که پایگاه هیل وابس�ته به کنگره هم آن را تأیی�د و پیش بینی کرده 
که ترامپ در س�ال ۲01۹ از ریاست جمهوری کنار گذاشته می شود. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا درحالی وارد س��ومین سال ریاست 
جمهوری خود می شود که با انتقادهای زیادی در داخل روبه رو است که 
می تواند به برکناری او از کاخ سفید منجر شود. پایگاه هیل روز چهار     شنبه 
در گزارشی پیش بینی      هایی را برای سیاست امریکا در سال 2019 مطرح 
کرد. هیل تأثیر منفی سیاس��ت های داخلی و خارجی ترامپ که ممکن 
اس��ت علیه منافع امریکا باشد را بیان کرده اس��ت. در این گزارش آمده 
است:»ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2019 دوام نخواهد آورد. 
مسیر نزولی هر جنبه از ریاست جمهوری او نشان می دهد که ما به سمت 
یک تاطم سیاسی چشمگیر در مدت زمانی نسبتا زود می رویم«. هیل 
در ادامه سیاست های ترامپ علیه متحدانش را نشانه ای از تضعیف اقتصاد 
امریکا برشمرده و نوشته است:»در این میان اقتصادهای امریکا و جهان 
تضعیف می شود. بیشتر به خاطر جنگ تجاری غیرضروری و نامعقولی 
که او علیه کانادا و همپیمانان اروپای اش به راه انداخته؛ اگر او می خواست 
یک جنگ تجاری مش��روع علیه چین به راه بیندازد، آیا عاقانه تر نبود 
که ش��رکای تجاری نظیر اروپا و کانادا را حفظ کند به جای آنکه آنها را 
دش��من امریکا س��ازد؟« همچنین در این گزارش آمده است:»اعتماد 
مصرف کنندگان در حال کاهش بوده و در س��ال 2019 رشد اقتصادی 
امریکا به ش��کلی قابل توجه کند خواهد ش��د. به زودی رکود رخ داده و 
تا س��ال 2020 پابرجا خواهد بود«. گزارش هیل درباره برکناری ترامپ 
در سال جدید در حالی است که اختافات ترامپ با کنگره بر سر مسائل 
مختلف تشدید شده است و تعدادی از نمایندگان امریکا بار     ها طرح     هایی 
را برای اس��تیضاح رئیس جمهور ارائه کرده اند. کنگره جدید که از امروز 
)پنج شنبه( شروع به کار می کند اکثریت آن در دست دموکرات     ها است 
که با سیاست های ترامپ مخالف هستند. ترامپ از 12 روز پیش در پی 
به نتیجه نرسیدن با کنگره بر س��ر تأمین بودجه تأسیس      دیوار مرزی با 
مکزیک، دولت را تعطیل کرده است. بنابراین در سال 2019 ممکن است 

تنش     ها بین کنگره و کاخ سفید بیش از پیش افزایش یابد. 
پایگاه هیل در ادامه گزارش خود به عواملی که به برکناری ترامپ از قدرت 
کمک می کند هم اشاره کرده و نوشته است:»بی ثباتی در بازارهای بورس 
سبب تضعیف حمایت از ترامپ از سوی حامیان ملی جمهوریخواه شده و 
بعداً خودش را به شکل عقب کشیدن سناتورهای جمهوریخواه از حمایت 
ترامپ در مدت زمانی سریع نشان خواهد داد«. ترامپ در ماه های اخیر 
از س��وی هم حزبی های خود هم تحت فشار اس��ت و برخی سناتورهای 
جمهوریخواه از سیاس��ت خارجی ترامپ به ویژه در حمایت از جنایات 
عربستان سعودی انتقاد شدید کرده اند. همچنین میزان محبوبیت ترامپ 
به پایین      ترین حد خود رسیده اس��ت که طی چهار دهه گذشته در بین 
رؤسای جمهور امریکا بی سابقه بوده است. این پایگاه امریکایی با بیان اینکه 
با استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان که اکثریت در دست دموکرات     ها 
است، گفته که س��ناتورهای جمهوریخواه هم متقاعد خواهند شد برای 
استیضاح و سپس برکناری رئیس جمهور امریکا رأی دهند. پایگاه هیل 
همچنین رفتار نامناسب ترامپ با رسانه های امریکا، برکناری پی درپی 
مشاوران و مقامات برجسته از کاخ سفید و سیاست های مهاجرتی را دلیل 
دیگری برای استیضاخ ترامپ اعام کرده است. در ادامه این گزارش آمده 
است که »با احتمال مجبور ش��دن ترامپ به خروج از ریاست جمهوری 
از 2019 حزب جمهوریخواه مجبور به ترمیم سرتاس��ری خواهد ش��د. 
دردس��ر ترامپ باعث اذیت و آزار جمهوریخواه��ان همچون وضعیت به 
وجود آمده در دوران بعد از نیکسون در 19۷۴ می شود و احتمااً متعاقب 
آن مبارزه جمهوریخواهان در رقابت های ریاس��ت جمهوری مقدماتی از 
رقابت دموکرات  ه��ا بی رحمانه تر خواهد بود. با رفت��ن آبروی ترامپ هر 
دو حزب سیاس��ی اصلی به دنبال یک پیام و یک پیام آور خواهند افتاد و 
یک کاندیدای غیرمنتظره در 2020 مرکزیت سیاسی را تصاحب خواهد 
کرد«. این گزارش در شرایطی است که کارشناسان بار     ها اعام کرده اند 
که سیاست های جنجالی ترامپ به شکس��ت او در در انتخابات ریاست 

جمهوری 2020 منجر خواهد شد. 
 مخالفان داخلی 

مقامات امریکایی اعم از دموکرات و جمهوریخواه، سیاست های ترامپ را 
به باد انتقاد گرفته و این سیاست     ها را مخالف منافع ملی واشنگتن اعام 
کرده  اند. میت رامنی، س��ناتور جمهوریخواه روز چهار     شنبه در مقاله ای 
در »واشنگتن پست « از ش��خصیت دونالد ترامپ انتقاد و تأکید کرد که 
ش��خصیت او در حد رئیس جمهوری که امریکا به آن نیاز دارد، نیست. 
میت رامنی در این مقاله نوشت:در حالی که کشور ما به این میزان دچار 
چند دستگی، خشم و انزجار است، آنچه که اجتناب ناپذیر است این است 
که ما یک رئیس جمهور و رهبری باشخصیت داشته باشیم. در این حوزه 
است که کمبودهای رئیس جمهور بیش از همه چشمگیر است«. او در این 
مقاله نوشت:»به طور متوسط عملکرد ترامپ در دو سال گذشته به ویژه 
اقدامات او در ماه جاری میادی مدرکی است که نشان می دهد ریاست 
جمهور هنوز به سطح ازم برای منصبش نرس��یده است«. باراک اوباما، 
رئیس جمهور پیشین امریکا هم دیروز در پیام توئیتری خود به مناسبت 
سال نوی میادی گفت:»در س��ال 2018 مردم گامی به جلو برداشتند 
و طور دیگری ظاهر شدند. همین روند را در 2019 حفظ کنید. کارهای 

زیادی داریم که باید انجام دهیم و من پشتیبان شما خواهم بود.«

وام 2 میلیارد داری چین در راه پاكستان
سیاس�ت ج�ذب اس�ام آباد توس�ط پک�ن ب�ه عن�وان متحدی 
در براب�ر دهلی نو بر کس�ی پوش�یده نیس�ت. در اقدام�ی از این 
دس�ت وزارت خزان�ه داری پاکس�تان اعام ک�رد مذاک�ره برای 
دریاف�ت وام ۲ میلی�ارد داری در مرحل�ه نهای�ی ق�رار دارد. 
به گزارش فارس، قرار است این وام با سود 8 درصد برای حل مشکات 
اقتصادی به پاکس��تان تحویل داده ش��ود و زمان پرداخت قطعی آن 
هنوز تعیین نشده است.  عمران خان، نخست وزیر پاکستان در سفر به 
چین موضوع دریافت وام از این کش��ور را مطرح کرد و مقامات چینی 

درخواست کردند زمان و نحوه پرداخت این وام مخفی بماند. 
پاکستان برای حل بحران اقتصادی خود از کشورهای عربستان و امارات 
وام دریافت کرد و به دنبال دریافت وام از صندوق بین المللی پول است.  
پاکستان در ابتدا تاش کرد مشکات اقتصادی خود را با دریافت وام 
از صندوق بین المللی پول حل کند اما با فشارهای امریکا موفق به این 
کار نشد و به دریافت وام از کش��ورهای دوست مانند عربستان و چین 
روی آورد.  بحران اقتصادی بزرگ تری��ن چالش دولت حزب تحریک 
انصاف است که تاکنون نتوانسته این مشکل را حل کند.  در همین حال، 
نخست وزیر هند تأکید کرد، دهلی نو هرگونه تاشی برای حفظ فشار 
روی پاکستان انجام می دهد اما اشتباه بزرگی است که باور کنید این 

کشور در آینده نزدیک رویکردهایش را اصاح خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، نارندرا مودی، در مصاحبه با ایژین نیوزاینترنشنال 
تأکید کرد: دولت  دهلی نو روی استراتژی های بسیاری، از ضربات دقیق 
تا اقداماتی در دیگر سطوح، کار می کند تا روی پاکستان برای محدود 

کردن تروریسم فشار وارد کند. 

كانال مالي را در 2019 هم كش مي دهیم!
موگریني که بارها وعده داده بود تا قبل از پایان سال ۲018، کانال ویژه مالي اروپا با تهران براي جبران خروج امریکا از برجام گشایش مي یابد

حاا پس از پایان ۲018 وعده داد که اروپا تاش براي راه اندازي این کانال را در سال ۲01۹ هم ادامه مي دهد
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   جواد محرمي 
كتاب »فتنه تغل�ب« تحليل هايي نس�بت به 
س�خنان و كنش هاي رهب�ر انق�اب در برابر 
فتن�ه فراه�م آورده اس�ت ك�ه گاه ش�امل 
اخب�ار و مطالب�ي ناگفت�ه يا ش�نيده نش�ده 
ني�ز اس�ت و در مجم�وع رواي�ت روش�ني از 
راهبري جامع�ه و مه�ار فتنه ارائ�ه مي دهد. 
بخش اصل��ي كتاب فتن��ه تغلب ك��ه در كمتر 
از چهار روز به چاپ دوم رس��یده اس��ت شامل 
متون و گزارش هاي مستند از برخي تكاپوهاي 
رهبر انقاب در دوران اوج فتنه است. همچنین 
نمونه هاي��ي از تاش ه��اي دلس��وزان نظ��ام 
در مذاكرات براي رف��ع ابهام از مس��ئله اصلي 
انتخابات يعن��ي ادعاي تقلب و برخ��ي ديگر از 
مدعیات معترضان را نشان مي دهد و نیز شامل 
روايت هايي تحلیلي است از سرفصل هاي كنش 
رهبر معظ��م انقاب ب��راي مهار فتن��ه 88 كه 
مي تواند به ادراك صحیح از منطق عمل رهبري 

در اين دوران كمك كند. 
در جاي جاي اين كتاب مطالب و زواياي نگاهي 
وجود دارد كه براي نخس��تین بار مطرح شده يا 
دس��ت كم تاكنون پررنگ نبوده است، از اين رو 
مضامین اين كتاب مي تواند دستمايه خوبي براي 

پژوهش هاي ديگر باشد. 
   صراحت و صميميت در گفت  وگو ها 

فصل ابتداي��ي اين كتاب به متن جلس��ه رهبر 
معظم انقاب با نماين��دگان نامزدهاي دهمین 
دوره انتخابات رياس��ت جمهوري در 26 خرداد 
سال 88 اختصاص دارد با اين تیتر كه به مهندس 
موس��وي گفتم قانوني عمل كند و او هم قبول 
كرد. اين دي��دار دو بخ��ش دارد؛ در بخش يكم 
ابتدا رهب��ر انقاب نكاتي را مط��رح مي كنند و 
نمايندگان هر يك از س��تادهاي انتخاباتي نیز 
س��خنان خود را بیان مي كنند، س��پس رهبر 
انقاب جمع بندي ك��رده و مطالب مختصري 
نسبت به برخي نكات بیان مي كنند. پس از آن 
نوبت به نمايندگان وزارت كشور و شوراي نگهبان 
مي رسد و آنگاه رهبر انقاب سخنان اصلي خود 
را بیان مي كنند. در بخش دوم جلسه اصلي تمام 
شده و از رسمیت مي افتد و با خروج دوربین ها از 
اتاق برخي حاضران نكات مختلفي را با جزئیات 
بیش��تر مطرح مي كنند. هم��ه گفت وگوها نیز 
همراه با صراح��ت و صمیمیت اس��ت. آنچه به 
صورت رسمي از آن نشس��ت منتشر شده تنها 

قسمتي از بیانات رهبري پس از شنیدن مواضع 
نمايندگان س��تادها در بخش اول است. انتشار 
بخش نخست و روايت دقیق بخش دوم آن جلسه 
در كتاب فتنه تغلب مي تواند گره گشاي برخي 

مسائل كلیدي در اذهان عموم باشد. 
رهبر انقاب در آغاز جلس��ه مي گويند: »خیلي 
خوش آمديد. جلس��ه در واقع بي نظیري است. 
رفقاي ديروز و رقیبان ام��روز، همه اينجا جمع 
ش��ده ايد و من از خداوند متعال مي خواهم كه 
اين تجمع را مايه بركت و خیر قرار بدهد و حضور 
يكايك شماها در اينجا ان شاءاه براي كشورتان 
و انقابتان و اين ملت بزرگ مبارك باشد. در اين 
جلس��ه هیچ تقیه و ماحظه اي هم نكنید، نه از 
من و نه از ديگر مجموعه هايي كه اينجا هستند. 
همان كه در ذهنتان اس��ت را اينجا بیان كنید. 
قصد قربت هم بكنید. نیت كنید كه براي خدا و 
به قصد جلب رضاي الهي حرف مي زنید. در اين 
جلسه من بیشتر اُُذن هستم دوست دارم بیشتر 

گوش كنم.« 
   نقل قول ميرحسين براي رهبر انقاب

در پايان جلس��ه و پس از حرف هاي نمايندگان 
نامزدها رهبر انقاب در بخش��ي از سخنانشان 
بیان مي كنند: »در اين شب هاي متعددي كه در 
برخي خیابان هاي تهران و بعضي شهرستا ن هاي 
ديگر مردم جمع مي شدند بعضي از اين نامزد، 
بعضي از آن نام��زد حمايت مي كردند. ش��عار 
مي دادند و هیچ گون��ه درگیري بین اينها وجود 
نداش��ت، ما بايد به اين افتخار كنیم. اين خیلي 
چیز مهمي است. مردم ما اينند. اختاف سلیقه 
هم دارند اما با همديگ��ر هم كار مي كنند. آقاي 
مهندس موس��وي براي من نقل مي كردند كه 
توي يك خیاباني ايشان مي رفته يك ماشیني با 
ماشین ايشان همراه مي شود، آنها شروع مي كنند 
يك حرفي را يك شعاري كه علیه آقاي موسوي 
بوده با خنده گفتن، آقاي موسوي مي گفت من 

هم خنديدم و دس��ت تكان دادم و عبور كردم. 
خب اين فضا خیلي فضاي خوبي است. اين فضا 
بعد انتخابات نبايد تبدي��ل به فضاي خصومت 
و تقابل ش��ود. اين خ��اف واقع اس��ت. عده اي 
مي خواهند اين تقابل اتف��اق بیفتد. خب براي 
اعتراضات راه هاي قانوني وجود دارد. رسیدگي 
به اينها حتماً بايد انجام ش��ود. م��ن تقاضا دارم 
كه به موارد دقیقاً رس��یدگي كنند. اگر چنانچه 
برخي اشكاات مقتضي اين است كه پاره اي از 
صندوق ها بازشماري شود اشكالي ندارد. شبهات 
را برطرف كنید اما آن چیزي كه از همه مهم تر 
است اين است؛ همه سعي كنید وحدت ملي و 

وحدت كشور را حفظ كنید.« 
   ابطال يعني زدن توي دهن مردم

در بخش ديگر جلسه كه دوربین ها از اتاق خارج 
مي ش��وند مرتضي الويري نماينده آقاي كروبي 
خواس��تار ابطال انتخابات مي شود. آقاي زنگنه 
هم همی��ن درخواس��ت را مط��رح مي كند. آقا 
به آقاي زنگن��ه مي گويد: »ش��ما برخي مواقع 
آدم احساساتي هس��تید. اان هم يك مقدار از 
حرف هايتان ناشي از احساسات است. نه منطق، 
ش��ما يقین بدانی��د، صددرصد بنده اي��ن را رد 
مي كنم. اگر همه هم جمع بشوند بگويند ابطال، 
من قبول نخواهم كرد. ابط��ال يعني زدن توي 
دهن مردم. 40میلیون آدم آمدند پاي صندوق 
رأي دادند من بگويم غلط كردي��د رأي داديد. 
چنین چیزي مگر ممكن است؟ مطلقاً من اين را 
قبول نخواهم كرد. اينجا مرجع قانون وجود دارد. 

راه قانوني وجود دارد.«
پس از اس��تماع س��خنان نامزدها آقا جمات 
پاياني را بیان مي كنند: »من اعتقادم اين است 
اينهايي كه ديروز به اين پايگاه بسیج حمله كردند 
مي خواستند اين راهپیمايي مردم را خراب كنند، 
يعني در واقع آنها با شماها مخالف بودند. با همین 
مجموعه آقاي موسوي مخالف بودند. آنهايند كه 
به اسم شما مي خواهند حمله كنند. به نظر من 

تبري كنید.«
ادامه كتاب فتن��ه تغلب به روايت ه��اي افراد و 
برخي ش��خصیت ها اختصاص دارد. براي مثال 
حجت ااسام محس��ني اژه اي كه در سال 88 
وزير اطاعات بوده است؛ »به آقاي موسوي زنگ 
زدم خودش پاس��خ داد، گفتم من فاني هستم 
قرار بود شما بیايید اما نیامديد، من مي خواهم 
بیايم پیش ش��ما اان كجا هستید؟ گفت خانه 
هستم، گفتم من آمدم، به او گفتم شما به شوراي 
نگهبان نامه نوشتید و اعتراض داريد، فرض كنید 
شوراي نگهبان كل صندوق ها را بازشماري كرد، 
اگر شما برنده نبوديد قبول خواهید كرد؟ گفت 
نه! گفتم پس مطلب ش��ما ديگر تقلب نیست، 

دنبال حق نیستید.« 
سخناني از رهبر معظم انقاب پشت جلد كتاب 
تغلب را به خود اختصاص داده است: »هیچ قدرت 
و غلبه اي در مكتب امام كه از تغلب و از اعمال زور 
حاصل شده باش��د مورد قبول نیست، در نظام 
اس��امي قهر و غلبه معنا ندارد... آن قدرتي كه 
از انتخابات مردم به دست آمد محترم است، در 
مقابل آن، كسي نبايد سینه سپر كند، كسي نبايد 
قهر و غلبه اي به كار ببرد كه اگر چنین كاري كرد 

اسم كار او فتنه است.«

نگاهي به كتاب »فتنه تغلب« درباره ناگفته هايی از فتنه سال 88 

 میرحسین گفت قانوناً و شرعاً
از رهبري تبعیت مي كنم!

   محمد صادقي
رحيم مخدوم�ي نويس�نده و دبي�ر چن�د دوره برگزاري 
جشنواره ادبي ضدفتنه »رس�ول آفتاب« از نقش پررنگ 
دولت در به تعطيلي كش�يده ش�دن اين جش�نواره گفت. 
مخدومي كه در برنامه تلويزيوني »ش��ب روايت« حاضر شده بود، 
درباره راه اندازي جشنواره »رسول آفتاب« توضیح داد: اين جشنواره 
را در پاسخ به يك دروغ به راه انداختیم، مبتني بر اين ادعاي نادرست 
كه فرهیختگان و نويسندگان همه حامي فتنه بوده اند! بنابراين ما 
خود فرهیختگان و نويسندگان را جمع كرديم كه با اثرشان جواب 
اين خاف واقع گويي را بدهند. مخدومي ادامه داد: نكته جالب اين 
بود كه حتي مي گفتند ما به نويسندگان پول داده ايم كه درباره فتنه 
كتاب بنويسند، حتي وباگ ما را هك و با تماس ها و پیام ها مدام 
ما را تهديد مي كردند. عده اي را اجیر مي كردند كه هرچه بد و بیراه 
بلدند، به من بگويند. دبیر جشنواره رس��ول آفتاب كه چند سالي 
است برگزار نمي ش��ود، پیرامون علل تعطیلي اين جشنواره ادبي 
توضیح داد: »از زماني كه دولت يازدهم حاكم شد حتي همان محلي 
را كه در ورامین براي اين رويداد احیا كرده بوديم از ما گرفتند. تمام 
حمايت هاي جشنواره را از روي ما برداشتند. رفته رفته ما نه ديگر 
جايي داشتیم و نه حتي امكان اجاره داشتیم. اان هم نمي توانیم 

جشنواره را برگزار كنیم، چون نیاز به هزينه دارد.«
وي همچنین با بیان اينكه حمايتي صورت نمي گیرد، مدعي شد: 
»نهادهاي فرهنگي بايد جوابگو باشند كه در دوره جنگ نرم كه 
وظیفه تربیت نیروي فرهنگي دارند، واقعا چه كرده اند. ما از امثال 
سازمان تبلیغات و بس��یج و تريبون نماز جمعه و... انتظار داريم، 

سه سال است كه اين جشنواره را نمي توان برگزار كرد ولي هیچ 
كسي از اين دوستان حتي از ما خبري نمي گیرد.« در ادامه برنامه 
»شب روايت« محمدعلي الفت پور، نويسنده و پژوهشگر با اشاره 
به برخورد ها با كتب سیاسي، گفت: »متأسفانه براي نگارش كتب 
سیاسي، ما دچار كمبود منابع در دسترس هستیم؛ منابعي كه در 
اختیار نیستند يا لزوماً در اختیار افرادي خاص قرار مي گیرند. هر 
چند خود نويسندگان نیز گاه دست روي موضوعاتي مي گذارند كه 
اصًا اولويتي ندارد، در مقابل برخي سوژه هاي روز و حتي سیاسي 
را كنار مي گذارند. انگار يك جور پرهیز داريم كه از برخي ماجراها 
بنويسیم.«  نگارنده كتاب »جريان شناسي نفوذ در تاريخ انقاب 
اسامي ايران« يادآور شد: »مس��ئوان بايد اجازه دهند ادبیات 
سیاسي وارد كتاب ها شود وگرنه اينجور كتب را از خارج براي ما 
مي نويسند و نهايت كار ما در جوابگويي به اين موضوعات تاريخي 
و سیاسي خاصه مي شود.« برنامه شب روايت ويژه موضوعات و 

مباحث ادبیات ايران از شبكه 4 سیما پخش مي شود.

در نشست »آينده شناسي در سينما«ی جشنواره مردمي فيلم عمار مطرح شد
شاهد اكران 4 فيلم برجامي با اسامي امريكايي هستيم

حكمت 69 
اگ�ر ب�ه آنچ�ه می خواس�تی 
نرس�يدی، از آنچ�ه هس�تی 

نگران مباش.

سالن دارها به دنبال پخش جام ملت هاي آسيا در سينماها
فوتبال عليه كمدي هاي سطحي وارد سينما مي شود

  هادي عسگري
در روزهاي�ي كه فيلم ه�اي كمدي يك�ي پ�س از ديگري به 
اك�ران مي رس�ند و فض�اي نماي�ش از ديگ�ر ژانر ه�اي 
س�ينمايي گرفت�ه مي ش�ود، س�ينمادار ها به دنب�ال پخش 
مس�ابقات فوتبال جام ملت هاي آسيا در س�ينماها هستند. 
پخش مسابقات فوتبال در سالن هاي س��ینما در حال تبديل شدن 
به يك پديده عادي اس��ت. كم كم از س��ختگیري هاي اولیه نیروي 
انتظامي در مقابل درخواست پخش مسابقات فوتبال در سالن هاي 
سینما كاسته شده و بر تعداد مسابقاتي كه در سینما پخش مي شود 
افزوده مي ش��ود. از هفته آينده با آغاز مسابقات جام ملت هاي آسیا 
در قطر، پخش اين مسابقات در س��ینما باز هم خبرساز می شود، به 
خصوص اينكه تراكم اكران ها پیش از جش��نواره فیلم فجر به وجود 
آمده است اما هنوز از پخش مسابقات جام جهاني فوتبال در سینماها 
مسائل مالي اينحلي باقي مانده است. سیدضیا هاشمي دبیر كمیته 
انضباطي كارگروه اكران، از عدم اجازه پخش بازي هاي فوتبال تیم 

ملي ايران در جام ملت هاي آسیا توسط سینماهايي كه درآمد كسب 
شده از پخش بازي هاي جام جهاني را تس��ويه نكرده اند خبر داده و 
مي گويد: قطعاً تاشمان اين اس��ت كه اگر مجدداً پخش فوتبال در 
سینماها به تصويب برسد، به پرديس هاي سینماهايي كه در پرداخت 
حق صاحبان فیلم ها در زمان اكران جام جهاني بدحس��ابي كردند، 
اجازه پخش داده نشود. شروع جام ملت هاي آسیا، همزمان با آغاز يك 
فیلم كمدي ديگر در سینما هاست. فیلم سینمايي »قانون مورفي« 
به كارگرداني رامبد جوان نمايش خود را در سینماهاي سراسر كشور 
آغاز كرده است تا احتمااً خود را به عنوان رقیب جدي براي دو فیلم 
»مارموز« و »بمب، يك عاشقانه« كه حاا چند هفته اي است در صدر 
پرفروش ها جا خوش كرده اند، مطرح كند. اين همزماني مي تواند با كم 
شدن سانس هاي اكران فیلم هاي كمدي و افزوده شدن آن به سانس 
پخش مسابقات فوتبال، به ضرر آثار سینمايي باشد. سینمادارها از اين 
مسئله راضي و خوشحال هستند. محمدقاصد اشرفي رئیس انجمن 
سینماداران مي گويد: »استقبال از فیلم هاي سینمايي حدود يك ماه 
است كه كاهش پیدا كرده و میزان فروش فیلم ها از انتهاي آذرماه با 
روند كاهشي روبه رو شده است و حدود 40درصد شاهد فروش فیلم ها 

در ماه جاري نسبت به ماه گذشته هستیم.«
اشرفي مي افزايد: »پیشنهاد جدي ما فراهم آوردن فرصتي براي پخش 
مسابقات فوتبال در سالن هاي سینماست، زيرا باتوجه به تجربه خوب 
پخش مسابقات فوتبال جام جهاني و همچنین جام باشگاه هاي آسیا، 
پخش مسابقات در سالن هاي سینما جزو عاقه مندي هاي مخاطبان 
سالن هاي سینماست.« اگر اين پیشنهاد اجرايي شود، فوتبال به رقیب 

جدي كمدي هاي سطحي تبديل خواهد شد.

   سيدمصطفي اندرزگو
سخنران نشس�ت »آينده شناس�ي در س�ينما« كه در 
نهمين جش�نواره فيلم عمار برگزار ش�د، بدون ذكر نام 
فيلم هاي لس آنجلس تهران، تگزاس، كلمبوس و ميليونر 
ميامي گفت: هش�ت ماه از پاره كردن برج�ام مي گذرد 
اما اكنون در س�ينماي جمهوري اس�امي چه�ار فيلم 
برجامي ديده مي شود كه نامش�ان هم امريكايي است!

حسن عباسي در نشست »آينده شناس��ي در سینما« كه در 
حاش��یه اكران هاي مرك��زي نهمین دوره جش��نواره مردمي 
فیلم عمار در سینما فلسطین برگزار ش��د، گفت: از سال 89 
تاكنون جش��نواره عمار به درختي تناور تبديل ش��ده است، 
امروز در نهمین س��ال از برگزاري اين جشنواره اين بذري كه 
كاشته شده، در شرايط ويژه اي كه همچنان مسئله بصیرت در 
جامعه ما مطرح است، خوشبختانه اين جشنواره بصیرتي، روز 
به روز تناورتر مي ش��ود و جاي خود را به مرور باز مي كند. وي 
افزود: در سینماي مبتذل كه هر روز يك جانوري را سوژه خود 
براي سرگرمي قرار مي دهد، جشنواره هاي موسوم به حقیقت، 
مقاومت يا عمار س��راغ وجوه ج��دي هنر مي رون��د. امروز در 
شرايطي كه سینما و تلويزيون آلوده به ساخت و بافت سینماي 
صرفاً س��رگرمي يا س��ینماي آبزورد و مهمل است، اين قبیل 

جشنواره ها داراي جايگاه با ارزشي است. 
عباس��ي ادامه داد: در مقابل س��ینماي آبزورد، جريان هنري 
انقاب اسامي با جدي نگري نس��بت به موضوع مهمي به نام 
هنر موضوع را چه در حوزه حقیقت و چه در حوزه مقاومت و در 
چه در حوزه بصیرت در جشنواره مردمي عمار، با شكل و شمايل 
متفاوت مي پردازد و جواناني كه به س��مت حقیقت و بصیرت 
مي روند، كمي از آن ابتذال سینماي رسمي فاصله مي گیرند. 

اين تحلیلگر با اشاره به موضوع برجام عنوان كرد: هشت ماه 
از پاره كردن برجام و دلیلي ك��ه همه قدرت هاي جهاني در 
آن حضور داشتند، مي گذرد اما اكنون در سینماي جمهوري 
اس��امي چهار فیلم برجامي ديده مي شود كه نام اين چهار 
فیلم ه��م امريكايي اس��ت؛ )لس آنجلس ته��ران، تگزاس، 

كلمبوس، میلیونر میامي(.
وي يادآور شد: سینماي رس��مي ]بدنه[ كه صرفاً حیطه هنر 
را دنبال مي كند و از آن فیلم ه��اي به اصطاح برجامي بیرون 
مي آيد، هیچ روح حماس��ي، انقابي و... ندارد. از طرفي آنچه 
از اين قضیه كپي مي شود طنزهاي 90 قسمتي است كه غالباً 
يا ته مايه هاي آبزورد دارند يا متوسل به شوخي هاي سطحي و 
مبتذل مي شوند، از اين رو در مقابل سینماي آبزورد، سینماي 

انقاب اس��امي چه در حوزه مقاومت و چه در حوزه بصیرت 
سینمايي است كه مي كوشد پیام رسان باشد. 

عباسي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اخیراً افرادي 
نسبت به پخش فیلم »قاده هاي طا« كه در ايام بزرگداشت 
يوم اه 9 دي از شبكه هاي تلويزيون پخش شد، اعتراضاتي 
را مطرح كرده بودند. آن روز كه اين فیلم ساخته شد من در 
شوراي پروانه نمايش شاهد بودم كه دوستان وزارت اطاعات 
آمدند و نظرات كارشناسي خود را دادند و نظرات هنري را هم 
دوستان سینمايي دادند و در نهايت فیلم اكران عمومي شد. 
به نظرم وظیفه وزارت اطاعات اين است كه ابتذال و انحراف 
فرهنگي را شناسايي كند، يعني جاسوسان فرهنگي را كه به 

دنبال تخريب فرهنگ هستند شناسايي كنند. 
وي اظهار داشت: عمار ش��خصیتي بود كه بصیرت مي افزود. 
اينجا سرگرمي، بدون آن بصیرت افزايي تعريف مي شود. برخي 
معتقدند اثر هنري بايد سرگرم كند، در حالي كه سینما بايد در 
كنار سرگرمي، نقش پیام رساني را هم داشته باشد. جشنواره 
نهم عمار كه يك جش��نواره بصیرتي اس��ت، ام��روز به بخش 
آبروي هنر جمهوري اسامي تبديل شده است و مي كوشد  با 
به س��ینماي ايران)بدنه( كه طي س��ال هاي گذشته مشغول 
مبتذل گرايي بوده، هويت مس��تقلي دهد. عباسي فرم را يك 
قالب دانست كه مي تواند در آن با تفكرات بیشتري شكل گیرد 
و خاطرنشان كرد: ما با مشكلي روبه رو مي شويم كه مي خواهیم 
در سینماي بصیرت پیام منتقل كنیم اما گروهي مي گويند هنر 
لیواني نیست كه در آن پیام را بريزيد و به خورد مخاطب بدهید. 
اينها معتقدند »در آثار هنري چیزي به اسم انتقال پیام نداريم 
و سینما اصالتاً فرم است«، اين كاماً اشتباه است! از جريان هنر 
براي هنر معنايي بیرون نخواهد آمد. اين فرم يك قالب است كه 
مي تواند در آن با تفكرات بیشتري شكل گیرد. ما فرم گرايي را 

قبول داريم اما اينكه فرم اصالت داشته باشد را خیر. 

روايت دبير جشنواره »رسول آفتاب« از علت تعطيلي اين جشنواره
دولت جشنواره ضدفتنه را به تعطيلي كشاند  آقاي اسعديان! خودتان مسئول رسيدگي

به دستمزدهاي نجومي هستيد
رئي�س هيئ�ت مدي�ره خان�ه س�ينما چن�دي پي�ش از دس�تمزدها 
و رفتاره�اي نامتع�ارف برخ�ي بازيگ�ران گاي�ه ك�رد، در صورت�ي 
ك�ه مس�ئول رس�يدگي ب�ه اي�ن موضوع�ات خ�ود خان�ه سينماس�ت 
و در س�ايه فقدان نظارت آنجاس�ت ك�ه ش�اهد وضعيت كنوني هس�تيم. 
همايون اسعديان فیلمساز كش��ورمان از وجود فاصله طبقاتي در سینماي ايران و 
نیز دستمزدهاي نجومي و رفتارهاي غیرمتعارف برخي بازيگران) مثل جدا كردن 
میز غذا از ساير عوامل( به شدت انتقاد كرده اما در اينجا  نكته مهمي وجود  دارد كه 
مغفول مانده است و آن اينكه چه كسي بايد جلوي اين شكاف طبقاتي و دستمزدهاي 
نامتعارف را بگیرد، صد البته در تمام دنیا اين وظیفه به عهده صنوف و سنديكاهاي 
سینمايي است كه نظارت و تنظیم دستمزدها توسط آنها صورت گرفته و به شكلي 
محكم نیز اجرا مي شود. در ايران نیز كه صنوف سینمايي تحت عنوان خانه سینما 
گرد هم آمده اند، پس وظیفه خانه سینماست كه با تدوين آيین نامه ها و مقررات سفت 
و سخت، به میزان دستمزدها  نظم داده و مانع به هم  خوردن روال طبیعي سینما و 
حقوق هاي نجومي و شكاف هاي طبقاتي شود. اما يك  پرسش؛ چه كسي هم اكنون 
رئیس هیئت مديره خانه سینماي كشور است؟ پاسخ اينكه جناب اسعديان كه خود 

در مقام فیلمساز از اين شكاف طبقاتي و دستمزدي به شدت ناراضي است. 
به هر حال اكنون كه اين وضعیت بعد از غفلتي چندين س��اله در حال تبديل به 
بحراني است كه صداي رئیس هیئت مديره خانه سینما را نیز درآورده بايد گفت 
جناب اسعديان بسم اه؛ آس��تین همت باا زده و از طريق خانه سینما در جهت 
نظم بخشي به دستمزدهاي غیرمتعارف و جلوگیري از تشديد فاصله طبقاتي در 

سینما اقدام عاجل انجام دهید.

در »فتنه تغل��ب« مطالب و زواياي 
نگاه��ي وج��ود دارد ك��ه ب��راي 
نخس��تين بار مطرح يا دس��ت كم 
تاكنون پررنگ نبوده است. مضامين 
اين كتاب مي تواند دستمايه خوبي 
ب��راي پژوهش هاي ديگر باش��د

شورجه:
 »پروانه ساخت« سوپاپ اطمينان است

»جمال ش�ورجه« گفت: پروانه ساخت س�وپاپ اطميناني 
است كه هم بر جريانات فكري سينما نظارت مي كند و هم 
مي تواند عنصر كمك كننده اي به چرخه  اقتصادي آن باشد. 
نیمه هاي آذر ماه حدود 200 نفر از سینماگران در نامه اي خطاب 
به رئیس جمهور، وزير فرهنگ و ارش��اد اسامي و رئیس سازمان 
سینمايي خواستار لغو الزام براي دريافت »پروانه ساخت« شدند. 
»جمال شورجه« نويس��نده، كارگردان و تهیه كننده سینما كه 
يكي از اعضاي شوراي پروانه ساخت است در گفت وگو با تسنیم 
گفت: درباره حذف يا بقاي اين كارگروه، از گذشته هم اختافات و 
صحبت هايي وجود داشت. عده اي به خاطر آنكه در آيین نامه چنین 
ش��ورايي و قوانینش تعريف نش��ده بود با آن مخالف بودند، البته 
شوراي »پروانه نمايش« در قانون و آيین نامه وجود دارد كه نهادي 
و سازماني بر آثاري كه قرار است به نمايش دربیايد نظارت كند اما 
عده ديگري شوراي پروانه ساخت را سوپاپ اطمینان مي دانستند 
در نتیجه با آن موافق بودند. شورجه نظر خودش را مخالف با حذف 
پروانه ساخت اعام مي كند و معتقد اس��ت اين شورا با توجه به 
تخصص هايي كه در آن وجود دارد، با راهنمايي، كمك و پیشنهاد 

مي تواند به فیلمسازان براي ارتقاي فیلم كمك كند. 
...........................................................................................................

 انتصاب داوران مستند 
پنجمين جشنواره تلويزيوني جام جم 

سيدمرتضي ميرباقري با صدور احكامي اعضاي هيئت داوران 
مستند پنجمين جشنواره تلويزيوني جام جم را منصوب كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، سیدمرتضي میرباقري معاون 
سیما در احكامي آقايان شهاب اس��فندياري، حامد شكیبانیا، 
مرتضي شعباني، وحید چاووش و مهدي شاه محمدي را به عنوان 
اعضاي هیئت داوران بخش مستند منصوب كرد. رئیس جشنواره 
تلويزيوني جام جم در حكم خود حضور اين اعضا در هیئت داوران 
اين كمیسیون را براي داوري آثار منتخب شبكه ها فرصتي مغتنم 
شمرد تا در آستانه چهلمین سالگرد پیروزي انقاب اسامي، چراغ 
راه و شاخص برجسته اي در تولیدات آينده سیما باشند. اعضاي 
هیئت داوران كمیسیون مستند پنجمین جشنواره تلويزيوني جام 
جم با پیشنهاد دبیر آن كمیسیون و با حكم معاون سیما و رئیس 

جشنواره منصوب شدند. 
...........................................................................................................

رضا توكلي در بيمارستان بستري شد
رض�ا توكل�ي بازيگر س�ينما و 
تلويزيون به دليل مشكل قلبي 
در بيمارستان بستري شده است. 
رض��ا توكل��ي بازيگ��ر س��ینما و 
تلويزيون در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، در خصوص 
وضعیت جس��ماني خ��ود گفت: 
چند روزي اس��ت كه ب��ه دلیل مش��كل قلبي در بیمارس��تان 
بستري هستم. وي ادامه داد: در اولین روز از فیلمبرداري فیلم 
س��ینمايي »بیراهه« دچار حمله قلبي ش��دم و همكاران من را 
به بیمارستان رس��اندند. دو عمل جراحي داشتم كه به دستور 
پزش��ك ممنوع الماقات و تحت مراقبت هستم. توكلي با اشاره 
به سابقه حمله قلبي گفت: بر اثر استرس چند بار اين اتفاق برايم 
رخ داده اس��ت. گفتني اس��ت رضا توكلي بازيگر باسابقه عرصه 
سینما، تلويزيون و تئاتر در آثاري همچون »افسانه هزارپايان«، 
»سر دلبران«، »پرستاران«، »برادر«، »كیمیا«، »پنج كیلومتر 
تا بهش��ت«، »فاصله ها«، »مريم مقدس«، »در مسیر تندباد« و 

»پنجمین خورشید« حضور داشته است. 
...........................................................................................................

 واكنش معاون هنري ارشاد
به حواشي تئاتر و موسيقي

مع�اون ام�ور هن�ري وزارت ارش�اد گف�ت: بس�ياري از 
مس�ائلي كه درب�اره اجرا ه�اي موس�يقي و تئات�ر مطرح 
مي ش�ود به حواش�ي اجرا ها برمي گردد اما ب�از هم وزارت 
فرهن�گ و ارش�اد اس�امي را مورد نق�د ق�رار مي دهند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید مجتبي حسیني معاون 
امور هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامي در جلسه مديران و 
مشاوران معاونت با تأكید بر صیانت و حمايت از فضاي هنر گفت: 
با توجه به شرايط كش��ور و میزان اعتبار و بودجه كه پاسخگوي 
ضرورت ها و نیاز هاي جامعه هنري نیست، معاونت امور هنري 
تاش مي كند از فضاي هنر صیانت و الگوسازي و به اقتصاد هنر 
توجه كند و از سوي ديگر مورد نقد هايي هم قرار بگیرد. حسیني 
ادامه داد: تعداد برنامه هاي هنري در حوزه هاي تئاتر، موسیقي 
و هنر هاي تجس��مي بسیار گس��ترش و افزايش يافته است، در 
مواردي كه ممكن است تئاتر يا نمايشگاهي اندكي مورد انتقاد 
باشد، فرياد ها بلند مي شود، اما حجم فعالیت ها و برنامه ها ديده 
نمي شود. بسیاري از مسائلي كه درباره اجرا هاي موسیقي و تئاتر 
مطرح مي شود به حواشي اجرا ها برمي گردد و مربوط به ساخت 
موسیقي و وظايف دفتر موسیقي نیست، اما باز هم وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامي را مورد نقد قرار مي دهند.

مصطفي  محمدي     ديده بان

مصطفی شاه کرمی     سینما


