
مراكزتركاعتيادبدونمجوزدوبرابرمجوزدارها!
سازمان بهزيستي بدون وجود شكايت اجازه ورود به مراكز درماني غير مجاز را ندارد

سيمرغبیبالوپر!

شكنجه هاي قرون وسطايي، 
كبري فرشچي 

كتك زدن با كمر بند و باتوم،   جامعه
  آوي�زان ك�ردن از زنجير يا 
حبس در قفس سگ ها تنها بخشي از بايي است كه در 
كمپ هاي ترك اعتياد زير زميني و بدون مجوز بر س�ر 
معتادان مي آورند. كمپ هايي كه گويا تعدادشان هم كم 
نيست و آنطور كه مديرعامل انجمن مراكز بهبودي اقامتي 
استان تهران مي گويد، دو سوم مراكز درمان اعتياد اين 
استان فاقد مجوزند، آن هم در شرايطي كه گرفتن مجوز 
براي تأسيس مركز ترك اعتياد كار سختي نيست. اوضاع 
ديگر شهرهاي كش�ور هم بدتر از پايتخت نباشد، بهتر 
نيست. معاون پيشگيري بهزيستي استان اصفهان هم 
پيش تر گفته بود نيمي از مراكز ترك اعتياد اين استان 
مجوز ندارند. از نسبت دو برابري مراكز غير مجاز نسبت 
به مراكز مجاز اين است كه سازمان بهزيستي بدون وجود 
شكايت، اجازه ورود به مراكز درماني غير مجاز را ندارد. 
۲ ميلي��ون و ۸۰۸ ه��زار نف��ر ب��ه عن��وان آمار رس��مي 

مصرف كنندگان مستمر مواد مخدر اعام شده است. 
هر چند بنا به اذعان كارشناس��ان آمار واقع��ي بايد خيلي 
بيشتر از اينها باش��د، اما با پذيرش همين آمار هم مي توان 
دريافت چالش اعتياد به مواد مخ��در و تبعات آن براي فرد، 
 خانواده و جامعه آنقدر دامنگير كش��ور ش��ده كه فعاليت 
كمپ هاي متعدد ترك اعتياد را توجي��ه كند؛ كمپ هايي 
كه به رغم تم��ام رعب و وحش��تي كه در معت��ادان ايجاد 
مي كنند به دليل رعايت نش��دن اصول ت��رك دادن اعتياد 
افراد موفق نبوده اس��ت و افرادي كه از اين كمپ ها مرخص 
مي ش��وند فرار مي كنند و اغلب دوباره به دام��ان اعتياد به 
 مواد مخدر باز مي گردند !  اوضاع مراكز متادون تراپي هم بهتر 
از اين نيست. اين مراكز هم تنها كاري كه مي كنند، تغيير ماده 
مورد مصرف معتادان به » متادون« است، حتي اگر اين مراكز 

مجوز داشته باشند و تحت نظارت پزشك كار كنند. 
وقت��ي اوض��اع مراك��ز مج��وز دار اينچنين اس��ت، ديگر 
تكليف م��ان با مراك��ز فاق��د مجوز روش��ن خواه��د بود. 
 مراكز فاق��د مج��وزي ك��ه نسبت ش��ان ب��ه مجوز دارها 

دو برابر است!
 دريافت هزينه اي بيشتر از مجاز 

يوس��ف دولتي، مديرعامل انجمن مراكز بهب��ودي اقامتي 
استان تهران با بيان اينكه در استان تهران حدود ۲۰۰ مركز 
درماني و اقامتي داراي مجوز رس��مي در حوزه ترك اعتياد 
فعاليت مي كنند، مي افزايد: سازمان بهزيستي متولي صدور 
مجوز مراكز درماني اعتياد است و با اهتمام به موارد و شرايط 
مختلف پروس��ه صدور مجوز مراكز درمان و ترك اعتياد را 

پيگيري مي كند. 
 دولتي با اش��اره ب��ه فعاليت مراك��ز غير مج��از اعتياد در 
تهران مي گويد: تع��داد مراكز درماني اعتي��اد داراي مجوز 
رسمي، يك س��وم مراكز غير رس��مي و بدون مجوز است. 
در حالي كه صدور مجوز مركز درماني اعتياد در س��ازمان 
بهزيس��تي پروس��ه و مراحل س��ختي ندارد. اگر يك فرد 
شرايط احراز سازمان بهزيستي را داش��ته باشد، به راحتي 
 مي تواند مجوز رس��مي خود را ظرف يك ماه از آن سازمان 
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ديروز همزمان 
حامد طبیعت پور
  جوان آناین 

ب�ا برگ�زاری 
نشست خبری 
معرفی فيلم های سی و هفتمين جشنواره ملی 
فيلم فجر از پوستر جشنواره نيز رونمايی شد. 
در چندس��ال اخير پوستر جش��نواره های 
هنری هم��واره با حرف و حدي��ث فراوانی 
همراه بوده و گاهی با هجمه بسياری روبه رو 

شده است. 
گرچه برخ��ی از اين انتق��ادات را می توان 
ناش��ی از تنوع س��ليقه و ديدگاه مخاطب 

دانس��ت، اما در برخی موارد پوس��تر طراحی ش��ده با انتقاد جدی كارشناسان هنری و 
گرافيكی همراه شده است.  برای نمونه پوستر سی وشش��مين جشنواره فيلم فجر مورد 

انتقاد اهالی هنر واقع شد و بسياری آن را يك طرح آماده فتوشاپی كه با يك سرچ گوگل 
در دسترس است، دانستند. همچنين پوستر سال گذشته جشنواره ملی تئاتر فجر از تيغ 

منتقدان دور نماند و بسياری آن را صرفاً تلفيق دو ايموجی دانستند!
و حاا ديروز نيز از پوستر جش��نواره ملی فيلم فجر رونمايی شد كه نشان می دهد دست 
اندركاران جش��نواره همچنان قصد ندارند از حاش��يه های پيرامون طراحی پوس��تر در 

سال های گذشته عبرت گيرند. 
آنچه در نگاه اول در مورد پوستر جشنواره امسال به چشم می خورد يك سيمرغ بی بال و 
پر است كه بال هايش از او جدا شده و در حال ريختن است. در واقع نوع به تصوير كشيدن 
سيمرغ در پوستر جشنواره بيشتر تداعی كننده يك آشفتگی و به هم ريختگی است. شايد 
طراحان اثر صرفاً دنبال آن بوده اند كه با تنوع رنگ در نماد جشنواره فجر يك اثر متنوع و 
بديع خلق كنند، اما از اين موضوع غافل شدند كه آنچه درنهايت در اثرشان نقش بسته، 
يك سيمرغ بی بال و پر است كه با نماد جشنواره پرآوازه فجر به عنوان بزرگ ترين رويداد 

سينمايی ايران هيچ تناسبی ندارد. 
گرچه بازی با رنگ های روش��ن و تيره كمی توانس��ته مفهوم ملی جش��نواره را پررنگ 
كند، اما   ای كاش طراحان پوستر، يك س��يمرغ با بال های در هم تنيده در قامت نمادی 
 قدرتمند از جش��نواره فيلم فجر را برای ما به تصوير می كش��يدند نه آنچ��ه ديروز از آن 

رونمايی شد. 

بازگشتفرهادمجيدیبهاستقالبادستياریشفر!
ماجرای اس�تقال و فره�اد مجيدی دي�ر و زود 
داشت اما انگار س�وخت و سوز نداش�ت، ديروز 
بود كه س�رانجام خبر حضور فرهاد مجيدی در 
كادر فنی استقال تأييد ش�د تا از نيم فصل دوم 
كنار دست شفر روی نيمكت آبی پوشان بنشيند. 
مجيدی كه در يكی، دو ماه گذش�ته مذاكراتی با 
وينفرد شفر داشته سرانجام روی نيمكتی خواهد 
نشست كه آن را برای ادامه كار مربيگری در نظر 
داش�ت. مجيدی كه كاس های مختلفی را پس 
از پايان دوران بازيگری پش�ت سر گذاشته حاا 
فرصت دارد ك�ه ضمن تجربه ان�دوزی مجدد به 
وزن نيمكت تي�م فوتبال اس�تقال اضافه كند. 
مجيدی س��ابقه همكاری با وينفرد ش��فر را در تيم 
فوتبال ااهلی امارات داش��ته و طرفين از شناخت 
كاملی نس��بت به هم برخوردارند و اين بار دوباره در 
استقال به هم رسيده اند. حاا سرمربی آلمانی پس از 
برطرف شدن سوء تفاهم  هايی كه بين دو طرف وجود 
داشت، از اضافه شدن مجيدی به كادر فنی استقال 
خوشحال است: « من با فرهاد در ااهلی امارات كار 
كردم. او به عنوان يك مهاجم جوان به تيم ما آمد و 
توانستيم قهرمان ليگ شويم. اين قهرمانی غافلگيری 
بزرگی بود، زيرا حدود ۲۵ سال بود كه ااهلی قهرمان 
نش��ده بود.« ش��فر صحبت هايش را اينكونه ادامه 
می دهد: »من با دو بازيكن بزرگ ايرانی در امارات كار 
كرده ام، يعنی علی كريمی و فرهاد مجيدی و از آن 
زمان با فرهاد در ارتباط هستم. با فرهاد در خصوص 

استقال و مسايل مختلف صحبت كرده ام، می دانم كه 
او می خواهد ياد بگيرد. مجيدی روياهای بزرگی برای 
مربيگری دارد و مدرك خود را هم از انگلستان دريافت 
كرده است. در جلساتی كه داشتيم، گفت می خواهد 
برای كمك و حمايت به اس��تقال بيايد و من از اين 
بابت خوشحالم. فرهاد، حمايت من را نيز پشت سر 
خود دارد. او شخصيت و تجربه خوبی دارد و می تواند 

به ما كمك كند. من هم به او كمك می كنم.«
بعد از انتخاب فرهاد مجيدی، مس��ئوان استقال 
خبر حضور مارتين فوركل در كادر فنی خود را هم 
تأييد كردند. رزومه مارتين فوركل، مربی جوان كه 
توسط فدراسيون فوتبال آلمان به باشگاه استقال 
معرفی شده در اختيار اين باشگاه قرار گرفته و قرار 
است وی به زودی در تمرينات تيم استقال شركت 
كند. فوركل 39 سال به عنوان بازيكن سابقه چندان 
درخش��انی ندارد و حضورش در تيم های دسته 3 و 
دسته 4 فوتبال آلمان محدود می شود و تنها سابقه 
ملی اش ب��ه حضور در تي��م ملی جوان��ان آلمان در 
سال 1999 در جام جهانی جوانان محدود می شود.  
مربی جديد استقال در اول جوای ۲۰1۵ از فوتبال 
خدحافظی كرده و با حضور در كاس های مربيگری 
پا به عرصه جديدی در دنيای فوتبال گذاشته است. 
شروع كار او به عنوان دس��تيار و مربی در ليگ های 
محلی آلمان بوده و در دو سال اخير نيز به عنوان مربی 
بدنساز در تيم اميد ويتنام و در تيم هو چی مينه ويتنام 

فعاليت داشته است. 

شطرنجبازایرانی،دفاعازمردممظلومفلسطينرا
بهقهرمانیترجيحداد

بين المللی 16 ساله   ورزشي آرين غامی اس��تاد 
شطرنج كشورمان به دليل عدم رويارويی با نماينده 
رژيم صهيونيستی، به مقام نايب قهرمانی تورنمنت 
بين المللی ريلتون س��وئد بس��نده كرد. در حالی 
رقابت های بليتز بين المللی ريلتون س��وئد با نايب 
قهرمانی آرين غامی، اس��تاد بين المللی 16 ساله 

ش��طرنج كش��ورمان، پايان پذيرفت كه اين نايب 
قهرمانی با شش پيروزی پياپی توأم بود تا اينكه آرين 
دور هفتم با حريف اسرائيلی روبه رو نشد و از سكوی 
اولی باز ماند. اگرچه انصراف از رويارويی با نماينده 
رژيم صهيونيستی، آرين را از پاداش داری خوبی 
دور كرد اما ش��طرنج باز ايرانی دفاع از مردم مظلوم 

فلسطين را به قهرمانی ترجيح داد. 
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حذف موانع ميان مردم و مسئوان در نماز جمعه تهران

دانشگاه هاي ايراني به فناوري »ماهواره مكعبي« 
دست يافتند

   استعفاي دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي، 
وزير بهداش�ت دولت يازدهم و دوازدهم از سوي 

رئيس جمهور پذيرفته شد

در يازدهمين اجاسيه سراسری جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم و علماي باد تاكيد شد

 گفت وگوي »جوان« با مهدي نقويان
 كارگردان مجموعه »خارج از ديد2«  

 بزرگان حوزه 
خطر جريان غيرانقابی  

را جدی بگيرند

22 فیلم براي گرفتن سیمرغ 
به صف شدند

 از مقاومت صداوسيما 
مقابل فشار ها تشكر مي كنم

ترامپ: صادقانه بگویم 
ایرانی ها در سوریه 

هرکاری  می توانند بکنند

 ماهواره هاي بومي 
در صف پرتاب با سیمرغ

 وزیر بهداشت 
از قطار کابینه پیاده شد
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 با حضور كارگردان فيلم »آش�غال های دوست 
داشتنی« در نشست سي وهفتمين جشنواره فيلم 
فجر به  نظر می رسد جشنواره فيلم فجر امسال نيز 

بدون حاشيه نباشد

   جامعه

   غول كنكور آن طور كه وزير آموزش و پرورش خبر مي دهد قرار اس��ت از امسال به خاك بنشيند. 
حذف اين صنعت نيم قرني به س��ادگي ممكن نيس��ت؛ به همين دليل هم اجراي تصميمي كه آقاي 
بطحايي خبرش را داده است ممكن است حواشي اي هم به دنبال داشته باشد، اما اصل اين اقدام صحيح 
و ازم است. بهتر بود اجرايي ش��دن گام اول حذف كنكور از كنكور 99 آغاز مي شد چون دانش آموزان 

بسياري خود را براي كنكور پيش رو كه حدود شش ماه ديگر برگزار مي شود آماده كرده اند

حجت  ااس��ام والمس��لمين محمد جواد حاج علی اكبری كه 
هفته گذشته از س��وی رهبر معظم انقاب به سمت امام جمعه 
موقت تهران منصوب شده بود در نخستين حضور خود به عنوان 

خطيب نماز جمعه ابتدا از در ورودی نمازگزاران وارد شبستان 
مصاي تهران شد و مورد اس��تقبال مردم نمازگزار قرار گرفت 
و سپس در خطبه های نماز اعام كرد كه از مسئوان حفاظت 

خواسته است تا برخی ميله های موجود در سطح شبستان را كه 
ميان مردم و مس��ئوان فاصله ايجاد كرده بود بردارند. اين دو 

اقدام وی موجب خرسندی نمازگزاران شد.

   با توجه به اينكه آموزش  و پرورش براي ايجاد بانك سوابق تحصيلي به ايجاد زيرساخت هاي مناسب 
نياز داشت، قرار بر اين بود كه كنكور در سال 9۸ برگزار شود و براي سال 99 اين تصميم نهايي شود. هر 
چند كه بايد گفت اين تصميم گام اول و مثبت در جهت حذف غول كنكور است اما تلخي ماجرا، استرس 
حاصل از اين تصميم براي داوطلبان كنكور امسال اس��ت كه نظرات آنان ذيل توئيت منتشر شده وزير 
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ورود به 85 درصد ظرفيت دانشگاه ها در سال 98 نيازي به شركت در كنكور و تحمل اضطراب هاي طاقت فرسا ندارد

انتخابات بهانه است / اصل نظام 
نش��انه اس��ت، نماد عريان   ترين 
ش��عاری بود كه از س��ال 13۸۸ 
توسط دشمن مدل سازی شد. بر 
اساس اين مدل می توان هر پديده 
و اتفاق بی ربط و با ربطی را به مثابه 
بستر و زمينه ای قلمداد كرد كه  از 
آن عليه اصل نظام استفاده شود. 
برای مردم و نظام اين بسترخواهی 
و بستر سازی به مثابه جفايی دو 
سر است. از يك سو ظلم در حق مردمی كه می خواهند مشكل 
خود را بيان كنند و از سوی ديگر ظلم به نظام است كه می خواهد 
تظلم خواهی مردم را به رسميت بشناسد و به آن گوش دهد و حتی 

آن را به مثابه آزادی تجمع، تحصن و بيان پرچم داری كند. 
بنابراي��ن كمتر تجم��ع واقع��ی و مطالبه حقی در كش��ور 
به وقوع می پيون��دد كه به انحراف كش��يده نش��ود زيرا در 
راهبرد »فروپاش��ی از درون« يا تقابل مردم – حاكميت از 
هر بهانه و بستری بايد اس��تفاده كرد و گودرز و شقايق را با 
بد  ترين مشابهت ممكن نيز به هم پيوند زد. مطالبات به حق 
مردم دچار چرخه معيوب و كليش��ه ای ش��ده اس��ت. ابتدا 
تعدادی با مطالبه مش��خص )مثًا بيكاری ي��ا مال باختگی 
و...( تجمع می كنند. منافقين يا سلطنت طلبان يكی، دو نفر 
را به جمعيت نفوذ می دهند، شعار عوض می شود. نيروهای 
امنيتی – انتظامی ورود می كنند و در پی آن از رس��انه های 
فارسی زبان غرب می شنويد كه: تجمع كارگران...  كه دنبال 
مطالبه حقوق خود بودند، سركوب شد و احياناً همان عنصر 
مخرب اگر دستگير شود، به عنوان كارگر يا فعال مدنی تا مرز 

شكنجه و قتل و اعدام برده می شود. 
تعدادی از دانشجويان واحد علوم و تحقيقات مظلومانه در تصادف 
جان دادند. دانشگاه حتماً بايد پاسخگو باشد. دستگاه قضا حتماً 
بايد دنبال نمايد. مديران دانشگاه حتماً بايد عذرخواهی كنند و 
حقوق خانواده  ها بايد محترم و مهم شمرده شود اما فيك نيوز 
فراخوان می زند و ناگهان از شبه رسانه ملكه می شنويد: »تعدادی 
دانشجو در خيابان انقاب در اعتراض به كشته شدن دانشجويان 
تجمع كردند و شعارهايی عليه اصل حكومت و نظام سر دادند«، 
حال خانواده مقتولين چكار بايد بكنند؟ آيا برخورد با اين چند 
نفر با عنوان »حمله به دانشجويان معترض عليه مديريت دانشگاه 

آزاد « بازتاب نمی يابد؟
لذا بافاصله از : خون دانشجويان دانشگاه آزاد بهانه است / اصل 

نظام نشانه است رونمايی می شود. 
محس��ن رضايی در يك توئيت ادبيات مناس��بی را استخدام 
نمی كند. بافاصله رسانه های فارسی زبان سعودی و انگليسی 
– امريكايی صد  ها ساعت برنامه عليه دفاع مقدس توليد می كنند 

و خونخواه شهيدان می شوند. 
برادر قاليباف و رحيم پور و...  در كربای 4 شهيد می شوند اما 
دنيای غرب و ضدانقاب، خونخواه شهيدان و ارزش گذار جان 
آنان می شوند. با دقت در هدفگذاری می توان فهميد كه رضايی 
بهانه است / قداست دفاع مقدس و فرهنگ شهادت نشانه است. 
سس��ت كردن حاميان اصلی نظام كه همه چيز خود را در اين 
4۰ سال نثار كرده اند، انگيزه راهبرد توليد بحران از بهانه است. 
در عرصه ميدانی اين رويه باعث شده است تا مردمی كه مشكل 
اقتصادی و غيره دارند نيز فضا را برای تظلم خواهی مناس��ب 
نبينند و احساس كنند آلت دست ضد انقاب قرار می گيرند و نه 
تنها مشكل خود را نمی توانند به گوش برسانند كه ممكن است 
بر مشكات شان بيفزايند. بدون ترديد اپوزيسيون  جمهوری 
اسامی حريت انسانی خود را نيز از دست داده است و از طبع و 
طبيعت آدمی نيز خارج شده است. دشمنی در فرهنگ ما دارای 
مرام و رسومی است. به همين دليل مقام معظم رهبری از مرحوم 
فروهر به عنوان »دشمن نجيب« نام بردند و يا مرحوم بازرگان را 
معلم اخاق می ناميدند يا مرحوم سحابی پدر را الگوی آميختگی 

اخاق و سياست معرفی می كردند. 
بقيه در صفحه 2
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 آرايش سياسي جهان خبر داد

در ميان ح��وادث و وقاي��ع دي ماه؛ پي��ام تاريخي حضرت ام��ام خميني 
سام اه عليه به گورباچف؛ به عنوان برجسته ترين رخداد و پيش بيني قرن 
معاصر، همچون خورشيدي بي نظير در جهان سياست مي درخشد. نامه اي 
كه از تغيير آرايش سياسي جهان خبر داد »از اين پس كمونيسم را بايد در 
موزه هاي تاريخ سياسي جهان جست وجو كرد.« اين مهم ترين بخش از نامه 
حضرت امام راحل به آخرين رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي )سابق( و 
آخرين رهبر حزب كمونيست شوروي است كه در آن از آينده كمونيسم خبر 
داده است. اين نامه روز سيزدهم دي ماه ۱۳۶۷ در شرايطي كه هيچ كس حتي 
فكرش را هم نمي كرد، در نهايت صابت و اقتدار به گورباچف اباغ گرديد و 
اين موضوع بزرگ ترين اتفاق قرن در عالم سياست بود. پيش بينی شكست 
قطعي ماركسيس��م در ميدان عمل و فروپاش��ي نظام الحادي كمونيسم، 
هشدار جدي نسبت به فروغلتيدن در دام قطب ديگر استكبار جهاني و نظام 
سرمايه داری غرب، تحقق وعده های الهي و بازگشت نهايي جامعه انساني به 
فطرت خداجوي خويش، از جمله نكات برجسته اين پيام بود كه حضرت امام 

)ره( با دريافتي غيبي، آن را چند سال قبل از فروپاشي گوشزد نمودند.
رهبر بزرگ ترين، ماناترين و مؤثرترين انقاب ديني جهان، آخرين دبيركل 
حزب كمونيست شوروي را به بازنگري در انديشه هاي الحادي كمونيسم فرا 
خوانده و ضمن درخواست تحقيق درباره اسام، پايان تاريخ و موزه نشيني 
كمونيسم را اعام و از سرنوشت محتوم كمونيسم خبر مي دهد و گورباچف را 
در بهت و حيرت فرو مي برد. تنها چهار سال زمان كافي بود تا همان طور كه 
بنيان گذار انقاب اسامي پيش بيني كرده بود، كمونيسم به موزه تاريخ رفته 
و بزرگ ترين قدرت كمونيستي جهان نظاره گر متاشي شدن ابرقدرتي خود 
و سرزمينش باشد. ۱۰ سال بعد گورباچف با تأسف از عدم درك صحيح از نامه 
حضرت امام مي گويد: »اگر به دورانديشي امام خميني توجه و به هشدارهاي 
ايش��ان با جديت عمل مي كرديم اكنون چنين سرنوشت ناخوشايندي را 
نداش��تيم. «  اين نامه در شرايطي نوشته ش��د كه ايران به زعم بسياري از 
بازيگران دنياي سياست در جهان در ضعيف ترين وضعيت ممكن به سر برده؛ 
قطعنامه را پذيرفته و اصطاحاً در برابر اراده نظام سلطه تسليم شده است. 
اوضاع اجتماعي و امنيتي كشور به هيچ وجه رضايت بخش نبود. از طرف ديگر 

هيچ تواني براي بازسازي كشور وجود نداشت.
در چنين شرايطي، در هيئت حاكمه شوروي تصور بر اين بود كه رهبر ايران 
در اين نامه احتمااً براي يكي از موارد زير »حمايت از ايران در برابر غرب«، 
»كمك به بازسازي ايران«، »كمك به برقراري صلح بين ايران و عراق« و »رفع 
تهديدهاي متصوره از سوي افغانستان« دست نياز به سوي شوروي دراز كرده 
است! اما قرائت پيام الهي و چند وجهي امام براي گورباچف به هيچ وجه قابل 
درك و هضم نبود. خاصه اينكه نظام كمونيستي شوروي در اوج اقتدار و در 

تقابل با جنگ ستارگان امريكا برنده ظاهري ميدان بود.
اينك ۳۰ سال از آن نامه تاريخ ساز، استثنايي و غيرقابل تكرار مي گذرد و ما 
به رغم وجود مشكات مادي متأثر از تحريم ها و فشار اقتصادي دشمن از 
يك سو و ضعف و سوءمديريت و هدف گذاري غلط برخي مسئوان در نگاه 
به غرب براي حل مشكات كشور از سوي ديگر، در اوج اقتدار و امنيت، در 
حال برگزاري جشن چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي هستيم ولي 
به رغم تحقق پيش بيني امام راحل درباره سرنوشت كمونيسم، متأسفانه 
آن نامه در داخل كشور به دليل س��طحي نگري و عدم توجه به عمق آن، 
مورد كم توجهي و بي مهري رسانه ها، احزاب و جناح هاي سياسي و اهالي 

كوي سياست قرار گرفته  و بهاي ازم به آن داده نشده است.
اگر فردي مثل گورباچف درك صحيحي از نامه حضرت امام نداشته  باشد 
جاي شگفتي نيس��ت اما اينكه برخي مس��ئوان و دولتمردان و احزاب و 
جناح هاي سياسي داخلي بعد از سه دهه از فروپاشي شوروي و افول اقتدار 
و هژمون غرب و نظام سلطه هنوز درك درستي از قدرت بي بديل جمهوري 
اسامي نداشته و مرعوب غرب مفلوك شده و كماكان بر طبل دلبستگي و 
نگاه به غرب كوبيده و كليد حل مشكات كشور را در ارتباط با غرب مي بينند 
واقعاً جاي بسي تعجب و تأسف است. گويي اين دلبستگان به سراب ليبراليزم 
غربي فراز آخر پيام حضرت روح اه را نخوانده و نشنيده اند كه »صريحاً اعام 
مي كنم كه جمهوري اسامي ايران به عنوان بزرگ ترين و قدرتمندترين 

پايگاه جهان اسام به راحتي مي  تواند خأ اعتقادي نظام شما را پر نمايد. «
امروز در چهلمين سالگرد انقاب اسامي، مخاطب اصلي اين گنجينه بي نظير 
و غيرقابل تكرار، بسياري از سست كمربندها، احزاب سياسي و در نهايت تأسف 
برخي از مسئوان و دولتمردان داخلي هستند كه قدر و منزلت نظام مقتدر 
اسامي را نمي دانند و از ظرفيت هاي ممتاز و گسترده داخلي غافل بوده و 
در معركه جنگ با نظام سلطه، مرعوب تحريم و تهديد دشمن شده و حل 
مشكات كشور و رونق اقتصادي و چرخيدن چرخ هاي اقتصاد كشور را در 
كوتاه آمدن از اصل بنيادين »نه شرقي، نه غربي« و تن دادن به زياده خواهي و 
خواسته هاي ظالمانه نظام سلطه مي بينند و مانند گورباچف چشم خود را بر 
اين حقيقت مسلم بسته اند كه راه حل مشكات كشور در نگاه به غرب نيست 
كه اگر اين چنين بود بي شك گورباچف به آن دست يافته بود. به واداده ها و 
دلبسته هاي به غرب مي گوييم از عدم درك گورباچف از اين قسمت از پيام 
حضرت امام كه فرمود »شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره هاي كور 
اقتصادي سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه داري غرب 
حل كنيد، نه تنها دردي از جامعه خويش را دوا نكرده ايد، كه ديگران بايد 
بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند« عبرت بگيريد و بيش از اين در برابر 

نظام متاشي شده ليبراليزم غرب سر تعظيم فرود نياوريد.

سيدعبداه متوليان

در ديدار وزير اقتصاد با مراجع مطرح شد

نظام بانكي ناكارآمد و ضعف نظارت دو عامل مؤثر مشكات است
بخش زيادي از مشكات كشور منشأ  داخلي دارد

فرهاد دژپس�ند، وزير امور اقتصادي و دارايي 
به هم�راه جمع�ي از معاونان و مس�ئوان اين 
وزارتخانه روز گذش�ته در س�فري ي�ك روزه 
به قم با حض�رات آيات عظام  مكارم ش�يرازي، 
نوري همداني و جوادي آملي ديدار و از وضعيت 
اقتصادي كشور و برنامه هاي پيش رو در جهت 
اص�اح نظام بانك�داري گزارش�ي ارائ�ه كرد. 
به گزارش رس��ا، آيت اه حسين نوري همداني در 
ديدار وزير اقتصاد با بيان اينك��ه مديريت يكي از 
مشكل ترين كارهاي دنيا اس��ت، گفت: اداره يك 
مجموعه بر اساس عدالت و حق از اهميت ويژه اي 
برخوردار اس��ت. وي افزود: خداوند به مس��ئوان 
توفيق داده كه به جامعه خدمت كنند، اقتصاد يكي 
از اركان زندگي انسان ها است، سروكار همه مردم با 
اقتصاد است و اگر مشكلي وجود داشته باشد زود 
خود را نشان مي دهد، مردم بايد رفاه اقتصادي را در 

زندگي خود ببينند. 
اس��تاد برجس��ته درس خارج حوزه علميه قم با 
بيان اينكه آمار و ارقام مس��ئوان از پشت درهاي 
بس��ته و در روزنامه ها دردي از مشكات مردم دوا 
نمي كند، اظهار داشت: در صورتي مي توانيم ادعا 
كنيم كه پيشرفت اقتصادي داشتيم كه در سفره 
مردم محسوس باشد. وي با انتقاد از گراني هاي بي 
حساب و كتاب اجناس ادامه داد: مردم در زندگي و 

س��فره خود رفاه اقتصادي نمي بينند، بلكه هر روز 
گراني هاي بيشتر را مشاهده مي كنند، اين در حالي 
است كه مس��ئوان بايد نظارت هاي ازم را داشته 
باشند تا شاهد اين مشكات نباشيم. آيت اه نوري 
همداني با بيان اينكه بسياري از مشكات مربوط به 
تحريم ها نيست، علت مشكات و گراني هاي اخير را 
عدم نظارت مسئوان دانست و ابراز داشت: مردم از 
گراني رنج مي برند و تحت فشار هستند. وي عنوان 
كرد: مسئوان بايد بر مسائل اقتصادي و وضعيت بازار 
اشراف و نظارت داشته باشند، فشارهاي اقتصادي با 
آمار دادن درست نمي شود بلكه دلسوزي مسئوان 
را مي طلبد، دولت بايد نظارت ازم را داشته باشد.    

    بانك ه�ا اصاح ش�وند اقتصاد س�امان 
مي گيرد

آيت اه مكارم شيرازي سامان يافتن اقتصاد كشور را 
در گرو اصاح سيستم بانكي دانست و تأكيد كرد كه 

داد مردم از دست بانك ها بلند است. 
آيت اه مكارم شيرازي از مراجع تقليد در ديدار 
وزير اقتصاد، با اشاره به اينكه مشكات اقتصادي 
منجر به مشكات فرهنگي، سياسي و اجتماعي 
مي ش��ود، گفت: اقتصاد مي توان��د عاملي براي 
ساماندهي مسائل فرهنگي و سياسي باشد. وي در 
ادامه تصريح كرد: مشكات امروز جامعه بخشي 
از آن منشأ خارجي دارد و به تحريم مرتبط است؛ 

اما بايد بدانيم كه بخش قابل توجهي از مشكات 
منشأ داخلي دارد. آيت اه مكارم شيرازي با انتقاد 
از عدم نظارت دقيق دولت بر واردات و صادرات، 
گفت: اينكه گفته مي ش��ود كمت��ر از 25 درصد 
صادركنن��دگان ارز خود را وارد ب��ازار كرده اند، 
واقعاً جاي تعجب دارد. وي افزود: عده اي نيز با ارز 
دولتي 42۰۰ توماني اجناس و كاا وارد مي كنند 
اما ب��ا قيمت هاي باا به مردم مي فروش��ند، اين 

نشان مي دهد نظارت درستي وجود ندارد. 
 وي در ادامه با اشاره به مشكل بانك ها، خاطرنشان 
كرد: تا بانك ها اصاح نشوند اقتصاد سامان پيدا 
نخواهد كرد، متأس��فانه كنترل دول��ت در اين 
خصوص كم اس��ت، بانك ها هر كاري كه دلشان 
بخواهد انجام مي دهند و عملكرد نادرست شان 

داد مردم را درآورده است. 
    مراقب موش های ذخاير   مملكت باشيد

حضرت آيت اه جوادي آملي با بيان اينكه مراقب 
داشته هاي كشور باشيم، گفت: اگر اختاس و بي 
نظمي مالي در كشور نباشد، قطعاً تحريم ها هيچ 

اثري نخواهد داشت.  
فرهاد دژپس��ند، وزير امور اقتص��ادي و دارايي 
همچنين به همراه جمعي از معاونان و مسئوان 
اين وزارتخانه با حضور در بنياد بين المللی علوم 
وحياني اس��راء با حضرت آيت اه جوادي آملي 

ديدار و گفت وگو كرد. 
آيت اه ج��وادي آملي در اين دي��دار، به تبيين 
چيس��تي و جايگاه »مال و ثروت« از منظر قرآن 
كريم پرداخت و بيان داشت: قرآن كريم »مال« 
را معرفي و جايگاه آن را در نظام اقتصادي تبيين 
مي كند، همچنين مش��خص مي كند كه مال و 
ثروت جامعه بايد در دس��ت چه كساني باشد و 
بعد فروع��ات مديريتي را نيز ذك��ر مي كند. وي 
ادامه داد: خداوند در س��وره مباركه نس��ا فرمود 
مال، س��تون فقرات يك ملت اس��ت، اگر ملتي 
بخواهد قيام كند و بايس��تد بايد س��تون فقرات 
سالم داشته باش��د و چون مال، س��تون فقرات 
جامعه اس��ت و ايس��تادگي و قيام مل��ت به آن 
وابس��تگي دارد، بنابراين نباي��د مديريت آن در 
دست افراد ناايق و سفيه باشد؛ كسي كه عرضه 
ندارد ثروت مملكت را به دست او ندهيد. آيت اه 
جوادي آملي تصريح كرد: از سوي ديگر بايد اين 
نكته را در نظر داشت كه اگر مال كه ستون فقرات 
جامعه است آسيب ديد، درمان آن كار هر كسي 
نيست و يك متخصص نياز دارد كه آن را ترميم 
كند. آيت اه جوادي آملي خاطرنشان كرد: اصل 
دومي كه قرآن كريم بر آن تأكيد دارد اين است 
كه مال و ثروت جامعه نبايد منحصراً در دس��ت 
دولت باشد، مانند آنچه در نظام سوسيال شرق 
ش��اهديم و نبايد در دست يك عده خاص باشد، 
مانند آنچه در نظام كاپيتال غرب مي بينيم، بلكه 
مال و ثروت مانند خون است كه بايد در تمام اعضا 
و بدنه جامعه در گردش باشد و هر عضو با توجه به 
ظرفيت و شايستگي خود در آن سهيم شود؛ اگر 
كسي عرضه توليد داشت نبايد به او سخت گرفت 
و او را از ثروت محروم كرد و كسي كه عرضه ندارد 
نبايد بتواند به واسطه رش��وه و زد و بند، بيش از 

لياقت خود از ثروت جامعه بهره مند شود. 
 مفس��ر برجس��ته قرآن كريم در بخش ديگري 
از سخنان خود ابراز داش��ت: طبق بيان مولوي، 
كشاورزي كه سال ها گندم ذخيره مي كرد وقتي 
به انبار خود مراجعه نم��ود، ديد اثري از گندم ها 
نيست، چراكه چند موش در زير انبار او انه كرده 
بودند و هرچه را كش��اورز در طي سال ها ذخيره 
كرده بود به يغما برده بودن��د، ما نيز بايد مراقب 
موش هايي كه ممكن اس��ت به ذخاير ثروت اين 
مملكت نفوذ كنند و به آن آسيب برسانند، باشيم. 
وي تأكيد كرد: بايد مراقب ذخاير و داش��ته هاي 
كشور و نظام مان باشيم كه در معرض خطرهايي 
همچون غارت غارتگران نباشند وگرنه ما در اين 
مملكت به لطف الهي همه چي��ز داريم و از همه 
امكانات و نعمات برخورداريم، اگر اختاس و بي 
نظمي مالي در كشور نباشد قطعاً تحريم ها هيچ 

اثري نخواهند داشت.  

در نشست كانون دانشگاهيان عنوان شد
تهديد اقتصادي  را 

مي توان به فرصت تبديل كرد
نشس�ت فصل�ي كان�ون دانش�گاهيان اي�ران اس�امي ب�ا 
حض�ور اعض�اي ش�وراي مرك�زي و دبي�ران اس�تاني كان�ون 
از سراس�ر كش�ور روز پنج ش�نبه در ته�ران برگ�زار ش�د. 
به گزارش جوان، س��يد محمد حس��يني، دبيركل كانون در اين جلسه 
اعام كرد به زودی كنگره ملي كانون با حضور اس��اتيد متعهد و انقابي 
از دانشگاه هاي ۳۱ استان كشور برپا مي ش��ود و ۱۷ عضو جديد شوراي 
مركزي انتخاب مي شوند. حسيني در پاسخ به اين سؤال كه گزينه كانون 
براي انتخابات رياست جمهوري كيست، به اين نكته اشاره كرد كه اولويت 
و تمركز فعاليت هاي كانون در سال ۹۸ معطوف به انتخابات مجلس شوراي 
اسامي است، كه تحول در آن و انتخاب نمايندگان وايي و مردمي ضرورت 
كنوني انقاب است و بسياري از آسيب های فعلي به دليل ضعف و فشل 
بودن مجلس فعلي است كه بعد از مجلس ششم پر اشكال ترين مجالس 
بعد از انقاب است و درصورت تغيير اساسي دومينوي كنار رفتن غربگرايان 

از دولت و شوراها شروع مي شود. 
در اين نشست يك روزه همچنين حجت ااس��ام رستمي، رئيس نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه ها به نق��ل از امام خامنه اي 
گفت: ترديدي در افول و فروپاشي قريب الوقوع تمدن غرب وجود ندارد 
با هدف گذاری درست و برنامه ريزی هوش��مندانه مي توان تمدن نوين 

توحيدي و اسامي را به عنوان تمدن جايگزين مطرح كرد. 
دكتر پور ابراهيمي، رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس و عضو شوراي 
مركزي كانون ديگر سخنران مراس��م بود كه به تشريح جنگ اقتصادي 
امريكا و بررسي ايحه بودجه سال ۹۸ پرداخت و بر اين نكته تأكيد كرد 
كه اگر اقدامات اقتصادي دولت مبتني بر كار كارشناسي و در نظر گرفتن 
راهكارهاي صاحب نظران و كارشناسان دلسوز اقتصادي و با بهره گيری از 
ظرفيت هاي ملي ونيز همكاری های منطقه اي باشد، مسير عبور از مرحله 
دشوار كنوني سريع تر فراهم مي شود. دكتر پورابراهيمي در ادامه بر لزوم 
پيش��گيري از فرار مالياتي داان و س��رمايه دارانی كه به لطايف الحيل 
از پرداخت مالي��ات خودداري مي كنند تأكيد كرد و اف��زود: اگر دولت از 
كارآمدي ازم برخوردار بود، مي توانست تهديد اقتصادي فعلي را به فرصت 
پايان دادن وابستگي بودجه به فروش نفت تبديل كند و درآمد نفت كاً به 
حساب صندوق توسعه واريز شود. وي در توضيح ضعف نظارتي مجلس 
گفت: از مجلسي كه در تراز انقاب اسامي نيست نبايد توقع تصميمات و 
اقدامات انقابي داشت. دكتر خرمشاد دبير شوراي راهبردي روابط خارجي 
سخنران بعدي بود كه با تبيين تحوات چهاردهه گذشته گفت: به رغم 
تهديدها و تحريم ها بدون ترديد اينك ايران به يك قدرت منطقه اي خود 
بنياد بعد از 4۰ سال تبديل شده و اين واقعيتي است كه سياستمداران و 
نظريه پردازانی چون كوهن و هانتينگتون هم بر اساس تقسيم باندی های 
خود به قدرت برتر، قدرت های بزرگ منطقه اي و قدرت های منطقه اي 

درجه 2، به آن اذعان دارند. 

ژه
وی

عبداهناصري:آخونديوشریعتمداري 
وزرايموفقيبودند!

عبداه ناصري، مش��اور رئيس دولت اصاحات در مصاحبه با 
روزنامه آرمان گفت: »در مورد جابه جايي برخي از وزرا ببينيد 
جايگزين ها چه كساني بوده اند. وقتي وزير نسبتاً موفقي مثل 
آقاي شريعتمداري برداش��ته مي شود شخصي جايگزين وي 
مي شود كه فاصله بسيار معناداري با وزير قبلي دارد. اين مسئله 
را در مورد وزير راه و شهرسازي نيز مي توانيم به وضوح مشاهده 
كنيم«.  نكت��ه جالب توجه آنكه هر دو وزي��ري كه ناصري نام 
مي برد، به دليل باا رفتن حجم نارضايتي ها از عملكردشان و قرار 
گرفتن در آستانه استيضاح و براي فرار از پاسخگويي به انتقادات 
عمومي استعفا دادند. يعني اين كار نكردن ها و بد عمل كردن ها 

موفقيت محسوب مي شود؟! 
عباس آخوندي وزير مس��تعفي و ناكارآمد بعد از استعفا گفته 
بود: »در اين ۶2 ماه چه طور وقتي بنده از لحاظ بنيادي با مسكن 
مهر مخالف ب��ودم، بايد به افتتاح اين واحده��ا فكر مي كردم، 
پس بنابراين افتخار مي كنم يك مورد از اين واحدها را افتتاح 
نكردم… اين افتخار است كه دولت حتي يك واحد مسكوني 
نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه اي بسازد«. در دوره وزارت 
آخوندي، توليد مسكن ۶۱ درصد كاهش يافت و فقط در يك 
سال، حداقل ۹۱ درصد بر تورم مسكن افزوده شد. اين درحالي 
بود كه گردش چرخ صنعت مسكن در قالب مسكن مهر، چرخ 
25۰ صنعت ديگ��ر را مي چرخاند و در تي��راژ ميليوني، ايجاد 
اشتغال مي كرد. وضعيت عملكرد محمد شريعتمداري هم اوضاع 

بهتري ندارد كه مجبور به استعفا شد تا از استيضاح فرار كند. 

سوءاستفادهازناماستادبرايهياهو  
روزنامه هاي س��ازندگي و آفتاب يزد و آرمان روز پنج شنبه با 
تيترهاي بزرگ و عكس يك از منع ورود استاد شفيعي كدكني 
به دانشگاه تهران خبر دادند و مدعي شدند يك جريان خاص 
چنين كاري را كرده اس��ت. هياهو و بدوبيراه گفتن به رقباي 

سياسي براي يك خبر دروغ!
 روزنامه آرمان براي پوشش خبر ممانعت از ورود استاد كدكني 
به دانشگاه تهران مي نويسد: »از محبوبيت هراس دارند و تمايلي 
ندارند كه ش��خصيتي به خاطر هم��راه بودن با م��ردم و درك 
واقعيات جامعه مورد توجه قرار گيرد. اين دلواپس��ان آن قدر 
آشفته مي شوند كه به خودشان فرصت فكر كردن درباره تبعات 
اقدامات شان را نمي دهند! اين دلواپسان در تمام عرصه ها حضور 
دارند از جمله بر هم زدن تئاتر يا كنسرت تا جلوگيري از حضور 
يك استاد شناخته شده در كاس درس! جالب آنجاست كه اين 
دلواپسان حتي از مقام بااتر خود كه نشاني از دلواپسي ندارد، 
حرف شنوي نمي كنند؛ يعني اعام مي كنند تابع هيچ قانون و 

ضابطه اي نيستند. «
و بعد اشاره مي كند كه حراست دانشگاه به دليل نداشتن كارت 
پرسنلي اجازه ورود به استاد نداده و حتي رئيس دانشگاه يعني 
نيلي احمدآبادي پادرمياني كرده، اما ماجرا حل نش��ده است! 
خبري كه كاً دروغ است و اصاً كسي مانع ورود شفيعي كدكني 
نشده تا رئيس دانشگاه پادرمياني كند! كانال تلگرامي كه اول بار 
اين خبر را نقل كرده، در مطلبي ديگر مي نويسد: »ساعت دو 
بامداد امروز يادداشتي نوشتم درباره ممانعت از حضور استاد 
شفيعي كدكني در دانشگاه در روز سه شنبه يازدهم دي. مطلبم 

مستند بود به پيغام های فراواني كه دانشجويان برايم فرستاده 
بودند. صبح كه از خواب بيدار شدم ديدم دو دوست بسيار موثق 
پيام دادندكه موضوع چنان نبوده كه مطرح شده است. در نتيجه 
بعد از تحقيق و مطمئن شدن، همان اول صبح پستم را حذف 
كردم. ماجرا اين بود كه آن دري كه استاد با ماشين از آن وارد 
دانشگاه مي شوند، بسته بود و اصاً دربان و نگهباني حاضر نبوده 
كه از استاد كارت مطالبه بكند يا نكند. استاد وقتي با در بسته 

مواجه  شدند، برگشتند و به خيابان انقاب رفتند. «
همه اين جنجال هاي رس��انه هاي اصاح طلب براي يك خبر 
دروغ است و حتي به خود زحمت تماس با استاد را نداده اند تا 
صحت و سقم ماجرا را جويا شوند. نكته قابل تأسف آنكه شفيعي 
كدكني را بهانه مي كنند تا دوقطبي هاي اجتماعي و سياسي 
را پررنگ كنند. با آنكه نمي دانن��د اصل ماجرا چه بوده؛ با آنكه 
نشاني از هويت و خط و خطوط سياسي افرادي كه امثال روزنامه 
آرمان مدعي هستند آنان مانع ورود استاد شده اند، به مخاطب 
نمي دهند؛ با آنكه دانشگاه ها از سوي دولت اصاح طلبان اداره 
مي ش��ود، اما اين ماجرا را بهانه مي كنند تا به رقباي سياسي 
بدوبيراه بگويند و استاد را سهم خود بدانند كه رقيب سياسي 
را بزنند و جريان سياسي مقابل را مخالف استاد نشان دهند و 
اهميتي هم ندارد دوقطبي سازي و تفرقه افكنی شان چه بايي 
سر وحدت جامعه ايراني مي آورد، آنچه اهميت دارد نوشتن عليه 
رقيب سياسي است! شفيعي كدكني استادي است قابل احترام 
براي همه مردم و صرف نظر از اعتقادات سياسي و در واقع محور 
وحدت است و نه عامل تفرقه. اين توهين به اوست كه او را ابزار 

دوقطبي سازي قرار دهند. 

بهانه  ها و نشانه ها
ادامه از صفحه يك 

 اين هر سه نظام جمهوری اسامی را قبول نداش��تند اما در دشمنی به 
قواعدی از اخاق و انسانيت معتقد بودند اما امروز اين از دست رفته است. 
منافقين كه خود را مجاهد ملت )مجاهد خلق( معرفی می كردند حاضر 
شدند با صدام پالوده بخورند. ضد امپرياليستی بودند و چپ می زدند اما 
حاضر شدند مستمع جان بولتون و وكيل ترامپ شوند. ربع پهلوی حاضر 

شد به الپهلوی تبديل شود و سعودی  ها تريبون ساز وی گردند. 
اين پديده كه هر بهانه ای برای مواجهه با نظام نشانه می شود بايد با همه 
شگرد  ها و دس��تاويز های آن برای مردم تبيين شود. از مهم  ترين وظايف 
دولت در اين زمينه برآورد و پيش بينی به منظور حل مسئله و پيشگيری 
است. متأسفانه دولت در حال شرطی كردن مردمی است كه دچار مشكل 
می شوند. حل مسئله را به زمانی ارجاع می دهد كه مردم به ميدان بيايند و 
دشمنان در صفوف آنان به رقص درآيند. اگر قرار بود دولت ۳۰هزار ميليارد 
تومان پول به مال باختگان بدهد چرا قبل از حضور ميدانی آنان اقدام نكرد؟ 
چرا زمانی كه منافقين كانال »مال باختگان « س��اختند و 2۸ هزار عضو 
گرفتند، مسئله را حل كرد؟ آيا دولت از مشكات و واردات استيك و حجم 
نياز ماهانه و عرضه و تقاضای آن بی خبر است؟ چرا وقتی اعتصاب كشور 
را قفل می كند مسئله حل می شود؟ بسترسازی روی ديگر وجود زخمی 
است كه مقام معظم رهبری از آن به عنوان محل نشستن زنبور )دشمن( 
نام بردند. در مان زخم  ها قبل از نشستن زنبور ازم است. زخم های موجود 
سرطان )بحران( نيست و راه حل دارد. مهم  ترين حجت هم اين است كه 
حل مسئله بعد از پرداخت هزينه توسط دولت يا حاكميت انجام می شود. 
راهبرد دولت بايد پرداخت هزينه قبل از رشد زخم باشد. اين زخم بعضاً زخم 
زبان است كه از بيان نسنجيده توليد می شود. كنترل سخنان نسنجيده 
نياز به منابع مالی و برنامه ساانه ندارد، فقط ازم است مسئوان كشور 
خودباختگی خود را در بيان متجلی نكنند. زنبور دشمن فقط بر زخم مردم 
نمی نشيند كه بعضاً بر نوك زبان مس��ئوان هم می نشيند و از زبان آنان 

بهانه های منجر به نشانه توليد می كند. 

 حذف موانع ميان مردم و مسئوان
 در نماز جمعه تهران 

حجت  ااس�ام والمس�لمين محم�د ج�واد حاج علی اكب�ری كه 
هفته گذش�ته از س�وی رهبر معظم انقاب به س�مت امام جمعه 
موقت ته�ران منصوب ش�ده ب�ود در نخس�تين حض�ور خود به 
عنوان خطي�ب نماز جمع�ه ابت�دا از در ورودی نمازگ�زاران وارد 
شبس�تان مصای تهران ش�د و مورد اس�تقبال م�ردم نمازگزار  
قرار گرفت و س�پس در خطبه های نماز اعام كرد كه از مسئوان 
حفاظت خواس�ته اس�ت تا برخ�ی ميله ه�ای موجود در س�طح 
شبس�تان را كه ميان مردم و مس�ئوان فاصله ايج�اد كرده بود 
بردارن�د. اين دو اق�دام وی موجب خرس�ندی نمازگزاران ش�د.

 حاج علي اكبري در ابتداي خطبه های خود با قدرداني از اعتماد رهبر 
معظم انقاب اسامي براي انتصاب وي به سمت امامت جمعه تهران 
گفت: به عنوان يك وظيفه الهي، قرآني، ايماني و انقابي در چهلمين 
سال پيروزي انقاب اسامي موظفيم از نماز جمعه به عنوان دستاورد 
عظيم نهضت الهي مانند جان مان مراقبت كنيم. وي با بيان اينكه نياز 
ما به يك نماز جمعه باش��كوه، با صابت، صميمي، شيرين و رحماني 
بيشتر از هميش��ه اس��ت، به حذف ميله ها ميان مردم و مسئوان در 
مصاي تهران اش��اره كرد و يادآور ش��د: به نظر مي رس��يد برخي از 
وجود ميله هاي زياد در محوطه نماز جمعه خوشنود نيستند، از ستاد 
برگزاري نم��از جمعه خواهش كردم و دوس��تان حفاظت هم محبت 
كردند دو رديف اين موانع برداشته ش��د، بخشي باقيمانده كه آن هم 
اصاح دقيق تری خواهد شد. خطيب نماز جمعه تهران ادامه داد: در 
نماز جمعه مردم عاقه مندند محيط دوس��تانه باشد و مسئوان هم 
همين احساس را دارند؛ هر چه كه اين ارتباط ها مخصوصاً در محيط 
نماز -كه فضاي معنوي خاص خود را دارد – صميمي و نزديك تر باشد 
دلنش��ين تر و براي همه ما بهتر اس��ت. حاج علي اكبري تأكيد كرد: 
اميدوارم هم فاصله هاي ظاهري و ه��م فاصله هاي واقعي بين جامعه 
مؤمنان، مردم و مسئوان برداشته شود و يكپارچه شيرين و صميمي 
در كنار هم باش��يم و راه نهضت الهي و اس��امي خود را پرش��ورتر از 

هميشه و با قوت و نشاط بيشتر ادامه دهيم.  
حاج علي اكبري با اشاره به اينكه ماه بهمن امسال متفاوت از همه بهمن هاي 
گذشته اس��ت، گفت: اين تفاوت به دليل چهلمين س��ال پيروزي انقاب 
اسامي است و ملت عزيز ما بر محور آرمان هاي الهي و انقابي و بر مدار امامت 
و وايت، متحد و يكپارچه جشن بزرگ آزادي و استقال و جمهوري اسامي 
در بهمن ماه به صورت ويژه برگزار خواهد كرد. خطيب نماز جمعه 22 بهمن 
را تولد دوباره ملت ايران دانست و تصريح كرد: اين اتفاق، اتفاق عظيم و بزرگي 
بود كه يك انسان الهي، آزاده، عارف و عبد صالح پروردگار متعال در اختيار اين 

ملت گذاشت كه ميوه هاي شجره آن در حال چشيده شدن است. 
      طلوع تمدن اسامي و افول تمدن غربي

وي با بيان اينكه ملت هاي جهان در حال مشاهده يك تمدن جديد از شرق 
با پيام هاي تازه هستند، تأكيد كرد: امروز مي توانيد وضعيت دشمنان ملت 
ايران را مشاهده كنيد. اگر از اين سو تمدني در حال طلوع است از سوي 
ديگر تمدن غربي امريكايي در حال افول است. خطيب نماز جمعه با اشاره به 
دوران سخت اين روزهاي رژيم صهيونيستي، يادآور شد: نصاب شكست اين 
رژيم با مقاومت به دو روز رسيده است كه اتفاق كمي است و جبهه مقاومت 

به زنجيره طايي مقاومت در منطقه تبديل شده است. 
حاج علي اكبري در ادامه به حزب اه لبنان، حشدالشعبي عراق، قوات وطني 
سوريه، انصاراه يمن، مقاومت مردمي در نيجريه، بحرين و يمن اشاره كرد 
و گفت: وضعيت امروز منطقه حاصل مقاومت است، ملت ما شهد شيرين 

مقاومت را چشيد و هم الهام بخش منطقه در مقاومت شد. 
 خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به خروج نيروهاي امريكايي از منطقه 
گفت: منطقه غرب آس��يا به دلي��ل مقاومت ملت ايران به گورس��تان 

آرزوهاي اين كشور تبديل شد. 
 حجت ااس��ام محمد جواد حاج علي اكبري خروج ذليانه نيروهاي 
امريكايي از منطقه را مسئله پر اهميتي دانست و افزود: البته ما مراقب 
ساير توطئه هاي آنها هستيم. وي با اشاره به سفر شبانه و پنهاني رئيس 
جمهوري امريكا به عراق يادآور ش��د: ملت و دولت ع��راق اين افراد را 
تحويل نگرفت و باعث ش��د با خفت و خواري اين كشور را ترك كند. 
نيروهاي امريكايي جز نكبت و بدبختي چيزي ب��ا خود ندارند؛ در هر 
مكاني كه حضور پيدا كردند، با خود براي مردم آن سرزمين بيچارگي 

و بدبختي بردند. 
    نگاه 

عضو مجمع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام بابيان اينك�ه برخي 
مس�ئوان ميان مردم نيس�تند تا ش�رايط س�خت اقتصادي 
را ب�ا پوس�ت و گوش�ت و استخوان ش�ان لمس كنن�د، گفت: 
نمي ش�ود ش�عار انقابي داد اما عملكرد چيز ديگري باش�د.

به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف در يادواره شهداي گران قدر 
اردكان كه شامگاه پنج شنبه در مسجد امام سجاد)ع( اين شهرستان 
برگزار شد، با بيان اينكه يادواره ش��هدا يعني شناخت آنان و ادامه 
راه ش��ان، اظهار كرد: ش��هدا همگي از ابتداي انقاب اس��امي تا 
شهداي هش��ت س��ال دفاع مقدس و مدافعين حرم، همگي براي 
رسيدن به هدف شان از دنيا گذشتند و اگر ايثار و گذشت آنان نبود، 

امروز كشور ما به اين استقال و امنيت نمي رسيد. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با نگاهي ب��ه كارنامه انقاب 
اسامي در چهلمين سالگرد پيروزي تصريح كرد: در اين كارنامه ما در 
بحث توجه به آرمان ها و شعارهاي اصلي انقاب كه استقال، آزادي، 

مردم سااري و توجه به اساميت است، كارنامه بسيار موفقي داشته ايم، 
اما در برخي عرصه هاي ساختاري و كاركردي متأسفانه نقاط ضعفي 
وجود دارد كه به عملكرد دولت ها بازمي گردد. وي ادامه داد: نگاه كنيد 
جوانان در همه ادوار انقاب، از دفاع مق��دس تا همين امروز پاي كار 
انقاب بوده اند و به طور خاص در عرصه دفاع و امنيت، كاري كرده اند 
كه به اذعان نهادهاي امنيتي و بر اساس آمارهاي همين نهادها، ايران با 
وجود قرار داشتن در قلب ناامن ترين منطقه دنيا، بهترين آمار از منظر 

امنيتي را دارد و كشور ما از امن ترين كشورهاست.
 وي با بررسي شرايط امروز كشور تصريح كرد: وقتي قانون درست 
اجرا نمي شود و رابطه حاكم مي شود، وقتي فرقي بين توليدكننده و 
دال نيست و حتي دال و قاچاقچي و قانون شكن قوي تر هستند، 
مي شود همين ش��رايطي كه امروز توليدكننده ما متضرر مي شود 
و كارگاه هاي توليدي بسته ش��ده و به ورشكس��تگي مي افتند اما 
آن 4درصدي هاي رانت خوار هر روز بر ثروت شان افزوده و فربه تر 

مي شوند. قاليباف تصريح كرد: نمي شود سياست ها انقابي باشد، 
ش��عار مبارزه با فس��اد بدهيم اما نهادهاي مالي و س��ازمان هاي 
ما ناكارآمد باش��ند؛ حرف م��ان با عملكرد س��ازمان هاي مان جور 

درنمي آيد.
 وي در ادامه به نقش مردم در اداره جنگ پرداخت و خاطرنش��ان 
كرد: هرگاه مردم پاي كار بودند، آن كار با موفقيت و پيروزي همراه 
بوده، نمونه آن هم حضور مردم در دوران دفاع مقدس اس��ت. اين 
مردم بودند كه جنگ را اداره كردند و نتيجه آن هم عزت براي كشور 
بود آن هم در مقابل دش��مني كه از سوي ابرقدرت هاي بزرگ دنيا 
حمايت مي شد. اكنون هم اداره كشور با باور به مردم ممكن است 
نه با اتكا و اعتماد به بيگانه؛ اگر مردم محور اقتصاد و فرهنگ شدند، 
اقتصاد و فرهنگ ق��درت مي گيرد و البته ب��ا تصدي گري دولت، 
اقتصاد هرروز ضعيف تر و آس��يب پذيرتر و دولت روزبه روز فربه تر 

و ناكارآمدتر مي شود.

قاليباف: اداره كشور با باور به مردم ممكن است نه اتكا به بيگانه



پس از چند سال توقف پرتاب ماهواره ، هم اكنون 
نه تنها ماهواره هاي ساخت نخبگان دانشگاهي 
آماده ارسالند؛ بلكه فناوري هاي نويني هم به 
دس�ت آمده كه حاصل كار دانشمندان جوان 
ايراني اس�ت؛ گذر از ماهواره ه�اي تحقيقاتي 
ب�ه ماهواره هاي م�دار عملياتي. كيوب س�ت  
)CubeSat(  يا ماهواره مكعبي نوعي ماهواره 
كوچك و متش�كل از واحدهاي مكعبي  شكل 
است كه قابليت قرار گرفتن درون يك خشاب 
و يكپارچه سازي با سامانه پرتابگر و قرار گرفتن 
در مدار را دارد. از س�ال گذشته دانشگاه هاي 
مالك اش�تر، خواجه نصير، شريف، اميركبير و 
علم و صنعت به اين تكنولوژي دست يافته اند. 
ماهواره ب��ر سيم��رغ در نخستي��ن مأموريتش 
ماهواره پيام دانشگاه پلي تكني��ك را به زودي در 
ارتفاع 500 كيلومت��ري )100 كيلومتر بااتر از 
ايستگاه فضايي بين المللي( قرار مي دهد. سيمرغ 
پ��س از چندين مرحله تقويت اكن��ون به نيروي 
پيش برنده اي به ميزان 178 تن دست يافته است. 

 دوستي، پيام و ناهيد در راه فضا
ماه��واره »پي��ام«، ماه��واره سنجش��ي دانشگاه 
اميركبير با دقت 40 متر اس��ت كه به عنوان اولين 
ماهواره عمليات��ي ايران قرار اس��ت در مدار بااي 
500 كيلومتري زمين قرار گيرد. اين ماهواره دوسال 
ماندگاري در مدار زمين خواهد داشت. اين درحالي 
است كه تاكنون كشورمان ماهواره هاي تحقيقاتي 
را در مدار تحقيقاتي زير 500 كيلومتر و با طول عمر 

يك ماه تا 45 روز ارسال مي كرده است. 
ماهواره دوستي كه ماهواره دانشگاه شريف است، 
مرحله سازگاري با پرتابگر را طي كرده و آماده پرتاب 
است و مراحل اخذ مج��وز را طي مي كند. ماهواره 
مخابراتي ناهيد هم كه ديگر پ��روژه دانشگاه پلي 
تكنيك است كامل شده و در حال طي فرايندهاي 
سازگاري با پرتابگر اس��ت. پيشرفته ترين ماهواره 
دانشگاهي اما ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت 
است كه اوايل سال آينده تحويل كارفرما مي شود.  
مسئول ماهواره پيام دانشگاه صنعتي اميركبير با 
بيان اينكه ماهواره پيام داراي سه مأموريت كامًا 
مشخص و علم��ي است، گف��ت: »عكسبرداري از 
روي زمين با رزولويشن 40 متر با كاربرد كشاورزي 

و محيط زيستي، ذخيره و ارسال اطاعات و بررسي 
تشعشعات فضايي از كاربردهاي آن است.«

سيد مصطفي صفوي با اشاره به چهار دوربين اين 
ماهواره افزود: »براي آماده سازي اين ماهواره 1۶ نفر 
از اساتي��د دانشكده هاي هوا فض��ا، مهندسي برق، 
مهندس��ي كامپيوتر و مهندس��ي مكانيك حضور 
فعال داشته ان��د. وزن اين ماه��واره 110 كيلوگرم 
است و در مدار 500 كيلومتري از سطح زمين قرار 

خواهد گرفت.«

 تخصص ظفر در عكسبرداري
كاليبراسيون نهايي سنسور ها و عملگر هاي تعيين 
كنترل وضعيت اين ماهواره نيز انجام شده و بعد 
از انجام اين تست ها، تست هاي تجميعي ماهواره، 
تست هاي يكپارچ��ه ماهواره انج��ام و پس از آن 

تحويل نهايي به كارفرما صورت مي گيرد. 
ماه��واره ظف��ر ام��ا توانايي ه��اي باات��ري هم 
دارد. رئيس دانشگ��اه علم و صنعت ب��ا اشاره به 
ويژگي هاي منحص��ر به فرد ماه��واره ظفر خبر 

داده كه اين ماهواره »قابليت عكسبرداري رنگي 
با قدرت تفكي��ك از 80 مت��ر را دارد.« بنابراين 
مي توان از آن در بحث عكسبرداري از زمين هاي 
كشاورزي و فضا ه��اي خاص استف��اده كرد.  به 
گفته جبار علي ذاك��ري، ماه��واره ظفر نسبت 
ب��ه ماهواره هاي قبلي دانشگاه عل��م و صنعت  از 
دقت مناسب تري برخ��وردار است و بدون شك 
اين ماه��واره كاربرد هاي مديريت��ي براي دولت 
خواهد داشت و عاوه بر جهاد كشاورزي به حوزه 

هواشناسي هم كمك مي كند.
 شركت هاي دانش بنيان هم فعال  هستند

در بودجه امسال 570 ميلي��ارد تومان اعتبار براي 
بخش فضا در نظر گرفته شده بود. طبق برنامه ششم 
بايد 3هزار و ۶00 ميليارد تومان در بخش فضايي 
سرمايه گذاري ش��ود كه ۹00 ميلي��ارد تومان به 
سرمايه گذار بخش خصوصي اختصاص دارد.  امسال 
پنج اولويت در حوزه هوا فضا وجود داشت كه شامل 
حوزه كش��اورزي، محيط زيس��ت، مديريت بايا، 
خدمات شهري و هواشناسي مي شد كه تيم هايي 
براي تشكيل استارت آپ هم در اين حوزه ها فعاليت 
مي كنند.  در حال حاضربيش از 100 شركت دانش 
بنيان در بخش هاي پايين دستي و 30 شركت دانش 
بنيان دانشگاهي در بخ��ش باادستي حوزه فضا 
ايجاد شده است.  ضمن اينكه دو پروژه مهم در بين 
نخبگان دانشگاهي به موازات هم در جريان است. 
ساخت ماهواره هاي كيوب ست كه دانشجويان را 
با تكنولوژي ساخت اين ماهواره ها آشنا مي كند و 
منظومه كردن ماهواره ها كه دانشجويان از طريق 

آن عمًا وارد توسعه زيرساخت ها شوند. 
 تثبيت چرخه فناوري فضايي

براي توسع��ه زيرساخت هاي فضاي��ي در كشور 
يك برنامه 10 ساله از س��ال 85 تا ۹4 تدوين شد 
كه در اين 10 سال فناوري ه��اي فضايي توسعه 
يافت. در برنامه دوم كه تا سال 1404 ادامه دارد، 
دانشگاهيان بر توسعه و تثبيت صنعت فضايي و 
ساخت ماهواره هاي عمليات��ي و قرار دادن آن در 
مدار متمركز مي شوند.  صنعت فضايي در دو دهه 
گذشته براساس اتكا به متخصصان بومي طراحي 
شده و مهم تري��ن اولويت كشورم��ان در برنامه 
10 ساله دوم تثبيت چرخه فناوري فضايي است. 
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ورود به 8۵ درصد ظرفيت دانشگاه ها در سال 98 نيازي به شركت در كنكور و تحمل اضطراب هاي طاقت فرسا ندارد
گام اول حذف کنکور در دقیقه90

ماهواره هاي بومي در صف پرتاب با سيمرغ
دانشگاه هاي ايراني به فناوري »ماهواره مكعبي« دست يافتند

وزي�ر آم�وزش و 
نيره ساري

پرورش توييت زد:   گزارش  2
خداحافظ كنكور ! 
غول كنكور آن طور كه بطحايي خبر مي دهد قرار 
است از امسال به خاك بنشيند. حذف اين صنعت 
نيم قرني به سادگي ممكن نيست؛ به همين دليل 
هم اجراي تصميمي كه آقاي بطحايي خبرش را 
داده ممكن است حواشي اي هم به دنبال داشته 
باشد، اما اصل اين اقدام صحيح و ازم است. بهتر 
بود اجرايي شدن گام اول حذف كنكور از كنكور 99 
آغاز مي ش�د چون دانش آموزان بسياري خود را 
براي كنكور پيش رو كه حدود 6 ماه ديگر برگزار 
مي شود آماده كرده اند و با اين خبر برنامه ريزي آنها 
به هم مي ريزد. به هر حال طب�ق خبري كه وزير 
آموزش و پرورش رس�انه  اي كرده و س�اير اخبار 
منتشر شده پس از آن، كنكور 98 براي 1۵ درصد 
از رش�ته محل ها برگزار خواهد شد و 8۵ درصد 

مابقي بدون كنكور دانشجو خواهند پذيرفت. 
كنكور و حذف آن چند سالي مي شود كه به عنوان 
يكي از دغدغه ه��اي ثابت جامعه و آم��وزش عالي 
محسوب مي شود. همواره ه��م محوريت تصميم و 
گفته هاي آموزش و پرورش و وزارت علوم به اين مهم 
خاصه مي شد كه با انديشيدن تدابير خاص، اثر رواني 

و اجتماعي كنكور را كاهش دهند. 
 خداحافظ كنكور

بااخره كنكور حذف ش��د. سياست هاي دقيقه نود 
دولتي ها منجر به خروجي تويي��ت وزير آموزش و 
پروش شد تا دو روز پيش ذيل مطلبي در توييتر خود 

هشتگ بزند »خداحافظ كنكور! « 
روز چهارشنبه بود كه سيدمحم��د بطحايي، وزير 
آموزش و پرورش در صفحه توييترش نوشت: »جلسه 
تعيين تكليف نهايي كنكور س��ال آينده برگزار شد. 
ورود به 85 درصد ظرفيت دانشگاه ها نيازي به شركت 
در كنكور و تحمل اضطراب هاي طاقت فرسا ندارد و 
صرفاً سوابق تحصيلي ماك عمل است. از همراهي 
وزارت علوم براي اين موفقيت متشكرم. خداحافظ 

كنكور!«
 تدوين آيين نامه به زودي 

اين تويي��ت ف��رداي آن روز به تأييد مش��اور عالي 
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور رسيد و گفت 
»آيين نامه اجرايي مصوبه پذيرش حداقل 85 درصد 
كنكوري ه��ا براساس سوابق تحصيلي ب��ه زودي از 
سوي سازمان سنجش منتشر مي شود.«  طبق آنچه 
حسين توكلي اعام ك��رده است: براساس مصوبات 
چهاردهمين شوراي سنج��ش و پذيرش دانشجو 
مورخ 14 آبان ماه در رابطه با آزمون سراسري سال ۹8 
مقرر شده است كه براي پذيرش دانشجو در رشته هاي 

تحصيلي با آزمون در آزمون سراسري سال ۹8 ميزان 
تأثير سوابق تحصيلي حداكث��ر 30 درصد و با تأثير 
مثبت بر اساس ضوابط من��درج در قسمت هاي الف 
و ب بن��د يك اين مصوب��ه است. همچني��ن بر اين 
اساس حداقل 85 درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در 
دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي كشور از 
سال ۹8 به بعد صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي و خارج 
از فرآيند آزمون سراس��ري انجام مي شود.  پيشتر از 
اين هم شنيده ها حكايت از اين داشت كه در سال ۹۹ 
پذيرش دانشجو قطعاً ب��دون برگزاري كنكور انجام 
مي  گيرد، اما ظاهراً گام اول تاش ها براي حذف كنكور 

نتيجه داده و اين تصميم در پايان سال ۹7 رسانه اي 
شده است.  طبق آنچه معاون آموزشي وزارت علوم هم 
گفته بود طراحي فاز اول حذف كنكور براي رشته هاي 
كم متقاضي قرار بود در سال ۹8 صورت گيرد. مجتبي 
شريعتي نياسر تيرماه امسال گفته بود: »رشته هاي 
پرمتقاضي به دليل وجود رقابت سنگين در آنها ممكن 
است كه تا مدت ها در قالب كنكور دانشجو پذيرش 
كنند، هر چند كه در رشته هاي پرمتقاضي نيز مي توان 

به تدريج پذيرش را به دانشگاه ها واگذار كرد.« 
 تصميم دقيقه نودي

گفتني است با توجه به اينكه آموزش  و پرورش براي 
ايجاد بانك سوابق تحصيلي به ايجاد زيرساخت هاي 
مناسب نياز داشت، ق��رار بر اين بود ك��ه كنكور در 
سال ۹8 برگزار شود و براي سال ۹۹ اين تصميم نهايي 
شود. هر چند كه بايد گفت اين تصمي��م گام اول و 
مثبت در جهت حذف غول كنك��ور است اما تلخي 
ماجرا، استرس حاصل از اين تصميم براي داوطلبان 
كنكور امسال است كه نظرات آنان ذيل توييت منتشر 
شده وزير آم��وزش و پرورش گ��واه اين گفته است. 
داوطلباني ك��ه معتقد هستند ب��ا برنامه ريزي هاي 
انجام شده تا كن��ون نيمي از اي��ن راه را طي كرده و 
اهداف ترسيم شده خود را مطابق با آنچه كه تاكنون 
بوده پياده ساخته اند. ل��ذا چنين تصميمي با مبهم 
بودن ابعاد آن اعم از اينكه اين 15 درصد شامل كدام 
رشته ها و دانشگاه ها مي ش��ود، باعث شده تا عده اي 
از دانش آموزان و خانواده هايشان استرس جديدي 
را متحمل شون��د. به هر حال ح��ذف كنكور از يك 
جايي و ي��ك روزي بايد آغاز مي ش��د.  يكي ديگر از 
انتقادات مطرح به اين تصميم اين است كه صنعت 
و مافياي شكل گرفته حول كنك��ور، از اين پس دور 
و بر همين 15 درصدي خواهد گشت كه قرار است 
برايش همچنان كنكور برگزار شود؛ چه بسا استرس و 
مافيا حول اين 15 درصد بيشتر از قبل هم باشد. تدبير 
سازوكاري براي كاهش مفاسد اجراي تصميم جديد 
حذف گام به گام كنكور، ازمه و تكميل كننده توييت 

خداحافظ كنكور آقاي وزير 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. 

  فؤاد ايزدي توييت ك�رد: كارمندان دولت: پ��ول خريد غذا و 
دارو نداريم. قسط وام ها هم عقب افت��اده، زباله ها جمع آوري نشده. 
توالت هاي عمومي هم قابل استفاده نيس��ت و گوشه و كنار خيابون 
مدفوع انسان ديده ميشه، گ��زارش CNN از دوهفته تعطيلي دولت 
امريكا. چرا ه��ر وقت فش��ار را روي ايران زي��اد مي كنند، مشكات 

خودشون زيادتر ميشه ؟

  يك كاربر توييت كرد: موفقيت نسبي و اعتماد و استقبال گسترده 
مردم از سرويس هاي داخلي چون آپارات، كافه بازار، روبيكا، ديجي كاا، 
تپسي، اسنپ فود و... كه اطاعات گسترده اي از مردم را در اختيار دارند، 
ثابت مي كند كه جايگزيني خدمات داخلي به جاي تلگرام و اينستاگرام 

و... نيز با استقبال و اعتماد مردم همراه خواهد بود.

  س�يد حامد وزيري توييت ك�رد: قاعده اي ك��ه خداوند متعال 
براي انتخاب مسئول در قرآن مشخص ميكنه، اينه: سوره يوسف: اني 
حفيظ عليم. يعني هم تعهد و هم تخصص. جفتش رو كنار هم ميذاره. 
بعد از 40 سال به نظرم ديگه كافيه ك��ه هنوز انسان هاي حتي متعهد 
غيرمتخصص بيان سر كار. در اين زمينه ني��رو يا كم داريم يا شناخته 

شده نيستن. 

  اش�كان بكيار با انتش�ار اين عكس توييت زد: فضاي جامعه 
بايد به سمتي برود كه مسئوان در بين مردم باشن و مردم بفهمن كه 
فرقي بين مردم و مسئوان نيست و چه بهتر اين شروع از نماز جمعه ها 
باشه!حضور آقاي حجازي، مسئول دفتر رهبري طبق روال حضور هر 

هفتشون در صف مردم عادي.

  حسين دليريان با انتش�ار اين عكس توييت كرد: در حاشيه 
نماز جمعه امروز )ديروز( تهران.

  محمد مهدي عبداللهي توييت زد: نكند »نرده« ميان تو و مردم 
باشد درِد دل ها پِس اين فاصله ها ُگم باشد...  باخبر شديم حجت ااسام 
على اكبرى عزيز گفتند:»شرط حضورشان در نماز اين است كه نرده 
رديف دوم را بردارند« اى كاش نرده رديف اول هم برداشته شود تا همه 

مسئوان عزيز در كنار مردم باشند.

  سميرا با انتشار اين عكس توييت كرد: ببينيد با چه شئ هاي 
كوچيكي ميتونيم باعث مرگ پرندگان شيم!

   احسان سالمي با انتشار اين عكس توييت كرد: شايد باورتون 
نشه ولي اين پوست��ر مهم ترين جشنواره سينماي��ي كشور در جشن 
40 سالگي پيروزي انقاب  اسامي است!پوست��ري كه بيشتر آدم رو 
ياد نقاشي هاي ارسالي براي برنامه ه��اي تلويزيوني كودكان ميندازه. 
پ. ن: خب بچه هاي عزيز كامبيز 5 ساله از تهران اين نقاشي رو برامون 

فرستاده، آفرين كامبيز جان.

  زهرا هاب توييت كرد: مردم انگليس هم سالي حدود 174 يورو 
بايد پول بدن تا تلويزيون ببينن. ول��ي اينقدر ملكه اليزابت مهربونه 
كه بي بي سي، من و تو و اينترنشنال رو رايگ��ان گذاشته از لندن ما 

ببينيم!

  سيد مهتاب با انتشار اين عكس توييت كرد: گازگرفتگي 
1۲  دانش آموز مدرسه اي در  تبريز، بخاري گ��ازي در كتابخانه  
مدرسه اي در تبري��ز حادثه ساز ش��د. در اين حادث��ه 10 نفر از 
دانش آموزان توس��ط اورژانس سرپايي درمان ش��ده و دو نفر به 

بيمارستان انتقال يافتند... 

زهرا چيذري 

  دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش گفت: هن��وز تصميم 
جديدي براي آزمون ورودي مدارس تيزهوشان گرفته نشده، وزارت 
آموزش و پرورش بايد بررسي هاي��ش را در اين خصوص انجام دهد و 

به ما ارائه كند. 
 رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي شهر به موضوع طرح ترافيك 
اشاره كرد و گفت: ما مدام به مديريت شهري گفتيم كه زيرساخت ها 
براي اجراي اين طرح فراهم نيست و كار را به تعويق بيندازند؛ اما آنها 

قبول نكردند و درآمد طرح ترافيك به نصف رسيد. 
 معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور گفت: اختاف آمار 
بين سازمان برنام��ه و بودجه و بهزيستي وج��ود دارد و باعث مي شود 

نتوانيم نرخ جديد يارانه اين مراكز را محاسبه كنيم. 
  رئيس پليس پيشگيري ناجا با اشاره ب��ه هدف گذاري پليس براي 
تجهيز 40 هزار البسه پليس به دوربين گفت: 87 درصد مردم از عملكرد 

پليس پيشگيري رضايت دارند. 
  مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران گفت: در حال حاضر در 
تهران 18 هزار ناوگان فرسوده وجود دارد و از سال گذشته ارائه خودرو 

محدود و تقريباً متوقف شده است. 
  مديركل اجتماعي صندوق بازنشستگي كشوري گفت: طبق مصوبه 
مهرماه امسال دولت، مسئوليت بيم��ه تكميلي درمان بازنشستگان و 

شاغان ايثارگر برعهده دستگاه هاي اجرايي مربوطه است. 
  رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت  هاي مردمي درباره بافت 
فرسوده برخي مدارس غيردولتي گفت: تأييديه استحكام بنا و استاندارد 
فضا در اختيار نوسازي مدارس است و اگر فضايي مورد تأييد نيست بايد 

تذكر داده و برخورد شود. 

وزير بهداشت
از قطار کابينه پياده شد

استعفاي دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت دولت يازدهم 
و دوازدهم از سوي رئيس جمهور پذيرفته شد! درست در شرايطي كه آقاي 
وزير ضمن استعفايش همچنان در وزارتخانه حاضر مي شد و حتي برنامه 
سفرهاي استاني اش را هم پي مي گرفت. حتي مي توان گفت آقاي وزير اين 
روزهاي آخر پركارتر هم شده بود و خيلي عادي درست شبيه افرادي كه 

برنامه هايي بلند مدت براي خود تدارك ديده اند.  
 البته چنين حركت هايي پيش از اين نيز از دكتر هاشمي ديده شده است. 
وي گاهي وقت ها به نقاط محروم مي رفت تا در كارنامه اش به جز درمان 
چشم مشهورترين رجال سياسي كشور، تصاويري از حركت هاي جهادي 
براي درمان چشم مردم مناطق محروم نيز قاب گرفته شود. همچنان كه 
گاهي وقت ها چند تصوي��ر از حضور آقاي وزي��ر در دوران دفاع مقدس و 
پشت جبهه در فضاي مج��ازي و رسانه هاي وزارت بهداشت منتشر شده 
بود. حاا اما انتظار مي رود هاشمي كه كم و بيش به عنوان وزير دوربيني 
كابينه يازده��م و دوازدهم شناخته مي شد بي��ش از گذشته در كارهاي 
خير و عام المنفعه حضور يابد. براي پوشش رسانه اي چنين حركاتي هم 
مي تواند روي رسانه هايي كه در دوران وزارتش ايجاد كرده بود حساب باز 
كند.  سلسله مراكز درماني و بيمارستان هاي چشم پزشكي نور هم آنقدر 
درمان عايد وزير سابق مي كند تا نگران تأمين هزينه هاي ورود به رقابت هاي 
انتخاباتي سال 1400 را نداشته باشد. پي��اده شدن وزير بهداشت از قطار 
كابينه دوازدهم در ميانه راه و درست در شرايطي كه انتقادات به عملكرد 
دولت باا گرفته است با وجود تمام حاشيه هايي كه مي تواند پيرامون آقاي 
وزير ايجاد كند، اما مي تواند از او يك قهرمان هم  بسازد. به خصوص اينكه در 
نامه استعفا كه بعد از پذيرش دكتر حسن روحاني رسانه اي شد »ناهماهنگي  
و خلف وعده هاي مكرر مديريت سازمان برنامه و بودجه« به عنوان علت 
اصلي كناره گيري آقاي وزير عنوان شده اس��ت. اين به معناي رو در رويي 
هاشمي با نوبخت رئيس سازمان برنام��ه و بودجه و معاون رئيس جمهور 
قلمداد مي شود و بازنمايي كارشكني ه��اي اين سازمان در تحقق بودجه 
مورد نياز براي سامت مردم با فضاسازي رسانه اي از آقاي وزير يك قهرمان 
خواهد ساخت؛ قهرماني كه نه ب��راي منافع خودش بلكه براي »استيفاي 
حقوق مردم« از كرسي ق��درت پايين آمده و حاا ه��م در راه خدمت به 
مردم گام بر مي دارد.  آن سوي ماجرا هم ساكت ننشسته اند و به ارائه آمار و 
ارقام روي آورده و مهره هاي شطرنج رسانه اي خود را مي چينند. نمونه اش 
اظهارات محمد باقر نوبخت در حاشيه جلسه هيئت دولت و رسانه اي كردن 
ماجراي 3 هزار ميلياردي كه ظاهراً دست آقاي وزير است؛ »3 هزار ميليارد 
تومان از محل بودجه هاي عمراني به صورت علي الحساب برداشت و براي 
پرداخت بدهي هاي وزارت بهداشت پرداخت شده است كه بايد بازگردانده 

شود و ما در اين زمينه به هيچ وجه عقب نشيني نمي كنيم.«

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

2خبر خوش از رفتار مسئوان
از آيت اه طالقانى پرسيدند كه چرا در مجلس روى صندلى نمي نشيند؟ در 
پاسخ گفت: كسي كه روي صندلي راحت نشست نمي تواند قانوني بنويسد 

كه به درد روي زمين نشستگان بخورد... !
روز گذشته خبر حضور صميمي امام جمعه جديد تهران بين نمازگزاران 
و برگشت از نماز همراه ساير مردم يادآور هم��ان زمين نشستن مرحوم 
طالقاني بود.  برداشته شدن نرده هاي نماز جمعه ميان مردم و مسئوان و 
حضور نخست امام جمعه جوان شهر تهران ميان نمازگزاران جزو خبرهاي 
خوبي بود كه فضاي مجازي را تا حدي درگير خود كرد. تصاويري كه از ورود 
بدون محافظ و تشريفات امام جمعه جديد تهران به مصاي نماز جمعه 
دست به دست مي شد و نشان مي داد حجت ااسام »حاج علي اكبري« در 
اولين حضور خود از در ورودي نمازگزاران وارد شبستان نمازجمعه تهران 
شده است.  خطيب نمازجمعه تهران درباره حذف نرده ها، خود اين گونه 
توضيح داد كه ظاهراً وي از ستاد برگزاري نماز جمعه خواهش كرده تا دو 
رديف از ميله هاي نماز جمعه برداشته شود. به دنبال اين سخنان نيز تأكيد 
جالبي داشت مبني بر اينكه »اميدوارم هم فاصله ظاهري و هم واقعي بين 

مسئوان و مردم برداشته شود.« 
اين خبرهاي خوب توأم با تصاوير خوشحال كننده در حالي است كه هفته 
گذشته نيز مشابه چنين اخباري را باز هم شنيديم، يكبار با حضور دادستان 
كل كشور ميان كسبه بازار و نشستن پاي درد دل آنها و پس از آن حضور 
بي واسطه وي ميان دانشجويان علوم و تحقيقات كه متأثر از حادثه تلخ فوت 
همكاسي هاي خود بودند.  شايد برخي  بگويند وجود چنين محافظت ها 
و نرده هايي به دايل امنيتي واجب است، اما واضح است كه در سايه امنيت 
موجود در كشورمان قريب به همه مسئ��وان نيازي به داشتن محافظ يا 
پناه گرفتن ذيل چنين نرده هايي را ندارند؛ اتفاقي كه در شرايط نامساعدتر 
امنيتي نظير اوايل انقاب هم رخ داد.  اين نكته را هم نبايد نانوشته گذاشت 
كه برداشته شدن نرده هاي نماز جمعه را نمي توان به نشانه مستقيم كم 
شدن فاصله مردم و مسئوان تفسير كرد، بلكه اي��ن فاصله وقتي از بين 
مي رود كه مسئوان كامًا در بطن جامعه زندگي و خود و خانواده هايشان 

همه مسائل و مشكات مردم را با تمام وجود لمس كنند. 
مردم ما با چنين خبرهايي حداقل ابراز خرسندي مي كنند و مسئوان را 
تافته جدا بافته نمي دانند. شايد مردم ما بيشتر از گراني و معضات اجتماعي 
و اقتصادي از همي��ن احساس تبعيض، تفاوت و جدا ب��ودن مسئوان از 
خودشان ناراحت هستند. قطع��اً مردم دوست دارن��د مابقي نرده ها هم 

برداشته شود و اين يعني بازگشت به اصالت انقاب. 

گندم زماني

ادامه از صفحه اول
مديرعامل انجمن مراك��ز بهبودي اقامتي استان 
تهران با هشدار تعطيلي به مراكز داراي مجوزي 
كه نتوانند با پروتكل هاي جديد سازمان بهزيستي 
كار خود را تنظيم كنند، خاطر نشان مي كند: مراكز 
غير مجاز ترك اعتياد توسط افراد قانون گريز اداره 
مي شود. يك مركز غير مجاز ترك اعتياد مي تواند 
بدون توجه به قوانين موجود تعداد بسيار بيشتري 
از معتادان را در مركز خود تحت درمان قرار دهد.  
دولتي با بيان اينكه مرك��ز غير مجاز ترك اعتياد 

مي تواند هزينه هاي بسيار بيشتري را نسبت به يك 
مركز مجاز از فرد تحت درمان اخذ كند، مي افزايد: 
تعطيلي ه��ر چه بيشتر مراك��ز غير مجاز درماني 
اعتياد با مشاركت مردم امكان پذير است؛چراكه 
سازمان بهزيست��ي بدون وج��ود شكايت، اجازه 
ورود به مراكز درماني غيرمجاز را ندارد.  مجتبي 
ناجي، معاون پيشگيري بهزيستي استان اصفهان 
هم مي گويد: نيمي از مراكز ترك اعتياد اين استان، 
پروانه فعالي��ت و استاندارده��اي ازم و شرايط 

استاندارد تمديد را براي ادامه فعاليت ندارد. 

 خشونت راهكار ترك نيست
رؤيا نوري، محقق و مدرس ح��وزه اعتياد نيز با 
اشاره به اينكه رفتار خشونت آميز نمي تواند فرد 
را از انجام كاري ب��از دارد، تأكيد مي كند: بدون 
شك مقابله با بيماري اعتياد را نمي توان از مسير 
خشونت و اعمال خشونت ب��ار پيگيري و درمان 
كرد.  اين جامعه شناس با اش��اره به اينكه اعتياد 
در اي��ران تعاري��ف مختلف��ي دارد، گفت: وجود 
تعريف هاي گوناگون از معضل اعتياد در كشور، 
 مانعي در زمينه ايجاد يك راهبرد مشخص براي 

رفع اي��ن معضل براي درمانگ��ران و مقابله گران 
است.   وي با بيان اينكه مشخص نبودن مرز جرم 
و بيماري در معضل اعتياد مي تواند از جمله موارد 
مبه��م و سردرگم كننده در اين ح��وزه باشد كه 
به عدم رفع اين معضل كم��ك مي كند، تصريح 
مي كن��د: اگر تمام��ي سازمان ه��اي مسئول در 
حوزه اعتياد با يك تعريف مشخص و هماهنگي و 
پيوستگي در اين حوزه اقدامات مشتركي را انجام 
دهند، فرصت فعاليت از نهادهاي غير مجاز در اين 

حوزه سلب خواهد شد. 

مراکز ترك اعتیاد بدون مجوز دو برابر مجوز دارها!
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رئيس سازمان خصوصي سازي از استعفای خود 
خبر داده است،اما به یک باره مدعی شد که با 
روی کار آمدن وزیر جدید از روی ادب و احترام 
درخواست جایگزینی برای خود کرده است. از 
این رو با اقتدار به کار خود ادامه می دهد. بدین 
ترتيب انتظار می رود پوری حسينی در رابطه 
با مجتمع گوش�ت اردبيل شفاف سازی کند.

رئيس سازمان خصوصي سازي  اين روزها نه تنها 
به دليل خصوصي سازي هاي پر حاشيه اش با نقد 
روبه رو است، بلكه مشاركتش در خصوصي سازي 
مجتمع گوشت اردبيل كه اواسط دهه 80 انجام 
گرفت، با انتقادهايي همراه شده است كه مجتمع 
فوق پيش از واگذاري متعلق به بانك دولتي ملي 
بوده است و به اعتقاد برخي از نمايندگان پيشين 
مجلس اي��ن مجموعه در زمان واگ��ذاري دهها 
ميليارد تومان ارزش داش��ته كه به بهاي ناچيز 
4ميليارد تومان واگذار ش��ده است در اين ميان 
در پي حواش��ي ايجاد ش��ده رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس از مطرح شدن تحقيق و تفحص 

از سازمان خصوصي سازي خبر داده است. 
رئيس سازمان خصوصي س��ازي كه گويا رئيس 
س��تاد انتخاباتي رئيس جمه��ور در آذر بايجان 
شرقي نيز بوده و پيش از اين در دوره هاي سوم 
و ششم نماينده مردم تبريز در مجلس و در دهه 
80 نيز در مقطعي در س��ازمان خصوصي سازي 
حضور داشته است، طي روزهاي اخير به شدت 
در رابطه با حضور در واگذاري مجتمع گوش��ت 

اردبيل در دهه 80 با انتقاد روبه رو شده اس��ت. 
»ميرعل��ي اش��رف عب��داه پوري حس��يني« 
معروف به »سيدمهدي عبداه پوري حسيني« 
در 10 خ��رداد 83 ب��ه عنوان رئيس س��ازمان 
خصوصي س��ازي منصوب و در دي م��اه 84 از 
اين س��مت بركنار ش��د و حدود يك م��اه بعد 
»مجتمع صنعتي گوش��ت اردبي��ل« متعلق به 
بانك ملي ب��ه او واگذار مي ش��ود، در اين ميان 
هر چند كه س��ؤاات پيرامون اي��ن واگذاري و 
نحوه ارزش��گذاري و فروش مجتمع فوق بسيار 
است، اما واكنش رئيس سازمان خصوصي سازي 

جالب توجه بوده است. 
   مخالفت وزیر اقتصاد با استعفا و افتخار به 
مدیرعاملي زیرمجموعه سابق شرکت بورسي

رئيس سازمان خصوصي سازي كه به نظر مي رسد 
تا پيش اين بس��يار محكم به صندلي خود تكيه 
زده بود و براي واگذاري بنگاه هاي دولتي برنامه ها 
داشت به يكباره با اعام مخالفت وزير اقتصاد با 
اس��تعفايش، درباره اقدام به خريد زيرمجموعه 
شركت بورسي گفت: افتخار مي كنم كه رئيس 
هيئ��ت مدي��ره و مديرعامل مجتمع گوش��ت 
اردبيل بوده ام. وي درخصوص اظهارات عليرضا 
بيگي، نماينده تبريز در مجلس در خصوص اينكه 
پيش ش��رط رأي اعتماد نماين��دگان به فرهاد 
دژپس��ند به عن��وان وزير اقتص��اد تغيير رئيس 
سازمان خصوصي سازي بود، به راديو سراسري 
گفت: اينكه نماين��دگان مجلس در رأي اعتماد 

به وزير اقتصاد تعه��دي از وزير گرفته اند يا خير 
اطاعي ندارم، اما تا به امروز دژپسند قبول نكرده  

است كه در سازمان خصوصي سازي نباشم. 
اين مقام مس��ئول در خصوص اق��دام به خريد 
مجتمع گوش��ت اردبيل ) ب��ه ارزش 4 ميليارد 
توم��ان( ه��م توضي��ح داد: اي��ن ش��ركت از 
زيرمجموعه ه��اي س��رمايه گذاري بان��ك ملي 
ايران بوده و ارتباطي با سازمان خصوصي سازي 
نداشت. سال 84 توسط شركت سرمايه گذاري 
بانك ملي يك نوبت مزايده برگزار شد و هيچ كس 
در آن ش��ركت نكرده بود. در نوب��ت دوم هم كه 
اسفند 84 بود، در سازمان خصوصي سازي نبودم 

و با حضور در اين مزايده برنده شدم. 
وي ادامه داد: افتخار مي كن��م كه رئيس هيئت 

مديره و مديرعامل اين شركت بوده ام. 
معاون وزير اقتصاد افزود: در تجمعات اعام شده 
از س��ازمان خصوصي سازي اس��تعفا دهم. واه 
اس��تعفا داده ام. كتبي هم اين كار را كرده ام،اما 
عليه نماينده مردم تبريز و يكي از خبرگزاري ها 
ش��كايت كيفري خواه��م كرد. اين ج��رم قابل 
گذشت نيست و ذره اي هم تخلف در زندگي ام 
نيس��ت. از س��وي ديگر، از نمايندگان پيشين 
تبريز نيز در رابطه با واگذاري مجتمع گوش��ت 
اردبيل مطلب��ي را انعكاس داده اس��ت. وي در 
گزارشي تحقيقي به موضوع فرايند قيمت گذاري 
و واگ��ذاري مجتم��ع صنعتي گوش��ت اردبيل 
ك��ه از آن تحت عنوان يك��ي از ويژه خواري ها و 

واگذاري هايي كه به نام خصوصي سازي صورت 
گرفته، پرداخته است. 

   خریدار پولي نداده ! 
وي در ادامه گزارش خود با اشاره به اظهار نظر اخير 
دادس��تان عمومي و انقاب مركز اردبيل به عنوان 
دس��تاويزي براي تهيه اين گزارش، ب��ه نقل از اين 
مقام مسئول گفته است:»پيرامون مجتمع صنعتي 
گوش��ت اردبيل كه در س��ال 8۵ به رقمي كمتر از 
4 ميلي��ارد تومان واگذار ش��ده بود )بايد دانس��ت( 
خريداران تاكنون هيچ رقمي از وجوه متعلق به دولت 
و بانك ملي را پرداخت نكردند و در حال حاضر ارزشي 

بيش از100 ميليارد تومان پيدا كرده است.«
به گفت��ه نماين��ده پيش��ين مجل��س يكي از 
سهامداران اصلي اين خريدار،»ميرعلي اشرف 
عبداه پوري حسيني« معروف به »سيدمهدي 
عبداه پوري حس��يني« همكار بنده و نماينده 
موس��وم به اصاح طلب تبريز در ششمين دوره 
مجلس شوراي اسامي و عضو شوراي راهبردي 
اصاح طلبان تبريز است كه در 10 خرداد 83 به 
عنوان رئيس سازمان خصوصي سازي منصوب 
شد و در دي ماه 84 يعني سه ماه پس از انتشار 
آ گهي مربوط به واگذاري مجتمع گوشت اردبيل، 
از اين سمت بركنار مي شود و حدود يك ماه بعد 
از بركناري، ش��ركت »مجتمع صنعتي گوشت 
اردبيل« به او واگذار مي ش��ود! به عبارت ديگر 
مقدمات انتقال »مجتمع گوش��ت اردبيل« در 
زمان رياس��ت وي بر س��ازمان خصوصي سازی 

مهيا شده است!
گرچه دادس��تان عمومي و انق��اب اردبيل اعام 
كرده كه »خري��داران مجتمع صنعتي گوش��ت 
اردبي��ل تاكنون هي��چ رقمي از وج��وه متعلق به 
دولت و بانك مل��ي را پرداخت نكرده اند«ليكن به 
موجب گزارش هاي حسابرس��ي ش��ركت كشت 
و صنعت پ��ارس و گزارش كارشناس��ي ش��ماره 
620 مورخ 1390/12/1۵ كارش��ناس رس��مي 
دادگس��تري و بندهاي » 10- 7« و» 6- ۵- 6«، 
»6- 6- 4« صص 19، 20 و 32 صورت هاي مالي 
منتهي به 90/12/29»ش��ركت س��رمايه گذاري 
گروه توسعه ملي سرمايه گذاري بانك ملي ايران«، 
»بين الملل ساختمان و صنعت ملي«، »فرآوران 
دشت س�بز س���بان« و »ش��ركت نداآوران« با 
امضاي مبايعه نامه اي موافقت خود را با نحوه تهاترو 
تسويه ثمن مبايعه نام�ه اع�ام كرده اند كه براساس 
آن شركت فرآوران دشت سبان سبز بابت تسويه 
بخشي از بدهي هاي خود از محل واحد مسكوني 
تكميل شده و در جريان س��اخت واقع در تبريز و 

تهران تهاتر شود. 
 اين در حالي است كه ش��ركت مذكور به دليل 
ماهيت دولتي بودن بانك ملي، دولتي فرض شده 
و از سوي ديگر در كشورهاي خارجي كساني كه 
در شركت ها و دستگاه هاي واگذاري هاي دولتي 
فعال هستند، حداقل پنج سال بعد از فعاليتشان 

ممنوع المعامله هستند.

خصوصي سازي مجتمع گوشت اردبيل هم به حاشيه خورد
هادی غامحسینی
  گزارش   یک

ریشه های تقابل دولت و اتاق بازرگانی  
در طول پنج سال گذش��ته اتاق بازرگاني معمواً همراه سياست هاي 
دولت بوده و به جاي مطالبه گري بحق، جامع و كامل معمواً از دولت 
قبلي گايه ك��رده و در همراهي با دولت فض��اي اقتصادي را به زمين 
سوخته اي تشبيه كرده بود كه دولت قبلي آن را تحويل داده است. حتي 
مطالبه جدي در بهبود فضاي كسب و كار كه به شكل قانون و از دل اين 

نهاد بخش خصوصي بيرون زد نيز دنبال نشد. 
 دولت نيز از اين بخش خصوصي س��اكت و محترم راضي بود؛ چراكه 
تقريباً هر چه دولت در فضاي اقتصادي مي خواست،  از تريبون اين اتاق 
بيان مي شد، به عنوان نمونه افزايش نرخ ارز مهم ترين مطالبه سال هاي 
اخير اين نهاد بخش خصوصي بود كه در عمل ذينفع بزرگ آن دولت 
بود.  اما اين روزه��ا برخي از اعض��اي اتاق بازرگاني ب��ا تغيير موضع 
تدريجي از يك حامي محض به يك منتقد تند تبديل شده اند؛ رويه اي 

كه حتي در درون كابينه نيز كامًا قابل رؤيت است. 
اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه چرا چنين چالشي ميان دولت و 
بخش خصوصي به وجود آمده است كه از يك سو اعضاي اتاق بازرگاني 
به منتقد جدي دولت بدل ش��ده اند و از س��وي ديگر وزير اقتصاد در 
آخرين ديدارش از اتاق بازرگاني خواس��ت تا به جاي مطالبه گري، به 
نهادي پاسخگو بدل شود و بگويد كه دارهاي صادراتي را چه مي كنند 

و چرا به ايران باز نمي گردد؟ 
نخستين دليل تغيير مدل رفتاري بين فعاان بخش خصوصي و دولت 
مي توان  به خ��روج زود هنگام مردان اقتصادي دول��ت و رابطه مردان 
اخراج شده و مستعفي دولت با اتاق بازرگاني عنوان كرد. اتاق بازرگاني 
معمواً در دولت هاي قبلي پايگاه و پاركينگ افراد مشخصي بوده كه 
در اين دولت وزير و مشاور بوده اند،بنابراين قطع ارتباط سازماني با آنها 

مي تواند يك نوع رابطه مرامي و رفاقتي را حذف كرده باشد. 
هر چند ك��ه برخ��ي از نمايندگان منتخ��ب اين اتاق ها ني��ز به دليل 
پرونده هاي متعدد و باز و صدوركارت هاي بازرگاني غير قانوني همچنان 

تا تعيين تكليف پرونده شان روزه سكوت گرفته اند. 
دومين دليل را مي توان در بي خاصيتي دولت براي سال آينده و نبود 
رانت كافي براي توزيع دانست. از اين رو ترجيح اعضای اتاق بازرگاني 
حامي بر اين شده تا اكنون به دليل همسو نبودن منافع، از دولت فاصله 
و ژست اپوزيسيون گرفته شود. در حالي كه بخش خصوصي بايد هم در 

شادي و هم در شرايط سخت كمك حال اقتصاد كشور باشد. 
 اما س��ومين دليل را مي ت��وان انتخابات اتاق بازرگاني دانس��ت. بايد 
اعتراف كرد كه ات��اق بازرگاني در دوره حاضر چ��ه در اتاق بازرگاني 
تهران و چه در اتاق بازرگاني ايران، فعاليتي اثر گذار و موفق و ماندگار 
براي اقتصاد ايران به يادگار نگذاشته است. از اين رو هيئت نمايندگان 
ات��اق بازرگاني ايران ب��راي انتخابات پيش رو براي شناخته ش��دن يا 
پاس��خگو بودن در مقابل همصنفان و همكاران خود در اس��تان هاي 
مختلف اين روزها تند ترين انتقادات را از تصميمات اقتصادي دولتي 
مي گيرند كه در چند س��ال گذش��ته حامي آن بوده اند. اين انتقادات 
حتي در فضاي مجازي و به خصوص در توييتر بس��يار پر رنگ تر نمود 
دارد و از مجلس تا بخش هاي مختلف اقتص��ادي دولت را هدف قرار 
داده است. از فساد چش��مگير و تخصيص ارزهاي ارزان تا زد و  بند در 
مجلس موضوعاتي است كه در فضاي مجازي به آن پرداخته مي شود. 
صرف نظر از آن عده كه همواره و در هر شرايطي سخنان خود را بيان 
كرده اند بايد از آن دسته از افرادي كه در دو ، سه ماه اخير به منتقد تند 
بدل شده اند، اين سؤال كليدي را كرد كه آيا اين ژست واقعي است يا 
اينكه براي انتخاباتي است كه حدود دو ماه ديگر يعني در اسفند ماه 

برگزار مي شود ؟ 
 چراكه اگر قرار ب��ود اين هجمه و انتقادات در فض��اي كنوني به قصد 
اصاح باشد، بي شك محل بيان اين مشكات فضاي فيلتر شده مجازي 
نيست ! بلكه بهترين فضا همان شوراي گفت وگو ميان بخش خصوصي 
و هيئت دولت اس��ت. اما نگاهي به فضاي موجود شوراي گفت وگو به 
خوبي نشان مي دهد كه اين فضا بيش از آنكه به حل مشكات ساختاري 
 فضاي كس��ب و كار بينجامد و نگاهي جامع به مس��ائل و مش��كات 
مبتا به داش��ته باش��د، به فضايي ب��راي چانه زدن و حل مش��كات 
قش��ري گري بخش هاي خاص��ي از بخش خصوصي بدل ش��ده يا در 
نامه هايي خاص و انفرادي مشكات فردي تجار رفع و رجوع مي شود. 
آيا اين فضاي به وجود آمده و تهديدي ك��ه از جانب وزير اقتصاد و در 
داخل اتاق بازرگاني صورت گرفته منجر به اين خواهد شد كه خانه تكاني 
اساسي در اتاق بازرگاني به وجود بيايد ؟ بايد منتظر ماند و ديد كه حالت 
تدافعي دو طرف دولت و بخش خصوصي در اي��ن روزها در انتخابات 

پيش روي اتاق بازرگاني چه نمودي خواهد داشت!

وهابيون تشنه به خون نفت
نه آنكه بزرگ ترين شركت نفتي جهان اس��ت، نه به دليل توليد بيش از 
10 ميليون بشكه اي و نه به موجب گنج تمام ناشدني حاكمان آل سعود؛ 
آرامكو در ميان مردم نماد يك تبعيض بزرگ در عربستان است كه ورود به 
آن به معناي خاصي از محدوديت هاي آزار دهنده و سركوب احساساتي 
است كه جوانان عربستان را آزار مي دهد. كمتر شهروند سعودي را مي توان 
يافت كه آرزوي اشتغال در شركت نفتي آرامكو را نداشته باشد، شركتي 
كه خارج از قواعد مذهبي و ديني وهابيون است و حاكمان آل سعود، اين 
ش��ركت و كاركنانش را از اغلب محدوديت هاي رايج در جامعه سعودي 

مستثنی كرده است تا خيالشان از ثبات انباشت ثروت آسوده باشد. 
چرا آرامكو براي جوانان يك مدينه فاضله است؟ اين شركت داراي چه 
ويژگي هايي است كه جوانان براي پيوس��تن به آن حاضرند به هر نوع 
كاري تن دهند؟ نوع نگاه حاكميت و وهابيون به اين ش��ركت چگونه 
است؟ براي پاس��خ به اين پرس��ش ها ابتدا بايد وضعيت حاكم بر شبه 
جزيره را تشريح كرد. عربستان سعودي داراي حاكميت تقريباً دوگانه 
است، از يك سو حاكميت با خاندان آل س��عود است و از طرفي ديگر، 
علماي وهابيت در بسياري از امور منويات خود را به حاكميت ديكته 
كرده اند. استانداردهاي دوگانه حاكم بر عربستان باعث شده تا گاهي 

اوقات اختاف ميان آنها، كار را به حكم سلطنتي برساند. 
در س��ال 1978 كه زنان براي نخس��تين بار به تلويزيون آمدند و خبر 
خواندند، اعتراضات بس��ياري در ميان وهابيون به پا شد، سينماها كه 
فعال ش��دند تندروهاي وهابي همه جا را به آتش كش��يدند و حتي به 
مسجدالحرام حمله كردند و اين مكان مقدس را اشغال كردند. حاكمان 
سعودي با كشتار اين تندروها در مس��جد الحرام، به علماي خود قول 
دادند براي زنان محدوديت هاي بيشتري در نظر بگيرند و سينماها را 
تعطيل كنند. سينماها تعطيل شد جز در آرامكو كه تنها سينماهاي 

فعال عربستان در اختيار اين شركت و كاركنانش بود. 
در ميان همه ش��هرهاي عربستان، ظهران ش��هري شيطاني شناخته 
مي شود، البته از نگاه روحانيون عربستان. مقر اصلي آرامكو شهري است با 
معماري امريكايي، سينماهاي جذاب و كاس هاي درسي كه به فرزندان 
كاركنان انگليسي مي آموزد. حاكمان سعودي حساب آرامكو را از كشور 
جدا كرده اند. تا س��ال 2002 اداره مدارس دخترانه بر عهده وهابيون و 
پليس مذهبي بود. در سال 2004 يكي از مدارس دخترانه آتش گرفت 
و 14 دختر مقطع راهنمايي، بدون حجاب از آتش گريختند، ولي پليس 
مذهبي به دليل آنكه حجاب نداشتند، آنها را به مدرسه برگرداند تا خبر 
آتش گرفتن 14 دانش آموز، جامعه عربس��تان را خشمگين كند. از آن 
روز به بعد پادشاه عربستان دستور داد اداره مدارس دخترانه از وهابيون 

گرفته و به وزارت آموزش اين كشور تحويل شود. 
در چنين فضايي، آرامكو يك بهشت برين است؛ زنان سعودي در ظهران 
از امكاناتي استفاده مي كنند كه آرزوي ديگر جوانان سعودي است. در 
سال 2008 كه ملك عبداه دستور س��اخت دانشگاه علم و صنعت را 
داد، ۵/3 ميليارد دار براي ساخت آن هزينه شد و وقتي گفته شد اين 
دانشگاه، نخستين دانشگاه مختلط عربستان است و سينما در آن احداث 
خواهد شد، وهابيون دست به اعتراضات گس��ترده اي زدند، اما پادشاه 
براي آنكه بتواند فضاي سنتي – مذهبي عربستان را از اين دانشگاه دور 
نگه دارد، در دستور ديگري اداره اين دانشگاه را به آرامكو سپرد. در واقع با 

ورود آرامكو به اين غائله، ديگر هيچ اعتراضی شنيده نشد. 
حتي مفتي هاي عربس��تان هم مي دانند ورود ب��ه آرامكو يعني پايان 
درآمدهاي شيريني كه سال هاست به آن خو گرفته اند. با درآمدهاي 
آرامكو اس��ت كه عبدالعزيز بن عبداه آل الش��يخ، مفتي اعظم و يك 
چشم عربستان به ثروتي بزرگ دست يافته و در كاخي مجلل زندگي 
مي كند. با درآمدهاي آرامكو اس��ت كه هزينه پ��رورش بنيادگرايان 
تأمين مي شود و وهابيون بيش از شاهزادگان به آن نيازمندند. اين يك 
واقعيت غيرقابل انكار است كه همين امروز نيز با توجه به بازتر شدن 
فضاي اجتماعي عربستان، آرامكو همچنان فراتر از اين آزادي هاست 
و به مثابه منطقه اي اس��ت كه هيچ كس حق نزديك ش��دن به آن را 
ندارد، حتي مفتي اعظم. همه اركان نظام پادش��اهي و ديني به دليل 
توجه ويژه پادشاهان عربستان به اين شركت، جسارت نزديك شدن 
به اس��تانداردهاي اين ش��ركت نفتي را ندارند، بنابراين ورود جوانان 
سعودي به اين شركت، به معناي رها شدن از بند وهابيوني است كه از 
كودكي صداي نجوا و احكام سختگيرانه شان، زندگي مردم سعودي را 

روزمره و كسالت بار كرده اند. 
در مدارس عربستان، محور آموزش، تعاليم ديني و تاريخ اسام است، 
اديان ديگر و حتي مذاهب اس��امي به عنوان كفر معرفي مي شوند و 
دروس علوم و رياضي به سختي و بسيار كم تدريس مي شوند درست 
برخاف مدارس آرامكو كه از پايه و اساس با سيستم آموزشي عربستان 
متفاوت است. دانش آموزان زبان انگليسي مي آموزند، در محيط هاي 
مختلط با يكديگر معاشرت دارند، به سينما مي روند و سفرهاي خارجي 

را تجربه مي كنند. 
اين موارد اگ��ر در جايي جز قلمرو آرامكو وجود داش��ته باش��د، با 
برخورد س��خت پليس مذهبي و وهابيون مواجه خواهند ش��د؛ به 
بياني ديگر جنگ با خدا محسوب مي شود. هرچند محمد بن سلمان 
آزادي هايي مانند رانندگي زنان را صادر كرده است، اما همين مجوز 
هم با ترس از وهابيون داراي شرايط س��ختي است كه باز هم زنان 
آرامكويي را بي همتا كرده اس��ت. در ظهران زنان با خيالي آسوده 
رانندگي مي كنند و خبري از پليس مذهبي نيست. چنين است كه 
آرامكو در عربستان، اروپاي مدرني است كه همگان دوست دارند 

زندگي در اين جزيره را تجربه كنند. 
 وقتي پاي نفت در ميان باشد، همه قواعد در عربستان محو مي شوند.

وحید حاجی پورمهران  ابراهیمیان

با اجرای قانون منع به کارگيری بازنشستگان
۱۱۷۰ بازنشسته رفتند

بع�د از ازم ااجرا ش�دن قانون من�ع به کارگيري بازنشس�ته ها، 
اعام اخير رئي�س س�ازمان اداري و اس�تخدامي از این حكایت 
دارد ک�ه در ای�ن فاصل�ه ح�دود ۱۱۷۰ بازنشس�ته فع�ال در 
دس�تگاه هاي اجرایي به کار خ�ود خاتمه داده و خارج ش�ده اند. 
به گزارش »ايس��نا«، جمش��يد انصاري - رئيس س��ازمان اداري و 
اس��تخدامي و معاون رئيس جمهور - به تازگي در توييتي، گزارشي 
از نتيجه اج��راي قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشس��تگان اعام 
در اين رابطه به هم��كاري ۵20 نفر در دولت  كرده و گفته  اس��ت » 
و دس��تگاه هاي خارج از دول��ت و همچنين 6۵0 نف��ر در نيروهاي 
مسلح خاتمه داده شد«. اين اعام انصاري در حالي است كه از ازم 
ااجرا شدن قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان يعني از 26 
آبان ماه س��ال جاري تاكنون بيش از دو ماه گذش��ته و اين تعداد از 

دستگاه هاي اجرايي خارج شدند. 
........................................................................................................................

وام ازدواج ۴۰ميليون مي شود؟
عضو کميس�يون فرهنگي مجلس از پيش�نهاد نماین�دگان براي 
افزای�ش وام ازدواج هر ی�ک از زوجين ب�ه ۲۰ ميلي�ون خبر داد. 
به گزارش »تسنيم«، حجت ااس��ام نصراه پژمانفر، عضو كميسيون 
فرهنگي مجلس شوراي اس��امي با بيان اينكه دولت در بودجه سال 
98 وام ازدواج هر يك از زوجه را مانند سال جاري 1۵ ميليون در نظر 
گرفته است، گفت:برخي از نمايندگان پيش��نهاد افزايش وام ازدواج را 
مطرح كرده اند. وي افزود:با توجه به افزايش تورم و باا رفتن قيمت ها، 
برخي از نمايندگان پيشنهاد افزايش وام ازدواج هر يك از زوجه به 20 
ميليون را مطرح كرده اند كه براي بررس��ي به كميس��يون تلفيق ارائه 

مي شود تا درباره اين پيشنهاد تصميم گيري شود.

در حال�ي ک�ه خ�روج س�رمایه از کش�ور ب�ه 
ش�كل ارز ی�ا کاا هن�وز در برخ�ي از محافل 
محل بح�ث اس�ت، مدیر اداره ص�ادرات بانک 
مرک�زي گف�ت: اینكه اع�ام ش�ده ۲۵ درصد 
ارز حاص�ل از صادرات برگش�ته ع�دد دقيقي 
اس�ت، اما پتروشيمي ها بر اس�اس درآمد ارزي 
س�عي کرده اند در پویایي کش�ور کمک کنند 
و ۶ ميلي�ارد یورو ارز به س�امانه نيم�ا آوردند. 
صمد كريم��ي گفت: بانك مركزي در تس��ريع 
بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات كم��ك 
كرده است، اما براساس رفتاري كه صادركنندگان 
داشتند مي توانستند بهتر عمل و به اقتصاد كشور 
كمك كنند. وي افزود: بر اس��اس آمار گمرك 
ميزان صادرات هش��ت ماه نخست سال جاري 
31/۵ ميليارد دار بوده است. مجموع فروش ارز 
صادركنندگان غير نفتي در سامانه نيما حدود 
8 ميليارد دار بوده اس��ت و صادركنندگان كه 
وارد كننده هم بوده اند، حدود 8/۵ ميليارد دار 
تأمين ارز بانكي داش��ته اند؛ يعني از منابع بانك 
مركزي براي صادر كنن��دگان براي تأمين مواد 

اوليه استفاده كرده اند. 
اين مقام مس��ئول ادام��ه داد: صادركنندگان 

حدود 3/2 ميليارد دار نيز از س��امانه نيمايي 
ارز خريده اند. كل فروش ارز صادراتي تا 12دي 
ماه س��ال جاري 10/4 ميليارد دار بوده است. 
پتروش��يمي ها تا 12 دي ماه ۵ ميليارد يورو ارز 
وارد كرده ان��د و مجم��وع واردات ارز براي كل 
واردكنندگان نزديك 9 ميليارد دار بوده است. 
وي اعام كرد: آمار نش��ان مي دهد شركت هاي 
پتروش��يمي بيش��ترين ارز برگش��تي به چرخه 
اقتصادي را داش��ته اند كه 6 ميلي��ارد يورو بوده 
و بقي��ه گروه ها س��هم ب��ه مراتب كمت��ري در 
برگش��ت ارز حاصل از صادرات داشته اند. برخي 
از صادركنن��دگان صادرات ريالي داش��ته اند كه 
بايد در آمار لحاظ ش��ود. برخي نيز از ارز حاصل 
از ص��ادرات براي واردات خود اس��تفاده كرده اند 
و اين ثبت نشده اس��ت، بنابراين براساس تحليل 
از وضعي��ت تج��اري و رفت��ار صادركنن��دگان 
ش��يوه نامه اي به وزارت صمت اباغ ش��د. البته 
برآوردهاي اوليه نشان مي دهد با توجه به عملكرد 
استاندارد و هدف سياس��تگذار پولي و ارزي كه 
دولت دنبال مي كرده است، نرسيده ايم بنابراين بايد 
صادركنندگان تا پايان سال تعامل بيشتري با بانك 

مركزي و دستگاه اجرايي داشته باشند.

مدیرعام�ل اتحادیه سراس�ري تعاوني هاي 
مرغ�داران گوش�تي ای�ران گف�ت: در پي 
خودداري بزرگ ترین واردکننده نهاده هاي 
دامي از عرض�ه، در کمتر از س�ه روز قيمت 
هر کيلوگرم کنجاله س�ویا ب�ا افزایش 4۶۰ 
توماني از ۲۷۰۰ ب�ه ۳۱۶۰ تومان و قيمت هر 
کيلوگ�رم ذرت ب�ا افزای�ش ۲۲۰ توماني از 
۱4۰۰ ب�ه ۱۶۲۰ تومان افزایش یافته اس�ت. 
برومند چهارآيين در گفت و گو با اقتصاد آناين 
با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم دان در آستانه 
3000 توماني شدن است، اظهار كرد: مرغداران 
چاره اي جز خريد دان با قيمت باا ندارند؛ چراكه 
بس��ياري از آنها دقيقاً در ميان��ه دوره پرورش 

هس��تند. وي ادامه داد: جوجه ها در واحدهاي 
پرورش��ي در س��ني قرار دارند كه مرغداران نه 
مي توانند آنه��ا را راهي كش��تارگاه كنند و نه 

مي توانند آنها را از بين ببرند. 
چهارآيين با انتقاد از دستگاه هاي نظارتي تأكيد 
كرد: اين حج��م از بي توجهي از دس��تگاه هاي 
نظارتي بر بازار نهاده هاي وارداتي عجيب است و 

نمي توان هيچ توضيح منطقي براي آن يافت. 
وي اضافه كرد: جالب آنكه هنگام تعيين قيمت 
دس��توري و اجراي آن دس��تگاه هاي نظارتي 
برخورد سريع و شديدي را با مرغداران دارند، اما 
با وارداتچي هايي كه بازار نهاده هاي دامي را به 

راحتي برهم مي زنند، برخوردي نمي شود.

 سهم 6  ميليارد يورويي پتروشيمي ها 
در بازگشت ارز ناشي از صادرات به كشور

 فشار 3 روزه وارداتچي معروف
 قيمت نهاده دامي را 460  تومان باا برد

  خبر

 گواهینامه موقت فارغ التحصیلي اينجانب بابك يوس��في پور فرزند شاپور 
به شماره شناسنامه 77 و شماره ملي 2709406901 صادره از لنگرود در 
مقطع كارشناسي ارشد رشته ژئوفیزيك صادره از واحد دانشگاهي تهران 
شمال مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
گواهینامه موقت را به دانشگاه آزاد اس��امي واحد تهران شمال به نشاني 
تهران- بزرگراه ش��هید بابايي- خروجي حكیمیه- خیاب��ان صدوقي – بلوار 

وفادار- دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران شمال ارسال نمايد.
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     چه بايد كرد؟
س��ياوش آقاجان��ي در توئيتي نوش��ته: خيلي از 
مسئوانند كه از شايسته سااري، حذف رانت ها و 
مبارزه با متخلفان بدشان نمي آيد ولي هريك براي 
خودشان چند اس��تثنا قائل ش��ده اند كه همين 
استثنائات پدرمملكت را درآورده است و بدتر ازهمه آنكه اگر افراد ديگري 

هم جايگزين مسئوان حاضر شوند عمدتا همين رويه را دنبال مي كنند!
........................................................................................................................

    بمبي كه مختص امريكاست!
 عيسي شفايي نوشته: ظريف: امروز ابرقدرتي ديگر معنا ندارد و قطب هاي قدرت 
در دنيا نابود ش��ده و قدرت در اختيار همگان قرار گرفته است، البته يه بمبي 

هست كه ميتونه سيستم دفاعي ما رو نابود كنه، فقط مختص امريكاست. 
........................................................................................................................

    استعفاهاي قهرمان ساز
 استعفاهاي قهرمان س��از مثل اينكه مد ش��ده، بعد از آخوندي نوبت 
قاضي زاده ش��د. ق��راره اتفاق��ي بيفته كه تا اس��تعفا ميدن ميش��ن 
اپوزيسيون دولت و افشاگري مي كنن. شايد قراره تيمي تشكيل بشه از 
قهرمان نماهاي مستعفي دولت براي انتخابات آينده. منتظر استعفاي 

ظريف و جهانگيري هم باشيم!
........................................................................................................................

    خودتان چرا منتشر نمي كنيد؟!
سيد پويان حسين پور در مورد تقاضاي ميرحسين موسوي و حاميانش براي 
انتشار فيلم ادعايي آنان در مورد مذاكرات سال 88 او و رهبرانقاب نوشته: 
مظلوم نمايي راه انداخته اند كه فيلم كامل مذاكرات 88 را منتش��ر كنيد! 
گيريم اينها ديكتاتورند و نمي كنند، شما چرا در اين قريب به 10سال كه انواع 
فرصت هاي رسانه اي داخلي و خارجي در اختيار حاميان تان بود، منتشرش 

نكرديد؟! طوري فرار رو به جلو نكنيد از توهمات تان جا بمانيد!
........................................................................................................................

    شناسنامه هاي دولت رفتند!
  فريد ابراهيمي در مورد اس��تعفاي وزير بهداش��ت نوشته: آخوندي و 
قاضي زاده هاش��مي را به جرئت مي توان شناس��نامه و تجس��م عيني 
بنيان هاي تئوريك دولت روحاني دانست. حضور همزمان در دولت و 
بخش خصوصي، ثروت هزارميلياردي، تفرعن و طلبكاري از عالم و آدم 
و شوآف گسترده رسانه اي به مدد پول، ويژگي مشترك اين دو بود. حاا 

دولت به معناي واقعي بي شناسنامه است!
........................................................................................................................

    كاش مردم تجربه كنند
 حجت اه عبدالملكي نوشته: اين هم از باياي  ليبراليسم است بر سر 
مردم بينوا! وزراي   سوپرليبرال و سوپرميلياردر جناب   روحاني سال ها به 
بخش هاي كليدي كشور ضربه مي زنند )مهلك( و بعد طلبكارانه استعفا 
مي كنند و در اوج به حالت قهر و قهرمانان��ه كنار مي روند! كاش ااقل 

تجربه اين انتخاب ها در خاطر مردم ما بماند!
........................................................................................................................

    نوار مذاكرات 4 نفره هم منتشر شود
 محمد پاداش نوش��ت: نوار گفت وگوي   مذاكرات88 كه بيرون بيايد و 
حمايت رهبري از ميرحسين براي پيگيري قانوني ادعايش برهمه روشن 
ش��ود، دركنارش بايد نوار گفت وگوي چهار نفره خاتمي، ميرحسين، 
سيدحسن و هاشمي هم پخش ش��ود كه در ۲۴ خرداد خواسته شان 

ابطال انتخابات بود و تأكيد بر زير پاگذاشتن تمام راه هاي قانوني!
........................................................................................................................ 

    طرح عدالت يا ضدعدالت؟!
ميثم رحيمي نوشته: طرح تحول نظام سامت جناب   قاضي زاده هاشمي 
نه تنها اجراي   عدالت نبود، بلكه باعث شد فقير و غني يكسان از خدمات 
پزشكي استفاده كنند حتي در موارد غير ضروري و از سوي ديگر كادر 

پزشكي براي دريافت كارانه خود چند ماه صبر كنند به   اميد واريز!
........................................................................................................................

    سبزها دنبال نخود سياه!
 محمدجواد محمدزاده نوش��ته: يك فيلم معروفي هست كه مصطفي 
تاج زاده در زندان در جمع دوستانش به صراحت ميگه ما انتخابات 88 رو 
باختيم. اغلب سبزها هم ديدند. شفافيت از اين بيشتر؟ آيا اين اعتراف 
صريح رو پذيرفتند؟ خير. اعترافات ابطحي و عطريانفر و آخوندي هيچ. 

حاا افتاده اند دنبال نخود سياه   مذاكرات88 كه چه بشود؟
........................................................................................................................

    اول سند و بعد مطالبه!
 محمد صدارت نوشته: دو نفر سر يك ادعاي دروغ مملكت رو ريختن 
به هم و هش��ت ماه كلي خس��ارت به مملكت زدن، هيچ وقت هم 
سندي براي ادعاي دروغشون ارائه ندادن، حاا دست پيش گرفتن 
كه صوت گفت وگو منتش��ر كنيد. خب شما اول س��ند ادعاتون رو 

منتشر كنين بعد مطالبه كنين.

يازدهمين اجاسيه سراس�ري جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم و علمای باد كه از روز پنج شنبه 
با حضور شخصيت هاي برجس�ته حوزه و اساتيد 
با موضوع »راهكارهاي صيان�ت از انقاب و نظام 
اس�امي« آغاز به كار كرد، روز گذش�ته با صدور 
بيانيه اي به كار خود پايان داد. در اين اجاس�يه، 
خطر نفوذ جري�ان غيرانقابي به ح�وزه، تقويت 
رويكرد حوزه و روحانيت به جامعه و توليد انديشه 
ديني متناسب با نيازهاي روز، بخشي از مهم ترين 
موضوعات�ي ب�ود كه م�ورد توج�ه ق�رار گرفت. 
آيت اه نوري همداني طي سخناني در اين اجاس 
با بيان اينكه دشمن در كمين بوده و درصدد ضربه 
زدن به انقاب اس��ت، وظيفه ح��وزه و روحانيت را 
حراست و حفاظت از انقاب دانست. استاد برجسته 
درس خارج ح��وزه علميه قم اضافه كرد: دش��من 
همواره در كمين است و مي خواهد به اسام و انقاب 
ضربه بزند، امام راحل به عنوان فقيهي عالم و حكيم 
به مقابله با طاغوت رفتند و اسام ناب محمدي را به 
صحنه زندگي آوردند؛ اس��ام، وايت فقيه و مردم 
اركان انقاب اسامي هستند. آيت اه نوري همداني 
دربخش ديگري از سخنان خود افزود: امروز مردم 
گرفتار گراني و سختي هاي زندگي هستند و ما بايد 
سعي كنيم اين مشكات رفع شود، در نظام اسامي 
نبايد مش��كل فقر، بيكاري و سختي هاي معيشتي 
وجود داشته باشد، وظيفه سنگيني بر دوش علما و 

روحانيت قرار دارد. 
    بزرگان خطر تفكر غيرانقابي را

بيشتر درك كنند
آيت اه محمد يزدي رئيس جامعه مدرس��ين حوزه 
علميه قم هم در اين اجاسيه با اشاره به اينكه تفكر 
انقابي و غيرانقابي در حوزه همواره مقابل همديگر 
قرار داش��ته اند، گف��ت: در مقابل تفكر اس��تقال و 
انقابي گري حوزه، تفكر وابستگي و غيرانقابي وجود 
دارد و معتقد است حوزه متكي باشد و كاري به نظام، 
حاكميت، انقاب و مسائل جامعه نداشته باشد. وي به 
تقابل جريان انقابي گري و فعال بودن حوزه و جريان 
غيرانقابي اشاره كرد و ابراز داشت: اين دو جريان به 
صورت آشكارا و پنهان با يكديگر در تقابل هستند. ما 
معتقديم حوزه بايد از انقاب و نظام اسامي صيانت 
كند و هدف مهم اين اجاسيه بزرگ نيز فرهنگ سازي 

در همين زمينه است. 
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تأكيد كرد: 
بزرگان حوزه در تاش هستند راهكارهاي صيانت 
از انقاب و نظام اس��امي را بيابند و با اس��تفاده از 
اين راهكارها به مقابله با جريان غيرانقابي بروند. 
اگر امروز با جريان غيرانقابي مقابله نشود، معلوم 
نيست آينده حوزه چه خواهد شد، به عبارت ديگر 
اگر امروز با جريان غيرانقابي در حوزه مقابله نشود 
و نسبت به آن بي توجهي صورت گيرد، بدون شك 
مقابله با آن در آينده كار س��ختي خواهد بود. وي 

با بيان اينكه مس��ئوان و بزرگان حوزه بايد خطر 
جري��ان غيرانقابي را بيش از پي��ش درك كنند، 
افزود: برخي از مؤسسه ها و مدارس حوزه به صورت 
پنهاني تفكر غيرانقابي را ترويج مي كنند؛ عده اي با 
تفكرات غيرانقابي دست به تربيت طاب مي زنند 
تا در آينده ش��اهد محصول اين تفكر باشند. آيت 
اه يزدي با اش��اره به اينكه جريان غيرانقابي به 
دنبال آن است تا حوزه ها را به دوران قبل از انقاب 
برگرداند، عنوان كرد: امروز همه مس��ئوان عالي 
رتبه و اثرگذار حوزه نسبت به جامعه كنوني و آينده 
مسلمانان مسئول هستند و بايد از آينده اين انقاب 

و نظام اسامي صيانت كنند. 
   رويكرد اجتماعي جامعه روحانيت

 تقويت شود
رئيس ش��وراي سياس��تگذاري ائمه جمعه نيز طي 
س��خناني در اين اجاس��يه با بيان اينك��ه رويكرد 
اجتماعي جامعه روحانيت بايد تقويت ش��ود، گفت: 
جامعه روحانيت بايد بي تكلف، راحت و صميمانه با 

مردم رفتار كند. 
حجت ااسام محمد جواد حاج علي اكبري با تأكيد 
بر اينكه ضرورت دارد در چهلمين سالگرد پيروزي 
انقاب اسامي نگاهي به دس��تاوردهاي ۴0 ساله 
نماز جمعه داشته باش��يم، ابراز كرد: احصاي اوليه 

دس��تاوردهاي نماز جمعه نشانگر افتخارات ارزنده 
اين نهاد است. امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: 
يكي از مهم ترين شرايط صيانت انقاب تقويت نماز 
جمعه به عنوان حصار معنوي كش��ور است، بر اين 
اس��اس علماي بزرگ بايد با نقد و نظرات خود ما را 
ياري كنند. وي با بيان اينكه نماز جمعه بايد به لحاظ 
كيفيت و كميت ارتقا پيدا كند، ابراز داشت: حضور 
مردم و اقب��ال جامعه جوان از نماز جمعه نش��انگر 
كيفي سازي نماز جمعه است. نماز جمعه اي موفق 
است كه جوانان را در ش��رايط كنوني جذب كند، 
بنابراين نماز جمعه بايد مجهز شود تا ائمه جمعه به 
عنوان خط نگهدار تعالي معنوي و فرهنگي شهرها 
بتوانند در مهندسي فرهنگي جامعه نقش آفريني 
كنند. امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه رويكرد 
اجتماعي جامعه روحانيت بايد تقويت شود، افزود: 
در حال حاضر به نظر مي رسد جامعه روحانيتي كه 
صاحب مناصب هستند بايد رويكرد اجتماعي خود را 
تقويت كنند، زيرا از رويكرد اجتماعي مقداري غفلت 
شده است؛ روحانيت بايد بي تكلف، راحت و صميمانه 

با مردم رفتار كنند. 
  قرائتي: نبايد به اسام جلوه غم و اندوه بخشيد

حجت ااس��ام محس��ن قرائتي رئيس ستاد اقامه 
نماز كش��ور با بيان اينكه نبايد به اسام جلوه غم و 

اندوه بخشيده شود، اظهار داشت: امروز بايد سايت 
خنده داشته باشيم و مردم را با خنده و شادي هاي 
حال به اسام دعوت كنيم، اگر شادي هاي حال 
راه اندازي شود، بدون ش��ك جوانان به دين جذب 
خواهند شد. استاد حوزه علميه قم همچنين با اشاره 
به اينكه خطبه هاي نماز جمعه نبايد طواني باشد، 
افزود: خطبه هاي نماز جمعه نبايد طواني شود، زيرا 
خطبه طواني سبب مي شود تا مردم از نماز جمعه 
استقبال نكنند، همچنين بايد به مسئله »خاصه 
نويسي« نيز توجه شود، يعني كتبي را كه از حجم 
و محتواي زيادي برخوردارند به صورت خاصه در 

اختيار جامعه قرار دهيم. 
    ضرورت توليد انديشه ديني

 متناسب با نيازهاي روز
مدير حوزه هاي علميه هم با اشاره به صيانت حوزه 
از نظام گفت: ش��رط بقاي انقاب و پاسخگويي به 
نيازها بازس��ازي و توليد انديشه ديني متناسب با 

نيازهاي روز است. 
آي��ت اه عليرض��ا اعرافي ب��ا بي��ان اينك��ه حوزه 
دس��تاوردهاي بزرگي در قلمرو صيان��ت از انقاب 
داشته است، اظهار داش��ت: برخي از مسئوليت ها در 
صيانت از انقاب عمومي است اما برخي مسئوليت ها 
از حوزه به عنوان نهاد دي��ن انتظار مي رود. وي ادامه 

داد: ما بايد دانش و معرفت را متناسب با نيازهاي امروز 
جامعه توسعه بدهيم، امام راحل با تئوري هاي اصيل 
اجتهادي انديشه منسجم را ايجاد كرد. نخستين شرط 
بقا و استمرار انقاب و پاسخگويي به نيازها بازسازي و 
توليد انديشه ديني متناسب با نيازهاي روز است؛ اگر 
قرار است انقاب گفتمان جديدي را پايه ريزي كند و 
مي خواهد تحول آفرين باشد فكر و انديشه نياز دارد. 

   تكيه بر توان داخلي
 تنها راه حفظ عزت ايران

اجاسيه سراسري جامعه مدرسين در پايان با صدور 
بيانيه اي تاش براي كاهش نقش حوزه را توطئه اي 

در راستاي جدايي دين از سياست دانست. 
در بندهاي��ي از اي��ن بيانيه آمده اس��ت: روحانيت و 
حوزه هاي علميه ضمن ستايش نقش بي بديل رهبري 
نظام در مهار فتنه ها و س��كانداري انق��اب و مقابله 
با زياده خواهي هاي نظام س��لطه و استكبار جهاني، 
پشتيباني از اصل مترقي وايت فقيه و رهبري نظام 
را وظيفه دائمي خود مي داند. همچنين تصريح شده 
اس��ت: مرجعيت ش��يعه به عنوان عالي ترين ركن و 
جايگاه روحانيت در حوزه هاي علميه همواره پيشتاز 
در دفاع از كيان اسام ناب محمدي »صلي اه عليه 
و آله و س��لم« و انقاب اس��امي بوده و خواهد بود 
و تاش هاي مؤثر اي��ن عزي��زان را در حفظ اصول و 
ارزش هاي اسامي ارج مي نهيم و زمزمه هاي نابخردانه 
و مغرضانه اي كه باعث تضعي��ف اين جايگاه ركين و 

حوزه هاي علميه گردد را محكوم مي نماييم. 
در بخش ديگ��ري از اي��ن بيانيه نيز آمده اس��ت: 
تحريم هاي سنگين امريكا كه به دنبال بدعهدي و 
پيمان شكني هاي مكرر آنها و در حقيقت برخاسته 
از عمق كينه و خباثت و دش��مني استكبار جهاني 
با انقاب اس��امي اس��ت، اگر چه مشكات جدي 
را براي مردم عزيز ما به وجود آورده اس��ت، اما اين 
درس عبرت و پيام را براي مسئوان و مردم كشور 
دارد كه تنها راه براي حفظ عزت و سربلندي ايران 
اسامي تكيه بر توان داخلي و اقتصاد مقاومتي است 
و ان ش��اءاه به حول و قوه الهي و با همت و تدبير و 
همدلي و همراهي مردم و مس��ئوان، همچون ۴0 
سال گذشته انقاب، اين مش��كات تحميلي را با 

موفقيت پشت سر خواهيم گذاشت. 
اين بيانيه همچنين با اشاره به اوضاع اقتصادي كشور 
آورده اس��ت: روحانيت و حوزه هاي علميه همچون 
گذش��ته تاريخ، همواره در كنار مردم به ويژه اقشار 
محروم ب��وده و خواهد بود، در همين راس��تا مراتب 
نگراني خود را نسبت به وضع اقتصادي عموم مردم 
خاصه طبقات ضعي��ف و كم درآمد ابراز داش��ته و از 
مس��ئوان محترم در قواي مجريه، مقننه و قضائيه 
مي خواهيم  ب��ا مديريت جهادي و توج��ه جدي به 
اقتصاد مقاومتي و برنامه ريزي صحيح و استفاده بهتر 
از امكانات مادي و معنوي كشور هر چه سريع تر اقدام 

و عمل شايسته اي انجام دهند.

درخواست محسن رضايي از نهادهای اطاعاتی
 نيروي زميني سپاه 

آماده مقابله با گروهک های ضدانقاب است  
دبي�ر مجمع تش�خيص مصلحت نظام 
گفت: نهادهاي اطاعاتي بايد اطاعات 
گروهك هاي تروريستي را به سرعت 
در اختيار نيروي زميني سپاه قرار دهند 
ت�ا آنه�ا ب�ا ق�درت برخ�ورد كنن�د. 
به گ��زارش فارس، محس��ن رضايي دبير 
مجم��ع تش��خيص مصلحت نظ��ام روز 
پنج شنبه در حاشيه بازديد از دستاوردهاي سازمان تحقيقات و جهاد 
خودكفايي اين نيرو، ضمن تقدير از اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: 
اين سازمان در تمام زمينه هاي تسليحاتي و تجهيزاتي راه هاي جديدي 
را باز كرده و بسياري از مشكاتي كه رزمندگان ما با آن مواجه بودند با 
اين ابتكارات حل شده است. رضايي ادامه داد: با توجه به پيشرفت هايي 
كه دشمنان ما در زمينه تسليحات و تجهيزات دارند، اين پيشرفت هاي 
فناورانه مي تواند قدرت ما را افزايش و تلفات نيروي انساني را كاهش دهد. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالي پيرامون نقش 
قرارگاه هاي نيروي زميني سپاه در توسعه امنيت ملي افزود: به جرئت 
مي توان گفت در حوزه امنيت مناطق حساس كشور همچون سيستان 
و بلوچستان و كردستان نيروي زميني سپاه نقش مؤثر و ارزشمندي را 
ايفا كرده است. وي گفت: در مناطق مرزي با همت برادران ما در نيروي 
زميني س��پاه امنيت برقرار ش��ده و اين مهم تنها با تاش شبانه روزي 

برادران ما در مجموعه نزسا فراهم شده است. 
فرمانده اس��بق س��پاه با تأكيد بر لزوم اهميت نهادهاي اطاعاتي به 
اطاع رساني س��ريع درباره گروهك هاي ضد انقاب تأكيد كرد: بايد 
نهادهاي ذكر شده اطاعات را به سرعت در اختيار نيروي زميني سپاه 
قرار دهند تا آنها با قدرت با گروهك هاي ض��د انقاب برخورد كنند. 
دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام عنوان ك��رد: حضور يگان هاي 
نيروي زميني س��پاه در مرزها و كارهاي رزمي نش��ان از اين دارد كه 
اين نيرو همواره آماده مقابله با دش��منان است. وي درباره كمك هاي 
مستشاري ايران در سوريه يادآور شد: كمك هاي ما در سوريه بيشتر 
انتقال تجارب است و ما تاش مي كنيم مردم عراق و سوريه خودشان 
روي پاي خودشان بايستند. رضايي ادامه داد: كمك هاي ما معنوي و 
سياسي اس��ت و اميدواريم روزي برسد كه هيچ گاه جنگي در منطقه 

وجود نداشته باشد.

در يازدهمين اجاسيه سراسری جامعه مدرسين حوزه علميه و علماي باد تأكيد شد

بزرگان حوزه خطر جریان غیرانقابی را جدی بگیرند
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم: بزرگان حوزه در تاش هستند راهكارهاي صيانت از انقاب و نظام اسامي را بيابند و با استفاده از اين راهكارها به مقابله با جريان غيرانقابي بروند

محسن قائمي    |     رسا

   گزارش  یک

نگاهي به تجربه سال هاي اخير نشان مي دهد استفاده از ابزار 
تحريم براي ايجاد نا آرامي سياسي در داخل ايران سياستي 
ابزاري بوده كه همواره مورد عاقه امريكا و رژيم صهيونيستی 
ق�رار داش�ته ام�ا هي�چ گاه ب�ه نتيج�ه  نرس�يده اس�ت. 
مقام معظم رهبري چندي پيش در ديدار با خانواده ش��هداي 
مدافع حرم به نكته اي اشاره كردند كه در همان زمان مورد توجه 

تحليلگران و صاحبنظران قرار گرفت. 
ايشان در بخشي از بيانات خود در خصوص نقشه هاي دشمن در 
سال 98 تصريح كردند: »نقشه هاي امريكا از جمله تحركات و 
اقدامات دو سال اخير آنها به ويژه وضع تحريم هاي همه جانبه و 
كمك به دشمنان گوناگون ايران لو رفته است، هدف آنها اين بود 
كه به وسيله تحريم و اقدامات ضد امنيتي، در كشور دو دستگي، 
اختاف و جنگ گروه ها به وجود آورند و عده اي را به خيابان ها 
بكشانند و نام آن را هم تابستان داغ گذاشته بودند، اما به كوري 
چشم دشمنان، تابستان امسال يكي از بهترين تابستان ها بود. 
اگرچه نقشه دشمن لو رفته است اما همه بايد هوشياري خود را 
حفظ كنند زيرا امريكا، دشمني خبيث و حيله گر است و ممكن 
است قصد فريب داشته باشد تا براي سال 97، جنجال كند اما 

مثًا براي سال 98 نقشه اي بكشد.«
اگرچه اش��اره ايش��ان به احتمال سوءاستفاده دش��من از بحث 
اقتصادي در سال 98 سبب شد تا تحليل هاي مختلفي درباره پيش 
بيني آينده نوشته ش��ود، اما نگاهي به اتفاقات سال هاي گذشته 

نشان مي دهد اين حربه دشمن تا حدودي قديمي شده است. 
در س��ال هاي 1390 ت��ا 139۲ و زماني كه فتنه سياس��ي در 
خيابان هاي تهران خاموش ش��ده بود و تحريم هاي هس��ته اي 
عليه كشورمان با ممنوعيت فروش نفت و تراكنش هاي بانكي در 
حال اوج گرفتن بود، دشمن اميد فراواني داشت كه تحريم ها و 

مشكات اقتصادي ايران را با مشكات امنيتي روبه رو كند. 
نگاهي به اظهار نظر مقامات امريكايي در كوران كاهش قيمت 
ريال به خوبي نشان مي دهد اين هدف چه از سوي اروپايي ها و 
چه از سوي امريكايي ها به عنوان فاز بعدي فشار عليه ايران در 

نظر گرفته شده بود. 
   هدف؛ تنبيه مردم ايران 

به عنوان مثال هياري كلينتون وزير خارج��ه وقت امريكا در 
مصاحبه اي با برنامه پارازيت در شبكه فارسي زبان صداي امريكا 
گفت: »مردم ايران سزاوار آينده اي بهتر بودند، اما اين امكانپذير 
نبود مگر اينكه رهبران اين كشور رويه خود را تغيير مي دادند.« 
روزنامه واشنگتن پس��ت در 10 ژانويه س��ال ۲01۲ به نقل از 
دنيس راس مدير وقت سياستگذاري در قبال ايران در شوراي 
امنيت ملي امريكا نوشت: »تحريم ها به گونه اي طراحي شده اند 
تا ايراني ها را در وضعيتي قرار دهند ك��ه بايد تصميم بگيرند و 
اگر آنها اين تصميم را نگيرند مي دانند كه هزينه عدم انجام اين 
كار باا خواهد بود.«  همچنين سايت گلوبال ريسرچ به نقل از 

برد شرمن در جلس��ه خصوصي در كنفرانس ايپك مي نويسد: 
تحريم هاي سخت و ش��ديدي كه زندگي روزمره مردم ايران را 
تحت تأثير قرار دهند عاملي است كه مي تواند مردم اين كشور را 
ترغيب كند تا بين بقاي رژيم ايران و برنامه هسته اي آن يكي را 
انتخاب كنند. همچنين امريكا مي خواهد تحريم هايي را تحميل 
كند كه زندگي را براي شهروندان ايران دشوارتر سازد با اين اميد 
كه براي سرنگوني دولتشان انقاب كنند. امريكا پذيراي انقابي 
است كه دولت فعلي ايران را برانداخته و دولتي را جايگزين آن 

سازد كه مطابق منافع امريكا باشد. 
در همان زمان رژيم صهيونيستي نيز همين مسير را دنبال كرده 
و منتظر ش��روع ناآرامي ها پس از اثرگذاري تحريم ها بر اقتصاد 
ايران بود. آويگدور ليبرمن وزير خارجه اسرائيل اظهار اميدواري 

كرد كه تحريم ها بتوانند موجب ناآرامي در ايران شوند. 
 ليبرم��ن در مصاحبه اختصاصي ب��ا روزنام��ه هاآرتص گفت: 
تظاهرات مخالفان در ايران كه در ژوئن ۲009 روي داد، بار ديگر 
حتي با قدرت بيش��تر روي خواهد داد. وي همچنين گفت كه 
تأثير تحريم ها عليه ايران به درجه اي رسيده كه تا تابستان ۲013 

احتمال مي رود ناآرامي هاي مردمي در ايران رخ دهد. 
اين اظهارات وزير خارجه رژيم صهيونيستی پس از نوسانات نرخ 
ارز در ايران بيان شده است كه نشان دهنده اين واقعيت است كه 

با افزايش فشارهاي اقتصادي آنها به دنبال فرصتي هستند تا با 
تحت فشار گذاشتن مردم موج جديدي از اعتراضات و نارضايتي 

مردمي را ايجاد كنند. 
   اروپايي ها هم به دنبال فشار بر مردم بودند

اروپايي ها كه رس��ماً در بيانيه اي اعام كرده بودند مردم هدف 
تحريم ها نيس��تند، باز هم امري��كا را تنها نگذاش��تند و از بروز 
ناآرامي و آش��وب در ايران اس��تقبال كردند. ب��ه گفته مهرداد 
عمادي مش��اور اقتصادي ايران��ي تبار اتحادي��ه اروپا، اعضاي 
اتحاديه اروپا به خصوص پاريس و لندن )پيش از پاييز۲011( 
و برلين )كمي ديرتر( به دنبال اين بودند تا تحريم ها بر زندگي 
مردم عادي اثر بگذارد تا آنه��ا به عنوان عام��ل و ابزاري براي 
مخالفان برنامه هس��ته اي ايران تبديل ش��وند و نظام سياسي 
ايران را مجبور به عقب نش��يني كنند. اعضاي اتحاديه اروپا به 
اين موضوع اشاره مي كردند كه تظاهرات آرام مردم ايران پس 
از انتخابات ژوئن ۲009 به معني اين ب��ود كه بخش بزرگي از 
مردم ايران از شرايط اقتصادي و اجتماعي خود ناراضي هستند 
و اين نارضايتي مي توانست تبديل به اين شود كه اگر بتوان اين 
نارضايتي را بيش��تر كرد، مي توان آن را به يك تنش اجتماعي 
بدل كرد و حتي به درگيري هاي خياباني كشاند كه از ميانه اين 
ماجراها چيزي به دست آورد. اين نكته در بين اعضاي اتحاديه 

اروپا به عنوان پتانسيلي كه بايد از آن به سرعت استفاده كرد، 
بسيار مورد توجه بود.

فيليپ هاموند، وزير دفاع وقت انگليس نيز خواس��تار تش��ديد 
تحريم ها تا حد تهديد نظام ايران به س��رنگوني شد. وي گفت: 
»جامعه بين المللي بايد فش��ارها عليه تهران را تا سرحد تهديد 
اين رژيم به سرنگوني، در صورت عدم تمايل براي تغيير رفتار در 
زمينه برنامه هسته اي افزايش دهد. شواهد آشكاري وجود دارند 
مبني بر اينكه تحريم هاي فعلي با ضربه زدن به اقتصاد ايران و بر 
هم زدن وحدت مقامات اين كشور اثرات خود را بر جاي گذاشته 
است. ما قطعاً مي توانيم مشقت ها )ناشي از تحريم ها( را خيلي 
بيش��تر بكنيم. تنها چيزي كه ممكن اس��ت رژيم را به تحرك 
وادارد هنگامي است كه آنها براي بقايشان تهديد احساس كنند. 
در صورتي كه سطح فش��ارهاي اقتصادي به حدي برسد كه به 
طور بالقوه بتواند مخالفت و آش��وب هاي بالقوه در خيابان هاي 
تهران براي تهديد رژيم ايجاد كند، آنها ممكن اس��ت روششان 

را تغيير دهند.« 
اظهارات هاموند صريح ترين چراغ سبز از طرف يك مقام غربي 
ب��راي افزايش تحريم ها به قص��د باا بردن مش��قات اقتصادي 
در خيابان ه��اي تهران ب��راي ايجاد آش��وب ها و مخالفت هاي 

تهديدكننده عليه نظام جمهوري اسامي بود. 
   مردم ياور هميشگي نظام 

مرور تمام اين اظهار نظرها نش��ان مي دهد تا چه اندازه امريكا 
به دنبال تنبيه دسته جمعي مردم ايران از جمله بيماران براي 

رسيدن به اهداف سياسي خود بود. 
نگاهي به راهبردهاي دولت ترامپ در شرايط فعلي نشان مي دهد 
كه دقيقا همان سياست تكراري در خصوص فشار بر مردم براي 
شورش عليه نظام دنبال مي شود؛ سياستي كه به دنبال استفاده 
از برخي عوامل داخلي به منظور تسريع آن است. با اين حال آنچه 
در سال های 96 و 97 گذشته نشان مي دهد بيانگر اين است كه  

هيچ گاه اين راهبرد به هدف اصلي خود نرسيده است. 
صرف نظر از نتيجه گيري هاي داخلي نگاهي به گزارش مراكز 
اطاعاتي امريكا نش��ان مي ده��د فش��ارهاي اقتصادي هيچ 
گاه م��ردم را عليه نظام تحريك نكرده اس��ت، به عنوان مثال 
واشنگتن پست به نقل از مايكل سينگ مشاور شوراي امنيت 
ملي دولت بوش به اثرگذاري كم تحريم ها اشاره كرد و گفت: 
»مردم ايران اثرات تحريم ه��ا را حس كرده اند اما هنوز معلوم 
نيست كه اين بحران بر رژيم اثري داشته است يا خير. ايجاد 
ناآرامي هاي داخلي يك روش براي اثرگذاري بر محاس��بات 
مقامات ايران اس��ت اما چيزي كه ما تا كنون ديده ايم اثراتي 
محدود بوده اند. مردم همواره نشان داده اند در شرايط سخت 
با بصيرت خود همراه با نظام جمهوري اسامي ايران بوده اند 
و در اين ميان خواص هستند كه بايد بار ديگر بصيرت خود را 

به مردم اثبات كنند.

نگاهي تحليلي به برنامه هاي دشمن براي سال 98 
راهبردي سوخته كه هميشه به در بسته مي خورد

گزارش 2  |  مهدی پورصفا



حس��ن حس��ن یک شنبه 
سیدرحیم نعمتی

گذشته در روزنامه انگلیسی       دورنما
گاردین نوشت: »جمع بندی 
تحوات نظامی و دیپلماتیک شش ماه اخیر جایی برای 
تردید باقی نمی گذارد؛ اسد قاطعانه در این منازعه پیروز 
شده است. حامیان سابق شورشی ها نه تنها از به چالش 
کشیدن رژیم دست برداشته اند، بلکه حاا چه علني و چه 
در خفا، با آغوش باز از این رژیم اس��تقبال می کنند.« با 
توجه به این که او از مخالفان نظام سوریه است، این حرف 
او را می توان اعتراف به واقعیتی دانست که شاید چندان 
هم برای او خوشایند نباشد اما شرایط و تحوات به نحوی 
پیش  رفته که حاا نمی تواند غیر از این چیز دیگری بگوید. 
این اعتراف به نحوی دیگر و از س��وی کشورهایی انجام 
می شود که تا همین چند وقت پیش کشورهای اصلی و 
محوری برای حمایت های سیاسی، اقتصادی و نظامی از 
گروه های تروریس��تی در س��وریه بودند اما حاا در یک 
چرخش ناگهانی 180 درجه ای رو به دمش��ق آورده اند. 
عربستان س��عودی در صدر این کشورهاست که حاا به 
مخالفان س��وری اعام کرده پرچم منتس��ب به آنها را از 
سرتاسر کشور خود جمع کرده و به جای آن پرچم رسمی 
کشور سوریه را جایگزین می کند. بازگشایی سفارت  های 
مص��ر، بحرین و ام��ارات و وعده کویت برای بازگش��ایی 
س��فارت خود در دمش��ق طی روزهای آینده نشانه  های 
دیگری است که باید دید در پس این چرخش چه اهداف 

و اغراضی وجود دارد.
  اقدام درست

حس��ن حس��ن مبنای تحلیل خود را بر تصمیم دونالد 
ترامپ، رئی��س جمهور امری��کا، برای خ��روج نیروهای 
امریکایی از س��وریه قرار داده که به نظ��ر او، این تصمیم 
مشکل مناطق شرقی را برای بش��ار اسد، رئیس جمهور 
س��وریه، حل کرد چراکه دیگر با تهدید حضور بی پایان 
امریکا در این منطقه مواجه نخواهد بود هر چند سرنوشت 
این مناطق به طور کامل معلوم نیست و باید دید بازیگرانی 

مثل روسیه، ترکیه و اتحاد دموکراتیک سوریه چه خواهند 
کرد. همین دیدگاه و تحلیل از تصمیم ترامپ در واشنگتن 
است که باعث شده از ابتدای اعام آن با رویکرد انتقادی 
مورد ارزیابی ق��رار بگیرد تا آنجا که برخ��ی این تصمیم 
ترامپ را هدیه کریس��مس او به ایران و روسیه دانستند. 
با این وجود، کس��انی هر چند بسیار اندک از این تصمیم 
ترامپ دفاع می کنند و دای��ل قابل توجهی برای دفاع از 
این تصمیم دارند. یکی از این افراد رابرت اس فورد، عضو 
ارشد مؤسس��ه خاورمیانه در دانشگاه ییل امریکا و سفیر 
س��ابق امریکا در سوریه، اس��ت که این تصمیم ترامپ را 
»درست اما به شدت نامحبوب« می داند. او این عقیده را 
که تصمیم ترامپ به معنای پیروزی سوریه و متحدانش 
اس��ت، پوچ می داند چون به نظر او؛ »حکومت بشار اسد 
هم اکنون حدود دو س��وم سوریه ش��امل تمام شهرهای 
اصلی را کنترل می کند و بخش��ی از سوریه که نیروهای 
امریکا در کنار نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل می کند 
عمدتاً بیابانی است.« فورد پارامترهای دیگر مثل ارزش 
منابع نفتی در شرق سوریه، میزان تنش در شرق سوریه، 
امنیت اسرائیل و بازگشت داعش را بررسی می کند تا به 
مخالفان تصمیم ترامپ بگوید که هیچ کدام از این موارد 
توجیهی برای ماندن نیروهای امریکا در س��وریه نیست. 
تحلیل فورد نشان می دهد که ماندن نیروهای امریکا در 
س��وریه خطای راهبردی بود که باید هر چه زودتر به آن 
پایان داده می شد و ترامپ با تصمیم به خروج این نیروها 

این کار درست را انجام داد.
  بازگشت به دمشق

روشن است که توجیه تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه 
نه تنها در واشنگتن بلکه در مراکز دیگر کشورهای غربی 
گوش شنوایی ندارد اما این تصمیم رویه دیگری از روند 
کلی در این کشورها تا کش��ورهای منطقه برای پذیرش 
واقعیت در سوریه است. این واقعیت عبارت از عبور سوریه 
از بحران هفت ساله است که فورد این موضوع را با اشاره 
به تسلط دولت سوریه بر دو سوم کش��ور یادآوری کرده 

اس��ت. این واقعیت به معنای موفقیت نظام س��وریه در 
جنگ داخلی و شکست گروه های تروریستی است که به 
ارتش سوریه اجازه می دهد تا با صدور فرمانی پایان دوره 
اجباری و احتیاطی خدمت وظیفه بخش��ی از س��ربازان 
خود را اعام کند. این دوره از سپتامبر 2010 شروع شده 
بود و حاا با کاهش قابل توجه درگیری ها و تسلط ارتش 
بر بس��یاری از مناطق، دیگر نیاز به آن نیست و به همین 
جهت، فرماندهی مرکزی ارتش و نیروهای مسلح سوریه 
پایان آن را اعام کرد. در هر صورت، ش��رایط در روزهای 
پایان��ی 2018 به نح��وی رقم خورد که به گفته حس��ن 
حسن، کشورهای عربی تحت رهبری عربستان سعودی 
»به این جمع بندی رس��یده اند که بهتر اس��ت وضعیت 
منطقه به اوضاع پیش از تح��وات 2011 بازگردد.« این 
بازگشت به آن موقع نه تنها به معنای بازگشت به سوریه و 
بازگشایی سفارت این کشورها در دمشق است بلکه قصد 
این کش��ورها برای بازگرداندن س��وریه به اتحادیه عرب 
هم به صورت جدی شنیده می ش��ود. در واقع، برکناری 
عادل الجبیر از مقام وزارت خارجه آل سعود و قرار دادن 
ابراهیم العس��اف به عنوان فردی تکنوک��رات با رویکرد 
اقتصادی به جای او بی ارتباط به این قضیه نیست چنان 
که عبدالباری عطوان، تحلیلگر سرشناس عرب، در این 

مورد می نویسد: »ما معتقدیم برکناری عادل الجبیر، وزیر 
امور خارجه عربستان از سمتش که دائم عبارت مشهور و 
جمله معروفش را مبنی بر این که بشار اسد به زور جنگ 
یا مسالمت آمیز باید از سمتش برکنار شود، تکرار می کرد 
و همچنین، همزمانی آن با بازگشایی سفارت امارات در 

دمشق امری اتفاقی نیست.«
  طمع ورزی عربی

انتخاب العس��اف به جای الجبیر به خوبی نشان می دهد 
که س��عودی ها محور اقتص��ادی را در چرخ��ش خود به 
سمت دمش��ق مد نظر دارند. طبیعی است که با توجه به 
خرابی های عظیم هفت سال جنگ، س��وریه امروز بیش 
از هر چی��ز نیازمند کمک های اقتصادی برای بازس��ازی 
این خرابی ها اس��ت که البته نقش کسی مثل العساف در 
اینجا برجسته می ش��ود. با داشتن سمت های نمایندگی 
عربس��تان در صن��دوق بین المللی پ��ول و بانک جهانی، 
معاونت رئیس بانک مرکزی، وزیر مشاور در امور دارایی و 
عضویت در هیئت مدیره شرکت نفتی آرامکو در کارنامه 
خود گزینه مناسب سعودی ها اس��ت تا به این حوزه وارد 
شده و با حمایت ها اقتصادی از سوریه نه تنها سابقه تیره 
این چند سال به نحوی کنار گذاش��ته شود بلکه تأثیری 
بر تصمیم گیری ها دمش��ق بگذارند. ش��اید به جهت این 

دست حمایت ها است که روزنامه اکونومیست پیش بینی 
بااترین نرخ رشد اقتصادی را برای سوریه در سطح جهانی 
کرده است. این روزنامه روز دوم ژانویه با انتشار مقاله ای 9/9 
درصد را برای رشد تولید ناخالص داخلی سوریه پیش بینی 
کرد که بااترین میزان رشد در میان کشورهای دنیاست. 
به هر حال، دارهای نفتی تنها ابزار در دست سعودی ها 
و متحدانش برای بازگش��ت به دمشق اس��ت و امارات به 
عنوان نزدیک ترین متحد نخس��تین گام را برداش��ته که 
بعد از بازگشایی سفارتش در دمشق، انتظار می رود روند 

کمک های اقتصادی به سوریه را نیز شروع کند.
شکی نیست که سعودی  و متحدانش از این ابزار تنها برای 
رفع کدورت های گذشته با دمشق استفاده نمی کنند بلکه 
اهداف خاص سیاسی را نیز مد نظر دارند. دو هدف اصلی 
سیاسی می تواند در تجدید نظر دمش��ق نسبت به روابط 
نزدیکش با ایران باش��د و دیگری آوردن س��وریه در صف 
مخالفان ترکیه. هر چند سعودی  و متحدانش در طول این 
سال ها همواره س��عی در جبهه گیری علیه ایران داشتند 
اما با بروز بحران بین آنها و قطر از ژوئن 2017 باعث ظهور 
جبهه گیری جدید بین این کشورها با ترکیه شد که در این 
بحران از قطر حمایت کرده است. به عبارت دیگر، دار نفتی 
اهرم سعودی ها و متحدانشان در دمشق برای رسیدن به 

این دو هدف است اما مسئله این است که اهرم آنها تا چه 
میزان کارآیی خواهد داشت. سفر اخیر عمر البشیر، رئیس 
جمهور س��ودان، به دمشق و س��فر ولد عبدالعزیز، رئیس 
جمهور موریتانی، در روزهای آت��ی از جهت به کار افتادن 
این اهرم ارزیابی ش��ده و حتی برخی گم��ان برده اند که 
سعودی ها از همین حاا می خواهند با این نوع مشوق های 
سیاسی، دمشق را ترغیب به دور کردن از ایران بکنند. هر 
چند این نوع گمانه زنی ها در منطقه و با حمایت سعودی ها 
تقویت می ش��ود اما واقعیت این اس��ت که اتحاد سوریه و 
ایران در خال هفت سال جنگ چنان در هم تنیده شده 
که حاا نمی توان حتی با به کار افتادن این اهرم نیز انتظار 
تغییری در آن را داشت. در مقابل، مسئله ترکیه وضعیت 
کامًا متفاوتی دارد و در این مورد می توان انتظار داشت که 
سوریه بی میل نیست تا با استفاده از سعودی ها و متحدانش 
به نحوی بر ترکیه فشار وارد کند. تارنمای دبکا نزدیک به 
ارتش رژیم صهیونیستی خبر از پذیرش دولت سوریه برای 
حضور افس��ران اماراتی و مصری در ش��هر منبج داده این 
اقدام را در جهت بخشی از تاش ها برای مقابله با مداخله 
ترکیه در این شهر تفسیر کرده است. این یک نمونه روشن 
است از این که دمشق چگونه می تواند برای کنترل ترکیه 
از جبهه  مقابل عربی اس��تفاده کند به خصوص این که در 
نگرش ضداخوانی با این جبهه اشتراک نظر دارد اما این نوع 
همکاری با جبهه عربی را نمی توان به معنای ورود سوریه به 
این جبهه علیه ترکیه تفسیر کرد.  به این ترتیب، استقبال 
دمشق از حمایت های اقتصادی س��عودی ها و متحدانش 
و همکاری با آنها در مقابل ترکیه تنه��ا می تواند حرکات 
تاکتیکی با هدف کنترل ترکیه در مرز شمالی و بازسازی 
کشور باشد و نه چیزی بیشتر از این و جبهه عربی سعودی ها 
و متحدانش همان گونه که جزو شکس��ت خورده های این 
هفت سال جنگ س��وریه بوده اند، نخواهند توانست با این 

اهرم به اهداف خود در هر دو زمینه برسند.

ایاات متحده پس از آنکه 
سجاد مرادی کارده

      رویکرد
در اکتبر س��ال گذش��ته 
میادی )2018( ترتیبات 
خروج از سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد را 
فراهم آورد، سرانجام در اولین روز سال جدید میادی به 
صورت رسمی از این نهاد بین المللی خارج شد. کاخ سفید 
به رهبری دونالد ترامپ در بیان چرایی این خروج اعام کرد 
سازمان یونسکو به دلیل آنچه وی اقدامات ضداسرائیلی و 
حمایت از فلسطین خواند، فاقد کارایی ازم است. خروج 
امریکا در حالی انجام گرفت که این کش��ور از س��ویی از 
مهم تری��ن کش��ورهای مؤس��س ترتیب��ات بین المللی 
این چنینی است و از طرف دیگر نیز طی بیش از 20 سال 
گذشته و به طور مشخص از سال 1991 تا 2018 حتی از 
پرداخ��ت حق عضوی��ت خود در س��ازمان یونس��کو نیز 
خودداری کرده است. سیاست خارجی امریکا طی حدود 
دو سال گذشته از دوره ریاست جمهوری ترامپ رویکردی 
مبنی بر خ��روج از نهادهای بین الملل��ی و توافقنامه های 
دوجانبه و چندجانبه را در پیش گرفته که در اصطاح به 
»دکترین خروج« نیز معروف ش��ده است. به رغم تفاوت 
دیدگاه ها در موقتی بودن این مس��ئله برای واشنگتن یا 
راهبردی بودن آن، ای��ن رویکرد ریش��ه در اصول کان 

سیاست خارجی امریکا در دوره جدید دارد. 
نکته مش��خص در اینج��ا تغییر رویکرد کان سیاس��ت 
خارجی امریکا از بین المللي گرایی لیبرال در دوره اوباما 
به وج��ود واقع گرایی به انضم��ام ملی گرای��ی افراطی با 
تأکید بر انزواگرایی برتری طلب و یکجانبه گرایی در دوره 
کنونی اس��ت. باراک اوباما از نهادهای بین المللی به ویژه 
نهادهای تابع سازمان ملل متحد در جهت ایجاد اجماع 
در راستای تأمین منافع خارجی امریکا استفاده می کرد 
اما اکنون ترامپ معتقد اس��ت سازمان های بین المللی تا 
جایی مطلوب تلقی می ش��وند، که تنها در خدمت منافع 

امریکا قرار گیرن��د؛ در غیر این ص��ورت عضویت در آنها 
نه تنها غیرضروری بلکه نوعی محدودیت برای ابزارهای 
قدرت ایاات متحده نیز به حس��اب می آید. این رویکرد 
ترامپ دارای سه معنای به هم پیوسته و البته واقع گرایانه 
اس��ت. در درجه اول از نظر وی در جهانی که بسیاری از 
واحدهای آن از جمله دولت امری��کا نمی توانند حتی در 
کوچک ترین مس��ائل در بین خود به تفاهم دست یابند 
و اصواً بسیاری از دولت ها فهم مشترک و مفهوم منافع 
جمعی در قالب س��ازمان های بین المللی را قبول ندارند، 
تنها راهی که باقی می ماند، تکی��ه بر منافع فردی صرف 
اس��ت. در درجه دوم ترامپ، امریکا را ابرقدرتی می داند 
که قادر اس��ت با تکیه بر ابزارهای قدرت خویش از قبیل 
ابزارهای نظامی، اقتصادی و... ترتیبات بین المللی را نادیده 
گرفته و رأس��اًَ به امور مختلف بپردازد. به عبارتی، قدرت 
امریکا باعث می شود تا بتواند به اهداف خود دست یابد و 
فارغ از قید و بند نهادهای جهانی سلطه خود را برای مدت 
طوانی تری حفظ کند. در درجه سوم این رویکرد ترامپ 
مصداق تأکید بر اصل خودیاری از سوی دولت ها در نظام 
بین الملل آنارشیک کنونی است. از نظر ترامپ از آنجا که 
نهادهای بین المللی نظیر یونسکو محدودیت های مختلفی 
را بر امریکا اعمال می کنند، بنابراین خروج از آنها یکی از 
وجوه بقای امریکا به عنوان ابرقدرت است و ازمه آن نیز 
خودیاری است. به عبارتی از آنجا که امریکا به عنوان یکی 
از واحدهای نظام بین الملل از میزان قدرت رقبا بی اطاع 
است و طی چند سال اخیر به شدت درگیر موازنه با رقبا 
در موضوعات مختلف شده اس��ت، تأکید بر توانایی های 
خویش به جای تکیه بر سازمان های بین المللی بهترین 
گزینه به نظر می رسد. این مسئله همچنین به این کشور 
اجازه می دهد در هر زمان و در هر نقطه که منافعش اقتضا 
کند وارد عمل شود و برعکس در جایی که منفعتی برایش 

متصور نیست از دخالت بپرهیزد.

مشخصه دیگری که رفتار ترامپ در خروج از یونسکو و سایر 
نهادها را توضیح می دهد، ملی گرایی محافظه کارانه و افراطی 
است. مخالفت ترامپ با توافقنامه های تجارت آزاد مانند نفتا 
و پیمان تجاری اقیانوس آرام، کاه��ش قابل توجه بودجه 
کمک های خارجی امریکا، کاهش تعهدات خارجی امریکا 
در قبال اتحادهایی همچون ناتو و حتی عربستان سعودی 
و حمایت وی از افزایش بودجه نظامی و در نتیجه افزایش 
قدرت نظامی امریکا، مؤید همین ملی گرایی افراطی است. 
این ملی گرایی ترامپ همچنین باعث می شود تا بر حفظ و 
گس��ترش بیش از پیش منافع ملی امریکا از طریق نوعی 
انزواگرایی برتری طلب پافشاری کند. انزواگرایی برتری طلب 
به جای محدودس��ازی نقش امریکا در نظام بین الملل، به 
دنبال صیانت از هژمونی جاری این کشور و نیز جلوگیری 
از بروز هرگونه چالش در برابر آن است و باعث شده امریکا 
تمایلی به افزایش همکاری ها و تعامات در سطح بین المللی 
نداشته باشد. یکجانبه گرایی روی دیگر رویکرد امریکا در 
خروج از نهادهای بین المللی است. یکجانبه گرایان از اساس 
با عضویت و همکاری امریکا در نهادهای بین المللی به علت 
کاهش آزادی عمل این کشور مخالف هستند؛ بنابراین از 
آنجا که از نگاه آنان تعهدات بین الملل��ی همواره می تواند 
رفتار دولت ها را بر مبنای قوانی��ن بین المللی و هنجارها و 
قواعد جهانی محدود سازد، تکروی امریکا بر همکاری با دیگر 

کشورها و یا توافق های بین المللی ترجیح دارد.
فوری ترین نتیجه این رویکرد ترامپ را نیز می توان به خطر 
انداختن صلح و امنیت بین الملل��ی ارزیابی کرد. خروج 
ترامپ از نهادهای بین المللی ک��ه هدف غایی آنها حفظ 
صلح و امنیت بین المللی است، بیش از پیش نشان می دهد 
که امنیت برای وی ب��ه مثابه یک کاا اس��ت. نهادهای 
بین المللی با وجود کاستی هایی که اغلب دارند، در شرایط 
کنونی تنها مرجعی هستند که فراتر از دیدگاه ها و منافع 
دولت ها تصمیم های ازم را برای کاهش ناامنی بین المللی 
اتخاذ می کنند اما دولت امریکا تمایلی به تبعیت و اقدام 
در چارچوب این نهادها ن��دارد. نتیجه دیگر این موضوع 
را باید گسترش تعهد امریکا در قبال رژیم صهیونیستی 
در مقابل س��ایر متحدین این کشور دانس��ت. ترامپ در 
واکنش تند خود نسبت به قطعنامه 2334 شورای امنیت 
س��ازمان ملل مبنی بر محکومیت فعالیت شهرک سازی 
رژیم صهیونیستی در اراضی اش��غالی در دسامبر 2016 
اعام کرد پس از آغاز ریاست جمهوری او اجازه نخواهد 
داد بی احترامی به این رژیم ادامه یابد. نتیجه این رویکرد 
به نوعی خود را در خروج امریکا از یونسکو نشان داد. در 
مجموع باید گفت رویکرد این چنینی دولت امریکا باعث 
شده نقش سازمان های بین المللی به مراتب در استقرار 
صلح بین المللی و حل معضات نظام بین المللی کم شود. 
در این بین دولت های ملی گرای��ی همچون ترامپ هیچ 
ارزشی برای س��از و کارهای بین المللی در مقابل منافع 
امریکا و رژیم صهیونیستی قائل نیستند و این سازمان ها را 
به عنوان بخشی از مشکل می پندارند تا بخشی از راه حل.
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88498444س��رويس بين الملل

 طمع عربی
به سوریه پس از جنگ

 انتقام از ترکیه و گسستن پیوندهای تهران- دمشق 
از جمله اهداف این روزهای بازندگان جنگ 7ساله است

دکترین خروج امریکا
سیاست امریکا از بین المللی گرایی لیبرال اوباما به ملی گرایی افراطی ترامپ چرخش کرده است

استقبال دمشق از حمایت های اقتصادی 
س�عودی ها و متحدان�ش و هم�کاری 
با آنه�ا در مقاب�ل ترکیه تنه�ا  می تواند 
حرکات تاکتیکی با ه�دف کنترل ترکیه 
در مرز ش�مالی و بازسازی کش�ور باشد 
و نه چیزی بیش�تر از ای�ن و جبهه عربی 
سعودی ها و متحدانش همان گونه که جزو 
شکست خورده های این هفت سال جنگ 
س�وریه بوده اند، نخواهند توانست با این 

اهرم به اهداف خود برسند
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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبریزی
دی م�اه س�ال 1393 در بحبوح�ه نب�رد 
ب�ا تروریس�ت   های تکفیری رزمن�دگان در 
مرزهای ش�رقی کش�ور مس�ئولیت تأمین 
امنیت را برعهده داش�تند. در هفتم دی ماه 
سه نیروی لشکر 19 فجر ش�یراز به نام های 
»اکبر عبداه نژاد«، »ق�درت اه ماندنی« و 
»موس�ی نصیری بیات« در منطقه س�راوان 
به دس�ت اش�رار و ترویس�ت ها به شهادت 
رس�یدند. ش�هید عبداه نژاد متولد  1354 
فرمانده گردان 105 علی ب�ن حمزه بود که با 
عشقی بی پایان می خواست به مردم محروم 
س�راوان خدمت کند و مردم منطق�ه هم از 
صمیم قلب او را دوس�ت داش�تند. با اینکه 
تروریست ها اجازه ندادند تا خدمات شهید 
عبداه نژاد در این ش�هر کامل شود ولی نام 
نیک ایشان همچنان میان مردم باقی مانده 
است. شهید عبداه نژاد 13 سال با همسرش، 
مریم ش�جاعی زندگی کرد که حاصل آن 3 
فرزند پسر است. همسر شهید در گفت وگو 
با »جوان« از زندگی مش�ترک و ویژگی های 
اخاقی شهید می گوید که در ادامه می خوانید.

آشنایی شما با شهید از کجا شروع شد 
و چگونه به ازدواج ختم شد؟

من در 17 س��الگی ازدواج ک��ردم و وقتی دفتر 
خاط��رات آن س��ال هایم را می خوانم، می بینم 
نوشته ام خدایا یک مرد مؤمن و متعهد نصیبم 
کن. خواستگار زیاد داشتم ولی کسی که مدنظرم 
باشد را پیدا نمی کردم. با خواهر آقای عبداه نژاد 
دوس��ت بودم و ایشان پیش��نهاد خواستگاری 
را مطرح کرد ک��ه قبول نکردم. خواهر ایش��ان 
خیلی اصرار کرد و در آخر گفتم خدایا دس��ت 
تو می سپارم و قبول کردم که آقای عبداه نژاد 
به خواس��تگاری ام بیاید. همان شب که ایشان 
به خانه مان آمد قفلی روی دهانم زد و نتوانستم 
نه بگویم. وقتی با هم صحب��ت کردیم اخاق و 
رفتارشان خیلی به دلم نشست. ایشان آن زمان 
24 سال سن داشت و در نهایت صداقت و سادگی 
با من صحبت کرد. با جرئت تمام می گویم نمونه 
یک انسان کامل بود. هر آنچه که از خصوصیات 
یک فرد مؤمن، متعهد و وایی می توانم پیدا کنم 
در وجودشان بود. ایش��ان خیلی خوش اخاق، 
خیلی صب��ور، مهرب��ان و متعهد ب��ه خانواده و 
ش��غلش بود. هر کس یک بار اکبرآقا را می دید 

جذب و شیفته اخاق و رفتارش می شد. 
آن زمان درباره سختی های کارشان و 

احتمال شهادت شان صحبتی کردند؟
ایشان کَاً در مأموریت بود و من با سختی های 
کارشان آشنایی داشتم. در دوران عقد و حتی 
زمانی ک��ه عروس��ی کردیم ایش��ان خیلی به 
مأموریت می رفت. نوروز سال 1385  پسرمان 
تازه به دنیا آمده بود و حاج��ی مأموریت بود و 
در کنارمان نبود. ش��ب عید به خانه زنگ زد و 
صحبت کردیم و دوباره صب��ح زود هم تماس 
گرفت. م��ن از اینکه با این فاصل��ه کوتاه زنگ 
می زند تعجب کردم. بعد که به خانه برگش��ت 
گفت یک عملیات سخت داشتیم و من احتمال 
شهادتم را می دادم و می خواستم بیشتر صدایتان 
را بش��نوم. چنین روحی��ه ای را از همان زمان 
داش��ت. خیلی احترام ب��زرگ و کوچک را نگه 
می داشت. هر زمان به خانه مادرشان می رفتیم 
دس��ت مادرش را می بوس��ید و می گفت مادر 
من خاک پای تو هستم. اکبرآقا در 10 سالگی 
پدرش فوت می کند و یتیم می شود و مادرشان 
با سختی فرزندانش را بزرگ می کند. در زندگی 
مشترک مان هم این احترام گذاشتن خیلی زیاد 

بود و هیچ وقت گله و ش��کایتی بین مان  پیش 
نمی آمد. آن ق��در به هم احترام می گذاش��تیم 
برایمان عجیب بود چط��ور برخی زوج ها با هم 
دعوا و کش��مکش دارند. اگر مشکلی بین مان 
پیش می آمد سعی می کردیم هرکدام زودتر پا 
پیش بگذاریم و خیلی منطقی مشکل مان را حل 
کنیم. اجازه نمی دادیم اختاف سلیقه ها باعث 
ناراحتی مان ش��ود. اگر ناراحتی پیش می آمد 
چند دقیقه بیشتر طول نمی کشید تا ناراحتی ها 
رفع شود. خیلی با هم هماهنگ بودیم و تفاهم 
زیادی داش��تیم و آن قدر زندگی مان خوب بود 
من ترس از دس��ت دادن این زندگی را داشتم. 
ایش��ان گاهی زمان زیادی را در مأموریت بود 
ولی زمانی که با هم بودیم خیلی برای هم وقت 
می گذاشتیم و با هم حرف می زدیم. از آینده و 
آرزوها و تربیت بچه ها می گفتیم. ایشان نامه های 
زیادی برایم نوشته که یادگاری های ارزشمندی 
برایم هستند. می گفت در زندگی یک خواسته 
از شما دارم و این است که در کار خدا تحت هیچ 
شرایطی چرا نیاوری. دوست نداشت اگر اتفاقی 
می افتد بگویم خدا چرا من؟ من قبل از شهادت 
ایشان پدر، برادر و خواهرم را از دست داده بودم 
و همیشه ترس از دس��ت دادن همسرم را هم 
داش��تم. به خاطر همین می گف��ت باید به من 
قول بدهی در کار خدا چرا نیاوری و شاید عمر 
زندگی مان کوتاه باشد ولی همیشه و تحت هر 
شرایطی کنار تو و بچه ها هستم. به من می گفت 
طول زندگی مهم نیس��ت بلکه عرض زندگی 
اهمیت دارد. در ای��ن مدت هم خیلی زیبا کنار 
هم زندگی کردیم. می گفت طوری زندگی کنیم 
که وقتی در آینده پشت سرمان را نگاه می کنیم 
هیچ نقطه سیاهی نباشد. می گفت زندگی اصلی 
و ابدی ما آن دنیاست و تأکید می کرد در زندگی 
طوری زندگی کن و بچه ها را طوری تربیت کن 
که فقط رضایت خدا ماک باشد. می گفت اگر 
خدا و ائمه از ما راضی باشند و مهر تأییدشان به 

زندگی مان بخورد جای هیچ نگرانی نیست.

پس ایشان احتمال می دادند شاید یک 
روز شهید شوند و کنار شما و فرزندان 

نباشند؟
ش��ش ماه آخری که با هم زندگ��ی می کردیم 
خیلی می گفت خانم دعا کن من ش��هید شوم. 
من می گفتم دوس��ت ندارم در این سن و سال 
شهید شوی ولی ایش��ان می گفت اوج سعادت 
مرد در 40 سالگی است. آخر هم در 39 سالگی 
شهید شد. یکی از بزرگ ترین آرزوهایش این بود 
مرگش توأم با شهادت باشد. خیلی از صبح ها من 
با گریه ایشان سر نماز بیدار می شدم. بارها گفته 
بود دعا کن تا عاقبتم ختم به شهادت شود. من 
می گویم حیف بود اکبرآقا با مرگ طبیعی از دنیا 
برود و شهادت حقش بود. اگر با مرگ طبیعی از 

دنیا می رفت در حقش اجحاف می شد.
شما راضی بودید س�ختی ها را تحمل 

کنید تا ایشان در جوانی شهید شود؟
روز اولی که اسم سراوان را آورد من »نه« آوردم 
و گفتم اجازه نمی دهم به س��راوان بروی. خیلی 
با من صحبت کرد و من می گفتم راضی نیستم 
به س��راوان بروی اما می گفت اگر من و امثال ما 
نرویم پس چه کس��ی می خواهد از کشور دفاع 

کند؟ می گفت امنی��ت ناموس مان برایم خیلی 
مهم اس��ت و نمی گذارم این امنیت از بین برود. 
در آخر گفتم راضی هس��تم بروی ولی باید قول 
بدهی سالم برگردی. به من گفت خانم مطمئن 
باش به وقتش خدا راضی ات می کند. اان به این 
نتیجه رسیده ام که خدا خودش مرا راضی کرد. 

اواخر که اسم ش��هادت می آورد جانمازم را پهن 
می کردم و می گفتم خدایا هر طور می خواهی من 
را امتحان کن ولی با مرگ اکبر مرا امتحان نکن، 
من ظرفیتش را ندارم. من هنوز سالگرد خواهرم 
را نگذرانده بودم و تحمل یک اتفاق درباره شوهرم 
را نداش��تم. آن قدر خوب و مهربان بود احساس 
می کردم او را از دس��ت می دهم چ��ون مال این 
دنیا نیست. اان به این نتیجه رسیدم کسی که 
عاشق شهادت شد در قید و بند این دنیا نیست 
و آزادگی دارد. وقتی جهل ما نسبت به شهادت 
از بین برود جایگاه ش��هید و ش��هادت برای مان 
مش��خص می ش��ود. ما می خواهیم دین مان را 
به جوانان بشناس��انیم باید مثال هایی از سیره 
شهدا بیاوریم. آقای عبداه نژاد مخلصانه از خدا 
خواست و در میان این لشکر فقط سه نفر شهید 
ش��دند. حتماً لیاقت و جایگاهی داش��ته و خدا 
نمی خواس��ته با مرگ طبیعی از دنیا برود. یک 
روز آقای عبداه نژاد به خانه آمد و گفت س��ریع 
رانندگی کردم ت��ا زودتر برس��م و پیش بچه ها 
باشم. من گفتم تند آمدی که تصادف کنی و از 
دنیا بروی؟ در سالن ایستاد و محکم به سینه اش 
کوبید و گفت این تن نه با تصادف و نه با مرگ در 
رختخواب از دنیا می رود. گفت��م پس چطور از 
دنیا می رود؟ گفت خ��دا خودش خوب می داند. 
اوایل پسر دومم خیلی گریه می کرد و می گفت 
نباید می گذاشتی بابا برود من هم دوست داشتم 
مثل بقیه پدر داشته باشم. من به بچه ها می گفتم 
هیچ وقت میدان نبرد م��رگ را جلو نمی اندازد. 
می گویم مقدر ب��وده که پدرت��ان در 7 دی ماه 
1393 از دنیا برود و الهی شکر که با عزت و افتخار 
و شهادت از دنیا رفت. می گویم طوری رفتار کنید 
که آن دنیا پدرتان ما را شفاعت کند. خدا را شکر 
می کنم که شوهرم در این سن و سال زیباترین 
مرگ را انتخاب کرد. می گویند ش��هادت مرگ 

تاجرانه است که ایشان انتخاب کرد.
بع�د از آن س�ختی ها و داغ های�ی که 
دیدید چطور به این صبر و ش�کیبایی 

رسیدید؟
 خودم هم تعجب می کنم. اگر ش��وهرم شیفت 
ب��ود از روز قبل به من نمی گف��ت چون تحمل 
دوری اش را نداشتم و مثل بچه ها شروع به گریه 
می کردم. تحمل یک ش��ب دوری و ندیدنش را 
نداشتم. ظهرها سفره ناهار را پهن می کردم و اگر 
تا 4 عصر هم طول می کشید لب به غذا نمی زدم 
تا برسد. اان می گویم خدایا این صبر را خودت 
در دلم انداختی و شهید هم کمکم کرده است. ما 
زوج خاص و زبانزدی بودیم و می گویم خدایا این 
صبر را چطور در دلم گذاشتی. خودش می گفت 
به موقعش خدا به تو صبر می دهد. بیشتر مواقع 
می گفت محکم، صب��ور و مرد ب��اش. اان هم 
صبوری پیشه می کنم تا فرزندان مان را به خوبی 

تربیت  کنم.
زمانی که خبر شهادت را به شما دادند 

چه حس و حالی داشتید؟
از ش��ب قبل تمام کارهای عقب مان��ده خانه را 
انجام داد. شب به حرم شاهچراغ رفتیم و زیارت 
کردیم. آنجا نمایش��گاهی از عکس شهدا بود و 
ایش��ان ابتدا دستی روی عکس ش��هدا کشید 
بعد دس��تش را روی صورت خودش کش��ید و 
همین طور اش��ک می ریخت. فردا صبح ساعت 
10 که می  خواس��ت برود من ب��ا گریه دوربین 
آوردم و ایشان می گفت خانم هر چه می  خواهی 
عکس بگیر. عکس های زیادی گرفتم و ایشان در 
عکس ها خیلی شیطنت و ش��وخی کرد. زمانی 
که می خواست برود جلوی در خانه گفت خانم 
بیا قولی به هم بدهیم هر کدام زودتر رفتیم آن 
دنیا منتظر هم بمانیم. با ش��نیدن این حرف ته 

گفت وگوی »جوان« با همسر شهید »اکبر عبداه نژاد« از شهدای امنیت کشور که در دی ماه 1393 آسمانی شد

قلباوجاييايستادکهبرايمحروميتمردمشدلميسوزاند

بار اولی که به سراوان رفت و برگشت 
گفت آن منطقه خیلی محروم اس�ت 
و می خواه�م ب�ه فرمانده م�ان بگویم 
مح�ل کارم را آنج�ا بین�دازد. قلبش 
ب�رای م�ردم آن منطق�ه می تپی�د. 
عزمش را جزم کرده بود برای خدمت 
به آنج�ا ب�رود. در این م�دت خیلی با 
آنها دوس�ت ش�ده بود. قبل از رفتن 
مقداري برایشان وس�ایل خرید تا به 
مردم آنجا بده�د. هدفش خدمت بود 
و خیلی مردم منطقه را دوست داشت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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دلم خالی شد. بعد از 13 روز از مأموریتش سابقه 
نداشت شب زنگ بزند. زنگ زد و 20 دقیقه با من 
و بچه ها حرف زد. چند بار گفت خانم حالم کن 
خیلی در زندگی تنهایت گذاشتم. این بار وقتی 
که رفت تمام خانواده اضطراب داشتیم و  حتی 
خواهرش نذر کرده بود اکبرآقا به سامت برگردد. 
همان ش��ب گفتم حاجی این بار خیلی راحتم و 
استرس و اضطراب ندارم و ایشان هم گفت من 
هم خیلی راحتم و انگار به شما وابستگی ندارم. 
ایش��ان فردا همراه دو همکار دیگرش در ساعت 
4 بعد از ظهر شهید می شود. من در همان ساعت 
یک پیام عاشقانه برایشان فرستادم که هیچ گاه 
به دستشان نرس��ید. همان شب تمام لباس ها و 
کمدهایش را مرتب کردم. استرس داشتم و فقط 
می خواستم خودم را سرگرم کنم تا شب بگذرد. 
فردا صبح ساعت 7 زنگ خانه را  زدند و در خانه را 
که باز کردم چند نفر را با لباس نظامی دیدم که 
می گفتند از طرف پ��ادگان برای دیدار آمده ایم. 
من تعجب کردم و گفتم اجازه بدهید به شوهرم 
زنگ بزنم. موبایلش را جواب نداد. بعد به یکی از 
همکارانش زنگ زدم و ایشان هم جواب نداد. آنها 
رفتند و دوباره در خانه را زدند و این بار یک خانم 

هم همراهشان بود. خیلی تعجب کرده بودم و از 
خواهرم پرسیدم چرا اینها آمده اند؟ هیچ حرفی 
نمی زدند و حتی چای هم  نخوردند. دوباره زنگ 
خانه به صدا درآمد که این بار برادر و پدر شوهرم 
را با لباس مشکی دیدم. نمی دانم چطور خودم را 
به کوچه رساندم. حال اکبر را می پرسیدم و آنها 
می گفتند چیزی نیست و اکبر زخمی شده. فقط 
چادرم را روی سرم انداختم و شرمم شد جلوی 
دیگران گریه کنم. من تا سه روز یک قطره اشک 
از چشمانم بیرون نیامد. از بس گریه نکرده بودم 
زیر گلویم ورم کرده بود. باورم نمی شد و می گفتم 
اینها الکی می گویند. فکر نمی کردم به این زودی 
چنین خبری را بش��نوم. فقط موقع تشییع باا 
سرش نشس��تم و نگاهش می کردم و می گفتم 
حاجی قولت یادت باش��د، حاجی ق��ول دادی 
منتظرم می مانی و من هم قول می دهم منتظرت 
می مانم و فقط می گفتم حاجی خس��ته نباشی 
و قولت یادت نرود. آن ق��در گریه نکرده بودم که 
دیگران می خواس��تند گریه کنم و در آخر س��ر 
خاکش اش��کم درآمد. اان خدا را شکر می کنم 
با گذشتن از عزیزترین عزیزم به نظام و انقاب و 

رهبر ادای دین کردم. 
ایشان دوست داش�ت جهت خدمت به 

آن مناطق برود؟
خودش فرمانده گردان بود و می توانست نرود. بار 

اولی که به سراوان رفت و برگشت گفت آن منطقه 
خیلی محروم است و می خواهم به فرمانده مان 
بگویم محل کارم را آنجا بین��دازد. قلبش برای 
مردم آن منطقه می تپی��د. عزمش را جزم کرده 
بود برای خدمت به آنجا برود. در این مدت خیلی 
با آنها دوس��ت ش��ده بود. قبل از رفتن مقداري 
برایش��ان وس��ایل خرید تا به مردم آنجا بدهد. 
هدفش خدمت ب��ود و خیلی م��ردم منطقه را 

دوست داشت.
شهادت شان چطور اتفاق افتاد؟

ایشان می گفت وقتی به سیستان و بلوچستان رفتم 
دوست دارم آنجا مثل شهید شوشتری کار کنم. 
دوستانشان تعریف می کنند حاجی فرمانده محور 
منطقه بودند و به پاسگاه ها سرکشی می کردند. 
یک روز یکی از روس��تاهای منطقه آب نداشته و 
ایشان پمپ آب را پشت ماشین می گذارد و با دو 
همکار دیگرش می خواستند پمپی برای آبرسانی 
تهیه کنند. همان روز هم اش��رار می خواستند به 
یکی از پاسگاه های منطقه حمله کنند. وقتی آقای 
عبداه نژاد از منطقه عبور می کردند اشرار کمین 
زده بودند و از سه طرف حمله می کنند و هر سه نفر 
شهید می شوند. شبی که قرار بود شهید شود یکی 
از همکارانش تعریف کرد ایشان همه ما را باای 
پشت بام پاس��گاه جمع کرد و برای مان صحبت 
کرد و گفت دوست دارید چطوری شهید شوید؟ 
ما هم خندیدیم و حرفش را جدی نگرفتیم. گفتم 
حاج اکبر خودت دوست داری چطور شهید شوی؟ 
چند لحظه مکث کرد و گفت دوست دارم تیر به 
سرم بخورد. زمانی هم که شهید شد تیر به سر و 
صورتش خورده بود. مطمئنم اگر ایشان در سراوان 
شهید نمی شد در سوریه شهید می شد. مدتی هم 

دنبال رفتن به عراق بود. 
در پایان اگر خاطره ای از ایش�ان دارید 

برایمان بگویید.

مدتی بعد از شهادت ایشان خانمی که از اقوام و 
آشنایان نبود زیاد سرخاک شهید می آمد. یک 
روز پرسیدم شما شهید را می شناسی؟ گفت تا 
قبل از شهادت نمی شناختم و بعد از شهادت تازه 
ایشان را شناخته ام. بعد تعریف کرد دو ماه قبل 
از اینکه آقای عبداه نژاد شهید شود خواب دیدم 
اینجا آقایی با لباس نظامی ایستاده و برای 200 
نفر صحبت می کند. گفت صحبت هایش که تمام 
شد من پیش این آقا رفتم و گفتم مشکلی دارم 
و شما از خدا بخواه مشکلم حل شود. گفت خانم 
من دو ماه دیگر پیش امام حسین)ع( می  روم و 
به ایشان مشکلت را خواهم گفت. خانم تعریف 
می کرد بع��د از آن خواب من هر ش��ب به جایی 
که ایشان ایس��تاده بود می آمدم و دنبال ایشان 
می گشتم. چند هفته گذشت و ایش��ان را پیدا 
نکردم.  ی��ک روز خبر دادند ش��هید آورده اند و 
ایشان هم سریع به گلزار شهدا می رود. می گفت 
عکس شهید را که دیدم زانوهایم شل شد و روی 
زمین افتادم. گفت کسی که سخنرانی می کرد 
همین شهید شما بود و حس��اب کردم دیدم آن 
روز دو ماه از خواب من گذشته بود. از آن به بعد 
من هر روز سر خاک شهید می آیم. این خاطره و 
خواب خیلی برایم جالب و مه��م بود. خودم هر 
وقت سر خاک شهید می آیم می گویم حاجی به 

تو غبطه می خورم، خوش به سعادتت! 

ش�ش ماه آخ�ری که ب�ا ه�م زندگی 
می کردی�م خیلی می گف�ت خانم دعا 
کن من ش�هید ش�وم. م�ن می گفتم 
دوس�ت ن�دارم در این س�ن و س�ال 
ش�هید ش�وی ولی ایش�ان می گفت 
اوج س�عادت مرد در 40 سالگی است. 
آخر هم در 39 س�الگی ش�هید ش�د
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وي ژه كودك ونوجوان

داس��تان تصويري : تجربه

* خيالباف ها 
اولي : قصد کرد م همه   جواهرات و الماس هاي روي زمين را بخرم!
د ومي: قصد بيجايي کرد ي ، من اصا قصد فروش آن ها را ند ارم!

بعدازظهر بود. من و ابراهيم در پارك محله مش��غول 
واليبال بوديم. ابراهيم اهل جنوب بود. با همان لهجه 
شهرستاني اش همانطور كه آماده مي شد به توپ ضربه 
بزند،گفت:»اينُوم آخري��ش.« بعد ضربه محكمي به 
توپ زد و توپ از بااي سر من گذشت و من نتوانستم 
آن را بگيرم. توپ روي درخت افتاد و همانجا ابه اي 
ش��اخه ها گير كرد. ابراهيم گفت:»ُمو رُفتم.«من كه 
ديدم زحمت آوردن توپ به گردنم افتاده است،گفتم: 
»اِبي خيلي نامردي اگه توپ خودت بود هم ميذاشتي 
ميرفتي؟«ابراهيم گفت:»كار داروم، داره دير ميشه. 
اِمش��ُو* نون نداريم بايد برُوم نونوويي.«با دلخوري 
گفتم: »باشه اين كارت يادم ميمونه!« ابراهيم گفت: 
» طوري ني، چندتا لََقت*بزني به درختو ميفته.« بعد 
راهش را گرفت و رفت. ابتدا سعي كردم با پرتاپ چند 
سنگ توپ را بيندازم اما توپ در ميان انبوه شاخه ها 
محكم گير كرده بود. دوچرخ��ه ام را كنار تنه درخت 
تكيه دادم و با كم��ك آن خودم را ب��ه بااي درخت 
رساندم. در كنار توپ كيف قهوه اي رنگي كه ابه اي 
شاخ و برگ درخت پنهان شده بود نظرم را جلب كرد. 
توپ را به زمين انداخته و كيف را برداش��ته و پايين 
آمدم. كيف نو، س��الم، حجيم و س��نگين بود. معلوم 
بود درون كيف چيزهايي هست. كنجكاو شده بودم 
بدانم درون كيف چيست اما احساس مي كردم شايد 
كار درستي نباش��د تا كيف را بازكنم. تصميم گرفتم 
كيف را به كانتري محل تحويل دهم. كيف و توپم را 
برداشته و داخل زنبيل دوچرخه ام گذاشتم و به طرف 
كانتري محله راه افتادم. همانطور كه ركاب مي زدم 

افكارم غرق در محتواي كيف بود. 
 ذهنم پر از سؤال بود. درون كيف چه چيزي هست؟ 
شايد پول يا طا و شايد باارزش تر از پول و طا؟ اصًا 
چرا بايد آن كيف بااي درخت افتاده باشد؟ صاحب 
كيف چه كس��ي بوده؟ بدجور وسوسه ش��ده بودم. 
احتمااً درون كي��ف چيز هاي مهمي بايد باش��د. با 

خودم گفتم:»محسن چرا اينقدر فكر ميكني؟ تو كه 
داري كيف رو به كانتري ميرسوني بازش كن ببين 
توش چيه؟ حتماً كلي اسكناسه. از ظاهرش كه اينطور 

پيداست.«
اما وجدانم مي گفت:»تو چكار داري توي كيف چيه؟  

شايد اصًا پول نباشه. تو كه مالك كيف نيستي.«
دوباره وسوسه ش��دم و گفتم:»از ظاهر كيف معلوم 
ميشه توش كلي اسكناسه. بااي چند ميليون، اينقدر 
فكر نكن. قبل از اينكه تحويل پليس بدي بازش كن 

بشمار ببين توش چقدر پوله؟«
اما وجدانم دوباره نهيب زد:»ن��ه اصًا اين كارو نكن. 
محس��ن تو كه اينجوري نبودي. ت��و داري امتحان 

ميشي. ببينم چقدر ميتوني امانتدار باشي.« 
اما بافاصله شيطان درونم گفت:»اين از خوش شانسي 
منه كه اين كيفو پيدا كردم. من كه نميخوام همه پولو 
رو بردارم فقط به اندازه اي كه بتونم يك دوچرخه نو 

بخرم پول بر مي��دارم. تازه صاحبش ه��م كلي بايد 
خوشحال باشه كه همه شو بر نميدارم .«غرق همين 
افكار بودم كه خودم را روبه روي كانتري محل ديدم. 
بدجور دچار وسوسه شده بودم اما در نهايت آنكه پيروز 
ش��د وجدانم بود. از خير خريد دوچرخه نو گذشتم. 
روبه روي كانتري از س��ربازي ك��ه نگهباني مي داد 
قسمت اشياي پيدا شده را پرسيدم. در كانتري كيف 
را به افس��ر مربوطه داده و نحوه پي��دا كردن كيف را 
توضيح دادم. افسر نگاهي به كيف كرد و پرسيد:» توش 
چيه؟« گفتم:» من چه ميدونم؟« افسر گفت:»يعني 
بازش نكردي ببيني توش چيه؟« گفتم:» نه وجداناً.« 
افسر دوباره گفت:» يعني باور كنم.« گفتم:»ميخواي 
باوركني ميخواي باور نكني من بازش نكردم.« افسر 
پرسيد: »چند سالته؟« گفتم:» 13 سال و شش ماه.« 
افسر برگه اي جلويم گذاشت و گفت:»باشه فعًا باور 
ميكنم ولي اول اسم و مشخصاتت و آدرس دقيق خونه 

و ش��ماره تلفنت رو بنويس بعد هم نحوه پيدا كردن 
كيفو دقيقاً جزء به جزء بنويس. آخرش هم پايين برگه 
رو امضا و اثر انگش��ت ميزني.« غروب بود كه به خانه 
رسيدم. خيالم راحت شده بود گرچه هنوز كنجكاوي 
محتواي كيف رهايم نكرده بود ولي از اينكه بر خواسته 

شيطاني ام پيروز شده بودم خوشحال بودم. 
***

چند روز بع��د زنگ خانه زده ش��د. در را كه باز كردم 
مردي خودش را صاحب كيف پيدا شده معرفي كرد 
و گفت:» شما آقا محسن هستي؟« خودم را معرفي 
كردم. مرد توضيح داد كه آدرس م��ن را از كانتري 
گرفته اس��ت. بعد از اينكه مطمئن شد كيفش را من 
پيدا كردم، لبخندي زد و گفت:» تو ميدوني چه كار 
بزرگي كردي؟« بعد توضيح داد كه او كارمند بخش 
تسهيات و وام بانك است و كيف شامل مدارك مهم 
بانكي مشتريان بوده كه اگر پيدا نمي شد ممكن بود 
بانك دچار خسارت و مش��كات بزرگي شود كه در 
نهايت منجر به اخراج يا حتي زنداني ش��دن كارمند 
مي شد.  كنجكاو شدم كه آن كيف بااي درخت پارك 
چه مي كرده؟مرد توضيح داد كه روز حادثه وقتي از 
بانك خارج مي شده موتورسواري به خيال اينكه داخل 
كيف پولي است كيفش را قاپيده و فرار كرده و احتمااً 
هنگامي كه متوجه ش��ده اس��ت در كيف چيزي جز 
برگه هاي كاغذ نيست آن را بااي درخت پرت كرده 
است. حاا من وظيفه خودم دانستم از تو تشكر كنم. 
مرد هنگام خداحافظي برگه اي كه آدرس��ي روي آن 
نوشته بود داد  و از من خواس��ت تا    دو روز بعد همراه 

پدرم به بانك محل كارش بروم.       
***

 دو سه هفته بعد با دوچرخه اي كه به وسيله وام بانكي 
خريده بودم به طرف خانه مي رفتم كه دوستم ابراهيم 
را ديدم. ابراهيم با همان لهجه جنوبي اش گفت:» اووي 
كلكو* مباركه. اي كجو بوده؟« گفتم:»اِبي اينو روي 
درخت پيدا كردم.« ابراهيم ب��ا تعجب گفت:»خالي 
نبند! كدوم درخت؟« خنديدم و گفتم همون درخت 

پارك. يادته؟«
* اِمشُو= امشب   *  لََقت= لگد     *كلكو=پسر كلك

نيشخند
مورد داشتيم....

* خط قرص 
اولی: »اگر گفتی چرا وسط قرص خط د ارد؟«

د ومی: »برای اينکه اگر از گلو پايين نرفت، آن را با پيچ 
گوشتی بپيچانيم!«

* کچل در سلماني 
کچلی به سلمانی می رود همه نگاهش می کنند

ميگه : چيه ؟  تا حاا کچل ند يد ين؟

 س��عي كردم محلش نگذارم ام��ا ول كن نب��ود و مدام 
چيزهايي مي گفت كه نمي ش��نيدم. من ك��ه تازه جايي 
براي نشستن گير آورده بودم خيلي راحت به صندلي لم 
داده و تمام تمركزم را به موسيقي دادم. دوباره چشمم به او 
افتاد كه دهانش تكان مي خورد. فكر كردم از اينكه زودتر 
از او صندلي خالي گير آورده ام ناراحت اس��ت ولي برايم 
مهم نبود، مي خواست زودتر سوار شود. صورتم را به سمت 
ديگري برگرداندم تا نگاهم به نگاهش نيفتد. جعبه كوچك 
مقوايي را كه دودس��تي گرفته بودم روي پايم گذاشتم و 
هماهنگ با ريتم موس��يقي خ��ودم را ت��كان مي دادم. 
چشمانم را بستم و تمام ذهنم را متمركز موسيقي كردم 
فقط هنگامي كه قطار به ايس��تگاه مي رسيد چشمانم را 
باز مي كردم تا مبادا ايستگاه را رد نكنم. دوباره چشمم به 
روبه رو افتاد. او هنوز ايس��تاده بود و به من نگاه مي كرد و 
چيزهايي مي گفت. انگار از اينكه هنوز صندلي خالي در 
واگن نصيبش نشده بود بدجور عصباني است. براي اينكه 
حرصش را بيش��تر در بياورم از جيبم يك آدامس بيرون 
آوردم و شروع به جويدن كردم. پايم را روي پايم انداختم و 
جعبه را روي زانويم گذاشتم و دوباره چشمم را بستم و به 
موزيك گوش دادم. چند ايستگاه بعد هنگام پياده شدنم 
بود. قبل از رسيدن به ايستگاه بلند شدم و اشاره كردم كه 
جاي من بنشيند اما چيزي گفت كه به دليل بلند بودن 
صداي موزيك متوجه نشدم. دوباره گفتم:»بفرما بشين 
من اان پياده ميش��م...« او با دستش به چيزي اشاره اي 
 كرد. هدفون را از گوشم در آوردم تا ببينم چه مي گويد؟! 

گفت:»ميگم پاتين توي پام هست و نميتونم بشينم.« 
دوباره لبخندي تحويلش دادم و گفتم خب نشين حاا چرا 
اينقد عصباني بودي؟همين موقع قطار به ايستگاه رسيد 
و آماده پياده شدن شدم. او به جعبه اي كه توي دستم بود 
اشاره كرد و گفت:»تو اين جعبه پرنده داري؟« با تعجب 
گفتم از كجا فهميدي؟ گفت:»نه من بلكه همه اين مردم 
فهميدن. تو چطور نفهميدي؟ بيچاره فك كنم خفه شد 
از بس جيك و جيكش رفته بود ب��ه هوا. هرچه هم بهت 
ميگفتم توجه نميكردي انگار كر ب��ودي؟« فوراً از قطار 
پياده شدم. صدايي از جعبه نمي آمد. رفتم گوشه اي و فوراً 
جعبه را باز كردم تا ببينم قناري كه تازه براي جفتي كه در 
خانه داشتيم خريده بودم در چه وضعي است. در جعبه، 
پرنده زرد بي حال افتاده بود. ظاهراً به دليل تنگي جعبه و 
كمبود اكسيژن ديگر رمقي برايش نمانده بود و پرنده زبان 
بسته جاني نداشت. عصباني شدم. ديگرافسوس فايده اي 
نداشت. سيم هدفن را در آوردم و از شدت عصبانيت پاره 
كردم. در مترو قطاري نبود. تنها م��ن بودم و آن جعبه و 

قناري كه ديگر... 

من ، هدفون و قناري

سي نزدِ  همسايه خود مي ناليد که چه بد بخت  ـِ ن ـِ   ک
است. گنجي را که د ر باغ خانه اش به خاك کرد ه بود، 
شب گذشته د زد يد ه و جاي آن يك سنگ بي کرد ار 

نهاد ه اند. 
همسـايه د ر پاسـخ گفت: تو از گنجي که د اشـتي، 
هيچگاه بهره نمي برد ي، بپند ار آن سنگ گنج توست 

و مستمند تر نشد ي!
کنس گفت:مستمند تر نمي شـد م، اگر کس د يگري 

بد ان اند ازه د ارا تر نمي شد. اينکه کس د يگري
)با گنج من( د ارا تر شد ه، د يوانه ام کرد ه است !

 .

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين کشتکار

بازنويسي حكايتي از متون كهن  
  

 مرد بخيلي گنجي در باغچه خانه اش دفن كرده بود. دزدي كه 
از محل گنج اطاع پيدا كرده بود شبانه به خانه بخيل رفته و 
گنج را برداشته و به جاي گنج سنگ بزرگي گذاشته بود. بخيل 
به همسايه اش شكايت كرد. همسايه گفت: فقير تر كه نشدي 
چون تو تا آن زمان كه گنج را در خاك دفن كرده بودي هيچ 
سودي نمي بردي حاا هم فكر كن آن سنگ همان گنج است 
براي تو كه فرقي بين اين سنگ و آن گنج نيست. بخيل گفت: 
درست است كه فقير تر نشدم اما ناراحتي ام بيشتر از اين است 

كه با گنج من كسي دارا شده است.
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تجربه 
كافي داري؟

 اما  بهتره با يه بزرگتر
 بري كه با همه فن 

ماهيگيري آشنا يي داره 

ازم نيست 
خودم بلدم 

 اين اوليش

 آمدي گلم؟ 
 چند تا ماهي

 گرفتي

پدر بزرگ من ميرم
 ماهيگيري

 بله  خيلي
 هم خوب بلدم

ولي من ماهي 5 تا ماهي
گرفته بودم  اينا كه

 اسكلت 
ماهيه

 خوب ديگه همين چند تا بسه
 بهتره برم



  نيما احمدپور
شايد جالب باشد بدانيم سقوط رضاخان عاوه 
بر اينكه براي مل�ت ايران نوعي آزادي نس�بي 
پديد آورد، براي دخترش اش�رف نيز موس�مي 
براي فرار از تحكمات پدر به ش�مار مي رفت. در 
مقالي كه هم اينك پيش روي شماست، زندگي 
و زمانه اش�رف پهلوي از دوره خ�روج رضاخان 
از كش�ور تا بازگش�ت كالبد وي مورد بازخواني 
ق�رار گرفت�ه اس�ت. اميد آنك�ه مقب�ول افتد.

      
اش��رف پهلوي تا واپس��ین روزهای س��ال 1320 
شمس��ي، در بیم و امید روزگار گذران��د اما بهمن 
 ماه آن س��ال در دربار، وضع چندان معمولی نبود. 
فوزیه، ملکه محبوب و آرام مصری دربار ایران دیگر 
از عشق بازی ها و زنبارگی محمدرضا شاه به ستوه 
آمده بود و لب به اعتراض گشود. از طرفی با تبعید 
رضاشاه، مناسبات دربار ایران و مصر که به سردی 
گراییده بود، بهتر ش��د. پس فرصت ب��رای فوزیه 
مناس��ب بود که به همراه شهناز، دخترش، چندی 
از اوضاع نابس��امان تهران و ش��وهر بی وفایش دور 
باشد. این بود که آهنگ س��فر به مصر را ساز کرد. 
محمدرضا هم فرصت را مناسب دید اما اصاح را در 
این دید که فوزیه تنها راهی دیار آشنای مصر نشود، 
از این رو اش��رف را هم همراه فوزیه کرد. اواس��ط 
بهمن 1320 بود ک��ه فوزیه، ش��هناز را در آغوش 
گرفت و اشرف دست شهرام، پس��رش را و همگی 
سوار هواپیمایی شدند که خلبان آن می خواست راه 

قاهره را در پیش گیرد.
    اشرف در قاهره

با رس��یدن این دو به قاهره، درباری��ان مصری، از 
آنها استقبال چش��مگیری کردند و آنها را در »کاخ 
عابدین« جا دادند. اش��رف در ای��ن مدت فرصت 
داشت تا کش��وری ش��رقی و مهم را که بی شباهت 
به ایران نیست از نزدیک ببیند و راه و رسم شاهانه 
شاهزادگان نسبت دار و اصیل را فراگیرد. روزهای 
مهمانی ملکه ایران و خواهر ش��اه جوان در مصر به 
سرعت سپری شد و اشرف همچنان که درس های 
جدید چگونه شاهزاده بودن را در ذهن مرور می کرد، 
چمدان ها را به قصد بازگش��ت به پیش برادر بست 
و در حالی که هنوز س��نگینی نگاه وحشی و خیره  
ملک فاروق را که در این روزها آزمندانه به گونه های 

او هجوم می آورد، حس می کرد، دس��ت در دست 
شهرام و همپای فوزیه و شهناز راه میهن را در پیش 
گرفت. در تهران در حالی هواپیمایش��ان بر زمین 
نشس��ت که برخی از رجال کش��وری، خوش پوش 
و مؤدب به رس��م این گونه س��فرهای درباریان، به 

استقبالشان آمده بودند.
  آغازي بر ورود به وادي قدرت و ثروت

پس از این سفر اشرف تا میانه سال 1321 آرام آرام 
تجربه می کرد که چگونه زنی سیاستمدار، بی هیاهو 
و جنجال، ثروت ان��دوزی کند و به تملّک اماک و 
اراضی بپ��ردازد و هم چگونه زندگان��ی خود را در 
حّد زندگانی خواهر یک شاه جوان خاورمیانه ای، 
تجماتی و مرفه کند. در همین سرگرمی ها، حدود 
دو سال از تبعید رضاشاه سپری شد. اشرف به اندازه  
کافی برای پدر دلتنگ شده بود. بهتر دید که توشه 
سفر به آفریقا ی جنوبی را فراهم کند و به زودی به 
این دوری پایان دهد و با پدر، دیدار تازه کند اما در 
این روزهای آتشین جنگ، سفر به ژوهانسبورگ 
آس��ان نبود. ب��ه هم��ان ان��دازه که مس��افرت با 
هواپیماهای غیرنظامی ماجراجویی بود، عزیمت 
با هواپیماه��ای  نظامی مال آور می نم��ود. با این 
حال تا مصر مس��افرت بی خطری در پیش خواهد 
داشت و با رسیدن به قاهره، تا میتنه راه را سپری 
خواهد کرد. پس برای رفتن ب��ه آفریقای جنوبی، 
گذر از مصر مناس��ب بود و این س��بب ش��د که او 
بار دیگر روانه  س��رزمین عجایب هفتگانه ش��ود. 
بار دیگر در زماِن روابط گرم درب��ار ایران و مصر، 
گرمای استقبال مصری ها را تجربه کرد. این بار او 
با قاهره و مصر چندان بیگانه نبود و مصری ها هم 
او را خوب شناخته بودند. عشق نیمه جان گرفته 
اش��رف در دل ملک فاروق بار دیگر زنده شد. مرد 
مقتدر مصری با آنکه سنگینی تاج پادشاهی مصر 
را تحمل می کرد و بر تخ��ت فراعنه تکیه زده بود، 
نتوانس��ت در برابر این زن، دل خویش را رام کند. 
پس وقتی که از گفت وگوی سیاسی، تنگ حوصله 
ش��د، فارغ از هر ابهت ش��اهانه، در همنشینی با 
مهمان ایرانی اش خبر از احس��اس سرد دل خود 
نسبت به ملکه مصر داد و اش��رف را به همدوشی 
با خود بر تخت شاهنشاهی مصر فراخواند و سعی 
کرد تا با وعده  ملکه مصر شدن، دل هر چند نا آرام 
اش��رف را به چنگ آورد اما تنها او عاشق دلباخته 

اشرف در سرزمین اهرام ثاثه نبود.
  ورود احمد شفيق

شاهزادگان دیگری هم سودای تسخیر این مسافر و 
مهمان قاره  سیاه را در سر می پروراندند و به رقابتی 
نفسگیر و پنهانی با یکدیگر مشغول بودند تا اینکه 
در یک روز آفتابی، داس��تان دلدادگی امیر مصر و 
درباریان پایان یافت. وقتی مهمان ایرانی مصری ها 
در میدان س��وارکاری دربار، س��وار بر اسبی رهوار 
یکه تازی می کرد و به سوارکاری مشغول بود، یکی از 
دوستانش؛ احمد شفیق، پسر یکی از مقامات دربار 
مصر در زمان عباس خدیو را به او معرفی کرد. اشرف 
به گرمی از او استقبال کرد و به مهربانی به روی او 
لبخند زد. ماندن اشرف در قاهره یک مهمانی ساده 
نبود، یک انتظار بود. انگلیس��ی ها به بهانه موجود 
نبودن وس��یله حرکت از جمله هواپیما و کش��تی، 
مانع سفر اشرف به سوی پدرش شدند. بنابراین او 
ناچار بود در قاهره چش��م به راه تاش ملک فاروق 
در مصر و محمود جم در ایران بماند تا آنها موافقت 
انگلیسی ها را جلب و وسیله ای را برای سفر اشرف 
فراهم کنند. پس این دوره  انتظار، فرصتی کافی بود 
تا اشرف که تازه گمش��ده خود را در سرزمین مصر 
یافته بود، او را به خوبی بشناس��د. زمان را از دست 
نداد و در س��وارکاری های پی در پی احمد شفیق را 
به دقت هر چه تمام تر و خریداران��ه از نظر گذراند 
و چندین بار اندام دلنش��ین و صورت جّذاب او را از 
ته دل ستود. از آن طرف پادشاه مصر، عاشق ناکام 
اشرف، از ماجرای شورانگیز اش��رف و احمد باخبر 
شد و از به چنگ آوردن اش��رف ناکام ماند و وقتی 
دریافت که اش��رف فهمیده اس��ت که وعده  طاق 
ملکه مصر، فریده و جانش��ین کردن اشرف، دامی 
بیش نیست، نا امیدانه به روی او چهره برافروخت. در 
همین گیر و دار، وسیله ای برای ادامه سفر پیدا شد. 
اشرف در حالی که به احمد شفیق دل  سپرده بود و 
او را دلگرم وعده راستین خود کرده بود، در رکاب 
یک هواپیمای  نظامی با وی وداع کرد و با سربازان 
انگلیسی همسفر شد و سفر را به قصد ژوهانسبورگ 
پی گرف��ت. هواپیمای او پ��س از چندین توقف در 
فرودگاه های خارطوم، نایروبی و دوربان به فرودگاه 
ژوهانسبورگ رس��ید اما او نمی دانست که پس از 
مدت ها دوری، چهره رضاشاه مخلوع، همچنان برای 
وی یادآور روزهای سرد ترس است و به ناچار باید 

اش�رف در تهران به بهانه همراهی با 
برادر، رفته رفته در مسائل گوناگون 
كشوری وارد ش�د و دخالت و اعمال 
نفوذش را شروع كرد. او ابتدا به دنبال 
راه اندازی مطبوعات افتاد و سعی كرد 
با شناس�ايی برخی از روزنامه نگاران 
حرفه ای به اين عرصه وارد شود. عاوه 
بر آن، از هنگام خداحافظی با پدر در 
پايان سفرش به ژوهانس�بورگ اين 
توصيه  پدر را خوب به خاطر داش�ت 
كه برادر جوانش را ياری كند و از اين 
توصيه بهانه ای س�اخت تا آرام آرام 

وارد مسائل سياسی كشور شود

در مدتی كه اش�رف در ژوهانسبورگ، 
مهم�ان پ�در ب�ود، هر ش�ب ب�رای او 
كتاب های مورد عاق�ه اش را می خواند 
و عكسی را كه از احمد شفيق به يادگار 
گرفته بود به عنوان نش�انه در ای اين 
كتاب ها می گذاشت. رضاشاه متوجه اين 
عكس شد و به آسانی ماجرا را دريافت. به 
همين علت يك شب در ابه ای صحبت 
خود به اش�رف گفت: »عاق�ه ای ندارم 
فرزندانم ب�ا خارجی ه�ا ازدواج كنند«
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اشرف پهلوي پس از شهريور 20 در عرصه جامعه و سياست

شاهزاده سرگردان

  محمدرضا كائيني 
اث��ر تاریخ��ي- تحلیلي 
»درباره امام خمیني، 15 
خرداد و مسئله انقاب« از 
جمله یادمان هایي است 
که اخیراً از سوي مؤسسه 
تنظیم و نش��ر آث��ار امام 
خمیني منتش��ر و روانه 
بازار کتاب شده است. این 
مجموعه که به خاطرات 
آیت اه اس��تاد س��یدهادي خسروش��اهي از رهبر 
کبیر انقاب اس��امي اختص��اص دارد، دربردارنده 
نکاتي بدیع اس��ت که بي تردید براي تاریخ پژوهان 
انقاب مفید تواند بود. در دیباچه معاونت پژوهشي 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني بر این کتاب 
آمده است: »معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی با اعتقاد به پایه گذاری تاریخ نویسی 
انقاب اس��امی بر دیده ه��ا و ش��نیده های واقعی 
حاضران و ناظرانی که بار عظی��م انقاب را بر دوش 
کشیده اند و دشواری ها و نامایمات جانفرسایی را در 
راه پیروزی آن بر جان خریدند، ضبط و ثبت خطرات 
این تاریخ سازان را در ش��مار برنامه های اصلی خود 
گنجانده و بر آن است تا پس از تنظیم و تدوین آنها، 
با رعایت اصول علمی و امانتداری و بدون هیچ گونه 
داوری، خیل عظیم مخاطبان در زمان حال و آینده را 
از جزئیات این بخش از تاریخ ایران بهره مند گرداند.

آن چه پیش رو دارید، گوش��ه ای از خاطرات جذاب 
و خواندنی حجت ااس��ام  و المسلمین سیدهادی 
خسروشاهی، با تمرکز بر قیام 15 خرداد به عنوان آغاز 
نهضت اسامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره( 
اس��ت. وی در خال خاطرات خویش، فضای حاکم 
بر حوزه های علمیه را قبل و بعد از 15 خرداد به ویژه 
با توجه ب��ه تأثیر پذیری آن را نهض��ت حضرت امام 
تشریح نموده و ماجرای انجمن های ایالتی و وایتی، 
حمله به مدرس��ه فیضیه و ماقات رهبران نهضت 
آزادی با رهبر انقاب را بازگو و در ادامه خاطراتی از 

دوران نمایندگی امام خمینی)ره( در وزارت ارشاد و 
سفارت جمهوری اس��امی ایران در واتیکان و اباغ 
پیام  معظم له را به پ��اپ بیان ک��رده و در این میان 
ناگفته هایی را مطرح نموده ک��ه خواننده در جایی 

دیگر ندیده و نشنیده است«.
آیت اه سیدهادي خسروشاهي نیز در مقدمه خویش 
بر این مجموعه ب��ه نکاتي اش��اره دارد که محتواي 
کتاب را بیش��تر معرفي مي کن��د: »از یک ربع قرن 
پیش و تاکنون یادداشت ها، مقاات، سخنرانی ها و 
خاطرات متفرقه اینجانب درباره اندیش��ه و نهضت 
امام خمینی)ره( در مطبوعات متعدد داخل و خارج 
و در تاریخ های مختلف منتش��ر ش��ده است، بخش 
عمده آنها هم اکنون در این مجلد، در اختیار عموم 
عاقه  مندان قرار می گیرد و به تصور اینجانب مسائل 
مطرح ش��ده در ای��ن مجموعه، ش��امل اطاعات و 
موضوعات جالبی است که از لحاظ تاریخی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و شاید تاکنون در هیچ یک از 
کتاب ها و آثار خاطراتی دوستان و بزرگان، مطالبی از 

این نوع، با اسناد و مدارک، مطرح نشده باشد.
البته آنچ��ه در ای��ن مجموعه آمده اس��ت، همه 
دیدگاه ها و یا خاطرات من درباره امام خمینی)ره( 
و نهضت و اندیشه ایشان نیست و تصمیم نخستین 
آن بود که کتاب، پس از تکمی��ل و افزودن نکات 
دیگر به دس��ت چاپ سپرده ش��ود ولی پیشنهاد 
دوس��تان آن بود که نخس��ت آنچه موجود است 
منتش��ر گردد و بحث ها و موضوعات دیگر، پس از 
تکمیل و آماده س��ازی، به عنوان بخش دوم کتاب 
به چاپ برسد. اش��اره به یک نکته ضروری است و 
آن اینکه: به علت طول زمان - 25 سال- نگارش ها 
و تعدد مطالب و تنوع مراکز نش��ر، شاید نکاتی در 
بعضی موارد و البت��ه به طور اجمال، تکرار ش��ده 
باشد که هنگام تهیه آن نوش��ته ها و برای تکمیل 
موضوعات، ضروری به نظر رس��یده است و حذف 
آنها، در مباح��ث مختلف این مجموعه ، ش��اید با 
هماهنگی و انس��جام موضوعی، همگام نباشد. در 
قسمت پیوس��ت ها هم، مطلبی مطرح شده که در 
واقع پیوند وثیقی به خاطرات ندارد ولی به تناسب 
موضوعات مطرح شده در آنها نوعی ارتباط با بخش 
اصلی کتاب دارد که در آخر کتاب و در شش فصل 
نقل شده اس��ت و هر یک یا متن یک سخنرانی یا 
یک مصاحبه ب��وده اس��ت و در کل می تواند برای 

اهالی تاریخ، ارزشمند باشد«.
بی شک هرگونه نقد و اصاح، توسط دوستان آگاه، 
موجب تش��کر و امتنان و اصاح موارد ضروری، در 

چاپ های بعدی خواهد بود. 

حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي 
»درباره امام خميني، 15 خرداد و 

مسئله انقاب«
 يادها و يادمان هايي 

از روح خدا

برای فرار از نگاه های خش��مناک او راه گریزی 
جس��ت وجو کند و یا به دور از هیبت شاهانه و 
مسند س��لطنتی، حتی برای یک بار چهره  پدر 
را گشاده و مهربان خواهد دید. او پیش از آنکه 
بتواند برای این پرسش ها در ذهن خود پاسخی 

بیابد به اقامتگاه پدر رسید.
  ديدار با پدري شكست خورده و ناتوان!

چهره پیر و فرتوت پدر را پس از این همه دوری 
از نظر گذراند. پیرمردی ک��ه دیگر آن اقتدار و 
خشونت و جدیت از چهره اش رخت بربسته بود 
و دیگر نگاه های او ترسناک و نافذ نبود. چهره ای 
که نگاه های دلس��وزانه و مهربانی را به ش��دت 
تمّنا می کرد؛ از آن دست نگاه های مهربانانه ای 
که او در زمان اقتدارش حت��ی از فرزندان خود 
دریغ کرده بود. چین  و  چروک صورت رضاشاه 
مخلوع، اشرف را به وحش��ت انداخت. نکند که 
پدر روزهای آخر حیات خود را سپری می کند؟ 

پرسشی که به درستی از ذهن اشرف گذشت.
در این دیدار ت��ازه، پدر از س��لطنت بازمانده و 
دختر تش��نه  قدرت، س��ر گفت وگو را از اوضاع 
ایران گشودند. اشرف اخبار وقایع ایران و اخبار 
جنگ را مو به م��و برای پدر بازگ��و کرد و قصه  
روزهای س��خت و نامایمی را که بر محمدرضا 
شاه می گذشت، برای پدر در تبعید شرح داد و 
درد پدر را که در فراق تاج و تخت می سوخت، 
تازه کرد. رضاش��اه، انگلی��س را عامل همه  این 
پریش��انی ها و روزهای س��ختی می دانست که 
اخبار آن را می ش��نید و از دس��ت دولتمردان 
سیاستمدار این کش��ور دلی پردرد و چهره ای 
برافروخته داشت اما روزهایی را به یاد آورد که 
به کمک و یاری دست های پنهان انگلستان، تاج 
شاهی بر س��ر نهاد و بر تخت فرمانروایی ایران 
تکیه زد. همان دست های پنهان و قدرتمندی 
که پس از 17 سال این تاج را از سر او برداشتند 
و دیگر جل��وس ملوکان��ه  رضاش��اه را بر تخت 
پادشاهی ایران به صاح ندانستند و به مأموریت 
او پایان دادند. او اکنون در این اندیشه و هراس 
به خود می لرزید که نکند آنان به خلع وی از تاج 
و تخت بسنده نکنند و سلطنت را از پسر وی نیز 
دریغ کنند و بدین صورت به فرمانروایی سلسله  
تازه به نوا رسیده  پهلوی خاتمه دهند؛ سلسله ای 

که سلطنت، به پادشاه پیر و جوانش وفا نکرد!
در مدتی که اشرف در ژوهانسبورگ، مهمان پدر 
بود، هر شب برای او کتاب های مورد عاقه اش 
را می خواند و عکس��ی را که از احمد شفیق به 
یادگار گرفته بود به عنوان نش��انه در ای این 
کتاب ها می گذاشت. رضاشاه متوجه این عکس 
شد و به آسانی ماجرا را دریافت. به همین علت 
یک ش��ب در ابه ای صحبت خود به اش��رف 
گفت: »عاقه ای ندارم فرزندان��م با خارجی ها 

ازدواج کنند«.
اشرف پس از چند روز اقامت در ژوهانسبورگ 
تصمیم گرفت به ایران برگ��ردد؛ تصمیمی که 
پدرش هم با آن موافق بود. پس به فکر وس��یله 
سفر افتاد. در آن ایام جنگ، مسافرت از آفریقا 
به ایران به سختی امکان پذیر بود و اشرف راهی 
دشوار و سفر پرخطری را پیش رو داشت. برای 
پیدا کردن وسیله  سفر، علیرضا، برادر اشرف، به 
همراه یکی از پیش خدمتان رضاشاه برای یافتن 
وسیله ای که اش��رف بتواند با آن مسافرت کند 
به تکاپو افتادند. این جس��ت وجو یک  ماه  و  نیم 
طول کشید تا اینکه ناخدای یک کشتی حامل 
مهمات و تجهیزات جنگی که راهی کانال سوئز 
بود حاضر شد او را سوار کشتی کند و او در پس 

این سفر بار دیگر به قاهره راه برد. 
   در دوراه�ي انتخ�اب مي�ان ف�اروق 

و شفيق!
در قاهره بار دیگر زمزمه های عاشقانه درباریان 
مصر با خواهر شاه ایران آغاز شد. ملک فاروق، 
پادشاه مصر، بار دیگر در نزد اشرف زبان عاشقانه 
گشود. سخن از عشق و شیفتگی خود آغاز کرد 
و راز دل پرخون خود از این عش��ق را آش��کارا 
به زبان آورد اما اش��رف می دانس��ت که در آن 
روزها او تنها زنی نیس��ت که پادش��اه مصر به 
او دل بس��ته اس��ت. زمانی که ملک فاروق در 
داخل کاخ س��لطنتی مصر راهی را جست وجو 
می کرد تا دل سرکش اش��رف را به دست آورد 
و این غزال گریزپای را در آغ��وش خویش رام 
کند، در خارج کاخ همه از عشق دیگر این امیر 
کامروا سخن می گفتند. در آن ایام ملک فاروق 
از ملکه مصر، فریده، دل  کنده بود. ملکه مصر نیز 
همچون بسیاری از ملکه های شرقی در حسرت 
یک فرزند پسر می سوخت. همین کافی بود تا 
ملک فاروق از او رو برگرداند و نگاه عاشقانه اش 
را از او دریغ کند و دل هرزه گرد خود را به دنبال 
دختران و زنان دیگری روان��ه کند. با این همه، 
مس��افرت چند ماهه آن قدر طوان��ی نبود که 
اشرف عهد عاش��قانه خود را با احمد شفیق از 
یاد ببرد و آن را بشکند. بنابراین گذشته از آنکه 
وعده و وعیدهای ملک فاروق را نمی توانست به 
آس��انی باور کند، دل خود را هم پیشتر در گرو 
وعده  ازدواج با احمد شفیق گذاشته بود. همین 
دایل اشرف را قانع می کرد تا دست رد به سینه  
خواستگار تاجدار و تخت نشین خود بزند. اشرف 
همچنان در فکر ازدواجی دلخواه بود و در حالی 
که هنوز خاطرات س��فر پرماجرا به آفریقا را در 
ذهن خود مرور می ک��رد،  از قاهره راهی تهران 
شد و به برادر خود پیوست؛ برادری که هنوز در 
بحران و وضعیت جنگی، خود را نیافته بود و تاج 

و تختش را لرزان احساس می کرد.
    در گود سياست

اش��رف در تهران به بهان��ه همراهی ب��ا برادر، 
رفته رفته در مس��ائل گوناگون کش��وری وارد 

ش��د و دخالت و اعمال نفوذش را ش��روع کرد. 
او ابتدا ب��ه دنبال راه ان��دازی مطبوعات افتاد و 
سعی کرد با شناس��ایی برخی از روزنامه نگاران 
حرفه ای به این عرصه وارد ش��ود. عاوه بر آن، 
از هنگام خداحافظی با پدر در پایان سفرش به 
ژوهانسبورگ این توصیه  پدر را خوب به خاطر 
داش��ت که برادر جوانش را ی��اری کند و از این 
توصیه بهانه ای ساخت تا آرام آرام وارد مسائل 
سیاسی کش��ور ش��ود و به تکاپو افتاد تا میدان 
نفوذش را گس��ترش دهد. نفوذ روزافزون او در 
مسائل سیاسی و نیز آزادی و خوش گذرانی های 
او که به دور از سایه  ترس��ناک رضاشاه صورت 
می گرفت، سبب شد تا ش��ایعات راست و دروغ 
زیادی درباره  او در کوچه و ب��ازار تهران دهان 
به دهان بچرخد و اش��عار طنز بسیاری بر ضد 
او و محمدرض��ا س��روده ش��ود. این ش��ایعات 
س��رانجام خش��م دربار را تا آن حد برانگیخت 
که به جست وجو و تعقیب شعرا و طنزپردازان 
پرداختند. همه  این امور سبب شد که محمدرضا 
به اشرف توصیه کند تا شوهری برای خود بیابد. 
اش��رف که پیش��تر حرفش را با احمد ش��فیق 
مصری تمام کرده بود او را به محمدرضا معرفی 
کرد اما محمدرضا از این تصمیم اشرف چندان 
استقبال نکرد و در پذیرش آن مردد بود. بنابراین 
از محمود جم، سفیر ایران در مصر، احوال احمد 
ش��فیق را جویا ش��د اما توصیف محمود جم از 
احمد شفیق برای محمدرضا چندان دلچسب 
نبود تا به ازدواج او با خواه��رش تن در دهد. او 
مدیر بخش مالی یک کارخانه قند و حس��ابدار 
باشگاه اسب دوانی قاهره بود. این مناصب برای 
وصلت با خانواده س��لطنتی ایران به هیچ وجه 
کافی نب��ود. با این حال محمدرضا حاضر ش��د 
احمد ش��فیق را از نزدیک ببیند. به این دایل 
احمد شفیق در سال 1322 شمسي برای اولین 
بار به ایران مس��افرت ک��رد. محمدرضا به رغم 
آگاهی از مخالفت ملک ف��اروق، با این وصلت 
موافقت کرد. اشرف نیز این خبر را به پدر بی تاج 
و تخت خود در ژوهانس��بورگ مخاب��ره و از او 

کسب اجازه کرد.
فاروق، نارضایتی خود را از ای��ن ازدواج پنهان 
نکرد. او حتی از ص��دور گذرنامه ب��رای احمد 
ش��فیق جلوگیری کرد تا او نتوان��د برای انجام 
مراسم عقد به تهران سفر کند. بنابراین اشرف 
ناچار ش��د به دیار مصر رهسپار ش��ود و بر سر 
سفره عقد بنشیند. پس از انجام این مراسم در 
آخرین روزهای اسفند 1322، اشرف به همراه 
همسر مصری خود راهی ایران شد و به موجب 
تصویب نامه هیئ��ت وزیران، به احمد ش��فیق 

تابعیت ایرانی داده شد.
    مرگ رضاخان

در مرداد 1323 شمس��ي وقتی که شش ماه از 
ازدواج احمد شفیق و اشرف می گذشت، شمس 
نیز همچون اش��رف، راهی ژوهانس��بورگ شد 
تا پدر در تبعید خود را که پی��ری و ضعف بر او 
مستولی شده بود، ماقات کند. روزهای آغازین 
مرداد بود که شمس، به محل استقرار رضاشاه 
رسید و پدر مش��تاق دیدار خود را به گرمی در 
آغوش کشید و حوادث چند ساله ایران را برای 
شاه مخلوع، مو به مو بازگو کرد و پدر، کنجکاوانه 
درباره اوضاع ایران و دربار، حریصانه شمس را به 
استنطاق گرفت. در این دیدار شمس از بازیابی 
آرامش و ثبات قدرت محمدرض��ا خبر داد و او 
را به آینده  این رژیم امیدوار کرد. گفت و ش��نود 
این پدر و دختر هر روز تا پاس��ی از ش��ب ادامه 
می یافت. روز س��وم مرداد که به ش��ب رسید، 
شاه مستعفی ایران پس از رازگویی ها و درددل 
کردن ها، روزهای قدرتش را به یاد آورد که فقط 
نگاه غضبناک او حکمفرمانی ازم ااجرا داشت 
ام��ا هم اکنون بی ت��اج و تخت در دی��ار غربت، 
فراموش شده اس��ت. در این اندیشه و حسرت، 
چشمانش به خواب رفت اما این خواب هیچ گاه 
بی��داری در پی نداش��ت. صب��ح روز بعد وقتی 
پیشخدمت او به اتاقش رفت، از شاه سابق ایران 
چیزی جز پیکری خشکیده و ساکت و بی نفس 
ندید و بدین گونه این دیکتاتور ایران، در شبی 
که ملت ای��ران آن را با س��ختی های روزگاران 
جنگ به صبح می رس��اند، سر س��لطه اندیش 
خود را به دامان مرگ فرود آورد؛ مرگ خاموش 
مردی که زندگانی او هیاهو و غوغایی در ایران به 
پا کرده بود؛ پادشاهی که سرزمین پهناور ایران 
دیگر جایی برای زیستن و حتی مردن او نبود. 
در آن سال ها محمدرضا، شاه نوپای ایران، سعی 
کرد رفتاری غیر از رفتار پدر نشان دهد. از این 
رو مطبوعات را آزاد گذاشت و در نتیجه فضای 
سیاسی ایران نسبت به روزگاران پدر بازتر شد. 
مجلس شورای  ملی نیز توانست در مواردی لب 
به اعت��راض واکند و به برخی از سیاس��ت های 
دولت انتقاد کند. این فضای باز سیاس��ی سبب 
ش��د مطبوعات فرصت یابند تا سیاس��ت های 
رضاخان را، هر چند پس از حکومت وی، مورد 
اعتراض و انتقاد قرار دهند و تحلیل های سیاسی 
خود را از دوران این حکومت ابراز کنند. از جمله 
نتایج ایجاد چنین فضایی، فراگیر شدن نفرت 
علنی نسبت به رضاشاه بود. به همین دلیل پس 
از مرگ او در ژوهانسبورگ، دربار دریافت که از 
جنازه وی استقبالی نخواهد شد. به همین خاطر 
این جس��د را موقتاً به قاهره بردند و در مسجد 
»الرفاعی«، مومیایی و به امانت در گوری موقت، 
دفن کردند ت��ا اینکه در س��ال 1328 مجلس 
شورای  ملی به رضاشاه لقب »کبیر« داد و پس 
از آن، جس��د وی به ایران منتقل و در آس��تانه  
عبدالعظیم حسنی )شهرری( به خاک سپرده 

شد: »شاید ار عبرت بشر گردد!«
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اولين بار يك عضو فراكسيون اميد در مجلس از استعفاي وزير بهداشت 
خبر داد. الياس حضرتي در صفحه خود نوشت: »متأسفانه باخبر شدم 
دكتر قاضي زاده هاشمي در اعتراض به كاهش بودجه سامت استعفا 
داده و چند روزي است در جلسات هيئت دولت شركت نمي كند. وظيفه 
تمام دلسوزان است كه مانع از استعفاي ايشان شوند و اميدوارم به زودي 

وزير بهداشت دوباره در دولت حاضر شوند.«
محمدحسين قرباني از ديگر اعضاي خانه ملت و عضو 

كميسيون بهداشت هم در اين باره مي گويد: »دكتر 
قاضي زاده هاشمي از س��مت خود استعفا داده، اما 

هنوز رئيس جمهور نپذيرفته است.«
اين در حالي است كه حس��ينعلي اميري معاون 
پارلماني دولت در حاشيه مجلس استعفاي وزير 

بهداشت را تكذيب كرده است و خود وزير بهداشت 
هم در برخي جلس��ات ش��ركت كرده ك��ه به معناي 

مشغول به كار بودن وي است. 
خب حاا ك��ه ابهام در مورد اس��تعفا يا ع��دم اس��تعفاي آقاي دكتر 
قاضي زاده هاشمي مطرح است ما با يك منبع بي شعور در اين رابطه 
مصاحبه كرديم و از ايشان صحت و سقم ماجرا را پرسيديم. اين منبع 
به خبرنگار ما گفت: آقاي وزير خيلي ناراحت است و دلش نمي خواهد 
س��ر كار برود اما از آنجايي كه به اعتقادات خود پايبند است و حرفش 
با عملش يكي اس��ت، نظرش اين اس��ت كه خودت��ان رأي داديد، 

خودتان هم استعفا بدهيد! يعني اينكه ايشان آنقدر استعفا نمي دهند تا 
استعفايشان بدهانند. 

وي در پاسخ به اين سؤال كه آقاي قاضي زاده از چه چيزي دلخور شده 
كه قهر كرده است گفت: خب ببينيد ايشان به بودجه كم و ناچيز وزارت 
بهداشت اعتراض داشتند. درست است كه س��خنگوي ستاد بودجه 
سازمان برنامه  و  بودجه كشور اعام كرده در ايحه بودجه ۹۸ 
حدود ۷۰ هزار ميليارد توم��ان بودجه اختصاصي وجود 
دارد كه ۵۸ درصد آن مربوط ب��ه مجموعه وزارت 
بهداشت است و اين وزارتخانه به تنهايي ۳۵ هزار 
و ۹۰۰ ميليارد توم��ان درآمد اختصاصي دارد كه 
۴ ه��زار و ۹۰۰ ميليارد تومان ني��ز از هدفمندي 
يارانه ها مي گيرد، ولي باز هم دليل نمي ش��ود و 
براي وزير كم است. البته دليل اصلي اين نيست، 
بلكه يك نفر آدِم بي شعور در دولت برگشته به آقاي 
قاضي زاده گفته خودت وزير هستي خودت هم برو بودجه 

جور كن! واقعاً كه!
ما هم واقعاً نمي دانيم خبرنگار ما از كجا اين منابع زپرتي را گير مي آورد 
ولي در هر صورت اميدواريم طرح تحول س��امت ك��ه همه چيز را 
متحول كرد به جز س��امت، حاا وزير بهداشت را دچار تحول نكند 
كه اصًا حوصله برگشتن به عقب و انتخاب دوباره وزير بهداشت را 

نداريم!
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خبر رسيد كه خبري نيس��ت! يعني در روزي كه قرار بود نرخ تورم 
اعام شود، اعام نش��د. اگر نيمه پر ليوان را نگاه كنيم اين اتفاق 
مي تواند به اين معني باشد كه تورم به كلي از بين رفته، به طوري 
كه ديگر از آن خبري نيست! پس بااخره بعد از 1۰۰ روز )يا 1۰۰ 
ماه يا 1۰۰ س��ال! چه فرقي مي كند؟ نفس عمل مهم است( تورم 

مهار و معدوم شد. 
با اين حال مس��ئوان مربوطه از آن جايي كه احساس مسئوليت 
بسيار باايي دارند، دلشان مي خواهد كه آمار تورم را هرچند خرد و 
ناچيز اعام كنند كه وظيفه شان را انجام داده باشند. به خاطر همين 
ما مطلع هستيم كه در حال حاضر ذره بين دست گرفته اند و دربه در 

دنبال تورم مي گردند تا پيدا و اعامش كنند. 
برخي گزارش ها حاكي از آن است كه ناياب شدن تورم باعث بروز 
مشكاتي شده است. مثًا اينكه يك عده از مردم جلوي در مركز 
آمار و بانك مركزي صف كشيده اند تا تورم بگيرند! خب اين يك 
رسم پسنديده در بين ما ايرانيان است كه هر چيزي كمياب مي شود 
بافاصله به جمع آوري اش اهتمام مي ورزيم. اان هم هموطنان 
هميشه در صحنه، در نوبت هستند تا محموله تورم با نرخ دولتي به 
مركز توزيع يعني همان بانك مركزي و مركز آمار برسد و سهمشان 

را با رعايت نوبت دريافت كنند. 
البته تمام افاضات ما در اين مقال يك مشت گمانه زني بيش نيست. 
ش��ايد دليل ديگري مانع از اعام نرخ تورم ش��ده است. احتماًا 
مس��ئوان فرهيخته ما گفته اند آن را كه عيان اس��ت چه حاجت 
به بيان است. در روزگاري كه مردم به صورت خودكار روزانه نرخ 
تورم را در هزينه هايشان اعمال مي كنند ديگر انتشار خبرش به چه 
دردي مي خورد؟ بنده به ش��خصه صبح كه از خواب بيدار مي شوم 
در همان حين شستن دست و رو درصد معمول و منطقي تورم را با 
در نظر گرفتن متغيرهاي روز قبل محاسبه و به صورت ذهني مبلغ 
خرج امروز را حساب مي كنم. ديگر دوره چك و چانه زدن با راننده 
تاكسي بر س��ر ۵۰ يا 1۰۰ تومان گذشته اس��ت، و خودم با علم به 
ميزان تورم آخرين نرخ منطقي را مي پردازم. در ساير خريدها نيز به 
همين منوال عمل مي كنم. بماند كه اين افزايش روز به روز و دقيقه 
به دقيقه قيمت ها از يك جهت به نفع من نيز هست. به عنوان مثال 
مسيري كه هر روز پياده طي مي كنم تا به محل كار برسم تا ديروز 

هزار و ۵۰۰ تومان مي ارزيد و از امروز هزار و ۷۵۰ تومان!
درمجموع اعام نش��دن نرخ تورم چيز بدي هم نيس��ت. از قديم 
گفته اند تورم ك��ه از ۴۰ درصد گذش��ت چه ي��ك درصد چه صد 

درصد!
شايد بعضي ها از دولت انتقاد كنند كه پس چي شد وعده تك رقمي 
كردن تورم؟ اين بود؟ جوابش اين اس��ت كه دولت يك بار تورم را 
تك رقمي و وعده اش را وفا كرد. مگر يك وع��ده را چند بار عمل 
مي كنند؟ خب يك بار تك رقمي ش��د خاص! ديگر حاا تورم به 
2۰۰ درصد هم برسد نقدي به دولت وارد نيست. همان يك بار براي 
هفت پشتمان، ببخشيد براي كل دوره هش��ت ساله كافي است. 

خيلي هم ممنون، وعده ها متشكريم!

تورم نيست كه اعامش كنند
وعده ها ! متشكريم!

محمدعلی رجبی/ فارس

ابهام در استعفای وزیر بهداشت

 قاضي زاده: خودتان رأي داديد
 خودتان هم استعفا بدهيد!

نوبخت: فرار به جلو، چپ و راست
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در واكنش به اخبار منتشر شده درباره 
استعفاي وزير بهداشت به خاطر كمبود بودجه طرح تحول سامت افزود:  بودجه 
وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته حداقل 1۰ درصد افزايش پيدا كر د ه است. 
وزارت بهداشت د ر زمينه مصرف بودجه، قانون ر ا رعايت نمي كند و مسئله استعفاي 

وزير نيز فرار به جلوست. 
علي نوبخت حقيقي افزود: اان وزير بهداش��ت در حال فرار به جلو هستند و چند 
نفر از اعضاي نهاد رياس��ت جمهوري نيز به دنبال ايش��ان مي دون��د تا بگيرند و 

برگردانندشان!
وي افزود: بر اس��اس آخرين اطاعات واصله هنوز به وزير نرس��يده اند و ايشان 
كماكان در حال فرار به جلو اس��ت. البته همين لحظه خبر رس��يد كه وزير جهت 
فرارش را به چپ تغيير داده... حاا فرار به راست... حاا دوباره به چپ... همينطور 

دارد زيگزاگ فرار مي كند كه نتوانند بگيرندش. 
علي نوبخت حقيقي هرگونه نسبت با محمدباقر نوبخت حقيقي را رد كرد و افزود: 

ما فقط برادر هستيم، همين!

حناچي و مديريت اتوبوسي
 ش��هردار پايتخت افزود: تهران براي توسعه تكميلي شبكه اتوبوسراني بيش از ۳ 

هزار اتوبوس نياز دارد. 
پيروز حناچي افزود: اگر اين ۳ هزار تا اتوبوس را به من بدهند قول مي دهم مشكل 

اتوبوس ها حل شود. 
حناچي افزود: تهران ضمنًا به 2۰۰ كيلومتر مترو، ۳۰۰ كيلومتر فضاي سبز، ۴۰۰ 
كيلومتر مكعب هواي تازه، ۵۰۰ كيلومتر بزرگراه، 6۰۰ كيلومتر پل غير هم سطح، 
۷۰۰ كيلومتر پياده روي سنگفرش شده، ۸۰۰ هزار عدد سطل آشغال و ۹۰۰ هزار 
قاده گربه براي گرفتن موش ها نياز دارد كه اگر همين ها را بدهند من قول مي دهم 

همه مشكات را حل كنم. 
وي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا تهران به يك ش��هردار ديگر هم نياز دارد 

افزود: تا شش ماه آينده خير!

قاسمی: چی؟ من كی ام؟ اينجا كجاست؟
سخنگوی وزارت خارجه درباره برخورد دولت  فرانسه با  معترضان افزود: اين يك  

مسئله  داخلی است و  به آن  نمی پردازم.
بهرام قاسمی با اشاره به اينكه مسائل داخلی فرانسه به ما چه مربوط است افزود: 

مسائل داخلی فرانسه به ما چه مربوط است؟
وی ضمن تاكيد بر اينكه افرادی كه داخل خاک فرانسه كشته و زخمی شده اند قطعًا 

داخل اين كشور بوده اند افزود: من ديگر حرفی ندارم.
قاس��می افزود: همانطور كه مقامات فرانسه درباره مس��ائل داخلی ما اظهارنظر 

نمی كنند ما هم نمی كنيم.
وی سپس به گوشه باا سمت چپ اتاق خيره شد.

... وی اف��������������زود ...

آغاز خواهد شد
2۰ هزار شغل فرهنگي ايجاد مي شود. روزنامه دولتي ايران در خبري 
نوشت: تفاهمنامه ايجاد 2۰ هزار شغل فرهنگي ميان رئيس سازمان 
برنامه و بودجه، وزير فرهنگ و ارش��اد و رئيس صندوق توسعه ملي 
امضا شد و به زودي كار ايجاد اين 2۰ هزار شغل فرهنگي آغاز خواهد 
شد. پيش از اين تفاهمنامه هايي براي ايجاد يك ميليون و ُخرده اي 
شغل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ورزش��ي، آماري، پولي، بانكي، 
صنعتي، س��نتي و غيره  اي ميان رؤساي س��ازمان ها و وزارتخانه ها 
منعقد شده بود كه همگي آنها به عاوه اين 2۰ هزار تا، ظرف مدت 
سه تا پنج روز، اجرايي خواهند شد، نهايتاً 1۰۰ روز ديگه! بنابر همين 
گزارش، طي پنج سالي كه از دولت تدبير و اميد گذشته است هرسال 
بيش از يك ميليون و چهارصد و شصت و شش هزار و دويست و سي 
و نُه و نيم شغل در كشور ايجاد شده كه نسبت به همين مدت در دولت 

قبل، خيلي باحال بوده است. 

كارتون های مرغی

محمدعلی رجبیمحمدكارگر



بايد به دنبال توانمندس��ازي مردم باشيم حالت 
تصدي گري پيدا نكنيم بلكه كار تس��هيل گري 
روي مردم انجام دهيم مردم را بايد تشويق كنيم 
خودش��ان در مباحث اقتصادي توانمند ش��وند 
بايد ما كار را به س��راغ مردم ببريم تا ياد بگيرند 
و خودشان براي خود اشتغالزايي بكنند در اينجا 
هم توانمندس��ازي اتفاق مي افتد هم بهره وري 
بااتر مي رود.  اين ها بخشي از حرف هاي مسئول 
سازمان بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس)ع( 
استان اردبيل است كه معتقد است: »در جنگ 
اقتصادي همه بايد دس��ت به دس��ت هم دهيم 
تا از اي��ن جنگ هم مثل جنگ س��خت و جنگ 
فرهنگي به سامت عبور كنيم با اين تفاوت كه 
جنگ اقتصادي وظيفه نيروهاي انقابي و ارزشي 
نسبت به ساير ايام س��نگين تر است.«  سرهنگ 
پاس��دار علي پيرجاهد ادام��ه مي دهد: »ممكن 
است بسياري شعار اقتصاد مقاومتي را پررنگ تر 
از س��ال هاي قبل بيان كنند ول��ي عمل نكنند 
مواظب شعارزدگي اقتصاد مقاومتي باشيم بايد 
وارد عمل ش��ويم همه امكانات نيروها، سرمايه 
مخصوصاً سرمايه اجتماعي و علم و دانش را در 
كشور داريم اگر از اين سرمايه ها استفاده كنيم 

موفق خواهيم شد.« 

   پرداخت 500 ميليارد ريال تس�هيات 
براي اشتغال و توليد

در راستاي انس��جام در اجراي برنامه هاي بسيج 
س��ازندگي بانك اطاعات فعاليت اين س��ازمان 
در اردبيل تشكيل ش��ده و تاش و جديت بر اين 
است تا بتوانيم با توسعه فعاليت ها در سطح استان 
زمينه ساز عمران و آباداني هر چه بيشتر در منطقه 
شويم.  پير جاهد با اش��اره به فعاليت هاي انجام 
شده توسط بس��يج سازندگي در س��طح استان 
اردبيل بيان مي كند: »در سه سال گذشته بسيج 
سازندگي استان موفق به ارائه تسهيات به ميزان 
بيش از 500 ميليارد ريال ش��ده است كه با ارائه 
اين تسهيات شاهد توسعه اش��تغال و توليد در 
سطح استان بوديم.« وي مي افزايد: »با ارائه اين 
تسهيات 3 هزار و 293 كارگاه توليدي راه اندازي 
شده و زمينه براي ايجاد اشتغال براي بيش از 2 
هزار نفر در مناطق محروم و روستايي استان فراهم 
شده كه اين امر نقش به سزايي در توسعه اشتغال و 
توليد در استان داشته و بخش مهمي از مشكات 

در اين زمينه را برطرف كرده است.«
   حمايت از سرمايه گذارها در مناطق محروم

 وظيفه تمام ارگان ها اين است مكان هاي بااستفاده 
را در اختيار س��رمايه گذارها و اف��رادي كه كار بلد 

هستند بگذارند تا بدون پرداخت هزينه هاي اضافي 
و اجاره بها در مناطق محروم ه��م آموزش دهند و 
هم براي اقش��ار محروم كار ايجاد كنند.  مس��ئول 
سازمان بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس)ع( 
استان اردبيل مي گويد: »كار را به طرف مردم سوق 
دهيم به اين طريق كه بسته هاي تشويقي در اختيار 
سرمايه گذارها قرار دهيم تا براي سرمايه گذار هم 
س��ودمند باش��د، فضاي بااس��تفاده دولتي را در 
اختيارسرمايه گذار قرار دهيم و از آنها بخواهيم كه با 
يك دوره آموزشي به جاي پرداخت اجاره بها كاري را 
در آن مكان شروع كنند و چند نفر را به كار گيرند هم 
آموزش صورت گرفته هم باعث اشتغالزايي چندين 
نفر در آن مكان مي شود.« وي با اشاره به اينكه بسيج 
سازندگي با س��ازمان تبليغات در اين مورد قرارداد 
بسته مي افزايد: »شبستان هاي مساجد و همچنين 
پايگاه هاي بسيج را در اختيار افراد كار بلد قرار داديم 
تا شغلي را در آن مكان ها ايجاد كنند اين امر باعث 
اش��تغالزايي بس��ياري از جوانان بيكار كه سرمايه 

مناسبي براي ايجاد شغل ندارند شده است.«
 اين مسئول بيان مي كند: »در شهر اردبيل نزديك 
50 تا شبس��تان و پايگاه در اختيار س��رمايه گذار 
قرارداده شده است توليد كننده ها بدون پرداخت 
اجاره بها و هزينه هاي جاري در آنجا مشغول فعاليت 

هستند و باعث اشتغالزايي افراد در مناطق محروم 
شده اند. در حاشيه شهر افراد كم بضاعت هستند 
كه نمي توانند براي راه اندازي كاري از تس��هيات 
وام استفاده كنند ما با اين كارها اين امكان را به آنها 
داديم كه براي خود و افراد كم بضاعت محله اشتغال 

ايجاد كنند و به فعاليت بپردازند.«
   مشكل اصلي استان برندسازي است

از آنج��ا ك��ه برندس��ازي، بس��ته بن��دي و 
استانداردس��ازي توليدات يك��ي از نقاط ضعف 
در داخل اس��تان اردبيل اس��ت پ��س بايد روي 
استانداردسازي و بس��ته بندي كااها كار شود 
در خود استان اردبيل روي برندسازي هيچ يك 
از كااها كار نشده است متأسفانه از استان هاي 
ديگر ب��ه اردبيل آم��ده با س��رمايه گذاري روي 
كااهاي ضروري ما در خود استان برندسازي و 
بسته بندي مي كنند به بازارهاي داخلي حتي به 
خارج از كشور به نام خود صادر مي كنند.   مسئول 
سازمان بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس)ع( 
اس��تان اردبيل در اين باره به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »برندس��ازي در اردبيل يك مش��كل 
اساسي است كه متأسفانه روي برندسازي كااها 
كار نشده است به همين خاطر از استان هاي ديگر 
برروي كااهاي اساس��ي ما برندسازي مي كنند 
به نام خود به فروش مي رس��انند به عنوان مثال 
اردبيل دومين شهر صنعت فرش در كشور است 
در حالي كه تبريز با سرمايه گذاري صنعت فرش 
را از دست ما گرفته و بافنده هاي اردبيل به طور 
مستقيم با مقداري دس��تمزد فرش را براي آنها 
مي بافند و تجار تبريزي اين صنع��ت اردبيل را 
به نام خود به فروش مي رسانند.« وي مي افزايد: 
»براي برندسازي ملي بايد اتحاديه ها يك كارگروه 
تشكيل بدهند با يك هماهنگي يك شغل را ايجاد 
كنند و همه محصوات را در يك جا جمع كنند 
با يك برند تبليغ كنند و به فروش برسانند فقط 
به فروش داخل اس��تان فكر نكنند بايد با توليد 
بيشتر خود به صادرات خارج از استان فكر كنند 
با اين كارها شايد اس��تان هم به پيشرفت هايي 
دس��ت پيدا كرد.« پيرجاهد در خصوص صنايع 
تبديلي بيان مي كند: »در مورد صنايع تبديلي در 
استان زياد كار نشده بايد صنعتي به استان بيايد 
كه مرتبط با نياز خود استان باشد براي جلوگيري 
از هدررفت محصوات باغداران و كشاورزان بايد 
كارخانه اي در استان س��اخته شود كه از دورريز 
كردن ميوه هاي خشك جلوگيري شود ما تا حد 
امكان به باغداران ي��اد داديم كه اين محصوات 
را مي توانند در منزل به صورت بس��ته بندي به 
بازار ارائه دهند يا كش��اورزان لبنيات خود را به 
جاي فروختن به اس��تان هاي ديگر خودشان با 
بكارگيري نيرو از روستا كارهاي لبنيات را انجام 
دهند ولي مردم خريدار بسته بندي هاي تميز و 
شيك هستند متأسفانه در مورد بسته بندي در 
استان با مش��كل روبه رو هستيم اگر اين كار را با 
س��اخت يك كارخانه انجام دهيم در پيدا كردن 

بازار داخلي و خارجي موفق خواهيم شد.«

رفع محروميت و ايجاد اشتغال در مناطق محروم استان اردبيل از اقدامات خوب 
بسيج سازندگي استان بوده است و با اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي و اشتغالزا، 
بسيج سازندگي بيش از 2 هزار فرصت شغلي در مناطق محروم و روستايي استان 
اردبيل ايجاد كرده است كه مهم ترين آنها ايجاد كارگاه هاي توليدي، پرورش دام 
نژاد اصاح شده، بسته بندي اقام كشاورزي و ميوه هاي خشك شده باغداران و... 

است. اقدماتي كه مسئول سازمان بسيج سازندگي سپاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبيل در زمينه اشتغال در مناطق محروم اردبيل به روزنامه جوان مي گويد: »در 
بحث اشتغال همه به فكر رويش هستند به فكر ريزش نيستند فقط آمار مي دهيم 
كه شغل جديد ايجاد شده به فكر اينكه چند تا كارخانه بسته شده يا چند نفر 
كارگر بيكار شده نيس�تيم و هيچ كس هم در اين مورد برنامه خاصي ندارد. «

بررس�ي ها نش�ان 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
مي دهد در بيش�تر 
مناط�ق آب بندها 
ظرفيت خوبي براي حفظ منابع آبي در كشور را ايفا 
مي كنند.  به گفته كارشناسان، استان هاي شمالي 
از جمله گيان و مازندران ظرفيت باايي در زمينه 
بارش ها و ذخيره آب حاصل از آن دارند كه مي توان 
با استفاده بهينه از آن، بسياري از مشكات كم آبي 
را رف�ع كرد؛ موضوع�ي كه به گفت�ه مديرعامل 
شركت منابع آب ايران بايد براي تأمين منابع آبي 
از ظرفيت آب بندان ها در اس�تان هاي ش�مالي 
بهره گيري مناسب كنيم. با تمام مزايايي كه اين 
آب بندها دارند، به گفته دبير طرح احيا و تعادل 
بخش�ي آب هاي زيرزميني مديري�ت منابع آب 
ايران وجود حدود 100 هزار حلقه از 120هزار حلقه 
چاه غيرمجاز كشور در استان هاي شمالي موجب 
شده تا نتوان بهره مناس�بي از اين موضوع برد. 

    
با توجه به اينكه در بيش��تر مناطق شمالي كشور 
از جمله گيان و مازندران اكث��ر آب رودخانه هاي 
فصلي و مسيل ها به صورت بااستفاده از دسترس 
منطقه خارج ش��ده و به دريا مي ريزد، لذا از ديرباز 
مردمان اين مناطق با ساخت آب بندان ها در جوار 
آنها توانسته اند بخشي از آب آنها را به صورت بهينه 
ذخي��ره و در جهت افزايش توليدات كش��اورزي و 
تبديل اراضي ديم به آبي و افزايش راندمان آبياري 
استفاده كنند.  آخرين آمارها نشان مي دهد، ميزان 
بارش هاي ساانه گيان ۱5ميليارد مترمكعب است 
كه با توجه به تبخير بيش از نيمي از آب هاي موجود، 
ظرفيت آب تجديدشونده در استان حدود ۷ ميليارد 
مترمكعب است كه از اين ميزان به طور ميانگين2 
ميليارد مترمكعب از منابع آبي خارج از اس��تان از 
طريق عبور رودخانه به اين استان راه يافته و حدود 
5 ميليارد مترمكعب ديگر هم سطحي و زيرزميني 
است.  اين در حالي است كه حجم ذخاير آب پشت 
سد هاي مازندران اكنون ۱5۴ ميليون مترمكعب 
است كه نسبت به مدت مش��ابه پارسال 23 درصد 

افزايش را نشان مي دهد.  لذا اين مهم اثبات مي كند 
كه اين منابع آبي مي تواند نقش خوبي را در تأمين 

آب هاي مورد نياز مناطق مختلف كشور ايفا كند. 
  ظرفيت بااي آب بندها در گيان

 از آنجا كه ميزان ورودي آب )با توجه به هدررفت 
و تبخير آب ( به گيان به ۷ ميليارد مترمكعب در 
سال مي رسد لذا اين مهم موجب شده تا اين استان 
از محدود مناطقي به ش��مار  رود كه از لحاظ آب 
شرب با مش��كلي جدي مواجه نيست؛ موضوعي 
كه بسياري از مس��ئوان در حوزه آب بر آن صحه 
مي گذارند.  مديرعامل ش��ركت مناب��ع آب ايران 
در اين خص��وص مي گويد:»با توج��ه به ظرفيت 
بااي ذخاير آبي در اس��تان هاي ش��مالي كشور، 
بايد براي تأمين منابع آب��ي از آب بندان ها در اين 
مناطق بهره گيري كنيم.« محمد حاج رسولي ها 
با اش��اره به اهميت سدس��ازي با توجه به شرايط 
موجود مي افزايد:» بهره گيري مناسب از منابع آبي 
و موضوعات مربوط به سدس��ازي يكي از مواردي 
است كه امروز بايد به آن توجه شود.« اين اظهارات 
در حالي است كه استان گيان در حوزه منابع آبي 

يكي از استان هاي غني است و نبود نگراني در حوزه 
آب شرب در استان به دليل وجود همين منابع آبي 
است.  همچنين وجود آب بندان ها يك ظرفيت و 
فرصت بس��يار مهم بوده و بازدهي آب بندان ها در 
اين استان، قابل توجه است كه با توجه به پتانسيل 
بااي آب بندان ها براي تأمي��ن منابع آبي به ويژه 
كش��اورزي مي توان بهترين بهره را از اين موضوع 
برد،لذا ب��ا توجه به اين مزايا ج��ا دارد كه به حفظ 
اين مناب��ع و جلوگيري از آلوده ش��دن آنها توجه 

ويژه اي داشت. 
  نفس آب هاي زيرزميني به شماره افتاد 

فراواني آب هاي روان و زيرزميني در استان گيان 
موجب شده در بيشتر اين مناطق براي بهره هاي 
مختلف اقدام به حفر چاه شود؛ موضوعي كه سبب 
ش��ده تا در حال حاض��ر از ۱20 ه��زار حلقه چاه 
غيرمج��از موجود در كش��ور ۱00 ه��زار تاي آن 
در استان هاي شمالي باش��د كه از اين ميزان 35 
درصد آنها عميق اس��ت و۷0 درصد برداشت نيز 
از طريق همين چاه هاي عميق صورت مي گيرد.  
دبير طرح احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني 

مديريت منابع آب ايران با تأييد اين آمار مي گويد: 
»استان هاي شرقي كشور با 2۷ درصد مساحت، ۱3 
درصد جمعيت از كل كش��ور را به خود اختصاص 
داده اند اما س��هم آنها از ميزان بارندگي، تنها ۷۴ 

درصد ميانگين بارش كشور است.«
عبداه فاضلي بيان اينكه ميزان تخليه قنوات در 
چهار استان شرقي كشور ۱/2 ميليارد متر مكعب 
اس��ت، مي افزايد:» در ۷0 سال گذشته حدود 8/5 
ميليارد مترمكعب بارش اضافه بر آبخوان هاي اين 
چهار استان وارد شده در حالي كه ميزان برداشت 
آب از آبخوان هاي استان هاي شرقي 8/5 ميليارد 
مترمكعب است، اما طبق برنامه وزارت نيرو، ميزان 
برداش��ت بايد حدود 5 ميليارد مترمكعب باشد تا 
تعادل برقرار شود و امروز ۱/۷ برابر اضافه برداشت 
روي مي دهد.« اين اظهارات در حالي است كه طبق 
آمارها، حدود 65 درصد از آب ش��رب بخش هاي 
شرقي كشور به منابع آب زيرزميني وابسته است كه 
اين ميزان در خراسان جنوبي 96 درصد، خراسان 
رضوي 9۴ درصد و سيس��تان و بلوچستان ۱00 
درصد اس��ت، در حالي كه ميانگين كشور در اين 
حوزه 65 درصد است.  در كنار كاهش بارندگي ها ، 
وجود چاه هاي غيرمجاز نيز سبب شده تا بر بحران 
آب در اين مناطق افزوده ش��ود لذا ب��راي رفع اين 
مشكل مبارزه با چاه هاي غيرمجاز به طور ويژه در 
دستور كار قرار گرفته است.  اين مهم سبب شد تا 
عمليات انسداد چاه هاي غيرمجاز از سال هاي 8۴ 
تا 93 به طور جدي دنبال ش��ود به طوري كه طي 
اين سال ها 25 هزار حلقه چاه غيرمجاز پر شده و با 
افزايش ميزان حساسيت ها از سال 8۴، اين ميزان 
به ۴3 هزار حلقه رسيده و انسداد چاه هاي غيرمجاز 
به ويژه در خراسان رضوي مطلوب بوده است.  محمد 
عايي، مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان 
رضوي با اش��اره به تهيه برنامه جامع سازگاري با 
كم آبي در استان مي گويد: »طبق اين برنامه بحث بر 
سر اين است كه تا افق ۱۴05 ، يك ميليارد و 200 
ميليون مترمكعب كسري مخزن را به صفر برسانيم 

و اين با كمك كشاورزان شدني است.«

100هزار چاه غیرمجاز آب بند هاي استان هاي شمالي را  بي ثمر کرده است

سازمان بسيج سازندگی استان اردبيل طی 3سال گذشته با اعتبار 50ميليارد تومانی،3هزار و293كارگاه توليدی در مناطق محروم و روستايی استان راه اندازی كرده است
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 برداشت غيرمجاز طا 
جان آذري ها را به خطر انداخته است   

برداش�ت غير مجاز ط�ا در محدوده    آذربايجان شرقي
پروانه بهره ب�رداري طايي در بخش 
خاروانا آذربايجان شرقي كه از حدود يك سال پيش شروع شده 

منجر به جان باختن ۴ نفر شده است. 
نصير نوري رئيس خانه معدن آذربايجان ش��رقي ضمن تأييد برداشت 
غير مجاز طا در روستاهاي آذربايجان شرقي، گفت: افراد از محل هاي 
مختلف عموماً شبانه به محل مراجعه كرده و از رگه هاي پرعيار به صورت 
غيرمجاز حفاري و برداشت مي كنند و مواد حاصل را به سوداگراني در 
استان هاي مختلف مي فروشند و آنها نيز توسط قال كاري هاي غير مجاز 
نسبت به ذوب و اس��تخراج طا اقدام مي كنند.  اين مسئول افزود: اين 
اقدام طبق ماده ۱9 قانون معادن تصرف در اموال عمومي و دولتي بوده و 
تكليف اين افراد در اين ماده مشخص شده است.  نوري با بيان اينكه اين 
محدوده به وسعت ۴0 كيلومتر مربع است، خاطرنشان كرد: با عنايت به 
وضعيت معدن، امكان محصور كردن و كنترل محدوده كه گاهاً تا صد ها 
كيلومتر وسعت دارد، غير ممكن است.  وي متذكر شد: مراجع انتظامي 
استان بارها نسبت به دستگيري متهمان اقدام كرده ولي متأسفانه هنوز 

اين كار جريان داشته و نيازمند ورود پليس پيشگيري استان است. 

 ۲ طرح بيمارستاني 
در مشهد به بهره برداري رسيد   

وزير تعاون، كار و رف�اه اجتماعي دو    خراسان رضوي
طرح بيمارس�تاني متعلق ب�ه تأمين 

اجتماعي را در مشهد به بهره برداري رساند. 
محمد ش��ريعتمداري كه به خراسان رضوي س��فر كرده بود دو طرح 
بيمارستاني را در مراكز درماني وابسته به سازمان تأمين اجتماعي در 
شهر مشهد به بهره برداري رساند.  وي واحدهاي جديد سي. تي. اسكن 
و ام.آر. اي بيمارستان فارابي مش��هد را كه در فضايي به مساحت ۱50 
مترمربع داير شده را افتتاح كرد. اين مركز در بازه زماني 6 ماه و با هزينه 
۴5 ميليارد ريال انجام شده است.  سي. تي. آنژيوگرافي، امكان دريافت 
تصاوير سه بعدي با وضوح زياد و اش��عه كمتر از جمله قابليت هاي اين 
بخش است.  وزير تعاون همچنين با حضور در بيمارستان ۱۷ شهريور 
مشهد بخش هتلينگ اين بيمارس��تان با هزينه ۱6 ميليارد توماني در 
بخش زنان و زيمان را افتتاح كرد.  اين بخش داراي 2۴ تخت بيمارستاني 
است و در آن استانداردها و الزامات بيمارستان ايمن نظير سرمايش و 

گرمايش مناسب، اعام و اطفاي حريق و اتاق ايزوله رعايت شده است.

اجراي طرح محروميت زدایي بنياد مستضعفان 
در 3 نقطه سيستان و بلوچستان   

طرح ه�اي محروميت زداي�ي بنياد    سيستان و بلوچستان
مس�تضعفان انق�اب اس�امي در 
استان هاي ديگر فقط در يك نقطه اجرا مي شود ولي در سيستان و 
بلوچس�تان به  دليل پهناور بودن و اينكه محروميت نقاط استان 

بسيار زياد است در سه نقطه اجرا مي شود. 
محمد سعيدي كيا رئيس بنياد مس��تضعفان انقاب اسامي در حاشيه 
نشست بررسي مسائل و مشكات استان سيستان و بلوچستان كه با حضور 
معاون اول رئيس جمهور و ديگر مسئوان در زاهدان برگزار شد، با عنوان 
كردن مطلب فوق گفت: شعار ما كار با مردم براي مردم و با جهت گيري 
معيشت پايدار است.  وي افزود: كشور با ساخت پروژه هاي بزرگ آن طوري 
كه ازمه آباداني است آباد نمي شود چون اين ازمه توسعه كشور است ولي 
آباداني زماني حاصل مي ش��ود كه مردم باشند و مغزها و دست هاي آنها 
فعال شود.  وي همچنين با اشاره به قلعه گنج از توابع شهرستان كرمان كه 
به عنوان پايلوت فعاليت هاي بنياد علوي در طرح پيشرفت و آباداني انتخاب 
شده بود گفت: با شناخت مزيت هاي منطقه و توانمندسازي مردم توسط 
مشاور و با تشكيل گروه هاي توسعه روس��تايي و ايجاد اشتغال پايدار در 
منطقه طرح محروميت زدايي را آغاز كرديم كه بسيار موفق عمل شده است.  
سعيدي كيا به مناطق محرومي كه در كل كشور با طرق علمي جهت اين 
طرح انتخاب شده اشاره داشت و عنوان كرد: شهرستان لنده در كهگيلويه و 
بويراحمد, چالدران در آذربايجان غربي, مانه و سملقان در خراسان شمالي, 
ملكش��اهي در ايام, گرمي در اس��تان اردبيل و زهك در شمال استان 
سيستان و بلوچستان از جمله مناطقي بود كه طرح پيشرفت و آباداني با 
كمك بنياد علوي در آنها آغاز شده كه امروز در قصرقند در جنوب استان 
سيستان و بلوچستان نيز طرح محروميت زدايي را آغاز كرديم.  وي ضمن 
يادآوري پهناور بودن استان، با تصريح به عنايت و توجه دولتمردان و مقام 
معظم رهبري و رياست جمهوري مبني بر توسعه اين استان افزود: اين 
طرح در استان هاي ديگر فقط در يك نقطه اجرا مي شود ولي در سيستان و 
بلوچستان به دليل پهناور بودن و اينكه محروميت نقاط محروم استان بسيار 
زياد است در سه نقطه اجرا مي شود كه اين طرح در شهرستان زهك در 
حال انجام است و قصرقند امروز آغاز شده و تا سال آينده شهرستان دلگان 
نيز شامل اين طرح مي ش��ود.  رئيس بنياد مستضعفان كشور همچنين 
درباره وام هاي يارانه دار جهت اشتغال مردم استان عنوان داشت: وام هاي 
يارانه دار جهت مشاغل خرد و خانگي, صنايع تبديلي, گلخانه, محصوات 
خرما و ديگر طرح ها با يارانه دولت )5 درصد بنياد علوي و 5 درصد معاونت 
توسعه روس��تايي( با س��ود 8 درصد در اختيار مردم قرار مي گيرد.  وي 
همچنين بيان كرد: 2۷00 مورد اين طرح ها در سطح كشور تصويب شده، 
2۴00 مورد پرداخت شده و ۱۴00 مورد نيز به بهره برداري رسيده كه براي 
مناطق زهك و قصرقند عاوه بر سهميه استان كه 25 ميليارد تومان وام 
يارانه دار توسط بانك سينا پيش بيني شده ۱5 ميليارد تومان نيز مازاد در 
نظر گرفته ايم كه سال آينده از طريق بانك سينا پرداخت خواهد شد و اين 
فرصت بسيار خوبي جهت اشتغال پايدار و حذف محروميت از اين مناطق 
مي باشد.  سعيدي كيا در مورد طرح هايي كه مي توانند وام دريافت كنند 
تصريح كرد: مردم جهت استفاده از اين وام ها در همه زمينه ها مي توانند 
فعاليت داشته باشند از جمله به مش��اغل خرد خانگي، دام، كشاورزي، 
گياهان دارويي، چرخ هاي بافندگي و خياطي و طرح هاي نيمه كاره اين 
وام سرمايه در گردش تعلق مي گيرد و در زمينه تضمين، تسهيات فراهم 

كرده ايم ولي از تضمين كوتاه نمي آييم. 

 رشد ۷۵ درصدي ساخت مسكن مددجویي 
در آذربایجان غربي

از ابتداي س�ال جاري 505 مس�كن    آذربايجان غربي
شهري و روس�تايي براي مددجويان 
آذربايجان غربي ساخته شده كه اين تعداد نسبت به زمان مشابه 

سال گذشته ۷5 درصد رشد داشته است. 
عزيز سهندي مدير كل كميته امداد آذربايجان غربي با عنوان كردن مطلب 
فوق گفت: از 505 مس��كن مددجويي ساخته ش��ده در آذربايجان غربي، 
۱59 واحد در شهرها و 3۴6 واحد در روستاهاي محروم استان احداث شده 
است.  اين مسئول ادامه داد: به منظور ساخت اين تعداد مسكن مددجويي 
شهري و روس��تايي در آذربايجان غربي، 20 ميليارد و 200 ميليون تومان 
تسهيات هزينه شده اس��ت.  وي، با اش��اره به خريد، مرمت و مقاوم سازي 
خانه هاي مددجويي، بيان كرد: در سال جاري 55 مسكن براي مددجويان 
آذربايجان غربي خريداري ش��ده و همچنين 2 ه��زار و ۷۱5 مورد تعمير، 
بازسازي و مقاوم سازي انجام شده است.  س��هندي، افزود: هم اكنون 282 
مسكن در آذربايجان غربي در دست احداث بوده و كميته امداد در تاش است 
تا پايان سال جاري، اين مساكن را به مددجويان تحويل دهد.  وي، با اشاره 
به تعداد خانوار فاقد مسكن در آذربايجان غربي، اظهار كرد: بر اساس آخرين 
نياز سنجي هاي صورت گرفته، ۴ هزار و 603 خانوار تحت حمايت در استان 
فاقد مسكن بوده و از اين تعداد يك هزار و 83۴ مسكن شهري و 2 هزار و ۷69 
مسكن در روستاهاي آذربايجان  غربي نياز به احداث است.  مديركل كميته 
امداد آذربايجان غربي، بيان كرد: در جهت تأمين مسكن مقاوم براي مددجويان 
در بخش شهري از ظرفيت مساكن مهر فاقد متقاضي در استان استفاده خواهد 
شد و همچنين در بخش مسكن روستايي نيز با همكاري سپاه شهدا تعداد 
يك هزار مسكن روستايي در مناطق محروم و مرزي در دست احداث است. 

جزیره ابوموسي نيازمند مشوق هاي 
سرمایه گذاري در گردشگري

گردش�گري باي�د مح�ور فعاليت ه�ا و     هرمزگان
سرمايه گذاري ها در جزيره ابوموسي باشد 
چون اين شهرستان در بخش گردشگري ظرفيت هاي بسيار وسيعي دارد. 
فريدون همتي استاندار هرمزگان در نشست ش��وراي اداري شهرستان 
ابوموسي با عنوان كردن مطلب فوق و با تأكيد بر اينكه گردشگري مي تواند 
شرايط اين جزيره را متحول كند گفت: بايد مشوق هاي ازم براي رونق 
سرمايه گذاري ها و افزايش حضور گردشگران در ابوموسي در نظر گرفته 
شود.  وي ادامه داد: اين شهرستان در بخش گردشگري ظرفيت هاي بسيار 
وسيعي دارد كه مي تواند درآمدهاي جديدي را براي ابوموسي ايجاد كند.  
استاندار هرمزگان خواستار تقويت فضاي سبز جزيره ابوموسي شد و بيان 
داشت: خيابان ها و بلوارهايي كه در اين جزيره ساخته مي شوند بايد طراحي 
مناسبي براي فضاي سبز داشته باشند.  همتي افزود: بايد مجموعه امكانات 
رفاهي، تفريحي و سرگرمي در جزيره ابوموسي ساخته شود تا مردم اين 
جزيره و گردشگران از آن بهره مند شوند.  وي بر لزوم معرفي ظرفيت ها 
و جذابيت هاي جزيره ابوموس��ي تأكيد كرد و گفت: نياز است مطالعات 
جامعي براي جزيره ابوموسي صورت گيرد و براساس اين مطالعات در هر 
نقطه از اين جزيره فعاليت شود.  استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: در 
برنامه ريزي ها بايد نگاه بلندي براي جزيره ابوموسي داشته باشيم و افق 

مناسب را براي توسعه اين جزيره ترسيم كنيم. 

 افتتاح ۱۷ پروژه شركت آبفار لرستان
 در دهه فجر

معاون مهندسي و توسعه شركت آبفار    لرستان
لرستان از افتتاح 1۶ پروژه آبرساني و 
ي�ك پ�روژه فاض�اب در دهه مبارك�ه فجر س�ال ۹۷ خب�ر داد. 
مجتبي دالوند گفت: براي ۱6 پروژه آبرس��اني اعتب��اري بالغ بر 220 
ميليارد و 850 ميليون ريال هزينه شده اس��ت و با بهره برداري از اين 
پروژه ها مشكل تأمين آب ۴2 روستا مرتفع مي شود و جمعيتي بيش 
از ۱3 هزار و ۷۴9 نفر از نعمت آب ش��رب س��الم و بهداشتي بهره مند 
مي ش��وند.  وي افزود: يك��ي از اي��ن پروژه ها، تصفيه خان��ه فاضاب 
شهرستان خرم آباد اس��ت كه براي اين پروژه تا كنون اعتباري بيش از 
۴0 ميليارد ريال هزينه شده و مشكل فاضاب ۴09۷ نفر مرتفع خواهد 
شد.  اين مسئول از مردم روس��تاهاي مذكور خواست با تحت پوشش 
شركت آبفار قرار گرفتن و نصب كنتورهاي خانگي در مديريت مصرف 

آب با شركت آبفار لرستان همكاري ازم را داشته باشند. 

88498441سرويس  شهرستان

سليمه محمدي
   گزارش يك

 بيكاري فارغ التحصيان
 درد صنعت كشاورزي 

وقتي خبرهاي خوشي در مورد كشاورزي و نحوه كشت محصوات 
مختلف در كشور به گوش نمي رسد، نمي توان همه چيز را به كمبود آب 
و زمين و سرما و گرما ربط داد. وقتي كارشناسان و صاحبنظران بيرون 
گود بمانند و فارغ التحصيان راهي براي حضور در اين عرصه نداشته 
باشند، حتماً حال و روز اين صنعت هم بهتر از اين نمي شود. در همين 
باره روز گذشته رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 
عنوان كرد كه حدود 180 هزار نفر آموزش ديده كشاورزي در كشور 
داريم كه شناسنامه دارند اما بيش از 54 درصد اين افراد بيكار هستند. 

    
وارد هر عرصه كه مي ش��ويم به مش��كل بزرگي به نام مديريت دولتي و 
بي تفاوتي اين مديران نسبت به نيازها و معضات موجود بر مي خوريم.  
با اينكه چند سالي است در كشور بر طبل خصوصي سازي زده مي شود 
اما هنوز 90 درصد آموزش دانشجويان كشاورزي برعهده دولتي هاست. 
البته اينكه چرا بخش خصوصي متولي آموزش كشاورزي نمي شود جاي 
سؤال دارد. شيوه هاي آموزشي در حوزه كشاورزي 89 درصد حضوري، 
۱0 درصد نيمه حض��وري و يك درصد غير حضوري اس��ت.  در همين 
رابطه رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري معتقد است: 
»س��اانه 50 هزار دانشجو در حوزه كش��اورزي با اهداف پرورش نيروي 
ماهر، متخصص و محقق آموزش هاي ازم را كس��ب مي كنند و تقريباً 
يك سوم دانشجويان كشاورزي زن هستند و بقيه مرد و ۱0 درصد شبانه، 
آزاد و ساير و بقيه دولتي تحصيل مي كنند.« اسداه تيموري با بيان اينكه 
الگوي آموزشي با الگوي توسعه اي كشور هماهنگ نيست، مي گويد: »در 
بخش آموزش كشاورزي ۱۴/5 درصد دانش��جويان در مقطع كارداني، 
۴۷/9درصد دانشجويان كش��اورزي در مقطع كارشناسي، 28/۷ درصد 
ارشد و 2/۷ درصد دانشجويان دكتراي حرفه اي و 6 درصد كل دانشجويان 
كشور را دانش��جويان دكتراي تخصصي تشكيل مي دهند.« وي با اشاره 
به اينكه تحصيات تكميلي كش��ور بايد به 20 درصد مي رسيد اما اين 
هدف گذاري اشتباه است، تصريح مي كند: »تاكنون هزار نفر دانشجوي 

دكتراي كشاورزي داريم كه بازار را اشباع كرده است.«
  دولتي ها باي جان كشاورزي

سهم كشاورزي در اقتصاد كان كش��ور بايد 20 درصد باشد. اما آمارها 
نش��ان مي دهد تنها 6 درصد اين امر محقق شده است. سهم كشاورزي 
از ساير رشته ها بسيار كمتر است و در بخش آموزش آن چيزي كه براي 
كشاورزي در نظرگرفته شده عدالت محور نيست.  رئيس دانشگاه علوم 
كشاورزي و منابع طبيعي ساري با بيان اينكه سه استان شمالي، فارس و 
خوزستان مهد كشاورزي كشور هستند، مي گويد: »اما سهم اين استان ها 
در آموزش، سرمايه گذاري و جذب دانشجو از همه كمتر است و مازندران 
رتبه چه��ارم را دارد.« تيموري ب��ا بيان اينكه ۱۴ه��زار فارغ التحصيل 
كشاورزي و منابع طبيعي در مازندران داريم كه حدود ۷0 درصد بيكار 
هس��تند، تصريح مي كند: »هر چند س��هم ما در اش��تغال پذيري براي 
فارغ التحصيان 9۴ درصد است اما در حوزه كشاورزي تنها ۱2 درصد 
فارغ التحصيان اين دانشگاه شاغل در همان مرتبط رشته هاي تحصيلي 
خود هستند.« اين مس��ئول با بيان اينكه هنوز دانشگاه هاي كشاورزي 
بس��ترهاي ازم براي آموزش مهارت و افزايش توان اش��تغال پذيري را 
نتوانستند فراهم كنند، خاطرنشان مي كند: »دليل اين امر، ارتباط ضعيف 
دانشگاه و صنعت بوده و توانمند نبودن اعضاي آموزشي و نبود امكانات 
از ديگر عوامل دخيل است.« جالب است بدانيم تنها 3 درصد افرادي كه 
در بخش كشاورزي فعال و در حال توليد هستند، تحصيات دانشگاهي 
دارند.  با اين تفاسير بايد گفت ۱00 سال نسبت به برخي بحث ها در بخش 
كشاورزي عقب هستيم. چرا كه متوسط سن كشاورزان بااي 63 سال 
است كه اكثر آنها دانش كافي در حوزه كشت مكانيزه را ندارند.  امروزه در 
كشورهاي توسعه يافته فضاي حضور دولت در بخش كشاورزي خيلي كم 
است و اين يك فرصت محسوب مي شود.  پس به راحتي مي توان نتيجه 
گرفت كه نبود امنيت سرمايه گذاري، كوچك بودن واحدهاي بهره برداري، 
بي سوادي و كم سوادي توليد كنندگان، موانع طبيعي و اكولوژيك مانند 
تغيير كاربري و موانع فني و تكنيكي و اقتص��ادي از جمله عوامل عدم 

موفقيت كشاورزي و توسعه آن در كشورماست.

محمدرضا هاديلو



به گفته كارشناسان، طرح پاايشي سيراف كه 
در انتظار جذب سرمايه است، مي تواند گزينه 
مناسبي براي مصرف ميعانات گازي كه به دليل 
تحريم ها با كاهش صادرات مواجه شده، باشد. 
به گزارش مهر، ايران در كنار صادرات نفت خام، 
ميعانات گازي را نيز صادر مي كند؛ به اين ترتيب 
كه در س��ال ۹۶ قبل از اعمال تحريم هاي نفتي، 
روزان��ه ۴۳۰ هزار بش��كه ميعانات ص��ادر كرده 
اس��ت كه بيش از نيمي از آن، توسط كره  جنوبي 

خريداري مي شد. 
با اين حال، طبق گ��زارش اداره  اطاعات انرژي 
امري��كا، با اعم��ال مج��دد تحريم ه��اي نفتي، 
كره  جنوبي از ش��هريور امس��ال واردات ميعانات 
گازي خ��ود را از اي��ران متوقف كرده اس��ت. در 
مقابل اين اق��دام، صنعت پااي��ش كره جنوبي 
براي جلوگيري از كمبود خوراك ميعانات، ابتدا 
واردات ميعانات خود از قطر و استراليا را افزايش 
و همچنين واردات نفت س��بك، نفتاي سبك و 
سنگين را نيز در دس��تور كار خود قرار داد. اين 
اقدام كره  جنوبي نش��ان مي دهد كه كشورهاي 
صاحب صنعت پاايش، نسبت به كشورهايي كه 
اقدام به خام فروشي ذخاير خود مي كنند، دست 

بااتري را در معادات نفتي دارند. 
با توج��ه ب��ه قط��ع واردات ميعانات از س��وي 
كره  جنوب��ي، اي��ران روزانه با ۲۰۰ هزار بش��كه 
ميعان��ات گازي روب��ه رو اس��ت ك��ه ب��ه گفته 
كارشناس��ان، نه قادر به صادرات آن اس��ت و نه 
توانايي پاايش آن را دارد. باي��د گفت ميعانات 
گازي، مايعي سبك، شفاف و ارزشمند است كه 
در كنار گاز طبيعي استخراج مي شود؛ بنابراين 
برداش��ت ميعانات گازي در كنار برداشت از گاز 

طبيعي، اجتناب ناپذير اس��ت و نمي توان توليد 
يا اس��تخراج آن را متوقف كرد ي��ا كاهش داد، 
مگر آنكه توليد گاز طبيعي نيز متوقف ش��ود يا 
كاهش يابد. به همين دليل برخاف نفت خام كه 
توليد آن در دوران فعلي تحريم ها تا يك ميليون 
بشكه كاهش يافته است، ميعانات گازي به دليل 
ضرورت تولي��د و مصرف گاز طبيعي در كش��ور 

امكان كاهش توليد ندارد. 
از سوي ديگر، كوچك بودن بازار ميعانات گازي 
در مقايس��ه با نفت خ��ام موجب مح��دود بودن 
مش��تري هاي اين محصول در سطح جهان شده 
است. تعداد پاايشگاه هاي ميعانات گازي موجود 
در دنيا، ۲۶ واحد پاايش��ي اس��ت ك��ه با وجود 
گس��ترش مصرف گاز طبيعي در س��طح جهان 

در سال هاي اخير، هنوز بازار ۳ ميليون بشكه اي 
مصرف ميعانات گازي در مقايس��ه ب��ا بازار ۹۰ 
ميليون بش��كه اي مصرف نفت خ��ام در هر روز، 

ناچيز است. 
به  ه��ر ح��ال تن��وع پايين و ك��م ب��ودن تعداد 
مشتري هاي اين محصول در س��طح دنيا، باعث 
شد كه فروش ميعانات گازي در دوران تحريم ها 
به يك معضل اساسي براي كش��ور تبديل شود. 
دارندگان اين نوع از منب��ع هيدروكربوري پس 
از برداش��ت ميعانات گازي از مخازن، در صورت 
عدم فرآوری داخلي يا ف��روش صادراتي، يا بايد 
آن را انبار كنند يا در محي��ط رها نمايند يا حتي 
ممكن است مجبور به س��وزاندن آن در مقاطعي 
از زمان شوند؛ اين در حاليست كه اگر پاايشگاه 

ستاره  خليج فارس با ظرفيت ۳۶۰ هزار بشكه اي 
نفت خام افتتاح نشده بود، كشور با روزانه حدوداً 
۶۰۰ هزار بشكه ميعانات گازي روبه رو بود كه نه 
قادر به مصرف آن در پاايش��گاه ها بود و نه توان 

صادرات و حتي توقف توليد آن را داشت. 
  ذخيره سازي راه حل كوتاه مدت

كري��م صالحي، كارش��ناس حوزه پاايش��ي در 
گفت وگو با مهر با بي��ان اينكه در ح��ال حاضر، 
ايران در مواجه با تحريم نفت��ي، ميعانات خود را 
در مخازن خش��كي ذخيره مي كند كه در آينده، 
مجبور به ذخيره سازي ميعانات روي دريا خواهد 
شد، گفت: ذخيره سازي ش��ايد راه حل مناسبي 
براي كوتاه مدت باشد، اما راه حل اصلي براي بي اثر 
كردن تحريم ميعانات گازي، ساخت پاايشگاه با 

خوراك ميعانات گازي است. 
وي افزود: ب��ا تبديل ميعانات ب��ه فرآورده هايي 
همچون نفتا، LPG، بنزين، گازوئيل، سوخت 
جت و نفت س��فيد، تحريم ميعانات به حداقل 
اثرگذاري مي رس��د؛ البته در حال حاضر، طرح 
پاايشگاه س��يراف با خوراك ميعانات گازي با 
ظرفيت ۴۸۰ هزار بش��كه در روز، به دليل عدم 
تأمين مالي يا پيشرفتي همراه نبوده است. اين 
پاايشگاه كه در چند سال گذشته به دنبال جذب 
فاينان��س خارجي نيز بود، ب��ه دايلي همچون 
بازگش��ت تحريم هاي نفتي و ناتواني در كسب 
ضمانت نامه دولتي، قادر به تأمين مالي خارجي 
نش��ده اند. اين در حاليس��ت كه مي توان تأمين 
مالي ساخت پاايشگاه س��يراف را با استفاده از 
س��رمايه هاي  مردمي و اعطاي تنفس خوراك 
به مدت يك س��ال، ب��راي جذاب ش��دن پروژه 

تسهيل كرد. 

در ايح�ه بودجه س�ال 98 يك اتف�اق جالب 
رخ داده اس�ت؛ بودج�ه ش�ركت هاي دولتي 
از افزاي�ش بي نظي�ري برخ�وردار ش�ده، ب�ه 
وي�ژه بودج�ه ش�ركت ملي نف�ت اي�ران كه 
بررس�ي ها  نش�ان مي دهد دليل اي�ن اتفاق، 
پرش دوبرابري نرخ تس�عير در بودجه اس�ت. 
 ن��رخ تس��عير يك��ي از مهم تري��ن پارامترهاي 
بودجه بندي است كه بخش اعظمي از درآمدهاي 
دولت را مش��خص مي كند؛ بر اين اس��اس دولت 
درآمدهاي صادراتي خود را به ريال تبديل كرده و 
به خزانه واريز مي كند. فرض كنيد دولت در سال 
آينده ۲5ميليارد دار درآمد نفتي دارد، ۲۰ درصد 
اين درآمد به صندوق توسعه ملي واريز مي شود و 
1۴/5درصد آن هم به شركت ملي نفت مي رسد؛ 
ما بقي اين پول با نرخ تسعير تبديل به ريال شده 
و به حساب خزانه واريز مي ش��ود تا طبق برنامه 
مشخص شده، به ش��ركت هاي دولتي و خدماتي 

اختصاص يابد. 
دولت بايد اين درآمدها را با نرخ تس��عيري كه در 
قانون بودجه مشخص شده تبديل به ريال كند كه 
مشخصاً هرچه اين نرخ بااتر باشد، درآمد ريالي 
دولت نيز افزايش مي يابد. در ايحه بودجه س��ال 
۹۸، بودجه ش��ركت هاي دولتي از افزايش  قابل 
توجهی برخوردار اس��ت كه بايد ديد در مجلس 
ش��وراي اس��امي براي آن چه تصميمي گرفته 

خواهد شد. 
   جه�ش بودج�ه اي 3 ش�ركت مرتبط با 

انرژی
بر اس��اس اعداد و ارقام من��درج در جدول ايحه 
بودج��ه دولت و پيوس��ت هاي آن، ش��ركت ملي 
نفت ايران )مادر تخصصي( در سال ۹۸، درآمدي 
معادل ۶11 هزار و ۹1۹ ميلي��ارد تومان خواهد 

داشت. 

در جداول مربوط به شركت ملي پاايش و پخش 
فرآورده هاي نفتي، ميزان درآمد اين ش��ركت در 
سال ۹۸ بيش از ۳۰۹ هزار ميليارد تومان ديده شده 
و در مقابل هزينه هاي اين ش��ركت تقريباً معادل 
همان درآمد يعني ۳۰۹ هزار و 5۶ ميليارد تومان 
درج شده است. شركتي معادل 1۶1 ميليارد تومان 
از سود آن تحت عنوان »5۰ درصد سود ويژه« در 
نظر گرفته شده و در مجموع با احتساب ماليات ۸۰ 
ميليارد توماني، اين ش��ركت معادل ۲۴۳ ميليارد 

تومان سوددهي در سال آينده خواهد داشت. 
همچنين درآمد ش��ركت ملي گاز ايران ۶5 هزار 
ميليارد تومان در سال آينده پيش بيني شده و در 
مقابل نيز هزينه اي معادل 57 هزار ميليارد تومان 
براي آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت. اين شركت 
نيز با احتس��اب ماليات هزارميليارد توماني اش، 
سودي معادل 7 هزار و ۶۸۶ ميليارد تومان خواهد 
داشت و از اين سود، بيش از ۲هزار ميليارد تومان 
آن به عنوان »5۰ درصد سود ويژه« در نظر گرفته 

شده است. 
به طور كل، در ايحه بودجه ۹۸ حدود 1۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان به عنوان بودجه شركت هاي دولتي 
در نظر گرفته شده كه اين رقم س��ه برابر بودجه 
عمومي دولت ب��ا رقم ۴۰۸ ه��زار ميليارد تومان 
است. رشد 5۰ درصدي بودجه شركت هاي دولتي 
در مقابل رشد ۸ درصدي بودجه دولت از ابهامات 

جدي اي است كه يك پاسخ در پي دارد. 
   دليل افزايش  سهم شركت ها چيست؟

سخنگوي ستاد بودجه در توضيح اين اتفاق گفت: 
افزايش نرخ تس��عير ارز از ۳5۰۰ به ۸هزار تومان 
يكي از علل رشد بودجه شركت هاي دولتي است. 
مژگان خانلو در پاس��خ به اين سؤال كه تغييرات 
درآمدي ش��ركت نفت به چه ش��كل بوده است؟ 
گفت: درآمد ش��ركت مل��ي نفت ش��امل درآمد 

حاصل از نفت خ��ام و ميعان��ات گازي صادراتي 
ب��ه مي��زان5۳۸/۲ هزارميلي��ارد ريال با رش��د 
۴۴ درصدي نس��بت به مصوب س��ال 1۳۹7 به 
واس��طه افزايش نرخ تس��عير ارز پيش بيني شده 
اس��ت. همچنين درآم��د حاصل از ف��روش نفت 
خام و ميعان��ات گازي داخلي به پاايش��گاه ها و 
پتروشيمي ها به ميزان ۲۹۸/۳ هزارميليارد ريال 
با رشد 17۲ درصدي نسبت به سال جاري به دليل 
افزايش ميزان فروش به ميزان ۲7۹ هزار بشكه و 
همچنين افزايش نرخ تس��عير منظور شده است 
و س��اير درآمدها نيز به ميزان ۲۸۳ هزارميليارد 
ريال است كه در سرفصل س��اير درآمد ها، حجم 
و قيمت ف��روش گاز خام به ش��ركت گاز، فروش 
خوراك به شركت هاي پتروش��يمي ) با توجه به 
اينكه محصوات فروخته شده به شركت هاي ياد 
شده به نرخ هاي بين المللي مي باشد ( و درآمدهاي 
شركت ناشي از فروش س��اير محصوات افزايش 
قابل ماحظه ای خواهد داشت كه در اين سرفصل 
نيز اكث��ر افزايش ريالي ناش��ي از افزايش نرخ ارز 

مي باشد. 
رئيس امور پايش تعهدات دولت در پاسخ به سؤالي 
درباره دلي��ل باا بودن هزينه هاي ش��ركت نفت 
گفت: طبق قان��ون، ۸5/5 درصد از درآمد مذكور 
به حساب درآمد عمومي واريز مي شود. بنابر اين 
به همين ميزان به عنوان هزينه شركت نفت درج 
مي َشود. ش��ركت نفت مكلف اس��ت هزينه هاي 
جاري و اجراي طرح هاي سرمايه گذاري خود را از 

محل 1۴/5 درصد باقيمانده تأمين كند. 
خانل��و در خصوص درآم��د و هزينه ش��ركت گاز 
گفت: درآمد شركت ملي گاز به طور عمده شامل 
۸۰۰/۴1۲ ميليارد ريال ص��ادرات گاز و ۲/۲۳7 
ميليارد ريال فروش ساير محصوات است كه به 
ترتيب نسبت به سال گذشته ۳۹۳ درصد و ۲۰5 
درصد رشد دارد؛ همچنين با توجه به افزايش توليد 
گاز طبيعي از ميدان مشترك پارس جنوبي فروش 
گاز طبيعي در داخل كشور از 57۴۶ ميليارد ريال 
در بودجه مصوب س��ال 1۳۹7 به 75۴۴ ميليارد 
ريال در بودجه پيشنهادي سال 1۳۹۸ شركت، با 

۳۰ درصد افزايش پيش بيني شده است. 
  افزايش 4سنتي نرخ گاز صادراتي

اين مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ادامه 
داد: يكي از عمده ترين دايل پيش بيني افزايش 
درآمد ش��ركت مزبور در س��ال 1۳۹۸ نسبت به 
بودجه مصوب س��ال 1۳۹7 ناش��ي از پيش بيني 
افزايش ف��روش گاز طبيعي صادرات��ي به عراق و 
تركيه و افزايش نرخ تس��عير ارز مي باش��د. ازم 
به توضيح اس��ت در بودجه مصوب س��ال 1۳۹7 
عدد ريالي صادرات گاز معادل 1۰5 هزارميليارد 
ريال بوده، لكن در بودجه پيشنهادي سال 1۳۹۸ 
ش��ركت معادل ۴1۲ ه��زار و ۸۰۰ ميليارد ريال 
افزايش پيش بيني ش��ده اس��ت. همچنين نرخ 
گاز صادراتي در س��ال 1۳۹7 معادل ۲۰ س��نت 
بوده كه در سال 1۳۹۸ معادل ۲۴ سنت افزايش 
پيش بيني شده است. حجم خالص گاز صادراتي از 
15 ميليارد مترمكعب به ۲1/5 ميليارد مترمكعب 
افزايش پيش بيني ش��ده اس��ت. نرخ تسعير در 
بودجه س��ال 1۳۹7 معادل ۳5 ه��زار ريال بوده 
كه براي س��ال 1۳۹۸ به ۸۰ هزار ري��ال افزايش 

پيش بيني شده است. 
اما مهرداد اهوتي، عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس هم ب��ا بيان اينك��ه بودجه 
شركت هاي دولتي سال گذشته ۸۳۰ هزار ميليارد 
تومان بوده و امسال يك هزار و ۲۰۰ هزار ميليارد 
تومان شده است به تسنيم گفت: بهارستان نشينان 
امسال تصميم دارند به بودجه شركت هاي دولتي 

رسيدگي كنند. 
وي ضمن اشاره به اينكه چيزي به عنوان كسري 
بودجه وجود ن��دارد و هزينه ها بايد ب��ا درآمدها 
همخواني پيدا كند، گفت: س��ال گذشته به طور 
متوسط ۲ ميليون و ۴1۰ هزار بش��كه بايد نفت 
صادر مي ش��د كه اين اواخر كاهش يافته، اما طي 
هفت ماهه امس��ال ۲5درصد بيشتر از نظر ريالي 
درآمد كسب ش��د، به طوري كه درآمد پيش بيني 
شده از فروش نفت در سال ۹7 وصول شده است. 
اهوتي ضمن اعام اين مطلب كه اكثر شركت هاي 
دولتي زيان ده هس��تند و بايد به بخش خصوصي 
واگذار شوند، گفت: دولت بايد دست از سر اقتصاد 

كشور بردارد. 

| روزنامه جوان |  شماره  5558 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

| ربیع الثان��ی 1440   28  | دی 1397   15   ش��نبه 

گرانی ارز به کام شرکت های دولتی شد

س�ال گذش�ته ب�ه ط�ور 
متوس�ط 2 ميلي�ون و 410 
ه�زار بش�كه باي�د نف�ت 
صادر مي ش�د كه اين اواخر 
كاهش يافته، اما طي هفت 
ماه�ه امس�ال 25درص�د 
بيش�تر از نظر ريالي درآمد 
كس�ب ش�د، به طوري ك�ه 
درآم�د پيش بين�ي ش�ده 
از ف�روش نف�ت در س�ال 
97 وص�ول ش�ده اس�ت

سخنگوي ستاد  بودجه: نرخ تسعير ارز از 3500 تومان به  8 هزار تومان در بودجه 98 افزايش يافته كه موجب 
جهش درآمد شركت های دولتی شده است 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

راهكاري مهم براي دور كردن خطر تحريم نفت
تكميل پاايشگاه هاي سيراف با سرمايه هاي مردمي

گزارش2

سقوط سنگين وال استريت
هش�دار اپل ب�راي كاه�ش درآم�د اين ش�ركت باعث ب�ه وجود 
آم�دن وحش�ت از كاه�ش فعالي�ت كارخانج�ات امري�كا و كند 
ش�دن اقتصاد جهان ش�د، وال اس�تريت به شدت س�قوط كرد. 
 به گزارش رويترز، بزرگي كاهش درآمِد ربع ساِل به حدي بود كه موجي 
از ش��وك به تمام بخش تكنولوژي منتقل كرد و باعث شد هر سه شاخص 
مهم سهام امريكا بيش از ۲ درصد سقوط كنند و شاخص نزدك حتي بيش 
از ۳ درصد پايين آمد.  ش��اخص تكنولوژي اي اندپي، در معامات ديشب 
بزرگ ترين سقوط يك روزه خود از آگوست ۲۰11 تا كنون را ثبت كرد و 
5/1 درصد پايين آمد. شاخص نيمه رس��اناي فيادلفيا 5/۹ درصد سقوط 
كرد.   چهارشنبه شب، تيم كوك، مديرعامل اپل در نامه اي به سرمايه گذاران 
خود نوشت كه اين شركت، بزرگي تأثير كند شدن اقتصاد چين، به علت 
جنگ تجاري با امريكا را پيش بيني نكرده بوده است )و حاا با كاهش شديد 
فروش در بازار چين مواجه شده است( س��هام اپل 1۰ درصد سقوط كرد.  
گزارش مؤسسه مديريت عرضه امريكا نشان داد كه در ماه دسامبر، فعاليت 
كارخانجات امريكا، با بزرگ ترين سقوط خود از اكتبر ۲۰۰۸، اوج بحران 
اقتصادي بزرگ جهان، تا كنون روبه رو شده است. ميزان پي ام آي هم، به رغم 
اينكه هنوز نشان دهنده رشد است )عددي بااي 5۰ واحد(، به پايين ترين 

سطح بيش از ۲ ساله خود رسيد. 
 

کاهش شديد صادرات نفت اوپك به امريكا
محموله ه�اي نفتي كه از س�وي اوپك ب�ه امريكا صادر مي ش�ود 
در دس�امبر ب�ه پايين تري�ن مي�زان در پنج س�ال اخير رس�يد. 
به گزارش ايسنا، آمار نشان داد محموله هاي نفت از سوي كشورهاي 
عضو اوپك به امريكا ماه ميادي گذشته به 1/۶۳ ميليون بشكه در روز 
در مقايسه با 1/۸۹ ميليون بشكه در روز در نوامبر و 1/7۸ميليون بشكه 
در روز در اكتبر كاهش پيدا كرد.  به گفته تحليلگران، عربستان سعودي 
كه بزرگ ترين صادركننده نفت جهان اس��ت و اعضاي ديگر اوپك در 
مواجهه با رش��د فزاينده توليد و ذخاير امريكا، عرضه به اين كش��ور را 
محدود كردند.  توليدكنندگان اوپك و غيراوپك از جمله روسيه با هدف 
تقويت قيمت ها، ماه ميادي گذش��ته موافقت كردند توليدشان را در 
نيمه اول سال ۲۰1۹ به ميزان 1/۲ ميليون بشكه در روز كاهش دهند. 
طبق نظرسنجي رويترز، اوپك در دسامبر ۳۲/۶۸ميليون بشكه در روز 
نفت توليد كرد كه ۴۶۰ هزار بشكه در روز نسبت به نوامبر كاهش داشت 
و نشان داد برخي از اعضاي اين گروه زودتر از موعد توافق، به محدود 

كردن عرضه خود اقدام كردند. 
ريد ايانسون، اقتصاددان انرژي در شركت كپلر در اين باره گفت: معمواً 
عربستان س��عودي از جريان صادرات به امريكا به عنوان روشي براي 

نشان دادن نيات خود استفاده مي كند. 

قيمت پرتقال شب عيد ۳۱۰۰ تومان اعام شد
مع�اون وزي�ر جهاد كش�اورزي اع�ام ك�رد: قيم�ت پرتق�ال 
تامس�ون ش�مال ب�راي ش�ب عي�د 3100 توم�ان تعيي�ن 
ش�د، ام�ا هن�وز قيم�ت س�يب درخت�ي مش�خص نيس�ت. 
به گزارش از سازمان مركزي تعاون روستايي، حسين شيرزاد پيرامون 
تأمين سيب و پرتقال مورد نياز طرح تنظيم بازار ميوه ايام پاياني سال 
1۳۹7 و ن��وروز 1۳۹۸ و فرآينده��اي عملياتي آن گف��ت: با دريافت 
اباغيه بيست آذرماه سال جاري وزير جهادكشاورزي مبني بر واگذاري 
مأموريت تنظيم بازار س��يب و پرتقال مورد نياز طرح تنظيم بازار ميوه 
شب عيد به اين سازمان، مداخله سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
به عنوان متولي تنظيم بازار ميوه شب عيد براي خريد، ذخيره سازي و 
توزيع براي طرح در كارگروه تنظيم بازار دولت در دستور كارگروه قرار 
گرفت.  وي ادامه داد: بر اين اساس، تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي 
طرح تنظيم بازار ميوه شب عيد به استناد بند 1۲ اباغيه مذكور آغاز 
و متعاقب آن، با برگزاري اولين جلسه كميته راهبردي كشوري طرح 
مذكور در تاريخ بيس��ت و چهارم آذرماه، همراه ب��ا عمليات رصد بازار 
ميوه از منظر دس��تگاه هاي عضو كميته راهب��ردي و در نهايت تأييد 
دستورالعمل اجرايي طرح، پيش بيني اوليه تأمين حدود ۳۰ هزار تن 
سيب درختي، ۳۰ هزار تن پرتقال تامسون شمال و 1۰ هزار تن پرتقال 
والنسياي جنوب به تصويب رسيد.  مديرعامل سازمان مركزي تعاون 
روس��تايي اضافه كرد: البته با در نظر گرفتن ذخي��ره ملي معادل ۲۰ 
درصد سيب و پرتقال مورد نياز استان ها و حدود هزار تن ذخاير داخلي 
اتحاديه هاي استاني)خارج از طرح(، به منظور تعادل بخشي و جبران 

كاستي هاي احتمالي، اين ذخيره سازي افزايش خواهد يافت. 

بازنگري در تعرفه آب
مدي�ركل دفت�ر مديري�ت مص�رف و ارتق�اي به�ره وري وزارت 
ني�رو گف�ت: در راس�تاي اص�اح الگ�وي مص�رف، كارگ�روه 
س�ازگاري ب�ا كم آب�ي و مرك�ز پژوهش ه�اي مجل�س ش�وراي 
اس�امي، به بازنگ�ري در تعرفه هاي بخ�ش آب اق�دام كرده اند. 
بنفشه زهرايي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در سال جاري اقدامات 
متعددي براي كاهش مصرف آب در كشور صورت گرفته است، اظهار 
كرد: يكي از اين اقدامات، تش��ويق ادارات دولتي ب��ه نصب تجهيزات 
كاهنده مصرف آب بوده است كه در اين راستا نيز هيئت دولت مصوبه اي 
را اباغ كرد.  وي افزود: براساس مصوبه هيئت دولت، ادارات دولتي ملزم 
به كاهش مصرف خود تا ۲۰ درصد شدند. عاوه بر اين قرار شد كه اگر 
طي يك ماه به ميزان مصرف تعيين شده نرسد، شركت هاي آبفا روي 
قبوض آنها جريمه لحاظ كنند.  مديركل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي 
بهره وري وزارت نيرو با بيان اينكه ش��ركت هاي آبفا، س��اختمان هاي 
مختلف دولتي را از نظر استاندارد بودن ش��يرآات مورد بررسي قرار 
دادند، ادامه داد: براساس ارزيابي هاي صورت گرفته از سوي شركت آب 
و فاضاب، به ادارات دولتي اعام شد كه چطور مي توانند ميزان مصرف 
خود را استاندارد كنند، در همين راستا، بسياري از دستگاه هاي دولتي 

ميزان مصرف خود را كاهش داده اند. 
زهرايي اظهار كرد: عاوه بر اين، سازمان برنامه و بودجه نيز بودجه اي را 
به شركت هاي  آب و فاضاب به منظور تجهيز مكان هاي عمومي مانند 
مساجد و مدارس به لوازم كاهنده مصرف اختصاص داد و اكنون نيز ما 

در حال جمع آوري گزارش ها و ميزان عملكرد اين طرح هستيم. 
وي افزود: عاوه بر اين، در كارگروه س��ازگاري با كم آبي مصوباتي در 
راستاي افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف به تصويب رسيد و اكنون نيز 

در مرحله  اباغ هيئت دولت قرار دارد. 
او با اشاره به ديگر اقدامات صورت  گرفته براي مديريت مصرف آب در 
كش��ور گفت كه در حوزه مصرف آب، در بخش كشاورزي در كارگروه 
س��ازگاري با كم آبي مصوبه ممنوعيت كش��ت برنج در اس��تان هاي 
غيرشمالي مصوب ش��د و اكنون اين مصوبه مراحل نهايي خود را طي 

كرده است. 
به گفته مديركل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري وزارت نيرو، 
ش��يوه نامه اجراي اين طرح در كارگروه ملي و هيئت دولت به تصويب 
رسيده كه اگر در جلسه آتي كارگروه ملي تصويب شود، به همه استان ها 
اباغ خواهد شد و از اين طريق مي توانيم شاهد كاهش سطح زيركشت 

در استان هاي غيرشمالي باشيم. 
چندي پيش نيز دس��تورالعمل نحوه تدوين گزارش هاي سازگاري با 
كم آبي استان ها در ششمين جلس��ه كارگروه ملي سازگاري با كم آبي 
تصويب و به استانداران به عنوان رؤساي كارگروه هاي استاني كارگروه 

ملي سازگاري با كم آبي، اباغ شد. 

عده اي وانمود مي کنند برخورد  با پوشاک قاچاق 
بازار را به هم مي ريزد

نايب رئي�س اتحاديه تولي�د و صادرات پوش�اك و نس�اجي گفت: 
عده اي مي خواهند ب�ا آدرس دهي غل�ط وانمود كنند ك�ه برخورد 
با عرضه پوش�اك قاچاق، آرام�ش و تنظيم بازار را ب�ه هم مي ريزد. 
بهرام ش��هرياري در گفت وگو با فارس و در پاسخ به اين سؤال كه اجراي 
طرح مبارزه با برندهاي محرز عرضه پوش��اك قاچ��اق را چگونه ارزيابي 
مي كنيد، گفت: اجراي اين طرح اين بار بسيار جدي است و در يك بستر 

قانوني در سطح عرضه با پوشاك قاچاق مبارزه مي شود. 
نايب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران بيان داشت: 
بس��ياري از برندها و عرضه كنندگاني كه پيش از اين پوشاك قاچاق در 
فروش��گاه هاي خود عرضه مي كردند، با اجراي اين طرح به سمت عرضه 
پوشاك ايراني روي آورده اند.  وي با بيان اينكه در مرحله اول اجراي طرح 
مبارزه با عرضه پوشاك محرز قاچاق 1۰۰ تا 15۰ فروشگاه عرضه كننده 
پوشاك قاچاق در س��طح تهران شناسايي شده اس��ت، گفت: طبيعتاً با 
جمع آوري پوشاك قاچاق در اين فروش��گاه ها، اين فروشگاه ها اقدام به 
عرضه پوشاك ايراني خواهند كرد و برندهاي ايراني پوشاك جاي برندهاي 

خارجي را خواهند گرفت. 
وي گفت: عده اي مي خواهند با آدرس دهي غلط وانمود كنند، برخورد با 

عرضه پوشاك قاچاق، آرامش و تنظيم بازار را به هم مي زند. 
شهرياري در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به ممنوعيت واردات پوشاك، 
برندهايي كه پيش از ممنوعي��ت واردات مجوز فعاليت گرفته اند و مجاز 
به عرضه پوش��اك خارجي بوده اند، از چه طريق كااهاي خود را تأمين 
مي كنند و آيا كااهاي اين گروه قاچاق است يا خير؟ گفت: ستاد مبارزه 
با قاچاق كاا قدم به قدم طرح خود را آغاز كرده و در مرحله بعد مس��ائل 

مربوط به اين گروه را بررسي خواهد كرد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه مشكل صنعت پوشاك در حال حاضر چيست 
و آيا مواد اوليه اين بخش تأمين مي شود، گفت: مشكات تأمين مواد اوليه 
و نقدينگي در حال حاضر تنها مربوط به صنعت پوشاك و نساجي نيست، 
بلكه با افزايش نرخ ارز تمام صنايع دچار مش��كل ش��ده اند.  نايب رئيس 
اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران همچنين در مورد تأمين 
مواداوليه اظهار داش��ت: همكاري هاي ازم در وزارت صنعت براي ثبت 
سفارش واردات مواداوليه انجام مي شود، اما آنچه در اين بخش وقفه ايجاد 

مي كند، مسئله تخصيص ارز است. 
وي با بيان اينكه خواسته ما اين اس��ت كه اجازه دهند، مواداوليه توليد 
پوشاك و نساجي بدون انتقال ارز آزاد ش��ود، گفت: مشكل ما تأمين ارز 
از طريق سامانه نيما اس��ت، زيرا براي تأمين ارز از اين طريق بايد ماه ها 

در نوبت بود. 

اعتبار تأمين سوخت هواپيماهاي مسافربري 
کاهش يافت

س��خنگوي س��تاد بودجه ۹۸ گفت: س��وخت مربوط ب��ه هواپيماهاي 
مسافربري كه در سال ۹7، هزار و ۴۸۹ بوده، براي سال آينده، هزار و 1۳۸ 

ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. 
مژگان خانلو در گفت وگو با مهر، در خص��وص كم و كيف بودجه مربوط 
به بخش حمل و نق��ل و ترانزيت اظهار داش��ت: اعتبار مرب��وط به فصل 
حمل و نقل كه ذيل امور اقتص��ادي بودجه قرار دارد، براي س��ال ۹7 به 
ميزان ۴۲۲ ميليارد تومان بود كه براي س��ال ۹۸ به ميزان 5۲5 ميليارد 

تومان پيش بيني شده است. 
وي ادامه داد: اعتبارات بخش تملك نيز كه در س��ال جاري 7 هزار و ۲۲ 
ميليارد تومان بود، براي سال آينده، 7 هزار و 1۲۰ ميليارد تومان رسيده 

كه رشد يك درصدي داشته است. 
خانلو گفت: تمام فصول حمل و نقل كه دس��تگاه هايي همچون سازمان 
راهداري، س��ازمان هواشناسي، ش��ركت ساخت و توس��عه زيربناهاي 
حمل و نقل كشور را در بر مي گيرد، در بخش عمراني افزايشي بوده است. 
سخنگوي س��تاد بودجه ۹۸ يادآور ش��د: در كل بودجه مربوط به بخش 

حمل و نقل در سال آينده، رشد 11درصدي نسبت به سال ۹7 دارد. 
وي همچنين در رابطه با رقم سوخت هواپيما اظهار داشت: سوخت هوايي 
 JP۴ براي هواپيماهاي مسافربري و سوخت ATK دو نوع است؛ سوخت
براي جنگنده و جت قوايي كشور است. براي سال ۹۸، سوخت مسافربري 
هزار و 1۳۸ ميليارد تومان و س��وخت جنگنده نيز ۸۳ ميليارد تومان به 
همراه عوارض و ماليات بر ارزش افزوده در اعتبارات هدفمندي در رديف 

شماره يك منابع جدول شماره 1۴ در نظر گرفته شده است. 

عراق در صدر تجارت خارجي ايران
ط�ي 9 ماه�ه س�ال  جاري، كش�ور ع�راق ميزب�ان 7 ميلي�ارد 
دار كاا از اي�ران ب�وده و از اي�ن حي�ث در ص�در فهرس�ت 
اس�ت.  گرفت�ه  ق�رار  اي�ران  از  كاا  دريافت كنن�دگان 
به گزارش مهر، بررسي تجارت خارجي ايران در ۹ ماهه سال جاري نشان 
مي دهد، كشور عراق همچنان در صدر فهرست دريافت كنندگان كاا از 
ايران قرار دارد.  در اين مدت، صادرات ب��ه عراق 15 ميليون و ۴۸5 هزار 
تن كاا به ارزش ۶ ميليارد و ۹۲۹ ميليون دار اس��ت كه از لحاظ وزني 
17/۸1 درصد و از لحاظ ارزش��ي ۲۰/77 درصد افزايش يافته است.  در 
مدت مشابه سال گذشته نيز، ميزان صادرات ايران به عراق ۹ ميليون و 
7۲۹ هزار تن كاا ب��ه ارزش ۴ ميليارد و ۶5۹ ميليون دار بوده اس��ت. 
بنابراين ميزان صادرات ايران به عراق طي ۹ ماهه  سال جاري، نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني 5۹/17 درصد و از لحاظ ارزشي 

۴۸/7۰ درصد افزايش يافته است. 

 ساخت مسكن محرومان 
يك قدم به اجرا نزديك شد

معاون وزير راه و شهرسازي از آمادگي سازمان ملي زمين و مسكن 
براي واگ�ذاري زمين ب�راي س�اخت واحدهاي مس�كوني در نقاط 
مختلف كش�ور به بنياد مس�كن در قالب طرح اقدام ملي خبر داد. 
به گزارش تس��نيم علي نبيان با اش��اره به برنامه هاي دولت دوازدهم و 
تأكيدات وزي��ر راه و شهرس��ازي در خصوص س��اخت ۴۰۰ هزار واحد 
مسكوني توسط وزارت راه در قالب طرح اقدام ملي اظهار كرد: از مجموع 
اين ۴۰۰ هزار واح��د، 1۰۰ هزار واحد آن برعهده بنياد مس��كن انقاب 
اسامي اس��ت كه بر اس��اس مذاكرات دوجانبه با بنياد مسكن، سازمان 
ملي زمين و مسكن آمادگي خود را براي واگذاري زمين هاي مورد نياز در 
مناطقي كه زمينه واگذاري آنها در راستاي قانون عرضه و توليد مسكن 

اقشار كم درآمد و محرومين مهياست، اعام كرده است. 
وي افزود: واگذاري اين زمين ها در قالب مسكن محرومان و با قيمت تمام 

شده به بنياد مسكن صورت خواهد پذيرفت. 
بر اساس طرح اقدام ملي مقرر شده تا پايان سال ۹۹ مجموعاً ۴۰۰ هزار 
واحد مسكوني توسط بنياد مسكن انقاب اس��امي، شركت بازآفريني 

شهري و شركت عمران شهرهاي جديد ساخته شود. 



 ج�ام ملت هاي 
سعيد احمديان
    گزارش

آسيا در حالي از 
امروز در امارات 
آغاز مي ش�ود که تيم کش�ورمان که با شعار 
»80 ميليون نفر، يک ملت، يک ضربان قلب« 
پا ب�ه اين رقابت ها گذاش�ته براي شکس�ت 
طلس�م 43 س�اله قهرماني ت�اش مي کند. 
فوتبال دوستان آسيايي از امروز تا 11 بهمن خواب 
ندارند. هفدهمين دوره جام ملت ه��ا از امروز در 
امارات آغاز مي شود تا هواداران فوتبال در قاره کهن 
ساعت هايشان را با ابوظبي تنظيم کنند و گوش به 
زنگ اتفاقاتي باشند که در استاديوم هاي ابوظبي، 

دبي، شارجه و العين مي افتد. 
    بزرگ ترين جام ملت هاي تاريخ

هفدهمين دوره جام ملت هاي آسيا نسبت به 16 
دوره گذشته يک تفاوت آشکار دارد و آن هم افزايش 
تيم هاي شرکت کننده است. اين دوره از رقابت ها 
براي اولين بار با حضور 24 تيم برگزار مي شود تا 
کشورهاي بيشتري در جام آسيا مشارکت داشته 
باشند و براي بخش بيشتري از مردم بزرگ ترين 
قاره جهان هيجان انگيز باشد. شيخ سلمان، رئيس 
بحريني کنفدراسيون فوتبال آسيا از خوشحالي اش 
به خاطر اين اتفاق مي گويد: »خوشحالم که با افتخار 
بگويم ذوق و اشتياق در ميان فوتبال دوستان قاره 
آسيا به اوج خود رسيده تا شاهد بهترين تورنمنت 

تمام ادوار فوتبالي قاره کهن باشند. تورنمنتي که 
بيش از نيمي از کشورهاي قاره کهن را درگير خود 

کرده است.«
24 تيم آسيايي در اين دوره از رقابت ها در هشت 
گروه قرار گرفته اند و تيم هاي اول، دوم و سوم هر 
گروه راهي مرحله يک هشتم نهايي مي شوند. در 
گروه  A امارات، تايلند، هند و بحرين حضور دارند. 
استراليا، سوريه، فلسطين و اردن نيز تيم هاي گروه  
B را تش��کيل مي دهند. در گروه  C کره جنوبي، 
چين، قرقيزس��تان و فيليپين قرار دارند. ايران در 
گروه  D با تيم هاي عراق، ويتنام و يمن همگروه 
است. در گروه E عربستان، قطر، لبنان و کره شمالي 
حضور دارن��د و در نهايت نيز در گ��روه پاياني اين 
رقابت ها يعني گروه F ژاپن با تيم هاي ازبکستان، 

عمان و ترکمنستان قرار دارد. 
    23 سال پس از اولين ميزباني

جام ملت هاي 2019 دومي��ن ميزباني امارات در 
اين رقابت هاست. کش��وري که کمتر از 50 سال 
از تأس��يس اش  مي گذرد، اما همواره کوشيده تا از 
درآمد هنگفت نفتي خود در زمينه هاي تبليغاتي 
و ميزباني رقابت هاي مختلف بيشترين استفاده را 
ببرد و ورزش نيز از اين قاعده مستثنا نبوده است. 
حاا آنها از امروز ميزبان  جام ملت هاي آسيا 2019 
هستند، آن هم 23 سال پس از اينکه براي اولين بار 

ميزباني اين مسابقات را برعهده داشتند. 

 جام ملت هاي 96، اولي��ن ميزباني امارات در جام 
ملت ها بود، مسابقاتي که براي هواداران فوتبال ايران 
با خاطرات خوشي همراه بود. اگرچه با ناداوری های 
صورت گرفت��ه در نيمه نهايي، ش��اگردان محمد 
مايلي کهن راهي فينال نش��دند، ام��ا اين تيم در 
حالي با کس��ب مقام س��وم به تهران بازگشت که 
ترکيب ايران در اين رقابت ها نسل طايي فوتبال 
کشورمان را تش��کيل مي داد، نسلي که تا دو دهه 
پس از درخش��ش هنوز روي دست شان بازيکن 
نيامده اس��ت.  در دومين ميزباني امارات در جام 
ملت ها، مس��ابقات گروه هاي هشت گانه در چهار 
شهر ابوظبي، دوبي، العين و ش��ارجه و در هشت 
ورزشگاه در اين شهرها برگزار مي شود تا به مدت 
يک ماه کشور کوچک حوزه خليج فارس تنور داغ 

فوتبال آسيا باشد. 
    جام پرستاره و گرانقيمت

هفدهمي��ن دوره ج��ام ملت ها، ش��اهد حضور 
ستاره هاي زيادي از بازيکنان آسيايي شاغل در 
ليگ هاي اروپايي خواهد بود که اين مس��ابقات 
را جذاب تر مي کند. هفته گذش��ته بود که يکي 
از رس��انه هاي آس��يايي فهرس��ت گران تري��ن 
بازيکنان حاض��ر در جام ملت ها را منتش��ر کرد 
که در اين فهرست، ليگ برتر انگلستان بيشترين 
نماينده را به خود اختصاص داده اس��ت. عليرضا 
جهانبخش، متي��و رايان هم تيمي اس��تراليايي 

جهانبخش )دروازه ب��ان برايت��ون(، آرون موي 
هافبک استراليايي هادرزفيلد، يوشينوري موتو 
مهاجم ژاپني نيوکاسل، مايا يوشيدا مدافع ژاپني 
ساوتهمپتون، کي سونگ يئونگ هافبک کره اي 
نيوکاسل، سون هيئونگ مين بال کره اي تاتنهام 
و نيل اتريج دروازه بان فيليپيني کارديف، هفت 
بازيکن ليگ برتر انگليس هستند که در فهرست 
س��تاره هاي احتمالي جام ملت هاي آسيا از نگاه 

رسانه ها قرار گرفته اند. 
در اين بين تمام نگاه ها به سون است، ستاره کره اي 
تاتنهام که ب��ا 50 ميليون ي��ورو گرانقيمت ترين 
بازيکن جام ملت هاست. س��تاره اي که اين روزها 
در ليگ جزيره مي درخشد و براي تيم خود در اين 

فصل 9 گل زده و پنج پاس گل داده است. 
    حمله به طلسم 43 ساله

با تمام اينه��ا، هفدهمي��ن دوره رقابت هاي جام 
ملت ها از امروز با ب��ازي افتتاحيه امارات و بحرين 
در ورزش��گاه ابوظب��ي از گروه  A آغاز مي ش��ود، 
رقابت هايي که پس از انجام 51 بازي قهرمانش را 
مي شناسد، قهرماني که خيلي از هواداران فوتبال 
ايران اميدوارند روي دست کاپيتان کشورمان بلند 
شود تا پس از 43 سال به حسرت قهرماني در جام 
ملت ها پايان داده ش��ود، آن هم تيمي که با شعار 
»80 ميليون نفر، يک ملت، يک ضربان قلب« پا به 

اين رقابت ها گذاشته است. 

وقتي همه در بند تيپ و درآمديم!
فقر فرهنگي و علمي ورزش��کاران کش��ورمان مربوط به امروز و ديروز 

نيست و تنها در يک رشته خاص هم خاصه نمي شود.
مشکل ندانستن نام چند پايتخت يا مرکز استان هم نيست که اکنون 
با تهيه گزارش از بازيکنان تيم ملي فوتبال در قطر و امارات رسانه اي تر 
از هميشه شده است. مشکل از آنجا نشئت مي گيرد که طي چند دهه 
گذش��ته به خصوص در چند رش��ته پردرآمد تنها به جوان و نوجوان 
عاقه مند ياد دادند که به ورزش به عنوان يک منبع درآمد نگاه کنند، 
تنها به دنبال باا بردن مبلغ قرارداد باشند و به اين فکر کنند که با حضور 

در ليگ هاي خارجي درآمدشان را از ريال به دار تبديل کنند.
فاجعه سال هاست که اتفاق افتاده و امروز خودنمايي کرده است. ايراد 
کار را نبايد از مثًا فوتباليست هاي تيم ملي دانست، چرا؟ چون کسي به 
آنها ياد نداده بايد در کنار فوتبال، آگاهي عمومي و تحصيلي خودشان 
را هم باا ببرند. خود ما به عنوان رسانه فقط در پي تيپ هاي ظاهري و 
حرف هاي حاشيه اي و کارهاي خبري آنها بوديم و کوچک ترين بهايي 
به مس��ئله تحصيلی و فرهنگي  آنها  نداديم و مس��ئوان ورزش هم  از 
رؤساي فدراسيون ها گرفته تا مديران باشگاه ها   طي سال هاي گذشته 
به فکر ارتقاي سطح فرهنگي ورزشکاران نبودند و حاا هم نيستند. به 
همين دليل است که ثروت و ش��هرت بهتر از علم و حتي خود ورزش 

جايگاه پيدا مي کند.
پيشکسوتان ورزش ما  ياد گرفته بودند که بايد ورزش را در کنار اخاق و 
تحصيل پيش ببرند، همان چيزی  که مقام معظم رهبري سال هاست از 
جوانان ايران مي خواهند »تحصيل، تهذيب و ورزش«، اما متأسفانه طي 
دهه هاي گذشته جوان ورزش��کار اين سرزمين و ملي پوش رشته هاي 
مختلف تنها و تنها به درآمد و مدال آوري فکر کرد، چون کسي از او چيز 

ديگري نخواست.
امروز ش��رمنده مي ش��ويم، وقت��ي مي بينيم ک��ه ملي پوش��ان ايران 
بديهي  ترين اطاعاتي را که يک شهروند عادي حتي در زمينه ورزش، 
تاريخ و پيشکسوتان آن دارد نيز ندارند، اما واقعيت اين است که همه در 
اين مسئله مقصريم. امروز کسي آنها را توبيخ نمي کند،  چون اهميتي 
ندارد. ما بيش��تر به زرق و ب��رق لباس آنها، مدل اتومبيل ش��ان، مبلغ 
قراردادهاي ش��ان و محل سکونت ش��ان  مي پردازيم تا رتبه تحصيلي، 
اخاق مداري و دان��ش آنها. براي م��ا دك و پز آنها بيش��تر از دانش و 
آگاهي شان اهميت دارد، مهم هم نيس��ت که بابت اين مسئله آبروي 
نام ايران در ميان باش��د. امروز همه منتظر قهرماني تيم ملي هستيم، 
اگر به دست آمد خيلي راحت همه چيز فراموش مي شود و مي رود در 
تاريکخانه ذهن ها، ديگر کسي هم جرئت ندارد که به فان قهرمان آسيا 
بگويد مثًا چرا نمي داني مرکز استان سيستان و بلوچستان کجاست. 
اگر هم قهرمان نشدند باز هم همه به دنبال چيز ديگري هستند و شايد 
گوش��ه و کنايه اي زده ش��ود که از بازيکني که در خصوص کشورش 

اطاعاتي ندارد، چطور مي توان توقع قهرماني داشت؟
مشکل ورزش��کار ايران تنها در ندانس��تن چند نام خاصه نمي شود. 
مشکل اينجاست که وزارت ورزش و متوليان آن، هيچ برنامه اي براي 
افزايش س��طح آگاهي و دانش آنها نداشته اند. مش��کل اينجاست که 
اکثر آنها را با مدارك تحصيلي ليس��انس و فوق ليس��انس تربيت بدني 
تحصيلکرده نشان داده ايم، در حالي که کوچک ترين تاشي براي درك 

واقعي آنها از تحصيل، علم و دانش نکرده ايم.
امروز نبايد ملي پوشان را به باد انتقاد گرفت. سيستم معيوب و پرايراد 
ورزش از آنها اين را مي خواهد و ناخودآگاه آنها را به اين س��مت و سو 
مي کش��اند. بنابراين فقط بايد تأس��ف خورد از اينکه ورزش��کار ايران 
بديهي  ترين مسائل را نمي داند و البته بايد اميدوار بود که او هيچ گاه از 
سوي رسانه هاي بيگانه با چنين سؤااتي روبه رو نشود که آن وقت جز 

آبروريزي براي ما چيزي باقي نمي ماند.

فريدون حسن

 شمارش معکوس براي شکستن طلسم 43 ساله
امروز جام ملت هاي آسيا در امارات آغاز می شود

پايان پروژه شکست ناپذيري ليورپول در جزيره
گوارديوا: مي باختيم کارمان تمام بود

در آخرين بازي هفته بيست و يکم ليگ جزيره منچسترسيتي با هدف کم 
کردن فاصله امتيازي  خود با صدر جدول به مصاف بندرنشينان رفت و با 
برد شيرين 2 بر يک نخستين باخت فصل را به تيم کلوپ تحميل کرد.  با 
اين نتيجه اختاف چهار امتيازي براي ليورپول ديگر حاشيه امن محسوب 

نمي شود و آبي هاي منچستر نيز همچنان رؤياي قهرماني در سر دارند. 
   دو روي سکه

با اينکه شکست براي صدرنشين غيرقابل تحمل بود، اما در آن سوي ميدان 
پپ گوارديوا سر از پا نمي شناخت. من س��يتي براي کنار زدن تاتنهام و 
بازگشت به رده دوم در به در به دنبال س��ه امتياز اين بازي بود و گل هاي 
آگوئرو و سانه اين هدف را محقق کرد. حال تعداد گل هاي زده آگوئرو با 
پيراهن سيتي به عدد 250 رسيده و همچنان اميد اول هواداران براي گلزني 
به شمار مي رود، اما اوضاع براي قرمزپوشان متفاوت است. آخرين باخت 
ليورپول در مرحله گروهي ليگ قهرمانان برابر پاري سن ژرمن رقم خورده 
بود و پس از آن تيم کلوپ هشت بازي متوالي را با پيروزي به پايان رسانده 
بود. با توجه به نتايج اخير اين تيم انتظار مي رفت قرمزها در ورزشگاه اتحاد 
امتيازي از دست ندهند، اما اين اتفاق نيفتاد و در نهايت نتيجه ديگري رقم 

خورد و ليورپول امروز بايد انتقام اين شکست را از برايتون بگيرد. 
   باز هم داور

يورگن کلوپ يک بار ديگر از داوري انتقاد کرد و اولين باخت تيمش در اين 
فصل ليگ جزيره را گردن داور انداخت. سرمربي ليورپول در پايان بازي با 
عصبانيت زياد اعام کرد اگر کمپاني به خاطر خطا روي صاح اخراج شده 
بود، نتيجه ديگري رقم مي خورد: »من کمپاني را دوست دارم و مدافع مورد 
عاقه من است، ولي چطور مي شود که داور در آن صحنه به او کارت قرمز 
نمي دهد. خطايي که روي صاح انجام شد، قطعاً اخراج داشت و هر جاي 
دنيا هم اگر بود، اين خطا با کارت قرمز داور روبه رو مي شد. اگر خطاي انجام 
شده روي صاح کمي شديدتر بود، شايد او فصل را از دست مي داد. نمي دانم 
داور در اين صحنه چه ديد که تصميم ديگري گرفت.« اميدواري کلوپ به 
آينده نيز در نوع خود جالب توجه بود: »واقعاً بدشانس نبوديم و حقمان نبود 
که در اين ديدار شکست بخوريم. من اعتقاد زيادي به بازيکناني که در تيمم 
هستند، دارم و اگر کسي به من مي گفت بعد از دو بازي با منچسترسيتي و 
تعطيات با چهار امتياز بيشتر از سيتي در صدر جدول قرار خواهيم داشت، 
حاضر بودم به او پول بدهم. اگر در 10 سال گذشته پنج بار قهرمان ليگ 
شده بوديم شرايط فرق داشت و تجربه اين کار را داشتيم، ولي اان بايد 
بازي به بازي پيش برويم. چهار امتياز با تيم دوم فاصله داريم و شرايط مان 
خيلي خوب است. اميدوارم بازيکنانم در ادامه تمرکزشان را حفظ کنند و 

بتوانيم به هفته هاي پاياني نزديک شويم.«
   خوش شانسي پپ

اعتراض شديد گوارديوا وجه اشتراك او با کلوپ در اين ديدار بود. با 
اين حال او خوش شانس بود که اعتراضش به اخراج از کنار زمين منجر 
نشد. بقا در کورس قهرماني از نظر پپ مهم ترين دستاورد بود. آبي ها 
حاا بيش از پيش به آينده اميدوارند تا بلکه بعد از کنار زدن ليورپول 
قهرمان ليگ شوند: »به بازيکنانم افتخار مي کنم. البته نه فقط به خاطر 
اين بازي، ما در چهار روز در دو ديدار شکست خورديم، اما نمي توانيد 
فراموش کنيد که آنها در 16 ديدار چه کاري انجام دادند. مي دانستيم 
که اين ديدار يک فينال است و اگر شکست مي خورديم، کار تقريباً تمام 
بود.« درخشش در ليگ قهرمانان خواسته ديگر سرمربي من سيتي از 
بازيکنانش بود: »همه اعتبار اين پيروزي براي اين بازيکنان فوق العاده 
اس��ت. ما بايد در ليگ قهرمانان نيز همين طور بازي کنيم. هر دو تيم 
تاش کردند تا نقاط ضعف هم را پيدا کنند. ما وحش��ت زده نشديم، 
نترس��يديم و فش��ار زيادي روي ما نبود. ليورپول صدرنشين است و 
حاا اختاف ما به چهار امتياز رسيده اس��ت و ما فاصله را کم کرديم. 
مي دانستيم اگر پيروز شويم، همچنان در کورس رقابت براي قهرماني 
در ليگ برتر هستيم. اگر مي باختيم عمًا اميدي به آينده نداشتيم.« 
در اين ديدار حساس تکنولوژي خط دروازه به کمک سيتي آمد و در 
صحنه اي که قرمزها معتقد به گل ش��دن توپ بودند، داور اعام کرد 

توپ از خط دروازه عبور نکرده است. 

شيوا نوروزي

جدال 4 مدعي   قهرماني  جام ملت ها
 24 تيم برتر آسيا در معتبرترين تورنمنت 
فوتبالي اين قاره گردهم مي آيند و از بين 
تيم هاي ش��رکت کننده يمن، فيليپين و 
قرقيزس��تان نخستين حضورش��ان را در 
اين رقابت ها تجربه مي کنند. همانند ادوار 
گذش��ته چند تيم قدرتمند آسيا مدعيان 
جام محسوب مي شوند. ايران، همان تيمي 
است که در چهار س��ال اخير صدرنشين 
بي رقيب قاره کهن ب��وده و براي قهرماني 
پا به رقابت ها مي گ��ذارد. ايران پس از جام 
ملت هاي 2015 فقط يک بار طعم شکس��ت را چشيده که آن هم مقابل 
اسپانيا در جام جهاني بود. س��ردار آزمون و عليرضا جهانبخش دو مهره 
کليدي اين تي��م در خط حمله هس��تند و اين در حالي اس��ت که دفاع 
نفوذناپذير، برگ برنده تيم کارلوس کي روش به شمار مي رود. سرمربي 
اسبق تيم ملي پرتغال تاکتيک هاي دفاعي ويژه اي در سر دارد تا جايي که 
اين تيم در 12 بازي انتخابي جام جهاني 2018 حتي يک گل هم دريافت 
نکرد. کره جنوبي نقطه مقابل ايران است. اين تيم با در اختيار داشتن سون 
هونگ مين، مهاجم تاتنهام خط حمله خطرناکي دارد. پائولو بنتو، سرمربي 
جديد اين تيم روي کارهاي هجومي تأکيد زيادي دارد و کره اي ها قبل از 
شروع بازي ها هفت بازي تدارکاتي بدون شکست را پشت سر گذاشته اند. 
ژاپن و استراليا را هم نمي توان ناديده گرفت. کانگورو ها با نسل جديد بعد از 
تيم کهيل به ميدان مي روند. گراهام آرنولد هدايت استراليا را برعهده دارد و 
بايد خأ نبود آرون موي را که مصدوم شده پر کند. ضمن اينکه کانگوروها 
مدافع عنوان قهرماني  هستند و همين مسئله مسئوليت آرنولد را سنگين تر 
کرده است. ژاپن ستاره هايي چون هوندا، کاگاوا و اوکازاکي را به جام ملت ها 
نبرده، اما اين تيم استعدادهاي ديگري از جمله موتو و اوزاکو را در اختيار 
دارد. غير از اين چهار تيم، سايرين ش��انس کمتري براي موفقيت دارند. 
عربستان سعودي که در جام جهاني بسيار ضعيف ظاهر شد، امارات جام 
2015 را با مقام سومي به پايان رساند و حاا به ميزباني اش اميدوار است. 
قطر هم که جام جهاني 2022 را هدف اصلي اش مي داند. مارچلو ليپي تغيير 
زيادي در تيم چين نداده و عراق نيز براي درخشيدن راه سختي در پيش 
دارد. با تمام اين تفاسير همزماني جام ملت ها با ليگ هاي اروپايي را بايد يکي 
از نقاط ضعف جام ملت هاي آسيا خواند، معضلي که مشکاتي براي برخي 

لژيونرهاي آسيايي ايجاد کرده است. 

 ويدئوچک در وزنه برداري
فدراسيون جهاني وزنه برداري قوانين فني مسابقات در سال 2019 را 
اعام کرد و در اين قوانين دو تصميم مهم گرفته ش��ده که يکي از اين 
قوانين خطا بودن لمس هالتر توسط ورزشکاران با کفش است و ديگري 
ورود ويدئوچک به وزنه برداري. قرار است چهار دوربين، يکي در جلوي 
تخته، دو دوربين در دو طرف و يکي در پشت تخته نصب شوند تا زماني 
که ورزشکار يا تيمي درخواست  challenge مي کند، از روي تلويزيون 
حاضر در سالن کلمه challenge نشان داده شود. ويدئوچک پيشنهاد 
محس��ن بيرانوند، عضو کميته آموزش فدراسيون جهاني است که در 

جلسات کميته ها پيشنهاد استفاده از آن داده شده بود. 

ادامه صدرنشيني وراميني ها در واليبال
ديدارهاي هفته ش��انزدهم رقابت هاي ليگ برتر واليبال چهارش��نبه 
با برگزاري ش��ش ديدار پيگيري ش��د که طي آن ش��هرداري ورامين 
همانند دور رفت شهرداري تبريز را شکست داد و با برتري 3 بر يک در 
تبريز جايگاه خود در صدر جدول را حفظ کرد. در حساس ترين ديدار 
اين هفته، اما پيام خراس��ان ميزبان خاتم اردکان بود. شاگردان جبار 
قوچان نژاد که هفته گذش��ته به وراميني ها باخته بودند براي جبران 
مافات به ميدان رفتند، اما اين بازي به دليل حواشي ايجاد شده 2 - 2 و 
نيمه تمام ماند. در ديگر بازي ها؛ فواد سيرجان 3 بر يک به پيکان تهران 
باخت، س��ايپاي تهران با نتيجه  مش��ابه درناي اروميه را شکست داد، 
شهرداري گنبد در ديداري نفسگير 3 بر 2 عقاب نهاجا را مغلوب کرد و 

کاله مازندران هم 3 بر يک برابر شهروند اراك به برتري دست يافت. 

 سرمربي مونته نگرويي 
تيم ملي واليبال هفته 
آينده براي گفت وگو در خصوص جزئيات همکاري 
و قرارداد، برنامه شروع تمرينات تيم ملي براي فصل 
جديد و بازديد از ليگ برتر به اي��ران مي آيد. ايگور 
کواکوويچ در گفت و گو با سايت فدراسيون واليبال 
درباره برنامه هايش توضيح بيشتری داده است: »سال 
آينده براي ما بسيار مهم است، چراکه بعد از ليگ 
ملت هاي واليبال با روسيه، کوبا و مکزيک رقابت هاي 
انتخابي المپيک را خواهيم داش��ت ک��ه برنده آن 
مستقيم به المپيک مي رود. بعد از آن مسابقات، جام 
جهاني را پيش رو داريم و ابتداي ژانويه نيز انتخابي 
المپيک قاره آسيا را )اگر در آگوست موفق به کسب 

سهميه نشده باشيم(. برنامه من اين است که اين 
سهميه را به رغم دشواري آن براي دومين بار براي 
تيم ايران رقم بزنم تا در نهايت رؤياهايم را در المپيک 
تحقق بخشم.« سرمربي مونته نگرويي تيم ملي با 
وجود هدفگذاري که روي کسب سهميه المپيک 
دارد، بي تعارف تأکيد مي کند که ايران کيفيت ازم 
براي قرار گرفتن در بااترين سطح جهاني را ندارد: 

»نمي توان منکر برخي واقعيت ها شد. به رنکينگ 
اگر نگاه کنيم، ايران بااتر از فرانس��ه و صربستان، 
دو تيمي که نتايج بهتري در تاريخ واليبال جهان در 
اختيار دارند، قرار گرفته اما در واقع ايران کشوري 
است که در سطح جهاني نتايج مهمي را کسب نکرده 
است. از اين رو بي تجربه و نوپاست، به طوري که اولين 
مدال جهاني خود را سال گذش��ته در رقابت هاي 

جام قهرمانان بزرگ قاره ها با شکس��ت برابر برزيل 
و به دست آوردن گردن آويز برنز کسب کرده است. 
پس براي رسيدن به سطحي بااتر و پايدارتر بايد راه 
مشخصي را بپيمايد که البته بازيکنان جوان هم بايد 
از اين فراز و نشيب ها بگذرند. ايران در حال حاضر 
کيفيت ازم را براي قرار گرفتن در بااترين سطح 
جهاني ندارد. اين يک واقعيت است، اما نمي توان از 
اين مهم هم گذشت که داراي توان و پتانسيل باايي 
است.« کواکوويچ با اشاره به سرمايه گذاري ساير 
کش��ورها تأکيد کرد به جاي انتقاد از نتايج کنوني 
بايد به نحوه آماده سازي ديگر تيم ها توجه کرد: »بايد 
بدانيد که همه تيم هاي ملي براي رسيدن به باا ترين 
سطح سرمايه گذاري مي کنند. واليبال ديگر فقط در 
عملکرد خاصه نمي شود، بلکه مبارزه اي هر روزه 
است. بازيکنان در مس��ابقات مهم رشد مي کنند و 
ايران هم به چنين مسابقاتي نياز دارد. به ياد داشته 
باشيد چقدر زمان، سرمايه گذاري و بردباري صرف 

شد تا ايران به يک تيم برتر آسيا تبديل شود.«

واليبال ايران کيفيت 
ازم   را ندارد!
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 اوزيل با  تابلوی  » ياحي ياقيوم «
 نگاه ها را   جلب کرد

مسعوت اوزيل، س��تاره آلماني آرس��نال يک بار ديگر نگاه ها را به خود 
جلب کرد، اين بار اما با تابلوي زيبايي که بر ديوار خانه اش نصب کرده، 
تابلويي با ذکر يا حي ياقيوم. اين فوتباليست ترك تبار پيش تر با خواندن 
آيت الکرسي و سوره مبارکه يس در رسانه هاي مورد توجه قرار گرفته 
بود. او همچنين يک مرتبه نيز با نوشتن جمله معروف دعا کن، صبور 
باش و ايمان داشته باش  با مس��لمانان جهان ارتباط برقرار کرده بود. 
ستاره توپچي ها اين بار هم با انتشار عکسي از تابلوي زيبايي که روي آن 
ذکر مبارك »ياحي ياقيوم« نقش بس��ته و  در توضيح آن نوشته   »اين 
پارچه مزين به ذکر نام خدا را که در کعبه بوده به عنوان يک هديه بسيار 
ارزشمند دريافت کردم. من مفتخرم که اين ذکر را به شکل تابلو در خانه 

خود در لندن نصب کنم« در فضاي مجازي خودنمايي کرده است. 

استيو پرايس

فوربس

سيامند نامزد بهترين وزنه بردار معلول 2018
سيامند رحمان براي دومين بار نامزد بهترين وزنه بردار معلول سال 
2018 شد. رکورددار پارالمپيک که سال 2017 به عنوان برترين 
ورزشکار پارالمپيکي سال انتخاب شد، حاا يک بار ديگر توسط سايت رسمی کميته بين المللی 
پارالمپيک در بين نامزدهاي دريافت بهترين وزنه بردار معلول 2018 قرار گرفته است. امروز از 
سوي اين کميته چهار وزنه بردار معلول نامزد کسب عنوان بهترين هاي اين رشته در سال 2018 
معرفي ش��ده اند. وزنه بردار پارالمپيکي ايران براي کس��ب عنوان بهترين وزنه بردار معلول سال 
2018 با جان کاستادنا از کلمبيا، ماريانا شوچوك از اوکراين 
و شريف عثمان از مصر رقابت مي کند. قوي ترين ورزشکار 
جهان که س��ال 2016 با مهار وزن��ه 310 کيلوگرمي 
رکوردي بي نظي��راز خود به جا گذاش��ت، اکنون در 
آستانه کس��ب افتخاري ديگر است و سايت کميته 
بين المللي پارالمپيک نام او را جزو چهار نامزد برتر 
قرار داده که طبق اعام  IPC کاربران مي توانند 
از طريق اينستاگرام، توئيتر و فيسبوك 
رس��مي اين س��ايت ب��راي انتخاب 
بهترين وزنه ب��ردار معلول جهان 
در س��ال 2018 رأي دهن��د.  
افتخ��اري ک��ه بدون ش��ک 
برازن��ده وزنه ب��ردار ايران 
است، اما به شرط آنکه 
کارب��ران ب��ه اهميت 
رأي دادن به سيامند 

توجه کنند. 

دومين باخت پياپي نفت و تداوم صدرنشيني پتروشيمي
دربي خوزستان به         بسکتبال
س��ود پتروشيمي 
خاتمه يافت و مدعي ماهشهري صدرنشيني خود 
را تداوم بخشيد، آن هم در روزي که بهنام يخچالي 
ستاره خود را به دليل مصدوميت به همراه نداشت. 
هفته هشتم رقابت هاي ليگ بسکتبال در حالي 
پنج شنبه برگزار ش��د که در حساس ترين ديدار 
اين هفته، نفتي هاي آبادان نتيجه را با حساب 62 
بر 68 به پتروشيمي بندر ماهشهر واگذار کردند. 
اين دومين باخت پياپي نفت بود که باعث ادامه دار 

شدن صدرنشيني ديگر نماينده خوزستان شد. 
ديگر دربي اي��ن هفته نيز با پي��روزي 77 بر 62 
نيروي زميني برابر پگاه تهران همراه بود. نيروي 
زميني که با پيروزي هفته قب��ل برابر ذوبي هاي 
اصفهان روحيه گرفته بود، اين بار پگاه را از سد راه 
برداشت. ذوب آهن اما شکست هفته گذشته را با 
برتري خانگي 74بر 69 مقابل شهرداري گرگان 
جبران کرد. پدافند دزفول نيز در خانه با حساب 
91 ب��ر 85 مغلوب آويژه صنعت مش��هد ش��د و 

نتوانست بهره اي از امتياز ميزباني ببرد. 

  چهره 

       واليبال



حادثه  تعرض مجرم سابقه دار به زنان 
و كودكان تأسف بار بود و آن هم اينكه 
فردي به  رغم سوابق سوء بتواند مجدداً 
در جامعه چنين حادثه  تلخي را خلق 
كند. تجاوز به كودكان معصوم و زنان 
هر كدام يك جنايت اس��ت، بنابراين 
اين حادثه در دو بخش قابل تأمل است 
يكي دولت و نهادهاي مسئول، ديگري 

خود مردم. 
وظيفه و نقش دولت و نهادهاي مسئول 

در اين بخش طرح اين پرسش ضرورت دارد كه چرا وقتي يك جرم 
سياسي اتفاق مي افتد در دولت پيگيري مي شود و فرد خطاكار از 
خيلي از حقوق محروم مي شود و به نوعي تحت نظر قرار مي گيرد، اما 
وقتي جنايتي مثل اين حادثه صورت مي گيرد از متهم كه از مجرمان 

سابقه دار است مراقبت نمي شود؟
در مقابل جرم صورت گرفته و متهم آن، نهادهاي مسئول از نيروي 
انتظامي تا سازمان زندان ها به نوعي مسئوليت دارند. چطور فردي 
به رغم همه سوابق )همانند اين مجرم با 15 فقره سابقه( در جامعه 
به راحتي همان جرم ها را با ش��دت بيشتر انجام مي دهد؟ در اينجا 
يك پرانتز باز مي كنم و مي گويم در يك همايشي كه در قوه قضائيه 
برگزار ش��د و در آن مجازات جايگزين مطرح شد، همه اتفاق نظر 
داش��تند كه در مجازات هاي ما زندان نمي توان��د آدم ها را اصاح 
كند. فلسفه وجودي زندان براي اصاح رفتار است، ولي متأسفانه 
زندان ها تبديل به مركز بدآموزي ش��ده و افراد خطاكار در زندان 
آموزش مي بينند و خطرناك تر مي شوند و وقتي بيرون مي آيند به 

حال خود رها مي شوند. 
بنابراين بايد قبول كنيم زندان اص��اح نمي كند بلكه بدآموزي را 
بيشتر و آدم ها را در جرمشان متخصص تر مي كند. بايد تدبير جدي 
انديشيده شود و تدبير جدي براي مراقبت بعد از خروج اتخاذ شود. 
افرادي كه متعدد مجرم شناخته شده اند و سابقه طواني در جرائم 
و زنداني ش��دن دارند چرا نبايد مراقبت بشوند؟ نهادهاي مسئول 
نمي توانند تدبي��ري اتخاذ كنند و كنار آن علم��اي جامعه كمك 
كنند تا راه هاي عملي تري اتخاذ ش��ود تا مثل مجرمان سياس��ي 
از بعضي حقوق ها، روابط و مناس��بات محروم باش��ند و تحت نظر 
باشند؟ به خصوص افرادي كه نش��ان داده اند اصاح پذير نيستند 
و سابقه طواني در جرم دارند و براي مسئوان شناخته نشده هم 
نيستند؛ چراكه پرونده آنها در سازمان زندان ها و دادگاه ها هست و 
بايد تحت نظر قرار بگيرند؛ چراكه اگر اين شرايط مهيا بود اين اتفاق 
و اتفاقات مشابه پيش نمي آمد. عدم مراقبت ها و نظارت است كه 
فضا را براي مجرمان مهيا مي كند تا وارد فضايي شوند كه جرم هاي 

سنگين تري را مرتكب شوند. 
وظيفه و نقش مردم 

 در اين م��ورد مخاطب مردم خوب كش��ورمان هس��تند. آنها بايد 
حواسشان را جمع و دقت بيشتري كنند. جامعه ما وضعيت مطلوبي 
به دليل بيكاري، شرايط اقتصادي و... ندارد. البته اين وضعيت براي 
همگان مش��ابه نيس��ت، اما بايد بدانيم آدم هاي جامعه تحت تأثير 
شرايط مختلف ممكن اس��ت مرتكب جرم شوند. البته نمي خواهم 
احس��اس عدم امنيت را تش��ديد كنم، بلكه هدف تشديد احساس 
مراقبت و ضرورت آن اس��ت كه بايد تقويت ش��ود. مردم بايد خود 
مراقبتي ازم را داشته باشند و حواسشان جمع باشد تا به عنوان مثال 
براي هر فرد غريبه و هر فردي كه در لباس مبدل با بهانه هاي مختلف، 
اعتماد نكرده و در را باز نكنند. آن هم در مجتمع هاي مسكوني چند 
واحده ك��ه خانواده هاي زيادي زندگي مي كنن��د بنابراين خطرات 
بيشتري آنها را تهديد مي كند و نياز است به هشدارهاي پليس در 
رابطه با مجتمع هاي مسكوني و آپارتمان نشيني توجه بيشتر كنند. 
در اين زمينه نيز معمواً زنان و كودكان در معرض خطر بيشتري قرار 
دارند.  به هر حال بايد بدانيم جامعه ما تحت فشار است و انواع بزه ها 
در آن وجود دارد. وقتي آمار بااي معتادان را مي شنويم بايد قبول 
كرد افراد درگير با اعتياد با توجه به اينكه گزارش ش��ده 70 درصد 
جرائم مربوط به اعتياد اس��ت، براي تهيه و مصرف آن محتاج است 
و به هر جنايتي براي رس��يدن به مواد دست مي زند.  مردم بهترين 
ناظران هس��تند. آنها بايد به نيروي انتظامي و به مسئوان اعتماد 
داشته باشند و اگر رفتار مشكوكي ديدند به پليس و نهادهاي ديگر 
اطاع دهند تا فضا با مراقبت خود مردم امن تر ش��ود و اين اتفاقات 
رخ ندهد.  اين مراقبت طبيعتاً در كان ش��هرها بايد بيش��تر باشد؛ 
چراكه در كانشهرها بنا به ويژگي هاي خاص آن اين قبيل اتفاقات 
نسبت به شهرهاي كوچك بيش��تر مي افتد. همچنين اگر والديني 
مجبور هستند بچه ها را تنها بگذارند و زني در خانه تنها باشد بايد به 

هشدارهاي پليس توجه بيشتري شود. 
بنابراين هر دو بخش، مسئوان و مردم بايد دست به دست هم دهند 
تا فضا امن تر و از فجايعي كه دل انسان را به درد مي آورد جلوگيري 
ش��ود.  ما مي خواهيم جامعه خودمان را به جهانيان معرفي كنيم. 
بنابراين با تأكيد قرآن كريم به امنيت و رفاه و اينكه ازمه آن تفاهم و 
همدلي و مراقبت بيشتر و نظارت عمومي است، احساس مسئوليت 
نهادهاي ذي ربط مي تواند فضايي را به وجود بياورد تا ش��اهد اين 

قبيل حوادث تلخ نباشيم. 
نقش والدين و نظام آموزشي 

ما بحثي داريم به ن��ام مهارت زندگ��ي. اين مه��ارت زندگي بايد 
آموزش از زمان بدو تولد باش��د و خانواده ها به كودكان مراقبت از 
خود را آموزش دهند. بخش��ي از اين مس��ئوليت متوجه نهادهاي 
آموزش��ي مثل آموزش و پرورش و دانشگاه هاست كه متأسفانه در 
كتاب ها و مدارس خيلي وارد اين مباحث نمي ش��وند. البته اخيراً 
كمي حساسيت ايجاد ش��ده اما بخش قابل توجهي از آن بر عهده 
خانواده ها و والدين است. بايد جس��ارت زندگي كردن و جسارت 
نه گفتن را به بچه هايمان ياد دهيم تا به درخواست هاي نامشروع و 

مشكوك جواب نه دهند. 
آموزش و پرورش و نهادهاي علمي كش��ور و خانواده ها مسئوليت 
دارند كه در اين راستا همت كنند. بخش قابل توجه مصيبت از اينجا 
شروع مي شود كه كودكان به انتظارات دوستان و افراد نه نمي گويند. 
به موقعيت هايي كه به نوعي در مس��ير زندگي شان قرار مي گيرد 
مقابله نمي كنن��د و گاه��ي تحت تأثير آن موقعيت ممكن اس��ت 
وضعيتي پيدا كنند كه به بزه و كار خاف كش��يده شوند.  بنابراين 
آموزش مهارت زندگي اهميت دارد تا كودكان بدانند اگر كسي با 
كام هاي فريبنده و به بهانه هاي مختلف خواست وارد حريم شخصي 
از جمله خانه شود در مقابل آن مقاومت كنند. همه اين موارد زوايايي 
از زندگي است كه بايد از طريق يادگيري به كودكان انتقال داده شود 

تا با خود مراقبتي شاهد اين قبيل حوادث تلخ نباشيم.

آم�وزش اعضاي خان�واده براي پي�دا كردن 
مهارت هاي ازم هنگام مواجهه با خطرهايي 
كه همواره در كمين است مي تواند تبهكاران 
را در رسيدن به اهداف شومشان ناكام بگذارد. 
اين موضوع اما به معناي رافع مس�ئوليت از 
پليس و دس�تگاه قضايي نيست كه مجرمان 
حرفه اي و خطرناك را بدور ازهيچ نظارتي در 
جامعه رها كنند. يكي از اين مجرمان حرفه اي 
كه پدر تبهكارش هم در جري�ان درگيري با 
پليس به هاكت رس�يده بود ب�ه مدت پنج 
روز به 10 كودك و دو زن تعرض كرده بود كه با 
تاش كارآگاهان پليس تهران بازداشت شد. 
به گزارش خبرن��گار ما، هفتم دي ماه امس��ال 
اعض��اي خان��واده اي ب��ه مأم��وران كانت��ري 
130 نازي آباد خبر دادن��د حادثه اي هولناك در 
خانه شان رقم خورده اس��ت. پدر خانواده گفت: 
س��اعتي قبل در حالي كه دختر هشت ساله مان 
در خانه تنها بود با همس��رم ب��راي انجام كاري 
بيرون رفتيم. كارهايمان را انجام داديم و زماني 
كه برگشتيم متوجه به هم ريختگي داخل خانه 
ش��ديم. اول از هر چيز نگران دخترمان شديم. 
خودمان را كه به اتاق خواب رس��انديم، ديديم 
كه دست و پا و دهانش بس��ته است. همچنين 
متوجه شديم كه به بچه مان تعرض شده است. 

شاكي گفت: كسي كه به دخترمان تعرض كرده 
20ميليون تومان پول و طا هم س��رقت كرده 
است.  بعد از مطرح شدن شكايت و نظر به اهميت 
پرونده به دستور قاضي محمد شهرياري تيمي از 
كارآگاهان اداره ش��انزدهم پليس آگاهي تهران 
بزرگ وارد عمل ش��دند.  دختربچه هشت ساله 
وقتي در اين باره تحقيق ش��د، گف��ت: در خانه 
مشغول تماشاي تلويزيون بودم كه زنگ خانه را 
زدند. آيفون را كه برداشتم مردي گفت كه با پدرم 
كار دارد كه گفتم خانه نيست. بعد سؤال كرد كه 
آيا مادرم خانه است كه گفتم همراه پدرم بيرون 
رفته است و آيفون را گذاشتم. هنوز مدت زيادي 
نگذشته بود كه دوباره زنگ خانه را زدند. آيفون 
را كه برداشتم دوباره همان مرد بود. گفت كه از 
دوستان پدرم اس��ت و براي او پول آورده است. 
خواست در ساختمان را باز كنم تا پول را داخل 
آسانس��ور بگذارد و من پول را در طبقه پنجم از 
داخل آسانسور بردارم كه قبول كردم. وقتي در 
آسانسور باز شد ناگهان مردي چاقو به دست را 
مقابل خودم ديدم. او با تهديد چاقو من را به داخل 

خانه كشاند و... .
تحقيقات كارآگاه��ان پليس براي بازداش��ت 
دزد ش��يطان صفت خيلي زود به جريان افتاد 
كه شكايت هاي مش��ابهي در مناطق خاني آباد، 

نازي آباد، منيريه، فاح و مولوي به كانتري هاي 
شهر گزارش شد. بررسي هاي كارآگاهان پليس 
حكايت از اين داشت كه كودكان آزار ديده 5 تا 
13 ساله هستند كه به همان شيوه مورد آزار قرار 
گرفته اند.  در بين شكايت هاي مطرح شده دو زن 
25 و 30 ساله هم به همان شيوه مورد آزار جنسي 
قرار گرفته بودند. يكي از آنها گفت: من در خانه 
تنها بودم كه زنگ زدند. آيفون را كه برداش��تم 
مردي گفت ك��ه براي صاحبخانه پ��ول آورده و 
خواست كه پول را به دستش برسانم كه اعتماد 
كردم و در را باز كردم. وقتي خواستم از آپارتمان 
خارج ش��وم تا خودم را به در ساختمان برسانم 
مردي چاقو به دس��ت را مقابل خودم ديدم. او با 

تهديد چاقو من را به داخل خانه كشاند و... .
در حالي كه بر تعداد شاكيان اضافه مي شد كارآگاهان 
پليس با بررسي دوربين هاي مداربسته موفق شدند 
تصوير متهم را به دست آورند. بعد از به دست آمدن 
تصوير متهم، شاكيان او را شناسايي كردند. مأموران 
پليس هم بعد از مراجعه به بانك اطاعات مجرمان 
سابقه دار هويت سارق ش��يطان صفت را كه مردي 

32 ساله به نام عارف بود، شناسايي كردند. 
عارف از مجرمان سابقه دار بود كه از سال 80 بيش 
از 15 بار به اتهام جرائمي مثل سرقت، مزاحمت 
براي نواميس، شرب خمر، اخال در نظم عمومي، 

تهديد و فحاشي، آزار و اذيت، نگهداري و مصرف 
شيشه، تخريب اماكن عمومي، ايراد ضرب و جرح 
با چاقو دستگير و روانه زندان ش��ده و آخرين بار 
در اوايل امسال از زندان آزاد شده بود. همچنين 
در بررس��ي س��وابق ديگر اعضاي خانواده عارف 
مشخص شد كه پدر عارف هم از تبهكاراني بود كه 
30 سال پيش هنگام ارتكاب سرقت و تاش براي 
فرار از دست مأموران پليس مورد هدف گلوله قرار 
گرفته و به هاكت رسيده بود. همچنين معلوم شد 
در حال حاضر عارف پس از آزادي از زندان اعتياد 
شديدي به مصرف شيشه پيدا كرده است.  بعد از به 
دست آمدن اين اطاعات بود كه كارآگاهان پليس 
ساعت 22 چهارش��نبه 12 دي ماه وارد مخفيگاه 
عارف در جواديه راه آهن ش��ده و او را بازداش��ت 
كردند. مأم��وران پليس در بازرس��ي از مخفيگاه 
متهم مقدار زيادي پول و طاهاي سرقتي كشف 
كردند.  سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: متهم در اولين بازجويي ها به 
تعرض ب��ه 10كودك و دو زن جوان و س��رقت از 
خانه هايشان اعتراف كرد. وي ادامه داد: به دستور 
قاضي محمد شهرياري، سرپرست دادسراي امور 
جنايي تهرت تحقيقات براي شناس��ايي جرائم 
بيشتر متهم در اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران 

بزرگ در جريان است. 
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 پيامد هاي ناگوار رها كردن 
مجرمان سابقه دار در جامعه

    یادداشت

معاون اجتماعي پليس پايتخت ب�ا بيان اين كه امنيت يك 
مفهوم چند وجهي و پيچيده اس�ت و مؤلفه هاي زيادي در 
ايجاد و توليد آن نقش دارد، گفت: »امنيت پايدار« در سايه 
مش�اركت هاي اجتماعي با همه اقش�ار جامعه و نهادهاي 

دولتي و مردمي ايجاد مي شود. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��رهنگ مراد م��رادي در كارگاه علمي 
نقش و س��ازمان هاي مردم نهاد، پيش��گيري اجتماع��ي را مقدم 
بر اقدامات انتظامي بر ش��مرد و تأكيد كرد ك��ه مهم ترين مؤلفه 
پيش��گيري اجتماعي آموزش اس��ت. وي ادام��ه داد: نقش اصلي 
سازمان هاي مردم نهاد در حوزه ارتقاي امنيت اجتماعي عمدتاً در 
زمينه هاي آموزش و اطاع رساني و پيشگيري اجتماعي است و اين 
سازمان هاي مردم نهاد پل ارتباطي بين مردم و حاكميت هستند.

آموزش  مهم ترين مؤلفه 
پيشگيري اجتماعي است

س�ه م�رد تبه�كار ك�ه در شهرس�تان گرم�دره 
ك�رج ب�ا رب�ودن پس�ر 13 س�اله قص�د اخ�اذي از 
ش�دند.  بازداش�ت  داش�تند،  را  خان�واده اش 
ساعت 21 شامگاه پنج ش��نبه بود كه اعضاي خانواده اي در 
شهرس��تان گرمدره به مأموران پليس خبر دادند كه پسر 
13 ساله شان ناپديد شده است. پدر او گفت: ساعت پنج عصر 
امروز پسرم مطابق برنامه اش به آموزشگاه زبان رفت اما ديگر 
به خانه برنگشت. وقتي با آموزشگاه تماس گرفتيم گفتند كه 

او بعد از تعطيلي كاس محل را ترك كرده است. 
همزمان با طرح شكايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي كرج در 
اين باره تحقيق كردند. بررسي ها در جريان بود كه پدر گروگان 
اطاعات تازه اي در اختيار پليس گذاشت. او گفت: فرد ناشناسي 
از شماره پسرم با دخترم تماس گرفته و در قبال رهايي پسرم 
در خواست پول كرده است. مرد ناشناس تهديد كرده است در 
صورتي كه پليس از ماجرا با خبر شود و پول به دست آنها نرسد 
گروگان خود را خواهد كشت.  با اطاعاتي كه شاكي در اختيار 
پليس گذاش��ت كارآگاهان با بررس��ي تماس برقرار شده و در 
جريان تحقيقات فني خود موفق شدند محل نگهداري گروگان 
را كه خرابه اي حوالي شهرس��تان مارد بود شناسايي كنند. 
10ساعت بعد از اعام شكايت بود كه كارآگاهان موفق شدند 
همزمان با رهايي گروگان، سه  آدم ربا را بازداشت كنند.  سرهنگ 
محمد نادربيگي، سرپرست پليس آگاهي استان البرز گفت: يكي 
از متهمان در توضيح ش��يوه آدم ربايي گفت: روز حادثه مقابل 
آموزشگاه كمين كرديم. من با دستمال آغشته به ماده بيهوشي 
پسر نوجوان را بيهوش كردم و سپس با كمك همدستانم او را 
سوار خودرو كرده و به مخروبه منتقل كرديم. بعد براي اخاذي 
از خانواده اش با آنها تماس گرفتيم اما به جاي رسيدن به پول، 
مأموران به س��راغمان آمدند و ما را بازداشت كردند. سرهنگ 

نادربيگي گفت: تحقيقات بيشتر از متهمان در جريان است.

مردي كه به اتهام قتل همسرش در بازداشت به سر مي برد در 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه و به مرگ محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ال ۹5، مأموران كانتري 142 كن 
از قتل زن 35 س��اله به نام راضيه با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران پليس در محل حادثه با پيك��ر بي جان زن جوان در 
حالي كه با ضربات چاقو به كام مرگ رفته بود مواجه شدند. آنها 
همچنين با پيكر نيمه جان شوهرش رضا در حالي كه اقدام به 
خودزني كرده بود روبه رو شدند و رضا را به بيمارستان منتقل 
كردند. او بعد از بهبودي گفت: »بيماري اعصاب داشتم و دارو 
مصرف مي كردم اما مدتي بود دارو ه��ا را ترك كرده بودم. به 
همين خاطر بيماري ام پيشرفت كرده بود و به همسرم مظنون 
شده بودم. اين موضوع خيلي اذيتم مي كرد تا اينكه شب حادثه 
نقشه قتل او را كشيدم. « متهم ادامه داد: »صبح روز حادثه به 
سراغ همسرم رفتم و چند ضربه به او زدم بعد خودزني كردم اما 
زنده ماندم. « متهم در شعبه يازدهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران به رياست قاضي متين راسخ محاكمه شد و با درخواست 
قصاص از سوي پدر مقتول و دخترش به قصاص محكوم شد.

 نجات گروگان 13 ساله
 از دست 3 آدم ربا

تص�ادف خ�ودروي س�واري پ�ژو ب�ا كاميون�ت در 
زد.  رق�م  را  خونين�ي  حادث�ه  ش�اد آباد  خياب�ان 
به گزارش خبرنگار ما، جال ملكي سخنگوي سازمان آتش نشاني 
تهران گفت: اين حادثه ساعت 30دقيقه بامداد ديروز در محله شادآباد 
اتفاق افتاد كه در جريان آن سواري پژو با پنج سرنشين و كاميونت با 
هم تصادف كردند. وي گفت: لحظاتي بعد از حادثه آتش نشانان از دو 
ايستگاه در محل حاضر شدند. وي ادامه داد: وقتي امدادگران در محل 
حاضر شدند راننده كاميونت بدون هيچ آسيبي از خودرو پياده شده 
بود، اما دو مرد و سه زن سرنشينان خودروي پژو گرفتار شده بودند 
كه آتش نشان ها با برش قطعات خودرو هر پنج سرنشين را به بيرون 
منتقل كردند.  وي ادامه داد: در بررسي هاي بعد معلوم شد يك نفر از 
سرنشينان خودروي پژو كه مردي حدوداً 60ساله بود به علت شدت 
جراحات وارده جان خود را از دس��ت داده بود. جال ملكي گفت: 
مجروحان حادثه به بيمارستان منتقل شدند و جسد هم به پزشكي 

قانوني فرستاده شد. علت حادثه در دست بررسي است. 

 تصادف مرگبار 
در شادآباد

اعتماد ك�ردن به افراد ناش�ناس همواره باعث 
آسيب هاي بس�ياري به شهروندان شده است. 
بسياري از پرونده هايي كه در دستگاه قضايي 
رس�يدگي مي ش�ود ناش�ي از اعتماد بي جاي 
ش�هروندان به افراد ناش�ناس اس�ت. در يكي 
از پرونده هايي ك�ه در پليس تهران تش�كيل 
شده است دو مرد تبهكار براي سرقت طاهاي 
زني ج�وان نقش�ه اي حرفه اي طراح�ي و اجرا 
كردند اما پرسه شاكي در شبكه هاي اجتماعي 
سبب ش�د تا راز س�رقت هاي آنها بر ما شود. 
به گزارش خبرنگار ما، روز دوشنبه 26 شهريور ماه 
امسال بود كه زن جواني سراسيمه به اداره پليس 
رفت و از س��ارق خشني به اتهام س��رقت طاها و 
پول هايش شكايت كرد.  شاكي در توضيح ماجرا 
گفت: چن��دي قبل ماش��ين لباسش��ويي از بازار 
خريدم و با وانت باري به خانه ام بردم. راننده وانت 
بار مرد جواني به نام عماد بود كه به نظر مي رسيد 
آدم خوبي است و از مشكات زندگي اش و درآمد 
پايينش با من حرف زد و گفت با چند س��ر عائله 
اجاره نشين است. او ش��ماره تلفن همراهش را به 
من داد و گفت چنانچه باري را خواس��تم جابه جا 
كنم با او تماس بگيرم و من هم قبول كردم و براي 
اينكه كمكي به او كرده باشم چند باري براي خريد 
با او تماس گرفتم و او ه��م انجام داد و پول جنس 
و كرايه اش را از من گرف��ت. او ديروز با من تماس 
گرفت و گفت باجناقش در حوالي ستارخانه مغازه 
برنج فروشي دارد و به تازه گي از شمال برنج آورده و 
به قيمت مناسبي مي فروشد. عماد از من خواست تا 
همراه او به مغازه برنج فروشي باجناقش بروم و برنج 
بخرم. ساعتي قبل او با خودروي سواري به دنبال 

من آمد و ه��ر دو به طرف مغ��ازه باجناقش به راه 
افتاديم تا اينكه پشت چراغ قرمزي توقف كرديم و 
در همان لحظه مرد عصا بدستي كه پايش باند پيچ 
شده بود به ما نزديك شد و از عماد خواست او را تا 
مقصد كوتاهي در آن نزديكي برس��اند. ابتدا عماد 
قبول نكرد اما وقتي ديدم اين مرد ناتوان اس��ت از 
عماد خواستم او را س��وار كند و او هم قبول كرد. 
مرد عصا بدست در صندلي عقب سوار شد و پس 
از طي مسافت كوتاهي ناگهان چاقويي به پهلوي 
عماد گذاش��ت و گفت به طرف بزرگ��راه آزادگان 
حركت كند. در حالي كه به شدت ترسيده بوديم 
عماد تغيير مس��ير داد تا اينكه در محل خلوتي او 
از عماد خواس��ت توقف كند.  وي ادامه داد: وقتي 

توقف كرديم مرد ناش��ناس با تهديد چاقو تمامي 
طاهاي مرا كه حدود 100 ميليون تومان قيمت 
داشت و كارت عابرم كه 500 هزار تومان داخلش 
پول داش��ت همراه با 400 هزار توم��ان پول هاي 
داخل كيفم را از من گرفت و م��را از خودرو پياده 
كرد اما عماد را با تهديد چاقو ربود.  پس از طرح اين 
شكايت پرونده به دس��تور بازپرس دادسراي امور 
جنايي تهران براي رس��يدگي در اختيار تيمي از 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
همدستي سارق عصا بدست با مرد آشنا 

در حالي كه تحقيق��ات درباره اي��ن حادثه ادامه 
داش��ت ش��اكي دوباره به اداره پلي��س رفت و از 
همدستي عماد با سارق عصا بدست پرده برداشت.  

وي گفت: پس از س��رقت طاهايم ديگر از عماد 
خبري نداش��تم تا اينك��ه امروز وقتي در ش��بكه 
اجتماعي اينستاگرام پرسه مي زدم صفحه شخصي 
عماد را ديدم كه در يكي از پس��ت هايش با همان 
سارق عصا بدست عكس گرفته بود. همان لحظه 
متوجه شدم كه طراح اصلي سرقت طاهايم عماد 
است كه با همدستي دوس��تش اين نقشه را اجرا 
كردند.  با اظهارات جديد شاكي، مأموران تحقيقات 
براي شناسايي عماد را آغاز كردند تا اينكه چند روز 
قبل وي را در يك��ي از باربري هاي جنوب ش��هر 
شناسايي و دستگير كردند.  متهم پس از انتقال به 
اداره پليس به جرم خود اقرار كرد.  وي گفت: روزي 
كه ماشين لباسشويي ش��اكي را به خانه اش بردم 
متوجه ش��دم او طاها و جواه��رات زيادي همراه 
خودش دارد به همين دليل وسوسه شدم و تصميم 
گرفتم با نقشه اي طاهايش را سرقت كنم. من با 
چرب زباني اعتماد او را جلب كردم و شماره تلفن 
همراهم را به او دادم و چند باري هم براي او خريد 
كردم و كرايه كمي گرفتم بدين ترتيب اعتماد او 
به من بيشتر شد تا اينكه نقشه اصلي را همراه يكي 
از دوستانم به نام بهنام طراحي و اجرا كرديم. آن 
روز او را به بهانه خريد برنج سوار خودروام كردم و 
بهنام هم به صورت سوري پايش را باند پيچي كرد 
و عصايي به دست گرفت و داخل خيابان به بهانه 
مسافر سوار خودروي من شد. ما فكر نمي كرديم 
او متوجه نقشه ما ش��ود اما خيلي زود دست ما رو 
شد.  متهم براي تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس 
پرون��ده در اختيار كارآگاهان پلي��س آگاهي قرار 
گرفت . مأموران در تاش��ند تا همدست متهم را 

دستگير كنند. 

   به 12فقره تجاوز در 5  روز

 عكس اينستاگرامي سارق عصا بدست 
راز سرقت 100 ميليوني را بر ما كرد

 اعتراف دزد شيطان صفت  

 مرد همسركش 
به قصاص محكوم شد

 محمد زاهدي اصل

استاد دانشگاه

مجرم از سال80 تاكنون 15بار به دليل ارتكاب جرائم مختلف دستگير شده و به زندان رفته بود



تا حاا تصمیم ترامپ برای خارج کردن ناگهانی 
نیروهای امریکایی از سوریه باعث غافلگیری 
اس�رائیل و محافل قدرت در امریکا شده بود 
و اان  اظه�ارات او مبنی بر اینک�ه »ایران هر 
کاری بخواه�د در س�وریه انج�ام می ده�د « 
خش�م محافل صهیونیس�تی را ایجاد کرده و 
مقامات اسرائیلی ترامپ را متهم می کنند که 
نمی داند چ�ه اتفاقی در س�وریه رخ می دهد. 
رسانه های امریکایی گ��زارش دادند چند هفته 
قبل مشاور امنیت مل��ی و وزیر خارج��ه امریکا 
طرحی را درباره سوریه با محوریت ایران تدوین 
کرده بودند که ترامپ آن را امضا نمی کند. روزنامه 
واشنگتن پست روز جمعه به نقل از مقامات آگاه 
امریکایی گزارش داد جان بولتون و مایک پمپئو 
از طرح خود پاییز امسال رونمایی کردند که محور 
آن را گسترش حضور امریکا در سوریه برای مقابله 
با ایران تشکیل می داد. پمپئو نشانه هایی از این 
طرح را دو ماه قبل اینگون��ه بیان کرد: »شکست 
داعش که زمانی محور اصلی راهبرد ما را تشکیل 
می داد هنوز هم اولویت نخست ما است، اما اکنون 
دو هدف دیگر به آن اضافه شده اند. این دو هدف 
عبارتند از حل وفصل مسالمت آمیز درگیری های 
سوری��ه و خارج ک��ردن ای��ران و نیروهای تحت 

حمایت ایران از این کشور.«
با این وجود، مقام های امریکایی به واشنگتن پست 
گفته اند ترامپ هیچ گاه موافقت خود را با گسترش 
حضور این کشور در سوریه ب��رای مقابله با ایران 
اعام نکرد. یک مقام امریکایی گفت: »این راهبرد 
با محوریت ایران هیچ گاه مورد تأیید رئیس جمهور 

قرار نگرف��ت.«  روزنام��ه واشنگتن پست نوشت 
ترامپ با دیدگاه ه��ای مقابله جویانه مشاورانش 
درباره ایران هم نظر است، تمرک��ز او اساساً روی 
توافق هسته ای اس��ت. واشنگتن پست در ادامه 
خاطر نش��ان کرده ای��ن تحول نشان��ه شکست 

سیاست ضدایرانی بولتون و پمپئو است. 
روز جمعه ترامپ در اظهاراتی پیروزی ایران را در 
سوریه پذیرفت. رئیس جمهور امریکا گفت:  »من 
نمی خواهم امریکا تا ابد در سوریه بماند، سوریه 
فقط خاک است و مرگ.  ایران دارد واقعاً افرادش 
را از سوریه بیرون می کشد، ام��ا صادقانه بگویم 
هر کاری ک��ه می خواهند می توانن��د در سوریه 

انجام دهند.«

این اظه��ارات ترامپ ب��ا واکن��ش خشمگینانه 
رسانه ه��ای اسرائیل��ی مواجه ش��د. »یدیعوت 
آحارونوت« به نقل از یک مق��ام ارشد اسرائیلی 
نوش��ت:  » ای��ن ناراحت کننده است ک��ه ترامپ 
عاقه ای به گزارش های اطاعاتی نمی دهد. من 
شوکه شده ام. ترامپ درباره سنگربندی ایران در 
سوریه و اینکه چه اتفاقی در آنجا می افتد چیزی 

نمی داند.«
 تمکین انگلیس به واقعیت اسد

جریان احیای روابط دیپلماتیک با دمشق حاا به 
اروپا رسیده است. عاوه ب��ر اینکه گفته می شود 
ایتالیا برای بازگشایی سفارت خود در دمشق آماده 
می شود. مقامات انگلیس��ی طی اظهاراتی اذعان 

کردند بشار اسد در قدرت می ماند. جرمی هانت، 
وزیر خارجه انگلیس اعام کرد: »موضع دیرینه 
انگلیس این است که ما نمی خواهیم صلح نهایی 
در سوریه با رژیم اسد به دست آید اما متأسفانه ما 
فکر می کنیم که او برای مدتی در قدرت خواهد 
بود.«  هانت به اسکای نیوز گفت: »لندن همچنان 
اسد را مانعی در مسیر صل��ح در سوریه می داند 
و موضع گی��ری انگلیس بر این اس��اس است که 
صلح دائمی با نظام کنونی سوریه تحقق یافتنی 
نیست.« به رغم اینکه لندن تاش دارد همچنان 
موضع خود را علیه اسد حفظ کند اما گزارش ها 
حاکی از آن است که انگلی��س در حال بازسازی 
سفارت خود در دمشق است. روزنامه فرامنطقه ای 
رأی الیوم به نقل از منابع مطلع نوشت: تجهیزات 
ازم برای بازسازی و تعمیر به ساختمان سفارت 
انگلیس در دمشق منتقل شده تا این سفارتخانه 
را برای افتتاح مجدد در آینده نزدیک مهیا کند. 
درخواست های انگلیسی    ه��ا اخیراً برای گشودن 
سفارت این کش��ور در دمشق افزای��ش یافته به 
طوری که کارولین کاکس، عضو مستقل مجلس 
اعیان انگلیس گفته است، انگلیس باید سفارتش 
را در دمشق بازگشایی کند زیرا فرصت دسترسی 
مستقیم به مناب��ع اطاعات را ب��ه آن می دهد. 
کاکس که پیش ت��ر نایب رئی��س مجلس اعیان 
انگلیس بود در گفت وگو ب��ا خبرگزاری نووستی 
روسیه گفته بود: توصیه  مرا دولت هنوز نپذیرفته 
اما به هر حال اگر سفارت مان را باز کنیم انگلیس 
می تواند مستقیماً اطاعات را در سوریه از منابع 

آنها بگیرد نه از منابع دیگر مثل ترکیه. 

در ی�ک حمله س�ایبری ک�ه گفته می ش�ود 
بزرگ تری�ن حمل�ه س�ایبری تاری�خ آلمان 
اس�ت، اطاع�ات کام�ًا ش�خصی صد    ه�ا 
آن�گا  جمل�ه  از  آلمان�ی  سیاس�تمدار 
م�رکل، صدراعظ�م، ب�ه س�رقت رفت�ه و 
در ش�بکه های اجتماع�ی منتش�ر ش�د. 
اطاعات کارت اعتب��اری، چت ه��ای خانوادگی، 
اطاعات مرک��زی احزاب و دهه��ا اطاعات دیگر 
سیاستمداران آلمان دیروز مورد یک حمله سایبری 
قرار گرف��ت و روی شبکه ه��ای اجتماعی منتشر 
شد. بسیاری از اطاع��ات منتشر شده کامًا جنبه 
شخص��ی دارند و شام��ل کارت ه��ای شناسایی و 
مدارک مالی یا حتی نامه های دوستانه و مکاتبات 
خانوادگی می ش��ود. از روی داده های منتشر شده 
نمی توان هدف سیاسی مشخص��ی را ردیابی کرد، 

زیرا از تم��ام نیروهای سیاس��ی اطاعاتی منتشر 
شده است ولی هیچ اطاعات��ی از حزب راستگرای 
 آلترناتیو برای آلمان منتشر نشده است. داده های 
متعلق ب��ه سلبریتی     ه��ا و روزنامه نگ��اران هم درز 
کرده است. مشخص نیست چه کسی مسئول هک 
کردن ای��ن اطاعات بوده ول��ی در محافل امنیتی 
گمانه زنی    های��ی به سمت چی��ن و روسیه متوجه 
شده ، به ویژه اینکه در می��ان احزابی که اطاعات 
اعضای شان به سرقت رفته است حزب راستگرای 
افراطی آلمان ب��ه چشم نمی خ��ورد. این احتمال 
داده شده که روس    ها از طریق همکاری با این حزب 
دست به این کار زده اند ول��ی حزب راست افراطی 
»آلترناتیو برای آلمان « در پاسخ به یورونیوز اعام 
کرد که این حزب مسئول حم��ات سایبری علیه 
سیاستمداران آلمانی نیست.  دامنه خسارت ناشی 

از نشت این اطاعات هنوز مشخص نیست. برخی 
منابع می گویند که این حمل��ه بزرگ ترین حمله 
هکری تاریخ آلمان بوده است. کاترینا بارلی، وزیر 
دادگستری نی��ز این حمله سایب��ری را » حمله ای 
جدی « توصیف کرده و گفته که » افراد مسئول این 
اقدام می خواهند به اعتماد به دموکراسی و نهادهای 
ما آسیب بزنند.«  رئیس جمهور آلمان، وزیر خارجه 
ساب��ق و 900نماینده مجالس مختل��ف، مقامات 
سیاسی و احزاب تاکنون به عنوان قربانیان این حمله 
هکری شناسای��ی شده اند. در یک آم��ار جزئی تر ، 
اعام شده که 405 نماینده مجلس فدرال، ایالتی و 
عضو پارلمان اروپا از اتحادیه احزاب مسیحی، 294 
نفر از مقامات سیاسی ح��زب سوسیال دموکرات، 
105 نفر از اعضای حزب سبزها، دست کم 82 نفر 
از اعضای حزب چپ    ها و 28 نف��ر از اعضای حزب 

لیبرال    ها تاکنون به عنوان قربانیان این حمله هکری 
شناسایی شده اند. بنا به گزارش روزنامه بیلد آلمان، 
نام فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور آلمان، 
زیگمار گابری��ل، وزیر امور خارج��ه سابق آلمان و 
33 خبرنگار شبکه تلویزیون��ی سراسری آلمان )آ اِ 
ِد( ، در میان اف��رادی که اطاعات شان سرقت شده 
است، دیده می شود. یک کارشن��اس اطاعاتی به 
بي بي سي گفته است که اگرچ��ه به نظر نمی رسد 
که موضوعات حساس سیاسی فاش شده باشد اما 
حجم عظیم اطاعات شخصی منتشر شده می تواند 
تبعات سیاسی گسترده داشت��ه باشد. پیش از این 
هم شماری از سیاستمداران آلمانی هدف حمات 
سایبری قرار گرفته بودند. در سال 2015 مقامات 
اطاعاتی آلم��ان روسیه را به سرق��ت اطاعات از 

کامپیوترهای پارلمان این کشور متهم کردند. 
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ترامپ: صادقانه بگويم ايراني ها در سوريه هرکاري مي توانند بکنند

اطاعات صد    ها سیاستمدار در شبکه های اجتماعی فاش شد
بزرگ ترين حمله سايبری تاريخ آلمان

در ش�رایطی ک�ه    گزارش  یک
دونالد ترامپ گفته 
است تحریم های اقتصادی روی معیشت مردم 
ایران تأثیر منفی گذاشته اس�ت وزیر خارجه 
امریکا در اظهارنظری جدید درباره تحریم های 
ضد ایرانی گفته هدف غایی این اقدامات ایجاد 
شرایطی اس�ت که به زندگی بهتر مردم ایران 
منجر ش�ود؛ هدفی نهایی که به نظر می رس�د 
فراتر از معیشت مردم را نشانه رفته و به دنبال 
ایجاد تغییرات اساسی در س�اختار سیاسی و 
تغییر در رفتار منطقه ای ایران است. هدفی که 
در چهار دهه گذشته با شکس�ت مواجه شده 

است. 
دو م��اه از ش��روع دور جدید تحریم ه��ای امریکا 
علیه ایران می گذرد و مقامات این کشور تفاسیر 
جدیدی از نحوه تأثیرگذاری این تحریم     ها دارند. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز پنج  شنبه در 
مصاحبه با تلویزیون »نیوزمکس« گفت که دولت 
این کشور به ریاست دونالد ترامپ، دائماً در حال 
ارزیابی روند صدور معافیت از تحریم برای کشور     ها 

است. پمپئو در این مصاحب��ه گفت:»تحریم      ها و 
معافیت های آنها برای شش ماه هستند. ما دائماً 
آنها را ارزیابی می کنیم ت��ا ببینیم آیا آنها با توجه 
به سیاست های ما معق��ول هستند یا خیر«. وزیر 
خارجه امریک��ا در این مصاحب��ه گفت:»ما هنوز 
هم می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که میزان 
عرضه نفت خام در بازار مناسب است ولی در عین 
حال، می خواهیم از این ه��م مطمئن باشیم که 
برخی ملزومات را رعای��ت می کنیم«. ترامپ که 
بعد از خروج از توافق هست��ه ای برجام گفته بود 
قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، در 
آستانه اجرایی شدن تحریم های بخش انرژی در 
ماه نوامبر برای هشت کشور معافیت موقت صادر 
کرد. واشنگتن گفته هدف از صدور این معافیت      ها 
تنظیم میزان عرضه و تقاض��ا در بازار نفت است، 
درحالی که گزارش های مختلف نشان می دهند 
تحریم های دولت امریکا مردم ایران را هدف قرار 
داده. پمپئو مدعی شد که ه��دف از این اقدامات، 
ایجاد شرایط زندگی بهتر برای مردم ایران است. 
پمپئو تأکید کرد:»تحریم      ها علیه ایران این هدف 

نهایی را دنبال می کند ک��ه بتوانند نتایجی ایجاد 
کنند که مردم ایران زندگی بهتری در مقایسه با 
زندگی ای که اکنون تحت رژیم فعلی دارند، داشته 
باشند«. برخاف ادعاهای مقام های امریکا مبنی بر 
اینکه تحریم های این کشور بخش کشاورزی و مواد 
غذایی را هدف قرار نمی دهد، خبرگزاری رویترز 
اخیراً در گزارش��ی از اثر این تحریم      ها بر مبادات 
شرکت های غذایی با ایران خبر داده است.  ادعای 
پمپئو درحالی است که تشدید تحریم     ها علیه ایران 

بیشتر روی مردم متمرکز است. 
هرچند پمپئو تلویح��اً به هدف غای��ی امریکا از 
فشارهای اقتصادی به ایران اشاره نکرده است اما 
به نظر می رسد منظور از هدف غایی، تغییر نظام 
سیاسی یا تغییر رفتارهای ایران در منطقه باشد که 
مقامات واشنگتن در سال های اخیر روی آن برنامه 
ریزی کرده اند. همچنان ک��ه دونالد ترامپ سال 
گذشته با هدف تغیی��رات سیاسی، از اغتشاشات 

خیابانی در برخی شهرهای ایران حمایت کرد. 
 موضع گیري علیه ماهواره اي

وزیر خارجه امریکا در ادامه اظهارات خود بار دیگر 

علیه برنامه فضایی ایران هم موضع گرفت و گفت 
که ایران بای��د کار روی ماهواره ب��ر و موشک های 
بالستیک را متوقف کند. پمپئ��و در بیانیه ای که 
با عنوان »هشدار درب��اره پرتاب ماهواره بر« صادر 
شده، با طرح این ادعا ک��ه ماهواره بر     ها از فناوری 
مشابه موشک های بالستی��ک قاره پیما استفاده 
می کنند، مدعی شد ک��ه »پرت��اب ماهواره بر به 
فضا در تقابل با قطعنام��ه 2231 است که از ایران 
می خواهد فعالیت ه��ای مرتبط ب��ا موشک های 
بالستیک را متوقف کند«. امریکایی      ها بار     ها مدعی 
شده اند که تحرک��ات ای��ران در منطقه تهدیدی 
برای مناف��ع واشنگتن و رژیم ه��ای عربی است و 
سعی دارند توانایی های موشکی ایران را به حداقل 
برسانند تا موازنه به نف��ع شیخ نشین های حاشیه 
خلیج فارس تغییر یابد. به رغم ادعای امریکایی ها، 
آزمایش های موشکی ایران نقض قطعنامه 2231 
نیست و روسی��ه و چین هم بار     ها ب��ه این مسئله 
اذعان کرده اند. واشنگتن به دنب��ال کاهش توان 
موشکی ایران است اما مقامات ایرانی گفته اند که 
برنامه موشکی تنها جنبه دفاعی داشته و به هیچ 
وجه قابل مذاکره نیست. این ادعا     ها درحالی است 
که امریکا ساان��ه دهها میلی��ارد دار تسلیحات 
پیشرفته به رژیم های عربی در منطقه می فروشد 
و با قراردادهای گسترده نظامی منطقه را به انبار 

باروت تبدیل کرده است. 
 ترامپ: دوست دارم با ایران مذاکره کنم 

رئیس جمهور امریکا به رغم افزایش تحریم     ها علیه 
ایران، از مذاکرات ب��ا ایران سخن می گوید. دونالد 
ترامپ روز پنج  شنبه در اولین نشست کابینه خود 
در سال 2019 گفت که دوست دارد با ایران مذاکره 
کند اما آنها هنوز آماده نیستند، ولی آماده می شوند. 
رئیس جمهور امریکا به خروج این کشور از توافق 
هسته ای نیز اشاره ک��رد و گفت:»م��ن به توافق 
هسته ای وحشتناک ای��ران پایان دادم. این توافق 
در واقع پ��س از هشت سال به ای��ران حق قانونی 
دستیابی به ساح هسته ای را می داد«. ترامپ بار     ها 
مدعی شده است که برجام توافقی بد است و باید 
توافق جدیدی با ایران امضا شود که منافع واشنگتن 
را بیشتر تأمین کند. ترامپ درحالی مدعی است 
که ایران ب��ه تعهدات برجامی خ��ود پایبند نبوده 
است که آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی 13 بار 
در گزارش های خود تعه��دات ایران را تأیید کرده 
است. ترامپ از مذاکره مجدد با ایران دم می زند اما 
مقامات ایرانی گفته اند که به دلیل بدعهدی های 

امریکا توافق جدیدی در کار نخواهد بود. 

  گزارش  2

  چالش

مختصات برنامه خروج امريكا از سوريه
تیم امنیتي کاخ سفید و به ویژه ترامپ در محاسبات استراتژیک خود 
با شرایط پیچیده و چالش هاي زیادي روبه رو است. از یک سو باید ثقل 
توانمندي هاي خود را براي مهار چین و سپس روسیه مصرف کند و از 
سوي دیگر استمرار حضور در غرب آسیا را بدون بازده و کارکرد کان 

به ویژه اقتصادي براي خود ارزیابي مي کند. 
حضور امریکایي ها در شرق فرات و بازي با کارت داعش فاقد کارکردهاي 
راهبردي است و قادر نیست در یک رویکرد تهاجمي به تغییر معادله 
حاکم در سوریه که در کنترل روسیه و ایران است، منتهي شود. مضافاً 
اینکه شریک راهبردي امریکا، یعني ترکیه به یک شریک تاکتیکي و 
امنیتي تبدیل شده که در محاسبات کان استراتژیک و استراتژي هاي 
بزرگ امریکا یک خسارت است و دلیل آن نیز، تکیه امریکا به بازیگران 

رقیب ترکیه است که گاه از کردها و گاه از عربستان یاد مي شود. 
از سوي دیگر تغییر در اوضاع سوریه، نیازمند مواجهه نزدیک با روسیه 
است که اولویت ترامپ نیست. مسئله اصلي امریک��ا و ترامپ قبل از 
سوریه در غرب آسیا، مهار ایران است، لذا جابه جایي نیروهاي امریکایي 
از سوریه به عراق برنامه ریزي شده ت��ا در اقلیم کردستان با بهانه هاي 
آموزشي- امنیتی و در حاشیه مرزهاي غربي ع��راق با سوریه و براي 
کنترل تواصل جغرافیایي ایران با عراق، سوریه، لبنان و فلسطین وارد 
عمل شده و امکان اثرگذاري بر حاکمیت عراق از طریق عنصر امنیتي 
و دسته بندي هاي واگرایانه سیاسي، میسر شود. ولي سؤال اصلي این 
است که آیا امریکا، سوری��ه را رها خواهد کرد ی��ا راهبردهاي خود را 
متناسب با مرحله جدید از تحوات سوریه تنظیم کرده است. ترامپ در 
ابه اي توئیت ها و موضع گیري هاي خود، استمرار دادن به بي ثباتي 
از نوع امنیتي و اقتصادي و سیاسي را دنبال مي کن��د و لذا بقایایي از 
داعش را در شرق فرات ره��ا مي کند تا در کنار هسته هاي عملیاتي از 
مزدوران تروریست با نام هاي مختلف، اقدامات تروریستي، تخریب و 

انفجار را دنبال کنند. 
وظیفه تروریست هاي حاضر در مذاکرات آستانه و ژنو که با نام معتدلین 
تزئین شده ان��د، چالش س��ازي در روند هاي سیاسي، نف��وذ در ارکان 
حکومتي، پارلماني و دستگاه هاي اجرایي و امنیتي را عهده دار هستند. 
کشورهاي عربي که سراسیمه و خجال��ت زده به دمشق بازمي گردند، 
باید وظیفه تردیدسازي در بدنه حاکمیتي سوریه را عهده دار شوند تا 
در مورد میزان و سطح مناسبات سوری��ه و ایران یا حضور مقاومت در 
سوریه یا تقویت جناح هاي سیاسي وابسته در رقابت هاي سیاسي وارد 
میدان شوند، یعني مشارکت دادن دارهاي نفتي کشورهاي عربي در 
معادات و متغیرهاي سیاسي و امنیتي سوری��ه و امیدوارند از طریق 
این مجموعه از سیاست ها، در تح��وات آتی سوریه نقش مؤثر داشته 
باشند. در واقع خروج از سوریه برای فعال کردن پرونده عراق و نزدیک 
شدن به مرزهاي ایران و حوزه نفوذ ق��درت منطقه ای ایران در مکانی 
است که دغدغه مواجهه با روسیه را نداشته و مستقیماً در مقابل ایران 
از طریق رویه  هاي گوناگون سیاسي و طایفه اي در عراق قرار مي گیرد تا 
براي ایران چالش سازي و نسبت به ایران واگرایي تولید کند. امیدهاي 
ترامپ حتي اگر همانند بقیه راهبردهاي وی با شکست روبه رو نشود، با 
چالش هاي بزرگ تري در درون امریکا روبه رو  است که حکایت از ناتمام 

ماندن دوره ریاست ترامپ در امریکا دارد. 
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  پنس: ترامپ در حال ارزیابی جنگ افغانستان است
مایک پنس، معاون اول رئیس جمهور امریکا در مصاحبه با فاکس نیوز 
و در پاسخ به این سؤال که آیا امریکا در جنگ افغانستان به پیروزی 
رسیده است، گفت: ترامپ در ح��ال ارزیابی جنگ افغانستان است. 
به گزارش خبرگ��زاری آسوشیتدپرس، وی اف��زود: ترامپ در سال 
گذشته راهبرد جدیدی را در افغانستان دنبال کرد که شامل افزایش 
نظامیان، افزایش منابع، حمایت از ارت��ش افغانستان در مواجهه با 
طالبان، داعش و القاعده بود. معاون ترامپ ب��ا بیان اینکه جنگ در 
افغانست��ان بسیار دشوار است، بی��ان کرد: ترامپ در ح��ال ارزیابی 
گزینه     ه��ا در افغانستان است، این جن��گ در 18 سال گذشته ادامه 
یافته و اولویت رئیس جمهور امریکا حفظ منافع این کشور براساس 
سیاست کلی »اول امریکا« خواهد بود. پنس ادامه داد: ترامپ در حال 
بررسی کاهش تعهدات نظام��ی در سوریه و همچنین در افغانستان 
است تا اینکه منابعی که در این کشور    ها برای مخارج نظامیان هزینه 

می شود، به خود امریکا بازگردد. 

  هند: به اندرزهای ترامپ نیاز نداریم
احزاب حاکم و اپوزیسیون هند اظه��ارات دونالد ترامپ را که نقش 
دهلی ن��و را در افغانستان به تمسخر گرفته ب��ود، محکوم کردند. به 
گزارش رویترز، هند و امریکا در سال های اخیر و به دنبال تاش آنان 
برای مقابله با نفوذ چین در آسیا روابط نزدیک تری پیدا کرده اند اما 
اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای تضعیف فعالیت های 
توسعه گرانه هند در افغانستان، نه تنها سیاستمداران، بلکه شهروندان 
عادی این کشور را نیز خشمگین کرده است. این در حالی است که 
هند میلیارد    ها دار در پروژه های اقتص��ادی و آموزش های نظامی 
افغانستان سرمایه گذاری ک��رده است. ترامپ ای��ن هفته گفت، با 
نارندرا مودی، نخست وزیر هند رابطه خوبی دارد اما مودی پیوسته به 
او می گوید » در افغانستان کتابخانه ای ساخته است.« حزب کنگره 
هند نیز اظهار کرده است: هند به اندرزهای امریکا درباره افغانستان 

نیازی ندارد. 

  سه چهارم فرانسوی     ها از ماکرون رضایت ندارند 
براساس یک نظرسنجی مشخص شد که سه چه��ارم مردم فرانسه از 
راه و روش دولت و رئیس جمه��وری در اداره کشور خوشحال نیستند 
و اکثریت آنها به دنب��ال اقداماتی از سوی دولت ب��رای تقویت درآمد 
خانوار    ها هستند. به گزارش رویترز، براساس این نظرسنجی که توسط 
مؤسسه نظرسنجی Odoxa و Dentsu ب��رای روزنامه فرانس اینفو و 
لوفیگارو انجام شده، مشخص شد که تنها 25 درصد از شرکت کنندگان 
از عملکرد دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از زمان روی 
کار آمدنش از اواسط 201۷ راضی هستن��د. این نظرسنجی با حضور 
1004 تن و در تاریخ دوم و سوم ژانویه 2019 انجام شد. در نظرسنجی 
آوریل 2018، 59درص��د از شرکت کنندگان از عملکرد دولت پاریس 
راضی نبودند اما در نظرسنجی اخیر، ۷5 درصد از عملکرد دولت ماکرون 

رضایت ندارند. 

  ژاپن به دنبال توافق صلح با روسیه
نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفته ک��ه تمایل دارد تا با روسیه به توافق 
صلح برسد تا تنش چندین ساله بر سر قلمروی مورد ادعای دو کشور 
حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شینزو آبه، نخست وزیر 
ژاپن قرار است 14 ژانویه در بیست و پنجمین نشست خود در مسکو 
در ماه جاری میادی با وادیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور روسیه دیدار 
کند. هدف از برگزاری این نشست پایان ع��دم توافق بر سر گروهی از 
جزایر مورد مناقشه است که در روزه��ای پایانی جنگ دوم جهانی به 
تصرف نیروهای شوروی درآمده و ژاپن مدع��ی مالکیت آنهاست. آبه 
در جریان نشست خبری گفت: من اواخر ماه جاری میادی به مسکو 
می روم و تمایل دارم تا در ارتباط با دستیابی به یک توافق صلح با پوتین 
گفت وگو کنم. بیش از ۷0 سال است که هیچ پیشرفتی در این باره به 

دست نیامده است. 

بن بست جدي است
رکورد تعطيلي دولت امريكا همزمان 
با رکورد 22 تريليون داري بدهي ها

ظاهراً دول�ت ترامپ رک�ورد تعطیلی دول�ت را هم ک�ه متعلق به 
باراک اوباما اس�ت ، خواهد شکس�ت. مجلس نماین�دگان امریکا 
با اکثری�ت دموکرات  ه�ا روز پنج  ش�نبه ایحه تأمی�ن بودجه را 
بدون هزینه س�اخت دی�وار مرزی تصوی�ب کرد. به ای�ن ترتیب 
ای�ن ایح�ه ب�ه س�نای امری�کا خواه�د رفت ک�ه اکثری�ت آن 
را جمهوریخواه�ان در دس�ت دارن�د و ب�ا تصوی�ب نش�دن 
آن، بن بس�ت بی�ن کاخ س�فید و کنگ�ره ادام�ه خواه�د یافت. 
دموکرات    ها که با شروع سال نو میادی 2019، کنترل مجلس نمایندگان 
را در دست گرفتند، کار را با توپ پر شروع کردند. روز پنج  شنبه »نانسی 
پلوسی « که بار    ها به طرح ترامپ برای کشیدن دیوار در مرز مکزیک حمله 
کرده، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان شد. او بافاصله بعد از انتخاب 
شدن به عنوان رئیس  مجلس نمایندگان امریکا، اختصاص بودجه برای 
ساخت دیوار مدنظ��ر ترامپ را »اتاف پول « توصیف ک��رد. او در حالی 
به عنوان رئیس جدید مجلس نمایندگان سوگن��د یاد کرد که احتمااً 
دولت فدرال امریکا همچنان تعطیل خواهد ماند. دموکرات  ها که از روز 
پنج  شنبه اکثریت مجلس نمایندگان امریکا را به دست گرفتند، بی اعتنا 
به تهدید ترامپ به وتو، ایحه پایان تعطیلی دول��ت را با تأمین بودجه 
چند نهاد دولتی تا 30 سپتامب��ر تصویب کردند. در این مصوبه، مطالبه 
»دونالد ترامپ« برای تأمین بودجه ازم جهت احداث دیوار حائل در مرز 
مکزیک برآورده نشده است. انتظار می رود این مصوبه در مجلس سنا که 
اکثریت کرسی های آن در اختیار قانونگذاران جمهوریخواه است، راه به 
جایی نبرد تا بن بست میان دموکرات  ه��ا و ترامپ و در نتیجه، تعطیلی 
دولت فدرال ادامه پیدا کند تا به این ترتیب ، بن بست سیاسی در امریکا 
که منجر به تعطیلی دولت شده، تداوم پیدا کند. نانسی پلوسی که حاا 
از ایالت کالیفرنیا رسماً به عنوان رئیس مجلس نمایندگان امریکا انتخاب 
شده، احتمال استیضاح دونالد ترامپ را رد نکرد، یک نماینده دموکرات 
اعام کرد که طرح استیضاح رئیس جمه��ور را به کنگره جدید می برد. 
نانسی پلوسی در اولین سخنرانی رسمی خود گفت می خواهد به تعطیلی 
دولت پایان بدهد اما از ساخت دیوار مرزی مورد نظر رئیس جمهور کشور 
حمایت نخواهد کرد. او گفت به ویژه از اینکه ریاستش به عنوان یک زن 
بر مجلس نمایندگان با صدسالگی حق رأی زنان همزمان شده به خود 
می بالد. به گفته خانم پلوسی مجلس جدید با حضور بیش از 100 نماینده 
زن، بیشترین عضو زن را در تاریخ کنگره امریکا دارد. درحالی که دو هفته 
از تعطیلی بخشی از دولت امریکا می گذرد، با ادامه تعطیلی دولت، دولت 
ترامپ رکورد 15 روزه تعطیلی دولت را که متعلق به اوباما بود، پشت سر 
می گذارد. رئیس جمهور امریکا چهار    شنب��ه هشدار داد، ممکن است به 
این زودی    ها تعطیلی دولت پایان نیابد زیرا قوی��اً بر خواسته خود برای 
تأمین بودجه چند میلیارد داری ساخت دیوار مرزی با مکزیک پافشاری 
می کند. شبکه الجزیره هم با اش��اره به اینکه مصوبه مجلس نمایندگان 
امریکا نمی تواند به تعطیلی جزئی دولت ف��درال این کشور پایان دهد، 
گزارش داد: اختافات بین نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات باعث فلج 

شدن کنگره امریکا خواهد شد. 
 رکورد بدهی دولت امریکا در 70 سال اخیر

بدهی دولت امریکا در پایان سال 2018 به 21/9۷4 تریلیون دار رسید. 
به گزارش اسپوتنیک، در طول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بدهی ملی 
ایاات متحده به 2 تریلیون دار افزایش یاف��ت و در ۷0 سال گذشته به 
حداکثر رسید. در پایان سال 2018، بدهی ملی به 21/9۷4 تریلیون دار 
رسید. هنگامی که ترامپ در اوایل سال 201۷ به ریاست جمهوری رسید، 
این رقم بیش از 2 تریلیون دار بود. دفتر بودجه کنگره ایاات متحده اعام 
نمود که بدهی ملی به ۷8 درصد از تولی��د ناخالص داخلی کشور رسیده 
است که باا    ترین مقدار از سال 1950 است. به گفته کنگره، تا سال 2028 
اگر وضعیت کشور تغییر نکند، بدهی به 96درصد از تولید ناخالص داخلی 
می رسد.  این امر بیشتر به دلیل نرخ مالیات پایین شرکت    ها به 20درصد 
صورت گرفته اس��ت. پیش از این در خبر    ها آمده ب��ود که ترامپ در حال 
رایزنی در خصوص اخراج جروم پاول، رئیس بانک مرکزی امریکاست. از 
سوی دیگر استیو منوچین، وزیر خزانه داری امریکا در تاش است اولین 
بحران واقعی خود در این مقام را پش��ت سر بگذارد. او نیز به علت کاهش 

ارزش سهام مورد خشم دونالد ترامپ قرار گرفته است. 

عمر البشير: گفته اند با اسرائيل
عادی سازی کنيد تا اوضاع آرام شود! 

رئیس جمه�ور س�ودان اع�ام ک�رد ک�ه توصیه    های�ی مبن�ی 
ب�ر عادی س�ازی رواب�ط ب�ا اس�رائیل دریاف�ت ک�رده اس�ت 
تا بدین ترتی�ب زمینه ب�رای آرام ش�دن اوضاع در این کش�ور، 
ک�ه ش�اهد اعتراض�ات خش�ونت آمیز اس�ت، فراه�م ش�ود. 
به گزارش العالم، »عمر البشیر «   روز گذشته طی اظهاراتی گفت: »به 
ما عادی سازی با اسرائیل را توصیه کردند تا در امورمان گشایشی ایجاد 
شود ولی ما می گویی��م رزق و روزی به دست خداس��ت و نه به دست 

دیگران.«
البشیر درخصوص ناآرامی    ها و خشونت های ج��اری در سودان اظهار 
داشت که برای تأمین امنیت، زندگی باعزت و رف��اه برای شهروندان 
تاش می کند.  رئیس جمهور سودان به وجود بحران در کشورش، که 
منجر به تظاهرات ضد دولتی شده است، اذعان کرد و در عین حال گفت: 
آشوب طلبان برای آتش زدن مؤسسات و ام��وال و نیز حمله به مراکز 

پلیس و نیروهای امنیتی وارد عمل شدند. 
خارطوم، پایتخت و برخی شهرهای س��ودان از دسامبر گذشته شاهد 
تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به بح��ران معیشتی است. این 
تظاهرات که ب��ا خشونت    هایی هم��راه شده، تاکنون ب��ه کشته شدن 
19معترض و زخمی شدن 219 تن از جمله 18۷ نیروی پلیس منجر 
شده است.  پیش تر یک مقام ارش��د در خارطوم اعام کرد که سازمان 
جاسوسی رژی��م صهیونیستی) موساد( در اعتراض��ات ضد دولتی در 
این کشور دست دارد.  در چنین شرایطی پ��س از گذشت دو هفته از 
تظاهرات در سودان در اعتراض به گرانی کااهای اساسی و اوضاع بد 
معیشتی، احزاب مع��ارض ائتافی را تحت عن��وان »الجبهه الوطنیه 
للتغییر « متشکل از 22 حزب و ی��ک فراکسیون مستقل تشکیل داده 
و طی آن خواستار تشکیل دولت انتقال��ی در کشور، انحال پارلمان و 
دعوت از ارتش برای حمایت از معترضان شدند.  احزاب حامی البشیر نیز 
در پاسخ به این دعوت احزاب مخالف، هشدار دادند که این خواسته آنها 
دعوت به کودتای نظامی است و حتی برخی احزاب نیز شدت هشدار   ها 
را بیشتر کرده و درباره حضور داعش در س��ودان در صورت گسترش 

اعتراضات و حتی تبدیل سودان به »سوریه جدید« هشدار داده اند. 

پمپئو: تحريم می کنيم تا زندگی مردم ايران بهتر شود! 
 ادعای پمپئو درحالی است که تشدید تحریم     ها علیه ایران بیشتر روی مردم متمرکز است
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   محمد تقوی 
سال گذشته مستند »خارج از ديد 1« درباره 
فتنه 88 از سيما پخش شد. امسال هم از شنبه 
تا چهارشنبه هفته جاري مجموعه »خارج از 
ديد2« از شبكه 3 سيما پخش می شود. مهدي 
نقويان كارگردان اين مجموعه در گفت وگو با 
»جوان« مي گويد كه كليدواژه مس�تند سال 
گذشته »فتنه« بود اما مجموعه امسال پيرامون 
»نفوذ« ساخته شده است. وي همچنين از فشار 
بر صدا و سيما براي پخش نشدن اين مجموعه 
خبر داد. مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد. 
مجموعه مس�تند خارج از ديد سال 
گذش�ته در همين زمان از تلويزيون 
پخش شد و واكنش هاي زيادي را به 
همراه داش�ت. امسال ش�اهد پخش 
فصل دوم اين مستند با عنوان خارج 
از ديد 2 هستيم، اين دو مجموعه چه 

تفاوت هايي با يكديگر دارند؟
مجموعه خ��ارج از ديد 1 با كلی��دواژه »فتنه« 
ساخته شد اما كلیدواژه مجموعه خارج از ديد2 
»نفوذ« اس��ت، يعني به لحاظ موضوعي رابطه 
مستقیمي با هم ندارند اما از نظر سیر تاريخي در 
امتداد هم هستند. فتنه سال 88 كه اتفاق افتاد، 
دشمنان و عوامل داخلي آنها نتوانستند با آشوب 
و اغتشاش خیاباني به اهدافشان برسند. آنها پس 
از جمع شدن بساط فتنه با حضور حماسي مردم 
در 9 دي، بحث نفوذ را خیل��ي جدي تر از قبل 
دنبال كردند، هرچند موض��وع نفوذ از قبل هم 
در دستور كار آنان بود، حتي مي توانم بگويم از 
آغاز انقاب اسامي و قبل از پیروزي انقاب هم 
اين موضوع مورد توجه بود اما در دهه 80 و بعد 
هم در دهه 90 در اولويت قرار گرفت. با توجه به 
موضوع تحريم ها و امیدواري ای كه به اثرگذاري 
آن داش��تند، ابتدا نفوذ در حوزه هاي اقتصادي 

مطرح ش��د، س��پس فضاي فرهنگي كشور را 
هدف گرفتند و نفوذ در حوزه هاي مختلف را با 
برنامه ريزي دقیق خود پیش بردند اما جرياني 
در داخل كشور اين مس��ئله را جدي نگرفت و 
نمي گیرد، حت��ي آن را توهم توطئه مي نامد. ما 
آمديم در مجموعه خارج از ديد2، مصاديق نفوذ 
را مرور و تبیین كرديم كه 10قسمت آن آماده و 

در هفته جاري از شبكه 3 سیما پخش شد. 
پرداختن به موضوع فتنه از چه لحاظي 
برايتان سخت بود و چه نكاتي را بايد 

رعايت مي كرديد؟ 
 س��اخت خارج از ديد1 در مورد فتنه 88 خیلي 
دش��وار نبود و س��ختي زيادي براي ما نداشت، 
تنها س��ختي كار، مقاومت در پخ��ش آن بود. 
ما كارخودمان را بدون دش��واري خاصي انجام 
داده بوديم ام��ا هنگام پخش از س��یما معموا 
مقاومت هايي ص��ورت مي گی��رد، چون برخي 
معتقد هستند در مورد اين موضوعات اساسا نبايد 
كار رسانه اي انجام داد. اين يك كار امنیتي است. 
بهانه مي آورند كه چنین كارهايي ممكن است 
موجب شكاف اجتماعي ش��ود. ما با اين ديدگاه 
مخالف هس��تیم، زيرا معتقديم يكي از وظايف 
رسانه ها به ويژه رسانه ملي پرداختن به شبهات و 
پاسخ دادن به آنهاست. اتفاقا اين شبهات هستند 
كه اگر پاسخ داده نشوند موجب شكاف اجتماعي 

مي شوند، مخصوصا ش��بهات در مورد فتنه كه 
بااخره خیلي از مردم اي��ران درگیر آن بودند. 
خانواده هاي بسیاري درگیر آن بودند. اين براي 
مردم ايران چیز ملموسي بوده و است. خب اين 
يك مسئله اجتماعي است كه بايد حل شود نه 
اينكه بیايیم صورت مسئله را پاك كنیم. با پاك 
كردن صورت مسئله كه مسئله از بین نمي رود، 
به خصوص كه رس��انه هاي مقابل ما هر ساله به 
صورت جدي به اين موضوعات مي پردازند و به 
آن دامن مي زنند. آنها با تمام توان وارد اين عرصه 
شده اند، بعد ما اينجا مي گويیم اصا نبايد به اين 
موضوعات بپردازيم يا با هم رودربايستي داريم. 
خب اين واگذاري عرصه به دشمنان است. يكي از 
دايلي كه در داخل در مورد فتنه كم كار مي شود 
همین تحلیل هاي غلط است. مي گويند آتش زير 
خاكستر است نبايد به آن كار داشت. اتفاقا نگاه 
ما هم اين است كه اگر آتشي زير خاكستر وجود 
دارد بايد خاموش كرد، نبايد منتظر بنشینیم تا 
در آينده و با فراهم شدن موقعیت جديد تبديل به 
آتش شود. راهش هم اين است كه ابعاد مسئله با 
كار رسانه اي براي عموم مردم طرح و تبیین شود 
تا همه بدانند چه اتفاقي در كشور افتاده است. اگر 
شبهه اي هم وجود دارد، رفع گردد. اگر به شبهات 
پاسخ ندهیم، هر چه زمان بگذرد شبهه بیشتر و 

عمیق تر خواهد شد. 
ش�ما در هر قس�مت به يك موضوع 

پرداخته ايد؟
بله، هر قس��مت »خ��ارج از دي��د 2« در مورد 
مصاديق مختلف است. در قسمت هاي مختلف 
به موضوع نف��وذ در عرصه مس��ائل زنان، نفوذ 
در خانواده آدم هاي سیاس��ي، نفوذ در محافل 
ديني، نف��وذ اقتصادي و حتي نف��وذ در حوزه 

رسانه پرداخته ايم. 
اشاره كرديد در زمان پخش خارج از 
ديد 1 در سال گذشته مقاومت هايي 
براي پخش آن وجود داشت. امسال 

هم با اين مقاومت روبه رو بوديد؟
با همه فش��ارهايي كه وجود داش��ت تلويزيون 
براي پخش خارج از ديد 2 وارد میدان شد و بايد 
بگويم كه با اقدام سیما، سختي كار از تن ما خارج 
شد. زمان خوبي هم به آن اختصاص دادند، بعد 
از اخبار س��اعت 22 شبكه 3 پخش شد، پخش 
مجدد يا بازپخش هم در شبكه مستند گذاشتند. 
همین جا من از رئیس س��ازمان صدا و سیما و 
معاونان ايشان تش��كر مي كنم. از آقاي فروغي 
مدير شبكه 3 هم تشكر ويژه دارم. اطاع دارم 
كه مس��ئوان براي پخش اي��ن مجموعه چه 
فشارهايي را تحمل و مقاومت كردند. در اينجا 

مي خواهم از همه آنها تشكر كنم.

گفت وگوي »جوان« با مهدي نقويان، كارگردان مجموعه »خارج از ديد2«  

از مقاومت صداوسيما مقابل فشار ها 
تشكر مي كنم

    نويد پارسا
 مدي�ر روابط عموم�ي معاون�ت هن�ري وزارت فرهنگ و 
ارش�اد اس�امي ب�ا رد ممنوع ال�كاري مه�دي يراح�ي، 
خواننده قطعه »پاره س�نگ« از تعليق فعاليت مؤسس�ه 
توليدكنن�ده اي�ن موزيك ويدئ�وي جنجال�ي خب�ر داد. 
در آستانه چهلمین س��الگرد پیروزي انقاب اسامي، انتشار 
يك قطعه موزيك ويدئو با صداي مهدي يراحي با عنوان »پاره 
سنگ« كه ترانه آن در ضديت با مباني انقاب و دفاع مقدس 

سروده شده، موجب حواشي بسیاري در فضاي مجازي شد. 
اين موزيك ويدئو مجوز رسمي وزارت ارشاد و دفتر موسیقي را 
دارد. اگرچه برخي از مديران نسبت به اين كلیپ واكنش هايي را 
نشان داده اند، اما آيا مسئوان وزارت ارشاد اِلمان هاي به كار برده 

در اين موزيك ويدئو را نديده اند كه مجوز را صادر كرده اند؟
نكته قابل تامل اينك��ه در اين موزيك ويدئ��و تلويحاً آغازگر 
جنگ تحمیلي عراق علیه ايران، ايرانیان معرفي ش��ده اند! در 
بخش ديگ��ري از اين ترانه همچنین از طواني ش��دن جنگ 
انتقاد شده  و اين گونه القا مي ش��ود كه ايران عامدانه جنگ را 

ادامه داده است؟
جدا از ترانه اين قطعه كه همان مفاهیم تبییني اپوزيسیون در 
آستانه سالگرد پیروزي انقاب اسامي است، يراحي، خواننده 
اين قطعه با پوشیدن يونیفرم نظامي كه روي بازوي آن، نشان 
»آلمان نازي « بسته شده، ذهن  مخاطب را دچار پرسش هاي 
بي پاسخ مي كند. تناقض ماجرا اينكه صداي اعتراض از حنجره 
كسي شنیده مي شود كه لباس س��ربازان هیتلر را بر تن دارد! 

گفته مي شود كه »پاره س��نگ« قطعه نخست از يك سه گانه 
است. با انتشار اين قطعه، رسانه ها موضع معاونت هنري وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامي را كه مرجع تأيید آثار حوزه موسیقي 
است جويا شدند اما ديروز خبري درباره ممنوع الكاري مهدي 
يراحي، ابتدا از فضاي مجازي به بیرون رخنه كرد و سپس در 

رسانه هاي رسمي بازنشر شد. 
مجید فروغ��ي، مدير رواب��ط عمومي معاونت هن��ري وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امي در گفت وگو با فارس با بیان اينكه 
در حال بررسي موضوع هستیم، ممنوعیت فعالیت يراحي را 
رد كرد و گفت: چون معاونت هنري وزارت ارشاد در خصوص 
صدور مجوز با خواننده يك اثر س��روكار ندارد، بنابراين فعا 
فعالیت موسسه »جام سبز« كه تولیدكننده اين قطعه موزيك 
ويدئو است، معلق شده تا موضوع به دقت بررسي شود چراكه 
هم ترانه و هم س��اير مختصات اين اثر تغییر كرده و موسسه 

بايد پاسخگو باشد.

22 فيلم براي گرفتن سيمرغ به صف شدند
با حضور كارگردان فيلم »آشغال های دوست داشتنی« در نشست سي وهفتمين 

جشنواره فيلم فجر به  نظر می رسد جشنواره فيلم فجر امسال نيز بدون حاشيه نباشد

حكمت 70
هميش�ه جاهل را ي�ا افراط گر 

می بينی يا تفريط كار!

»ايران اينترنشنال« سراغ بينوايان مدير دولتي رفت
رپرتاژ آگهي شبكه ضدايراني براي تئاتر اكچري

   هادي عسگري
ش�بك�ه ض�د اي�ران�ي »اي��ران اينت�رنش�ن�ال« ب�راي 
تئ�ات�ر اكچ��ري »بين�واي�ان« ك�ه ك�ارگ��ردان آن 
ي�ك م�دي��ر دولت�ي اس�ت رپ�رت�اژ آگ�ه�ي رف�ت. 
ش��بكه ايران اينترنش��نال كه س��ابقه حمايت از انفجار تروريستي 
اهواز، پخش همايش گروهك تروريس��تي منافقی��ن و همراهي با 
رضا پهلوي فرزند شاه مخلوع را دارد، در يك رپرتاژ آگهي تمام عیار 
سراغ تئاتر اكچري »بینوايان« رفت كه اين شب ها در سالن بزرگ 
يك هتل شمال ش��هر تهران برگزار مي ش��ود. از نكات جالب توجه 
اين رپرتاژ آگه��ي، گفت و گوي اختصاصي اين ش��بكه ضد ايراني با 
حس��ین پارس��ايي، كارگردان تئاتر »بینوايان« است. كانال خبري 
سینما« با انتشار ويدئوي اين رپرتاژ و با اشاره به مسئولیت  »ستاره 
پارس��ايي در وزارت ارش��اد، مي نويس��د: »اگر يك فیلمساز با يك 
تلويزيون سیاسي و مخالف مصاحبه كند، برخورد آقاي پارسايي با 

عنوان مدير كل نمايش خانگي وزارت ارشاد چه خواهد بود؟«

 اين رسانه مي افزايد: »آيا بین اين تبلیغ با سردبیري ايران اينترنشنال 
توس��ط علي اصغر رمضان پور معاون وزير ارش��اد دولت اصاحات 
رابطه ای وجود دارد يا تمام اين اتفاقات تصادفي بوده اس��ت؟«، در 
آخر نويسنده تأكید مي كند: »چه منطقي براي تبلیغ نمايش اشرافي 
يك مدير دولتي و ممیز جمهوري اسامي توسط يك شبكه سیاسي 
مخالف جمهوري اسامي وجود دارد؟« مصاحبه با شبكه هاي ضد 
انقاب يا وابسته به ضد انقاب جرم است. حجت ااسام والمسلمین 
محس��ني اژه اي، معاون اول ق��وه قضائیه مي گوي��د: »در خصوص 
مصاحبه با شبكه هاي ماهواره اي بیرون به خصوص شبكه هايي كه 
منتسب به ضد انقاب يا متعلق به كشورهاي متخاصم هستند، در 
سال هاي گذشته شوراي عالي امنیت ملي مصوبه اي دارد كه اباغ 
شده است و هركسي كه در راستاي آن مصوبه، خاف عمل كند چون 
مصوبات ش��وراي عالي ازم ااجراست حكم ازم را مطابق با قانون 
دارد.« وي مي افزايد: »در واقع هر كسي كه مخالف آن سیاست و آن 
مصوبه اقدام كند و با شبكه هاي ماهواره اي و ضد انقاب و وابسته به 

ضد انقاب مصاحبه كند حتماً تحت تعقیب قرار مي گیرد.«
از سوي ديگر در حالي كه وزارت ارش��اد بارها بر ممنوعیت تبلیغ 
در شبكه هاي ماهواره اي تأكید كرده است، اينكه يك مدير وزارت 
ارش��اد از اين مس��ئله ناآگاه باش��د و در تولید رپرتاژ آگهي براي 
»ايران اينترنشنال« همكاري داشته باشد، سؤال برانگیز است. شبكه 
تلويزيوني ايران اينترنشنال يكي از جديد ترين شبكه هاي ضد ايراني 
است كه دفتر آن در لندن قرار دارد و اكثر كارمندان آن سابقه حضور 
در رسانه هاي ضد ايراني لندن نشین را دارند. سرمايه گذار و مالك اين 

شبكه تلويزيوني يك تبعه سعودي است.

    محمدصادق عابديني
در نشس�ت رس�انه اي دبير و اعض�اي هيئ�ت انتخاب 
سي وهفتمين جشنواره فيلم فجر، اسامي فيلم هاي حاضر 
در بخش مسابقه )سوداي سيمرغ( اين دوره از جشنواره 
معرفي شد و از پوستر جش�نواره رونمايي به عمل آمد. 
در اين دوره از جش��نواره 22 فیلم در بخش مسابقه سینماي 
ايران، با يكديگر براي رسیدن به سیمرغ هاي بلورين جشنواره 

فیلم فجر به رقابت خواهند پرداخت. 
برخاف ش��ايعاتي كه درباره تعداد فیلم هاي حاضر در بخش 
مسابقه جش��نواره فجر مطرح ش��ده بود، س��وداي سیمرغ 
جش��نواره فیلم فجر با حض��ور 22 فیلم برگزار مي ش��ود. در 
میان آثار راه پیدا كرده به بخش س��وداي س��یمرغ، دو فیلم 
»درخونگاه« و »مسخره باز« در بخش نگاه نو) فیلم اولي ها( نیز 
حضور دارند. سه فیلم »آنجا همان ساعت« به تهیه كنندگي و 
كارگرداني سیروس الوند، »بي حسي موضعي« به تهیه كنندگي 
حبیب رضايي و كارگرداني حس��ین مهكام و »مديترانه« به 
تهیه كنندگي رشید حاجتمند و كارگرداني هادي حاجتمند، به 
عنوان آثار رزرو جشنواره اعام شدند كه در صورت آماده نشدن 
فیلم هاي بخش مسابقه سینماي ايراني، اين آثار به جشنواره 
راه پیدا خواهند كرد. ابراهیم داروغه زاده درباره حضور نداشتن 
فیلم »ژن خوك« در جشنواره فجر، گفت: »اين فیلم از سوي 

هیئت انتخاب بازبیني و رد شده است.«
همچنین حضور فیلم »ماجراي نیمروز2، رد خون« كه شايعه 
ش��ده بود از س��وي تهیه كننده فیلم از حضور در جشنواره 
انصراف داده اس��ت، نش��ان داد كه برخي از اعام انصراف ها 
از حضور در جشنواره فجر صرفاً بازي رس��انه اي بوده است. 
امسال آثار انیمیشن جدا از بخش سوداي سیمرغ به نمايش 
درخواهند آمد. انیمیشن هاي سینمايي »آخرين داستان« به 
كارگرداني اشكان رهگذر، »بنیامین« به كارگرداني محسن 
عنايتي و »شب آفتاني« به كارگرداني علي مدني در جشنواره 
فجر به نمايش درخواهند آمد. همچنین فیلم هاي كوتاه نیز در 

اين دوره جشنواره فیلم فجر حضور خواهند داشت. 
در چند روز اخی��ر موضوع اعام انصراف چن��د عنوان فیلم از 
حضور در جشنواره فیلم فجر، حواش��ي ای را به همراه داشته 
است. ابراهیم داروغه زاده، دبیر جشنواره فجر در حاشیه نشست 
خبري اعام اسامي فیلم هاي حاضر در بخش سوداي سیمرغ 
در گفت و گو با »جوان« به اين موضوع پرداخت و گفت: »يكي 
دو فیلم بودند كه به جشنواره نرسیدند و براي اينكه سال آينده 
هم شانس حضور در جشنواره را براي خودشان حفظ كنند، از 

حضور در اين دوره انصراف دادند.« وي در پاسخ به اين سؤال 
كه واكنش دبیر جشنواره و سازمان سینمايي به انصراف هايي 
كه به اعتبار جشنواره فجر به عنوان جشنواره اصلي سینماي 
ايران لطمه مي زند، چیست؟ گفت: »اعتبار سینماي ايران براي 
ما مهم تر است، برخي از فیلم ها ممكن است يا تولیدشان كامل 
نشده باشد يا به هرحال در جشنواره حضور نداشته باشند، ما 
نسبت به آنها واكنشي نخواهیم داش��ت.« داروغه زاده درباره 
حواش��ي انصراف، حضور و رد شدن فیلم »ژن خوك« ساخته 
سعید سهیلي در جشنواره گفت: »خود آقاي سعید سهیلي هم 
چند روز پیش اعام كردند كه فیلم را به جش��نواره داده اند و 
خیلي محترمانه درباره جشنواره فجر صحبت كردند، احترام 

فیلمسازان براي ما مهم تر است.«
با اعام اسامي فیلم هاي حاضر در بخش نگاه نو)فیلم اولي ها( 
جشنواره فیلم فجر، اعتراض هايي نس��بت به حضور مسعود 
بخش��ي، كارگردان »يك خان��واده محترم« و ت��ورج اصاني 
كارگردان »جینگو« در جشنواره امسال به وجود آمده بود. دبیر 
سي وهفتمین جشنواره فیلم فجر درباره حضور مسعود بخشي 
با فیلم »يلدا« در بخش فیلم اولي ها گفت: فیلم »يك خانواده 
محترم« پروانه ساخت نداشته است، اما بايد با تغییر آيین نامه 
جشنواره فیلم فجر، جلوي تكرار چنین مواردي گرفته شود. رضا 
مقصودي، عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر نیز در گفت 
و گو با »جوان« درباره حضور تورج اصاني با فیلم »حمال طا« 
در بخش نگاه نو جشنواره، گفت: فیلم »جینگو« اثر قبلي اين 
كارگردان پروانه ساخت ويدئويي داشته است و طبق آيین نامه، 

به عنوان فیلم سینمايي شناخته نمي شود.«
يكي از حواشي نشست رسانه اي اعام اسامي فیلم هاي حاضر 
در بخش س��وداي س��یمرغ جش��نواره فجر، حضور محسن 
امیريوسفي كارگردان فیلم »آشغال هاي دوست داشتني« و 

سخنان اعتراض آمیز او در اين نشست بود.

بهروز رضوي ديوان حافظ را خوانش مي كند
ديوان حافظ با صداي بهروز رضوي در قالب كتاب صوتي از سوي راديو 

منتشر خواهد شد. 
حمید ش��اه  آبادي معاون صدا با حضور در استوديوي ضبط كتاب صوتي 
ديوان حافظ، گفت: ضبط آثار ادبیات كهن ايران از افتخارات معاونت صدا 
و راديو است اما در حال حاضر به همت دوستان مجموعه آثار ادبیات كهن 
در مسیري منظم و مدون با حضور اساتید نامدار و صداپیشگان حرفه اي 

اهل ادب و ذوق انجام مي شود. معاون صدا خطاب به استاد بهروز رضوي 
گفت: خوشحالیم شما كه در حوزه راديو چهره اي شناخته شده هستید، 
اين زحمت را بر عهده گرفته ايد. وي ضمن تشكر از تاش همكاران پايگاه 
ايران صدا گفت: برنامه هاي ماندگار در اين حوزه مستلزم ادبیات زيباست 
و من از همت كس��اني كه اين جور كارها ي ريش��ه اي و اصول��ي را انجام 

مي دهند، تشكر مي كنم.

هجمه عليه ارزش هاي دفاع مقدس در يك موزيك ويدئو!
توضيح معاونت هنري ارشاد درباره موزيك ويدئوي مهدي يراحي روايت رضا اسماعيلي از پوپوليسم ادبي 

يك ش�اعر از رواج پديده اي به نام »پوپوليس�م ادب�ي« در فضاي مجازي 
ياد كرد و نوش�ت: يكي از مهم ترين مؤلفه هاي پوپوليس�م »عوام فريبي« 
با توس�ل به كم دانش�ي مردم براي تأمين منافع و مقاصد ش�خصي است. 
رضا اسماعیلي نوشت:حتماً شما هم ش��عرهاي بي هويت و ضعیفي را كه گاهي در 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي به اسم بزرگان ادبي بازنشر مي شوند، خوانده ايد. 
شعرهايي منتس��ب به موانا تا فروغ، سپهري، قیصر و... ش��عرهايي از متشاعراني 
نقاب دار كه در مواردي حتي الفباي ش��اعري)وزن و قافیه( را هم رعايت نمي كنند. 
بارزترين نمونه اين شعرها، شعر سست و بسیار ضعیفي است كه تا كنون هزاران بار در 

فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي به نام قیصر بازنشر شده است؛ شعري با مطلع
گاهي گمان نمي كني ولي خوب مي شود

 گاهي نمي شود كه نمي شود كه نمي شود
به اعتقاد اين شاعر موج انتشار اشعاري از اين دست، معموا هنگام درگذشت بزرگان 
ادبي در جامعه فراگیرتر مي شود. بزرگ ترين هدف اين متشاعران نقاب دار، تخريب 
و تمسخر شاعران محبوب، به ابتذال كشیدن ادبیات، تشكیك در باورهاي ديني و 
هنجارهاي اخاقي، كسب شهرت و ارضاي حس جاه طلبي و در مواردي القاي عقايد 
و باورهاي غلط و نادرستي است كه به صورت صريح و آشكار جرئت بیان آن را ندارند. 
پوپولیست هاي ادبي با سوار ش��دن بر موج »عوام زدگي« و »عوام فريبي« در اكثر 
موارد به دنبال آنند كه مردم را به رنگ خويش درآورند و ذوق و ذائقه نازل خويش 
را بر جامعه تحمیل كنند. براي مقابله با اين پدي��ده يا آفت، بهترين راه افزودن بر 
دانش ادبي براي تشخیص درست و در مرحله بعد، مراجعه به كارشناس ادبي است. 
ديگر اينكه رس��الت مِن نوعي به عنوان يك غیركارشناس اين است كه در چنین 
مواردي - تا رسیدن به يقین - براي پیشگیري از رونق بازار اين پوپولیست هاي ادبي 

از بازنشر اين مطالب و اشعار خودداري كنم.

مجموعه خارج از ديد 1 با كليدواژه 
»فتنه« س��اخته ش��د اما كليدواژه 
مجموعه خارج از ديد2 »نفوذ« است، 
يعني به لح��اظ موضوع��ي رابطه 
مس��تقيمي با هم ندارند اما از نظر 
سير تاريخي در امتداد هم هستند

 جمع آوری بيلبورد تبليغاتي
 يك گروه موسيقي

بيلب�ورد تبليغات�ي ي�ك گ�روه موس�يقي كه اعض�اي آن 
لباس هاي�ي ه�م ش�كل گروه�ك منافقي�ن داش�تند ب�ا 
واكنش كاربران فضاي مجازي روبه رو ش�د ك�ه به دنبال آن 
وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�امي توضيحات�ي را ارائه كرد. 
مهرشاد كاظمي معاون امور فرهنگي و رس��انه اي اداره فرهنگ 
وارشاد اسامي استان تهران گفت: در مجوزي كه براي اين طرح 
ارائه شد رنگ لباس گروه هنرمندان متفاوت بود و هنگام چاپ، اين 
رنگ ها پررنگ شدند. كاظمي افزود: بعد از اينكه درباره اين بیلبورد 
به ما گزارش شد ما دستور جمع آوري اين بیلبوردها را داديم. اين 
بیلبورد كه از هفته گذشته توجه رسانه ها را به خود جلب كرد ابتدا 
در حوزه شهرداري مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت كه در پي 
آن معاون تبلیغات و درآمد سازمان زيباسازي شهر تهران اعام كرد 

مسئولیت تأيید محتواي آن با وزارت ارشاد بوده است. 
...........................................................................................................

 قرائتي: بابت »درس هايي از قرآن«
قرانی نگرفتم 

حجت ااسام و المس�لمين قرائتي درباره دريافتي خود از 
برنامه درس هايي از قرآن گفت. 

حجت ااسام والمسلمین محسن قرائتي درباره دريافتي خود از 
تلويزيون و همكاري مستمرش با رسانه ملي اظهار كرد: هر آنچه 
نیاز مخاطب است، بیان مي كنم و اينگونه نیست كه موضوع از 
سوي شبكه يا جايي مطرح ش��ود و من درباره آن بگويم. وي در 
ادامه با بیان اينكه تا چند روز آينده حضورم در رس��انه ملي 40 
سال مي شود، افزود: چند روز پس از پیروزي انقاب بود كه برنامه 
من روي آنتن رفت. اين اس��تاد اخاق گفت: تا امروز دريافتي از 
برنامه درس هايي از قرآن نداشته ام و فقط آن زماني كه حج عمره 

100 هزار تومان بود، مهمان صدا وسیما شدم و حج رفتم. 
...........................................................................................................

اختتاميه »نورنگار« برگزار شد
مراسم اختتاميه پنجمين دوره از جشنواره نورنگار با حضور 
دبير و داوران اين رويداد فرهنگي و اساتيد عرصه عكاسي 
با اجراي اميد محمدنژاد در فرهنگس�تان هنر برگزار شد. 
مسعود افشاني دبیر اين جش��نواره در ابتدا در سخناني گفت: 
خداي بزرگ را شكرگزارم كه بار ديگر اين افتخار را نصیب بنده 
كرد تا به عنوان دبیر گزارشي مختصر از روند برگزاري اين دوره 
از جشنواره ارائه كنم. با رايزني هاي انجام شده با اساتید محترم 
عكاسي ايران، مقرر شد در اين دوره از جشنواره و در بخش اصلي 
با موضوع ايران من، با تأكید بر محیط زيست، آثار فقط به صورت 
مجموعه عكس به همراه اس��تیتمنت پذيرش شوند. در بخش 
جنبي جشنواره با موضوع انسان در طبیعت هنرمندان گرامي به 
صورت تك عكس آثار خود را ارسال كردند. دبیر جشنواره نورنگار 
ادامه داد: با توجه به تجربیات برگزاري دوره هاي قبلي جشنواره و 
پیش بیني هاي انجام شده، فراخوان جشنواره سوم از تاريخ يكم 
مرداد ماه تا پايان روز بیستم آذرماه اعام شد. تعداد آثار دريافتي 
مجموعاً 2هزارو200 قطعه عكس در هر دو بخش اصلي و جنبي 
است. عكس هاي دريافتي پس از مطابقت با قوانین جشنواره در 

اختیار هیئت محترم داوران قرار داده شد. 
...........................................................................................................

»خنداونه« براي نوروز آماده مي شود
رامبد ج�وان درب�اره ويژه برنام�ه ن�وروز ۹8 »خندوانه« 
اع�ام كرد در ح�ال طراح�ي مس�ابقات جديدي اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، مجري و كارگردان برنامه »خنداونه« درباره 
ويژه برنامه »خندوانه« براي نوروز 98، گفت: براي عید برنامه هايي 
در نظر گرفته ايم و در حال طراحي دو نوع مس��ابقه نیز هستیم 
كه هر كدام را بتوانیم استفاده مي كنیم؛ اگر هم هیچ كدام نشد، 
سراغ كارهاي ديگر مي رويم يا از همان فرمول هاي قبلي استفاده 
مي كنیم. جوان همچنین درباره بخش تئاتر كمدي كه قرار بود به 
فصل پنجم برنامه »خندوانه« اضافه شود نیز توضیح داد: در فصل 
بعد )فصل ششم( اين كار را مي توانیم انجام دهیم. در اين فصل 
نتوانستیم اين كار را انجام دهیم چون پس از بررسي فیلم هايي 
كه به دنبال درخواس��ت ما برايمان ارسال ش��د، به اين نتیجه 
رسیديم كه تعداد كارهاي خوبي كه مي توانستند در فستیوال 

شركت كنند، براي برگزاري مسابقه كافي نبود. 
...........................................................................................................
سيروس مقدم سراغ ژانر وحشت رفت

س�يروس مقدم كارگردان پُ�ركار تلويزيون كه با س�اخت 
مجموعه طنز پايتخت چند سالي است در اين حوزه فعاليت 
مي كند در اثر جديد خود س�راغ ژانر وحش�ت رفته است. 
مقدم كه كارگرداني مجموعه هايي چون »پايتخت«، »علي البدل«، 
»نرگ��س«، »اغم��ا« و... را در كارنامه خود دارد، قص��د دارد اين 
بار مجموعه اي را براي ش��بكه نمايش خانگ��ي كارگرداني كند. 
»خواب زده« عنوان مجموعه جديد مقدم است كه به تهیه كنندگي 
الهام غفوري مراحل تولید خود را سپري مي كند. »خواب زده« را كه 
قرار است در سه فصل براي پخش در شبكه نمايش خانگي ساخته 

شود، سعید نعمت اه به نگارش در آورده است.

محمد صادقي     ديده بان

    خبـر


