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گزارش »وطن امروز« از حواشی و ترکیب فیلم های  
سودای سیمرغ سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر

آخرین اظهارات ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکا از سوریه : 

این  22  فیلم
بگذارید ایرانی ها هر کاری 
می خواهند در سوریه بکنند!

روزنه

بر اس��اس آنچه قانون محاس��بات عمومي 
مش��خص كرده اس��ت، ش��ركتي ك��ه بيش از 
50درصد س��هام آن براي دولت باشد، اصطاحاً 
شركت دولتي ناميده مي شود. شركت هاي دولتي 
بخش بزرگي از اقتصاد كشور را شامل مي شوند 
به نحوي كه در ايحه بودجه سال 1۳98 تقريبا 
سه چهارم بودجه كل كشور به شركت هاي دولتي 

اختصاص يافته است.
گذش��ته از مجموع��ه ايراداتي ك��ه به نحوه 
بودجه ريزي در كشور درباره شركت هاي دولتي 
وجود دارد و اين امر باعث ش��ده است تا بخش 
عمده اقتصاد كشور در قالب شركت هاي دولتي 
ق��رار گيرد، بدون آنكه بودجه آنها به تفصيل در 
ايحه بودجه ذكر شود و در مجلس به تصويب 
برس��د و قابليت نظارت موثر بر آن وجود داشته 
باش��د، اما وجه��ه همت اين يادداش��ت، بخش 
ديگري از دارايي هاي دولت است. دولت در كنار 
داشتن سهام بيش از 50 درصدی شركت ها كه 
باعث مي شود آن شركت ها دولتي تلقي شوند، در 
بسياري از شركت ها نيز از يك تا ۴9 درصد سهام 
را در اختي��ار دارد. به اين معنا، اگرچه در بعضي 
شركت ها دولت سهامدار عمده نيست كه شركت 
مزبور را به يك شركت دولتي تبديل كند اما به 
هر حال س��هام دولت در آن شركت ها نيز جزو 
دارايي هاي دولت محسوب شده و بابت در اختيار 
گرفتن آن سهام از سوي دولت هزينه شده است 
و در مقابل دولت در سود و زيان آن شركت ها نيز 

به ميزان سهام خود شريك خواهد بود.
بر اين اس��اس اگر بودجه را آنگونه كه قانون 
محاسبات عمومي تعريف كرده است، برنامه مالي 
دولت براي مدت يك س��ال و حاوي پيش بيني 
درآمدها و برآورد هزينه ها بدانيم، قطعاً س��ود و 
زيان دولت از سهامداري در بعضي شركت ها به 
ميزان زير 50 درصد نيز، بايد در بودجه متبلور 
ش��ود. از همين رو اس��ت كه ب��ر مبناي همين 
منطق حقوق��ي، ردي��ف 1۳0108 بودجه كل 
كشور به »سود سهام شركت هاي با سهم دولتي 
كمتر از 50 درصد« اختصاص يافته است و اين 
ميزان در ايحه بودجه س��ال 1۳98 كل كشور 
به ميزان 500 ميليارد تومان تخمين زده شده 

است. در اين باره 2 نكته مهم گفتني است.
1- دولت در كدام شركت ها زير 50 درصد سهم 

دارد؟
پاسخ به اين سؤال را نه تنها در اين يادداشت 
نخواهيد يافت، بلكه بس��يار بس��يار بعيد است 
كه س��ازمان برنامه و بودجه ني��ز آماري از همه 
شركت هايي كه دولت سهامدار آنهاست داشته 
باشد. اگرچه اين حرف به ظاهر ادعاي بزرگي به 
نظر مي رسد اما وقتي اسامي شركت هاي دولتي 
كه الزاماً بايد در بودجه ذكر شوند، كامل نيست 
و آمار درست و دقيقي از آن وجود ندارد، انتظار 
داشتن اسامي شركت هايي كه دولت در آنها زير 
50 درصد سهم دارد، گزافه است. عدم شفافيت 
در آمار اين ش��ركت ها قطعاً زمينه س��از مفاسد 

احتمالي خواهد بود.
اگرچه ليس��ت همه آن شركت ها در دست 
نيس��ت اما بعضي از شركت هاي بزرگ همچون 
بانك ه��ا و بيمه ها را مي توان با جس��ت وجوي 
اندكي پيدا كرد كه در اين زمره جاي مي گيرند. 
2- پيش بيني درآمد 500 ميلياردي از سهام اين 

شركت ها براي دولت چه ايرادي دارد؟
بررس��ي آمار و ارقام بودجه ساانه كشور به 
2 دليل عمده نشان مي دهد اين عدد نمي تواند 
صحيح باشد. اواً عدد 500 ميليارد تومان- كه 
براي تك تك ما مردم عدد بسيار بزرگي است- 
در قياس با س��اير آمار و ارقام بودجه عدد بسيار 
كوچكي اس��ت. كافي است سود سهام دولت از 
اين گونه شركت ها را فقط با درآمد دولت از محل 
ماليات بر مصرف سيگار و جرايم رانندگي مقايسه 
كنيم. دولت با دريافت 1500 ميليارد تومان فقط 
از مالي��ات بر مصرف س��يگار- رديف 110515 
جدول ش��ماره 5 بودجه- ۳ برابر س��ود س��هام 
خود در اين شركت ها، درآمد كسب مي كند و با 
پيش بيني دريافت ۴000 ميليارد تومان از محل 
جرايم رانندگي- رديف 150101 جدول شماره 
5 بودجه- 8 برابر بيشتر از سود سهام خود در آن 

شركت ها درآمد كسب مي كند.
عاوه بر اين آنچ��ه ظن بر صوري بودن اين 
عدد را تقويت مي كند، اين است كه بررسي لوايح 
بودجه در سال هاي 1۳90 تا 1۳98 گوياي اين 
است كه در اين 8 سال، پيش بيني دولت از سود 

سهام شركت هاي با سهام زير 50 درصد...
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بودجه پنهان دولت 
کجا هزینه می شود؟

حسین قدیانی: عالم و آدم، رهبر 
انقاب را به سخنوری می شناسند! 
از قبل انقاب، اين اذعان را دوس��ت داشته و اين 
اعتراف را دشمن داشته كه سيدعلی خامنه ای به 
معنای دقيق كلمه، خطيب اس��ت! من در لسان 
اجنبی، شبيه اين جمله را زياد شنيده ام كه »رهبر 
جمهوری اس��امی با يك س��خنرانی نيم ساعته، 
چند ماه نقش��ه كش��يدن ما را خنثی می كند!« 
حاا پرسش اينجاست: آيا حضرت آقا واقعا نيازی 
دارند كه تقريبا در همه سخنرانی های ش��ان، يك 
ي��ا چند برگه در دست ش��ان باش��د؟! يعنی مثا 
اين برگه ها نباشند، مشكل خاصی برای سخن و 
سخنرانی ايشان پيش می آيد؟! از سويی همگان 
اين را گفته اند كه رهبر انقاب، بسيار خوش حافظه 
هستند و گاهی چنان به جزئيات يك خاطره از ۴0 
يا 50 س��ال قبل اشاره می كنند كه آدمی حيرت 
می كند از اين س��امت حافظه! پس چه اصراری 
دارند ايش��ان كه برای يك سخنرانی نيم ساعته، 
هميش��ه چند برگه كوچك در دست شان باشد و 
عنداللزوم به برگه ها نگاه كنند؟! من كه حدس��م 
اين است؛ حضرت آقا در اين برگه ها، فقط رئوس 
مطالب مدنظر را يادداشت نمی كنند، بلكه بعضی 
جمله ها را عينا می نويسند كه نكند كلمه ای پس و 
پيش شود! علت اين دقت رهبر حكيم انقاب، آيا 
غير از آن اس��ت كه ما امروز در »جنگ جمله ها« 
و »نبرد كلمه ها« هستيم؟! جنگ جمله ها و نبرد 

كلمه ها يعنی حواست باشد كه يك حرف را اقا 
10 جور می ش��ود زد! لذا قبل از ايراد سخن، فكر 
كن و مش��ورت كن و مش��ورت كن و فكر كن تا 
س��خنت بی ايراد باش��د! تو خ��واه رئيس جمهور 
باشی و خواه س��ردار؛ خواه وزير و نماينده و خواه 
از فعاان مجازس��تان؛ چقدر دقيقا از حضرت آقا، 
س��خنورتر و خطيب تری كه تا هر چه به ذهنت 
می رسد منتشر می كنی، بی هيچ فكری و بی هيچ 
مش��ورتی؟! اگر رهبر انقاب با يك عمر خطابت، 
اينگونه مراقب جمله ها و كلمه های سخن ش��ان 
هس��تند، تكليف من و شما روش��ن است! چند 
روز پيش هم نوش��تم؛ پيام برگه های مورد اشاره، 
هيچ كم از چفيه هميشه روی دوش رهبر انقاب 
نيس��ت! آری! پيامی دارند اين برگه ها! و آن اينكه 
اول بسنج و بعد توئيت كن! اول مزه مزه كن و بعد 
پست كن! اول مشورت كن و بعد عامت ارسال را 
بزن! مع ااسف اغلب مسؤوان و اغلب مردم، هيچ 
پيروی از اين رفتار رهبر انقاب نمی كنند! حتی ما 
ان شاءاه انقابی ها نيز پيروی از اين كار حضرت 
آقا نمی كنيم! در باب مبارزه با فس��اد مثا! حاا از 
اختاس گرفته تا بدحجابی! مبارزه با هر فسادی 
 حاا! همين طور حرف هست كه كيلويی می زنيم! 

بسم اه الرحمن الرحيم! »فساد سيستمی« نه در 
نظام جمهوری اسامی كه در سخن ماست! خود 
من! به هر دليل، از نماز عيد فطر مصا جا مانده ام؛ 
متنی از س��ر عصبانيت می نويسم كه بيا و ببين! 
توی خواننده هم مثل من! بدتر! بهتر! يك خبری 
در اينستاگرام می خوانی، بدون هيچ تحقيقی، بنا 
می كنی نوشتن مطلب! بی هيچ برآوردی! و بدون 
اندكی فكر! و هيچ هم حواست نيست كه رهبری  
داری كه برای ۳0 دقيقه س��خنرانی، گاهی اقا ۳ 
برگه دست شان است كه هم پشتش و هم رويش 
يادداشت برداشته اند! يك بخش عمده از مشكل 
امروز ما همين س��خن آش��فته اس��ت! می بينی 
كل توئيتت فق��ط ۳0 كاراكتر بوده يا كل متنت 
در مجازس��تان فقط 100 كلمه، ليكن اندازه يك 
كوه، هزينه تراشی كرده ای! بله! نيتت درست بوده 
و بحق اما نوش��تم؛ يك جمله را به چند ش��كل 
می توان نوش��ت! برو فكر كن جمله ات اگر صريح 
است، صحيح هم باشد! و درست باشد، نه درشت! 
معتقدم حضرت آقا گاه س��خن با نماد می گويند! 
يعنی با رفتارش��ان و ن��ه گفتارش��ان! آن چفيه 
هميشه همراه به آن نش��ان است كه مبادا توهم 
بزنی »فتح المبين« تمام ش��ده! نخير! ادامه دارد 

هنوز »الی بيت المق��دس«! نمی بينيد صف آرايی 
دش��من را؟! برگه ها هم نمادند! اين نماد كه عقل 
عاقل، جلوتر از زبان او كار می كند! از رهبر انقاب، 
همي��ن را ياد بگيريم، خيلی كم��ك كرده ايم به 
انقاب! كسی منكر اهميت ساده زيستی و فضيلت 
حضور در جبهه نيست اما آيا اينها بهانه حرف آلوده 
می شود؟! كه در مقام دانای كل، به همه بتوپيم! و 
همه را فاسد بخوانيم! آن كه كل 8 سال را جبهه 
بوده، بتوپد به آن كه فقط 5 سال جبهه بوده و آن 
كه فقط 2 تا عكس با لباس خاكی دارد، بتوپد به 
تمام آنها كه جبهه نبوده اند! و همه را هم بزند؟! كی 
هستی تو مگر؟! از حاج قاسم بيشتر جبهه بودی؟! 
اصا جبهه به آن معنی بودی؟! بعضی از اين افراد، 
ش��گفتا! هميش��ه هم از موضع »اخاق« سخن 
می گويند! اين است اخاق؟! اين است مسلمانی؟! 
اين است تقيد به دين؟! كه  برداری با سوءاستفاده 
از برنامه زنده تلويزيونی، جوری سخن بگويی كأنه 
هم��ه دزدند، جز جنابعالی! و گويی فرزندان همه 
مسؤوان، خارج تش��ريف دارند، جز بچه های تو! 
پس »فساد سيستمی« در سخن جنابعالی است 
اتفاقا! و وجدان تو بيش��تر به انق��اب نياز دارد تا 
جمهوری اسامی كه خود نخستين و مهم ترين 
ثمره انقاب اس��امی است و عامل حفظ، امتداد 
و گسترش آن به ديگر مناطق دنيا! اگر بی بهره از 
برگه های تعقل- اول فكر و بعد س��خن!- نباشيم، 

نقد را درست هم می توان اقامه كرد!

پیام این برگه ها را بگیریم!

در سخن دچار »فساد سیستمی« هستیم!
نگاه امروز

     محسن ابوالحسنی     
ضد ملی

 مرغ توفان چگونه در کنار صدام 
و مقابل مردم ایستاد؟

 نسخه مقاومت را 
 با حضور جوانان

در نقش  های مدیریتی 
تکمیل کنید
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بختيار در خاطرات خود نوشته است چند دقيقه پس 
از خروج از نخس��ت وزيری، زندگی مخفی اش آغاز ش��د و 
»تنها رابط من با دنيای خارج يك راديو ترانزيستوری بود.« 
پيش تر چند روايت درباره خروج او از ايران منتش��ر شده 
بود؛ چنانكه به نوشته راديو فردا، »برخی روايت ها حاكی از 
اين اس��ت كه وی 12 روز پس از ترک مقام نخست وزيری 
از طريق مرزهای غربی خاک ايران را ترک كرد. اما روايت 
ديگری كه خود بختيار جزئي��ات آن را فاش می كند اين 
است كه وی از طريق فرودگاه مهرآباد با چهره تغيير يافته 
و يك گذرنامه جديد خارج می شود«. بختيار در خاطرات 
خود می نويس��د: »نمی توانستم تا آخر عمر مخفی به سر 
برم. وقت گرانبها را داش��تم از دست می دادم. بايد خود را 
به كش��وری می رساندم كه به من اجازه دهد حرف هايم را 
بزنم و به مبارزه ادامه دهم«. از طريق دوس��تان و آشنايان 
خود در سفارت فرانسه يك گذرنامه خارجی با نامی جعلی 
تهيه می كند. س��پس تغيير قيافه می دهد و آنگونه كه در 
كتاب »يكرنگی« ش��رح می دهد »ريشی بزی« می گذارد. 
»قيافه ام به بركت يك ريش بزی و يك جفت عينك سياه، 
مختصری عوض شده بود. كسی كه همراه من بود با يك 
بليت درجه يك و چمدان من وارد محوطه فرودگاه شد و 
چمدان را رد كرد. آن موقع با ش��تاب كت را روی شانه ها 
انداختم و مثل بازرگانی شتاب زده وارد شدم. صف مسافران 
ايرانی طوانی بود ولی در صف مسافرهای خارجی فقط 7 يا 
8 نفر ايستاده بودند«. بختيار بدون هيچ مشكلی بخش های 
بازرس��ی را رد می كند، در ات��اق ترانزيت نيز زياد معطل 
نمی شود و س��وار نخستين  اتوبوسی می شود كه به طرف 
هواپيما می رود. در قسمت درجه يك هواپيما می نشيند. 
»هدفم اين بود كه خطر بازش��ناخته ش��دن را به حداقل 
برسانم. در قسمت درجه يك از نظر آماری اين خطر كمتر 
بود. توكل هم بقيه كارها را كرد«. زمانی كه درهای هواپيما 
بس��ته می شود، بختيار می گويد كه تا آن زمان 95 درصد 

نقشه اش با موفقيت روبه رو ش��ده بود. برای اينكه توجه 
ديگران را به خود جلب نكند تظاهر می كند كه از پنجره 
هواپيما آمدوش��د كارمندان ش��ركت هواپيمايی را نگاه 
می كند. وی در حالی وارد پاريس می شود كه هيچ كسی 
از روز و س��اعت ورودش خبر نداش��ت. »وقتی به پاريس 
رس��يدم فرزندانم را خبر كردم ك��ه دنبالم بيايند«. جواد 
خادم در يادداشتی كه در بی بی سی فارسی منتشر شد برای 
نخس��تين بار پس از سال ها از هماهنگی سيداحمد مدنی، 
استاندار خوزستان بعد از انقاب با فرار شاپور بختيار و نحوه 
كمك موس��اد در اين رابطه صحبت كرد. به نوشته خادم، 
»موس��اد هنوز در داخل ايران از ارتباطات زيادی برخوردار 
بود و اگر سازمانی می توانست از عهده اين كار بر آيد، حتماً 
موس��اد بود. برای موساد تهيه پاسپورت فرانسوی ساده بود، 
حتی احتياجی نبود كه دولت فرانس��ه بداند پاسپورت برای 
چه ش��خصی است. موس��اد به دنبال فرصت مناسبی برای 
تاري��خ خروج بود. بايد روزی می بود كه پاس��داران به دنبال 
كسی در فرودگاه باشند و ايرفرانس و لوفتانزا با اختاف يك 
ساعت پرواز داشته باش��ند. من آن را به حدس خوانندگان 
واگذار می كنم كه چه شخصی در آن روز در فرودگاه مهرآباد 

دستگير شد و بختيار با كدام هواپيما خارج شد«.
بختیار و بنی صدر ■

خ��روج مخفيانه با چه��ره و حتی لباس مب��دل، فرار 
به مقصدی مشترک و تبديل ش��دن به بازيگری فعال در 
مخالفت و دش��منی با جمهوری اس��امی اي��ران، تجربه 
مش��تركی است كه بختيار و بنی صدر در فاصله كوتاهی از 
يكديگر داشته اند. بختيار با رويداد انقاب از ايران گريخت و 
بنی صدر با لباس زنانه و در ميانه سال 60 و هر دو به فرانسه. 

س��يدمحمدباقر  آي��ت اه 
خوانساری يك هفته پس از انتخاب 
شاپور بختيار به نخست وزيری در 
نامه سرگش��اده ای به گفته های او 
درباره اطرافيان امام خمينی پاسخ 
داد. ايشان پس از پيروزی انقاب 
اسامی، مسجد امام خمينی تهران 
را اداره می كرد. در بخش��ی از متن 
نامه آيت اه خوانساری آمده است: 
آقای بختيار! ملت اي��ران با اتحاد 
كلمه، از طفل دبستانی تا پيرمرد 
روس��تايی، از ش��يعه و س��نی، از 

مسلمان و غيرمسلمان مصمم بودن خود را برای در دست 
گرفتن مقدرات كشور و جلوگيری از ظلم و چپاول به كرات 
به دنيا اعام كرده است و ديگر هيچ مانعی نمی تواند ملت 
را از راه روش��نی كه تش��خيص داده، منحرف سازد و اگر 

كودتای نظامی بش��ود، ولو اينكه 
چند صد هزار نفر هم بكشند، هيچ 
نتيجه ای جز جدی تر شدن مردم 
در ادامه مبارزه ن��دارد و حتی اگر 
دولت های ش��رق و غرب به ايران 
قشون بكشند، ملت آنقدر به مبارزه 
ادام��ه می ده��د تا آنه��ا را از ايران 
بيرون كند و خودش بر مقدراتش 
مسلط شود. آيت اه خمينی چنان 
تمام طبقات ملت را بيدار كرده اند 
كه ديگر توقفی و برگش��تی برای 
نهضت ممكن نيست و حتماً تا به 
آغوش كشيدن پيروزی و قطع دست استعمار و نوكرانش 
ادامه خواهد يافت.  آقای بختيار! از اش��تباهات سلف خود 
عبرت بگيريد و در كارتان تجديدنظر كنيد. آقای »شاه« پور! 

تا دير نشده به طرف ملت برگرديد و »پور« ملت شويد.

پس از اس��تعفای س��يدجال تهرانی، رئيس ش��ورای 
سلطنت در اول بهمن ماه 1۳57 و ماقات او با امام خمينی 
در پاري��س، ام��ام تصميم قاطع خود را برای بازگش��ت به 
ايران اعام كردند. واكنش بختيار در مقابل خبر بازگش��ت 
قريب الوقوع امام خمينی، تشكيل جلسه اضطراری شورای 
امنيت كش��ور با حضور فرماندهان نيرو ها و دستور بستن 
ف��رودگاه مهرآباد ب��ه روی هواپيما ها ب��ود. همزمان با اين 
تصميم، اين احتمال هم در نظر گرفته شده بود كه ممكن 
است امام خمينی به دستور بستن فرودگاه مهرآباد از طرف 
دول��ت اعتنا نكرده و از پيروان خ��ود بخواهد فرودگاه را باز 
كنند. تصميمات خطرناكی كه برای مقابله با اين احتمال 
اتخاذ شده بود در آن موقع فاش نشد ولی بعدا در خاطرات 
بعضی از مقامات آمريكايی كه در جريان اين تصميمات قرار 
گرفته بودند انعكاس يافت. در فايلی كه ۳ سال پيش منتشر 
شد برای نخستين بار اين ماجرا از زبان خود شاپور بختيار 
در جلس��ه شورای امنيت شنيده می شود. در بخشی از اين 

گفت وگو ها بختيار طرح خ��ود را درباره ربايش هواپيمای 
حامل امام خمينی توسط جنگنده های ارتش و هدايت آن 
به سمت جزيره كيش توضيح می دهد. بر اساس اين طرح، 
هواپيمای حامل امام به محض ورود به آسمان ايران توسط 
شكاری جنگنده های ارتش به جزيره كيش برده شده و در 
آنجا امام خمينی و همراهان شان بازداشت می شوند. هدف 
اصلی اين اقدام آنگونه كه در جلس��ه شورای امنيت از زبان 
بختيار مطرح می شود ممانعت از بازگشت امام خمينی به 
تهران و جلوگيری از اعام جمهوری اسامی است. با توجه 
به هشدارهای بعضی از اعضای جلسه درباره اينكه در صورت 
اجرای چنين طرحی مردم عكس العمل ش��ديدی از خود 
نشان خواهند داد، بختيار با بيان اينكه طرح های مختلفی 
را برای كنترل حركت امام از پاريس به س��مت تهران دارد، 
می كوش��د آنها را متقاعد كند چاره ای جز ممانعت از ورود 
ام��ام به ايران وجود ندارد. البته در ادامه اين جلس��ه درباره 
احتمال اينكه بختيار به امام تلگراف بزند و ايش��ان را برای 

بازگشت مش��روط به ايران ترغيب كند نيز بحث می شود. 
بختيار معتقد اس��ت می توان با ورود امام به ايران موافقت 
كرد به ش��رط آنكه امام از خواسته خود درباره تغيير رژيم 
ايران منصرف ش��ود. در اين جلسه همچنين درباره بيانيه 
ارت��ش پيرامون وضعيت آن روز ايران و موضع ارتش مبنی 
بر دفاع از قانون اساس��ی و دولت قانونی بحث های مفصلی 
انجام می شود. در پايان اين جلسه بختيار درباره تجربه های 
ش��خصی خود از حمله چماقداران طرفدار ش��اه به مردم 
س��خنان جالبی را مطرح می كند. از جمله بختيار مدعی 
است حمله چماقداران طرفدار شاه به يك مراسم مذهبی 
در روز عي��د قربان مصادف ب��ا اول آذرماه 1۳56 در تهران، 
موجب ش��روع حركت انقاب اسامی در ايران شده است. 
در نواری كه مربوط به نشس��ت شورای عالی امنيت كشور 
در يكی از روزهای بين پنجم تا هشتم بهمن 1۳57 است، 
از حال و هوای س��خنان شاپور بختيار معلوم است دستگاه 
ضبط صوت را پس از گذش��ت چند دقيقه روشن كرده اند. 

در ادامه نوار ۳0 دقيقه ای، ضبط جلسه به صورت نيمه تمام 
قطع شده است. موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی 
نوار مربوط به جلس��ه شورای امنيت كشور در اوايل بهمن 
1۳57 را در اختيار پژوهشگران تاريخ معاصر قرار داده است. 

در فايل های صوتی كه منتشر شده، گفت وگوهای اعضای 
شورای امنيت كشور را به رياست شاپور بختيار می شنويم. 
اي��ن فايل های صوت��ی از طريق پايگاه اينترنتی موسس��ه 

مطالعات و پژوهش های سياسی قابل دسترسی است. 

بختيار مسوولی برای بخش غيرنظامی كودتای نوژه 
برگزيد. گروهی كوچك به رهبری پرويز قادسی، شهردار 
س��ابق آبادان كه مدتی بود ب��ا عنوان »نجات قيام ايران 
بزرگ ]نقاب[« فعاليت می ك��رد. اين چنين بود كه در 
پی ديداری كه جواد خادم ميان قادسی و شيبانی ترتيب 
داد همه اعضای ش��اخه غيرنظامی از جمله ش��يبانی و 
تيموری تحت پوشش نقاب قرار گرفتند. از بنی عامری 
هم خواسته شد شاخه نظامی »نقاب« را تشكيل دهد. 
رهبران نقاب در كنار جذب گروهی 700 تا 850 نفره از 
نظامي��ان و حدود ۴00 نيروی غيرنظامی، تاش كردند 
از ميان برخی چهره های متنفذ سياس��ی و مذهبی نيز 
حاميان��ی برای خود پيدا كنند. تاش هايی كه به گفته 
برخی كودتاچيان از جمله تيموری، شيبانی و قادسی، 
به حمايت آيت اه سيدكاظم شريعتمداری، مرجع تقليد 
از كودت��ا انجاميد. مارک گازيوروس��كی در مقاله ای در 
شماره نوامبر 2002 مجله ميدل ايست می نويسد: »ظاهراً 
آيت اه شريعتمداری پذيرفت از نقشه پشتيبانی كند و 
س��خنرانی ای در حمايت از آن ضبط ك��رد كه قرار بود 
بعد از پيروزی عمليات از راديو و تلويزيون پخش ش��ود. 
احمد مدنی، دريادار بازنشس��ته ای كه در دولت بازرگان 
وزير دفاع و فرماندار خوزستان بود و در اسفند 1۳58 به 
مجلس راه يافته بود هم پذيرفت از نقشه حمايت كند، 
اگرچه اعتقاد داشت نظام اسامی هنوز خيلی محبوب تر 
از آن اس��ت كه بشود سرنگونش كرد. يحيی فيروزی به 
مس��عود رجوی، رهبر مجاهدين خلق كه از بستگانش 
بود، خيلی سربسته از نقشه شان گفت اما گفت وگوی شان 

بی نتيجه بود«.

به نوشته گازيوروس��كی، »اوايل تيرماه بود كه كميته 
مركزی نقاب به اين نتيجه رس��يد كه عمليات را روز 18 
تير اجرا كند، يكی، دو روز قبل از آغاز عمليات، كميته به 
نيروهايی نظامی كه قرار بود آغازگر عمليات باشند، گفت 
كی و كجا به همديگر ملحق ش��وند. اعضای كميته توافق 
كردن��د تا پيش از انجام عملي��ات، هيچ جزئياتی به ديگر 
كسانی كه درگير اين نقش��ه بودند، چه در ايران و چه در 

پاريس بروز ندهند«.
س��ران كودتا از طريق بختيار ب��ا »كومله« و »حزب 
دموك��رات« ني��ز تماس گرفتن��د و بختي��ار در جريان 
ماقات هاي متعدد با قاسملو و عز الدين حسيني موافقت 
آنها را جلب كرده بود. كودتاچيان با جريان هاي سياسي 
ديگر نيز مصالحه كرده بودند: »... توضيحي كه مهندس 
قاضي به تيمسار مهديون و محققي مي داد به اين ترتيب 
بود ك��ه ما در حال مذاكره با هر دو گروه هس��تيم؛ هم 
مجاهدين و هم فداييان خل��ق. مي گفت كه با فداييان 
خلق ما زياد تمايلي نداريم چون ماركسيست هستند... 
ولي با مجاهدين خلق نه، صحبت كرديم و به اين نتيجه 
رسيديم كه در آن روز از آنها بخواهيم كه به نفع ما وارد 
كار نش��وند، ما احتياجي نداريم كه آنه��ا به نفع ما وارد 
عمل بش��وند... وي مي گفت ما اين قول را از مجاهدين 
خلق گرفته ايم كه آن روز بي طرف بمانند، در عوض اينكه 
آن روز بي ط��رف مي مانند به  آنها قول داده ايم كه آزادي 
فعاليت سياسي داشته باشند و هر نوع فعاليت سياسي كه 
بخواهند در نهايت آزادي انجام بدهند«. »طبق اسناد و 
مداركي كه به دست آمده، تماس هايي ميان كودتاگران و 
موسي خياباني صورت گرفته بود و ضمن پيشنهادي كه 
رهبران كودتا به سازمان مجاهدين داده بودند، موافقت 
شده بود كه س��ازمان مجاهدين در مقابل پستي كه به 
مس��عود رجوي واگذار مي ش��ود، به نف��ع كودتاگران از 
موضع گيري در مقابل عمل كودتا خود را كنار بكش��د«. 

)كيهان هوايي، 1۳65/۴/25(

ناصر ركن��ی)از اعضای حلقه 
اول كودتا( در بخشی از اعترافاتش 
درب��اره رابطه حم��ات عراق به 
ايران در بهار سال 1۳59 با طرح 
كودتا می گويد: »آش��نايی كامل 
آمريكا با امكانات و مشخصات و 
نارس��ايی های ارتش ايران باعث 
می شد پيش��نهادات بنی عامری، 
مهديون و محققی به سرعت مورد 
قبول قرار گرفته و روی آن اقدام 
ازم ب��ه عمل آيد. برای روش��ن 
ش��دن مطلب ناچارم يك مسأله 
را دقيقاً ش��رح دهم… محققی 
و مهدي��ون نگران اي��ن موضوع 

بودند ك��ه چنانچه روابط خصمانه اي��ران و عراق به حالت 
عادی بازگردد، مهمات سنگين هواپيماها از روی آنها پياده 

ش��ده و به انبارها منتقل شود، در 
نتيجه در روز كودتا، هواپيماهای 
مسلح در اختيار نخواهد بود و به 
حكومت جمهوری اسامی فرصت 
مجهز شدن و مقابله داده خواهد 
شد. به همين جهت به بنی عامری 
پيشنهاد كرد كه از طريق پاريس 
اين مش��كل حل ش��ود تا حالت 
خصمانه همچنان داغ نگه داشته 
ش��ود. حمات گاه به گاه هوايی 
ي��ا توپخانه ارتش ع��راق در بهار 
از كودت��ا(،  )قب��ل  س��ال1۳59 
ناش��ی از درخواست بنی عامری و 
هماهنگی نمايندگان »س��يا« و 
»موس��اد« و عراق بود تا ارتش و نيروی هوايی ايران مجبور 

باشند هواپيماها را در زير مهمات سنگين نگه دارند.

همراهان بختیار در کودتای نوژه

کومله، دموکرات، مجاهدین و فداییان

از طریق پاریس

موساد بختیار را فراری داد

ریش بزی روی صورت مرغ توفان

هشداری به بختیار:

این فایل را گوش کنید!آقای »شاه« پور! تا دیر نشده به طرف ملت برگردید

مرغ توفان چگونه در کنار صدام و مقابل مردم ایستاد؟

ضد ملی

تاش های بختيار برای مقابله با جمهوری اسامی از آغازين روزهای خروجش از 
ايران آغاز شد. او كه حتی خروج خود را مديون سرويس های جاسوسی بود، در ادامه 
نيز از حمايت آنان بی بهره نماند، به نحوی كه به تعبير يكی از ايرانيان مهاجر»در پول 
غلت می زد«. چندسال پيش وزير مسكن و شهرسازی كابينه شاپور بختيار فاش كرد 
كه فرار ماهرانه بختيار توسط موساد )سازمان اطاعاتی اسرائيل( سازماندهی و اجرا 
ش��ده بود. از مرداد 1۳58 و پس از دوران اختفای شاپور بختيار و خروج پنهانی اش 
از ايران و آشكار شدنش پس از شش ماه اختفا و آغاز مجدد فعاليت های سياسی او 
در فرانسه، وزارت خارجه بريتانيا درباره او و فعاليت هايش گزارش هايی را تهيه كرده 
اس��ت. بر اساس گزارش دوم آگوست 1980 )11 مرداد 1۳59( فرانسيس گری  يه، 
يكی از مسؤوان بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا، بختيار در نخستين كنفرانس 
مطبوعاتی خود در پاريس، خود را با ژنرال ش��ارل دوگل مقايسه كرد و گفت او نيز 

همچون دوگل برای رهايی كشورش از اشغال مبارزه می كند. 
ام��ا نكته ای قابل تامل در گزارش  »گری  يه« وجود دارد. در اين گزارش همزمان 
شدن آغاز فعاليت های علنی سياسی بختيار در پاريس با سخنان انتقادی اخير آيت اه 
كاظم ش��ريعتمداری درباره لزوم خودداری روحانيان در مداخله در امور غيردينی و 
ديدارهای ش��ريعتمداری با آيت اه حسن قمی و آيت اه عبداه شيرازی، 2 مرجع 

منتقد ديگر در مشهد قابل توجه ارزيابی شده است.
اگرچه در مقطع ابتدايی گزارش وزارت خارجه بريتانيا، شخصيت بختيار با تعبير 
»يك گزينه ضعيف« تحليل می شود اما اين گزاره نيز در گزارش ها رعايت می شود كه 

او را نبايد به طور كامل از داستان خط زد. 
بختيار خط نمی خورد و حمايت ها از او در قالب های مختلف انجام می ش��ود، به 
نحوی كه جلس��ات مكرر او با وابستگان به سرويس های جاسوسی موجب می شود 
تلق��ی ای از خودش پيدا كن��د و خود را رهبر مقاومت در تبعيد معرفی كند. اين در 

حالی بود كه ضعف شخصيتی بختيار بر همگان آشكار بود. 
هنری پركت، افس��ر مسؤول امور سياس��ی و نظامی سفارت آمريكا در تهران در 
س��ال های 1۳51 تا 1۳55 و مسؤول ميز ايران در وزارت امور خارجه اياات متحده 
در سال های پرالتهاب 1۳57 تا 1۳59، در گفت وگويی تصريح می كند: وقتی شاه از 
ايران رفت و بختيار نخست وزير شد، »ماروين كلب« در اخبار شبانه اش بخشی را به 
وضعيت ايران اختصاص داد و آنجا گفت: »سياست رسمی اياات متحده حمايت از 
دولت بختيار است. اما اگر از افسران وزارت امور خارجه بپرسيد، می گويند او مطلقاً 
هيچ بختی ندارد. در نتيجه اين سياس��تی است پوک و توخالی كه آدم های آشنا با 

مسائل ايران تأييدش نمی كنند«. )تاريخ ايرانی( 
اينكه بختيار می تواند كاری از پيش ببرد، متوهمانه بود اما با حمايت های آشكار و 
نهان برخی كه در اسناد وزارت خارجه بريتانيا به اسامی آنها اشاره شده است، همراه 
شد؛ همراهی ای كه ماه های بعد در يك »كودتا« عليه جمهوری اسامی ظهور و بروز 

بيشتری پيدا كرد. 
اواي��ل تير1۳59، »جولي��ان ايمری« و »پيتر تمپل موري��س«، از اعضای حزب 
محافظه كار در پارلمان بريتانيا، ديدارهايی جداگانه با اويسی و بختيار درباره مناسبات 
آنها با فضای داخلی ايران داشتند. اين ديدارها در فاصله ای كمتر از 2 هفته قبل از 

شكست كودتای نوژه در ايران اتفاق افتاده است. 

بر اساس يك گزارش ديگر از اسناد وزارت خارجه بريتانيا، از ]ارتشبد[ فريدون جم 
و ]دريادار[ احمد مدنی به عنوان حاميان بختيار ياد شده و عنوان شده كه مدنی اكنون 
مخفی شده است. ديپلمات بريتانيايی در توضيح خود بر اين گفت وگو ضمن تعجب از 
موضع مدنی به دليل اينكه هنوز در ايران است، نسبت به فعاليت جم در گروه بختيار 
نيز ابراز ترديد كرده است. همچنين از گروهی به نام »نقاب« ]نجات قيام ايران بزرگ[ 
ياد ش��ده كه دارای يك ش��ورای 15 نفره در داخل ايران بوده و در زمان ارسال اين 
گزارش مدعی شده بودند در حال تدارک بازگرداندن بختيار به ايران طی ۳ ماه آينده 
هستند؛ تاشی كه به كودتای نوژه نيز مرتبط است، چرا كه همين گروه مسؤوليت 
كودتای نوژه را نيز بر عهده گرفت كه 18 تير/ 9 جوای و در فاصله گفت وگوی ويتلی 

با خادم و ديدار ويتلی با گری  يه، خنثی و با شكست مواجه شد.
در اين گزارش از قول خادم اين موضوع مطرح ش��ده است كه »بختيار مطمئن 
است موقعی كه زمانش فرا برسد، )آيت اه( شريعتمداری از او حمايت خواهد كرد«.

كمی قبل تر از كودتای نوژه، آمريكا در تجاوز طبس شكس��ت خورده و به فكر 
جبران بود. س��يا همزمان با برنامه ريزی برای طبس، از ماه ها قبل به كودتای نوژه 
و حمايت از س��ران اين كودتا پرداخته بود. سيا حتی زمينه های حمايت برخی در 
ايران را از مدت ها پيش رصد می كرد. در كتابی مس��تند با عنوان حمايت آمريكا از 
گروه های ميانه رو در ايران، آمده اس��ت: 29 اكتبر 1979 )هفتم آبان1۳58( رئيس 
پايگاه س��يا در تهران، گزارش زير را برای »استانس��فيلد ترنر« رئيس سازمان سيا، 
ارسال می كند: »شما از من خواستيد كه در يك فرصت راجع به امكانات اعمال نفوذ 
در جريان امور اظهارنظر كنم. من نظر خود را فقط به طور حاش��يه ای و جزئی و تا 
زمان��ی كه ارتش دوران نقاهت خود را طی كند، اعام می كنم و اين هم مرحله ای 
است كه برای طی آن از دست ما تقريباً كاری ساخته نيست. كاری كه از دست ما 
برمی آيد و من هم اكنون درگير آن هس��تم، اين اس��ت كه سران بالقوه يك ائتاف 
متشكل از ليبرال های سياسی، چهره های دينی ميانه رو و سران نظامی متمايل به 
غرب - هنگامی كه ظهورشان شروع شد- را شناسايی كنيم و آماده حمايت از آنها 
شويم. كسی كه بيش از ديگران احتمال داده می شود اين ائتاف را سرعت بخشد، 
آيت اه شريعتمداری است«. درباره نقش سازمان »سيا« و ساير كشورهای خارجی 
در اين كودتا، ستوان ناصر ركنی در اعترافاتش می گويد: »2 الی ۳ ماه بعد از پيروزی 
انقاب، نخس��تين تماس بين مأموران سيا و يكی از دوس��تان بنی عامری در اروپا 
برقرار می ش��ود و آنها بنی عامری را با بختيار مرتبط می سازند. تمام هماهنگی های 
ازم بين كشورهای عضو بازار مشترک اروپا و ستاد دكتر بختيار در پاريس از طريق 
»سيا« انجام می شده است. هماهنگی بين اسرائيل و كشورهای مرتجع منطقه نظير 
عربستان، مصر و عراق نيز توسط نماينده سازمان »سيا« كه در دفتر دكتر بختيار در 

پاريس است انجام می شده است«.
كودتای نوژه شكست می خورد اما بختيار به فاصله كوتاهی پشت صدام می ايستد 
و از حمله به ايران دفاع می كند. او در گفت وگويی با بی بی سی در 2 مرداد 1۳59 )۳ 
روز قبل از درگذشت شاه( ، برای حمله عراق به ايران زمينه سازی می كند و می گويد: 

متاسفانه ايران روز و شب به عراق حمله می كند. 
بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا 22 مهر در يك گزارش سری از اقدامات 
مورد نظر بختيار و اويسی در برخورد با آغاز جنگ اينگونه سخن گفت: »بروز جنگ 

با توجه به دامنه كمك هايی كه آن دو )اويسی و بختيار( از عراق دريافت كرده اند 
موجب سردرگمی آنان شده است. آنها احتماا وسوسه شده اند تا به ايران برگردند 
و با كمك عراق اداره بخش های اش��غالی خوزستان يا كردستان را در اختيار خود 
بگيرند«. در اين گزارش ها، درباره وضع مالی 2 سياستمدار تبعيدی، ذكر شده كه 
ظاهرا هيچ يك از 2 رهبر مش��كل مالی نداشته اند و آنان احتماا از سوی ايرانيان 
ثروتمند تبعيدی حمايت می ش��وند. همچنين در اين گزارش تصريح می ش��ود: 
»بختيار هم تماس نزديكی با عراقی ها برقرار كرده و يك يا چند ماقات دوستانه 
هم با صدام حسين داشته است. قدردانی بختيار از نيات صدام حسين، واقعا همانند 

اويسی است«.
 در گزارشی سری »ديويد ميرز« مسؤول بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا به 
تاريخ سوم مهر، خبر از سفر بختيار به عراق در آستانه حمله نظامی عراق به ايران )22 
س��پتامبر/۳1 شهريور( می دهد. در ادامه اين گزارش عنوان شده عراق از اپوزيسيون 
ايرانی خواسته تا در جبهه های نبرد پشت سر نيروهای عراقی حاضر شوند تا دولت 

خود را در مناطق اشغالی تشكيل دهند.
مجيد تفرش��ی، پژوهشگر تاريخ با اشاره به اس��ناد آزاد شده آرشيو ملی بريتانيا 
می گويد: بختيار و اويسی به حكومت صدام مشورت داده بودند كه ارتش عراق قادر 
است ظرف يك هفته خاک ايران را اشغال كند و در عرض يك ماه جمهوری اسامی 

سرنگون خواهد شد.
اگرچه نه س��رنگونی جمهوری اسامی و نه تش��كيل دولت مورد انتظارِ بختيار، 
اويسی، سلطنت طلبان، صدام و سيا، موساد و سرويس های جاسوسی ديگر، هيچ گاه 
اتفاق نيفتاد اما نام شاهپور بختيار با خيانت همرديف شد؛ كسی كه با ادعای ملی بودن 
و مصدقی بودن نخست وزير شد و نهايتا در جنگی كه صدام عليه همين ملت و مليت 

صورت داده بود، پشت او ايستاد. 

خاطرات یک آمریکایی درباره انتصاب بختیار

جدی اش نگرفتند!

اواي��ل ژانويه 1979 ]اواس��ط دی ماه 
1۳57[ نمی دانم ساليوان به شاه پيشنهاد 
داد كش��ور را ترک كند يا ايده خود شاه 
بود يا اصاً پيش��نهاد كسی ديگر به شاه 
بود، به هر حال ش��اه گف��ت می خواهد 
كش��ور را ترک كند. از من پرسيدند آيا 
فكر خوبی است؟ گفتم به نظر من مردم 
ايران كه خوشحال می شوند. برايش جايی 
پيدا كرديم كه برود؛ عمارت والتر اننبرگ 
در كاليفرني��ا. اننبرگ گفت عمارت يك 
ماهی در اختيارم��ان خواهد بود اما بعد 
قرار است عروسی ای در آن برگزار شود و 
مجبور است پسش بگيرد. خب! خوب بود 
ديگر. به شاه گفتيم آنجا را برايش داريم 
و او ه��م چمدان بس��ت و حول و حوش 
15 ژانويه بود كه با هواپيما رفت به مصر. 
وقت رفتن كس��ی به وی توصيه كرد از 
خاورميانه بيرون ن��رود. نمی دانم زاهدی 
بود يا برژينس��كی كه به ش��اه گفت در 
منطقه بماند چون يك بار، س��ال 195۳ 
]1۳۳2[ كه كشور را ترک كرده و به رم 
رفته بود، آمريكايی ها موفق ش��ده بودند 
ت��اج و تخت��ش را نجات بدهن��د و حاا 
هم باز می توانستند اين كار را بكنند. به 

نظرم فكر می كرد ممكن است ما طرحی 
برای نجات س��لطنتش داش��ته باشيم. 
برای همين بهتر ب��ود   همان نزديكی ها 
بمان��د تا بتواند بعد از اينكه آمريكايی ها 
شعبده شان را رو كردند، پيروزمندانه به 
ايران برگردد. چند روزی را در مصر ماند؛ 
س��ادات يكی از بهترين رفقايش بود اما 
چون خود سادات هم گرفت  و گيرهايی 
با اسام گراهای مصر داشت، شاه راهش 
را كش��يد و با هواپيما رفت به مراكش. 
روز 11 فوري��ه ]22 بهم��ن[ كه انقاب 
ديگر كل بس��اط را جمع كرد، آنجا بود. 
همزمان بختيار هم جانشين نخست وزير 
نظامی پيش از خودش )ازهاری( ش��ده 
بود. بختيار از اس��تخوان  خردكرده های 
قديمی جبه��ه ملی بود و هميش��ه به 
نظر من آمده بود كه خيلی فرصت طلب 
است. نخست وزير شد و درجا شروع كرد 
جوری امر و نهی كردن، انگار شاه ديگر 
اصاً در معادات نيست. با اين حال واقعاً 

هيچ كس جدی اش نگرفت. 
)هن�ری پرکت، مس�ؤول میز ای�ران در 
وزارت خارجه ایاات متحده در سال های 
پرالتهاب 1357 تا 1359 � تاریخ ایرانی(

جز بختيار كه همچون رهبری خودخوانده در ميانه مخالفان 
دم و دس��تگاهی برهم زده بود، ديگرانی هم بودند كه س��ودای 
بازگش��ت داشتند. از جمله غامعلی اويس��ی، آخرين فرماندار 
نظامی تهران مش��هور به »قصاب تهران« كه »ش��روع كرد به 
همكاری با سرتيپ جواد معين زاده، از نيروهای نظامی تبعيدی 
ايران و شبكه ای كوچك راه انداختند. آنان در اسفند 1۳58 به 
عراق رفتند و رهبران عراقی را ديدند كه قبول كردند به آنها پول، 
جا، ساح و تاسيس��ات مخابراتی برای شبكه راديويی »صدای 

آزاد ايران« بدهند«.
اي��ن دو نفر بعد ها ش��بكه ای از افس��ران و نيروهای نظامی 
ناراضی را س��ازماندهی كردند تا منطق��ه ای نزديك مرز ايران و 
عراق را به تص��رف درآورده و از آنجا به س��ازماندهی نيروهای 
مخالف نظام اسامی بپردازند. »آنها در ارديبهشت 1۳59 ادعا 
كردند مجموعه ای از 7 هزار افس��ر نظامی بازنشسته و 90 هزار 
داوطلب ديگر دارند كه آماده اند نبردی مس��لحانه را آغاز كنند. 
اگرچه شك هست كه شبكه ش��ان بيش از چند صد نفر عضو 

داشته است«.
جز اين دو نفر، ش��هريار شفيق، فرزند اشرف پهلوی هم در 
سودای برانداختن نظام انقابی بود. او كه از جمله افسران نيروی 
دريايی ايران به ش��مار می آمد با وقوع انقاب و انس��داد مسير 
بازگش��ت به كشور، دس��ت به توطئه چينی زد و نقشه ای برای 
حمله هوايی به ايران طرح ريزی كرد اما پيش از آنكه به هدفش 
دس��ت يابد در آذرماه 1۳58 توسط گروهی كه خود را فداييان 
اسام می خواندند، كشته شد. جز او سيدمصطفی پاليزبان هم 
»روابطی با اويسی برقرار كرد و گروه كوچكی از چريك های ُكرد 

تشكيل داد. ارتشبد بهرام آريانا هم تشكياتی به اسم »آزادگان« 
درس��ت كرد و در تركيه نزديك مرز ايران، پايگاهی راه انداخت 

برای اينكه از آنجا به ايران حمله كند«.
نظاميانی كه محوريت كودتای ن��وژه را برعهده گرفتند اما 
هيچ كدام از اينها نبودند؛ نه اويس��ی، نه معين زاده، نه پاليزبان 
و نه آريانا. اين س��رهنگ محمدباقر بنی عامری، از بازنشستگان 
ژاندارمری بود كه به همراه دوس��ت ديرينش سرهنگ عطاءاه 
احمدی، از افس��ران اطاع��ات ارتش، برنام��ه ای نظامی برای 
س��رنگونی نظام طرح ريزی كردند. آنها ابتدا به اين فكر افتادند 
كه برای پيش��برد اهداف شان حمايت ش��اه را جلب كنند. اين 
مهم اما به خاطر آوارگی آخرين شاه ايران در كشورهای مختلف 
هيچ گاه محقق نشد و احمدی كه برای ديدار با شاه به خارج از 
كشور رفته بود، »چند ماهی را در اروپا گذراند و كوشيد با شاه 
ارتباط بگيرد اما موفق نبود. ش��اه از ايران، اول به مصر و بعد به 
مراكش و باهاما و مكزيك رفت«. اينجا بود كه احمدی از طريق 
فضل اه اميرفضلی از فعاليت های شاپور بختيار آگاهی يافت و 
به ديدار او رفت: »احمدی با بختيار ديدار كرد و از فعاليت های 
بنی عامری برای او گفت. بختيار خواستار ديدار با بنی عامری شد 
و اين بود كه در شهريور 1۳58، بنی عامری با هواپيما به پاريس 
رفت. بنی عامری و بختيار توافق كردند همكاری كنند. قرار شد 
بنی عامری طراحی و سازماندهی عمليات را انجام دهد و بختيار 
تامين مالی آن را به عهده بگيرد و اسمش را پای عمليات بگذارد 
و ارتباطات ازم را با دولت های خارجی حفظ كند«. )بخشی از 
مقاله مارک گازيوروسكی، شماره نوامبر 2002 مجله ميدل ايست 

ژورنال(

شاه با بن بست روبه رو ش��ده بود. فرح پهلوی و اطرافيان او، 
از جمله رضا قطبی رئيس تلويزيون، گردهمايی هايی داش��تند 
و بدون اطاع ش��اه، تجزيه و تحلي��ل می كردند و تصميماتی 
می گرفتند ك��ه يكی از تصميمات آنها گزين��ش بختيار برای 
نخست وزيری بود. يادآور شوم كه بختيار، پسرخاله رضا قطبی 
بود. بايد به اين مطلب نيز اشاره داشته باشم آن زمان كه فروهر و 
سنجابی در كنفرانس مطبوعاتی ای شركت كردند كه متعاقب آن 
بازداشت شد، بنده به عضويت هيات اجرايی جبهه ملی درآمدم و 
هر روز در دفتر فروهر در ميدان فردوسی جلسه داشتيم. بختيار 
در يكی از اين روز ها كه من را با ماش��ينش به منزل می رساند، 
همان طور كه كنار راننده نشس��ته بود برگشت و به من گفت: 
»آقای سيف! اگر دوستان بگذارند، فهرست كابينه در جيب من 
است«. در همين فاصله بود كه بختيار اين جمله را به من گفت. 
من خيلی توجهی نكردم اما بعد كه نخست وزير شد به دوستان 
گفتم، دعوت از سنجابی، فروهر و صديقی سناريو بوده و اطرافيان 
ش��اه تصميم ش��ان را گرفته و بختيار را انتخاب كرده بودند. بر 
اساس همين انتخاب بود كه بختيار به من گفت فهرست كابينه 
در جيب من است. به هر حال به اين دليل بود. پيشنهاد فرح به 
ش��اه اين بود كه بختيار نخست وزير شود و شاه هم پذيرفت. به 
طوری كه می گويند، سخنرانی شاه كه به »پيام انقاب شما را 
شنيدم« معروف شده است توسط سيدحسين نصر و با نظر رضا 
قطبی و فرح نوش��ته شده بود. آنها متن آن سخنرانی را- بدون 
اينكه شاه قبا خوانده باشد- به او می دهند و می خواند. شاه بعد 
از خواندن پشيمان می شود. قطبی به او می گويد بعد از اين پيام 
شما وسط جمعيت تظاهرات كنندگان هستيد. به هر حال شاه 

به مرحله ای رسيد كه ناگزير شد به اطرافيان مصدق دست  دراز 
كن��د. او تا آخرين روز ها ب��ا اطرافيان دكتر مصدق مخالف بود. 
نخس��تين  نفر از طيف همكاران دكتر مصدق كه ش��اه او را به 
نخس��ت وزيری دعوت كرده بود، الهيار صالح بود. من آنجا بودم 
كه از طرف ش��اه آمدند و صالح را دعوت كردند اما صالح گفت 
به ش��اه بگوييد زمانش گذشته است و گفت: شاه هر وقت  گير 
می كند س��راغ ما می آيد و وقتی تمام شد برمی گردد به حالت 
اول، نمی شود به حرف های او اعتماد كرد. به اين ترتيب ماحظه 
می كنيد در اين تنگنايی كه شاه در آن گير كرده، فكر می كند 
با رجوع به آقايان جبهه ملی می تواند نجات پيدا كند. )بخشی از 

گفت وگوی خسرو سيف با روزنامه شرق(

عربس��تان س��عودی برای اجرای عمليات كودتای نوژه، يك چك 10 ميليون داری 
اعطا كرده بود، س��ازمان جاسوسی اسرائيل »موساد« نيز نقش مهمی در شناسايی افراد 
مخالف انقاب در داخل كشور و معرفی آنها به بختيار داشت و در پی هماهنگی های ايجاد 
شده ميان نيروهای كودتا در تهران و پاريس، حمات زمينی و هوايی عراق عليه ايران با 
نزديك شدن زمان كودتا گسترش يافت. در مقايسه با 1۳9 حمله ای كه عراق در فاصله 1۳ 
فروردين 1۳58 تا ۳1 فروردين 1۳59 انجام داد، از يك خرداد 1۳59 تا 19 تير 1۳59، 
115 حمله هوايی و زمينی به ايران صورت گرفت و در روز 18 تير 1۳59 منطقه باويسی، 
تپه رش، پاسگاه شورشيرين و پاسگاه انجيره مورد حمله زمينی و سومار و نخجير مورد 
حمله هوايی رژيم عراق واقع شد. همچنين روز 19 تير 1۳59 حوالی سنندج آماج حمله 
هوايی و ارتفاعات غرب پاوه هدف حمله زمينی قرار گرفت. با اين حال در همان ايام بختيار 

در گفت وگو با بی بی سی گفته بود: ايران به طور مرتب به عراق حمله می كند.

گ�روه یادآور: »دولت انگلیس به دوگل پول داد یا نداد؟« این اس�تدال 
بختیار اس�ت برای پول گرفتن از صدام، وقتی از او می پرس�ند: »گرفتن 
کم�ک دولت ص�دام در حالی که با ای�ران در حال جنگ اس�ت، آیا کار 
درستی اس�ت؟« او در ادامه »پول گرفتن« را اینطور توضیح می دهد: از 
قطب شمال تا جنوب اگر کسی برای براندازی ]امام[ خمینی، پول بدهد 

از او می پذیرم. شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی، این مقام 
را - که دیگر مقامی نبود و از نگاه بس�یاری از مردم، تحلیلگران و حتی 
آمریکایی ها، آنقدر بی ارزش شده بود که »تشریفاتی« هم تلقی نمی شد- 
در حالی بعدازظهر 22بهمن 57، با خروج از س�اختمان نخس�ت وزیری 
ت�رک کرد که »نهض�ت ادامه دارد« را خطاب ب�ه آنهایی که تا آن لحظه 

همراهش بودند، ش�عار داد. نهضت ادامه داشت اما نه برای آنچه بختیار 
به آن می اندیشید؛ نهضت برای کسانی که مقابل بختیار ایستاده بودند، 
او و شاه را بیرون کرده بودند و حاضر بودند پای حکومت نوپای جمهوری 
اسامی بایستند، ادامه داشت. بهانه این شماره یادآور، آغاز به کار بختیار 

در نخست وزیری رژیم پهلوی است. 

10 میلیون دار بختیار گزینه که بود؟همراه با قصاب تهران
از کیسه خلیفه سعودی

 یکی دیگر از نقاط سیاه کارنامه بختیار همراهی او با اویسی آخرین فرماندار نظامی 
تهران است که به قصاب تهران مشهور شده بود.

  گفت وگو با علیرضا نوری زاده ضدانقاب خارج نشین

 همراهی بختیار با محمدرضا پهلوی و فرح هنگام خروج از ایران

تاش های بختیار 
برای مقابله با 

جمهوری اسامی 
از آغازین روزهای 
خروجش از ایران 
آغاز شد. بختیار 

در نخستین 
کنفرانس 

مطبوعاتی خود 
در پاریس، خود 
را با ژنرال شارل 

دوگل مقایسه 
کرد و گفت او نیز 

همچون دوگل 
برای رهایی 

کشورش از اشغال 
مبارزه می کند

بختیار و اویسی به حکومت صدام مشورت  ■
داده بودند که ارتش عراق قادر است ظرف یک 
هفته خاک ایران را اشغال کند و در عرض یک 

ماه جمهوری اسامی سرنگون خواهد شد
 موساد بختیار را فراری داد ■

ریش بزی روی صورت مرغ توفان

 حجت ااسام والمسلمین حاج علی اکبری
در اولین خطبه خود در نماز جمعه تهران:

یادداشت امروز تیترهاي امروز

مس��ؤول سياس��ت خارجی اتحاديه اروپايی 
در يادداش��تی كه سه ش��نبه هفته گذش��ته در 
وباگ رس��می خود منتش��ر كرد، به نكات قابل 
تاملی درباره سازوكار مالی ويژه اروپا اشاره كرده 
اس��ت. »فدريكا موگرينی« در اين باره می نويسد: 
»تاش  های اتحاديه اروپاي��ی برای حفظ برجام 
يكی از مهم ترين مس��ائل سال 2018 بود كه در 
س��ال جديد نيز ادامه خواهد داشت. چند دقيقه 
پس از خروج دولت ترامپ از برجام          ، من از طرف 
ديگر كشورهايی كه برای اين توافق مذاكره كرده 
بودند، بر تصميم جامعه بين المللی برای حفظ اين 
توافق و اجرای آن تاكيد كردم. با گذشت 2 سال 
و نيم از امضای توافق هسته ای با ايران، اين توافق 
همچن��ان كار می كند و ماهيت صرفا غيرنظامی 

برنامه هسته ای ايران را تضمين كرده است«.
مواضع اخير مسؤول سياست خارجی اتحاديه 
اروپايی در حالی اتخاذ ش��ده اس��ت كه او و ديگر 
سياستمداران ارشد اروپايی پس از بارها تاخير در 
اجرايی كردن سازوكار مالی ويژه اروپا و حتی ارائه 
آن به ايران، وعده داده بودند تا ابتدای سال 2019 
ميادی اين مكانيسم را اجرايی كنند. هم اكنون، 
 پس از چندين بار بدعهدی، موگرينی از »تاش«

- و نه »تعهد« و »تضمين«- مقامات اروپايی برای 
اجرای سازوكار مالی ويژه اروپا خبر می دهد! اين به 
معنای عقبگرد رسمی و فاحش اتحاديه اروپايی در 
مقابل اياات متحده آمريكا و اعام رسمی ناتوانی 
آن در عمل به تعهدات برجامی خود اس��ت. نكته 
جالب توجه اينكه موگرينی در اين باره منتی را نيز 
متوجه مس��ؤوان دستگاه ديپلماسی و سياست 
خارجی كشورمان كرده و از اينكه چند دقيقه پس 
از خروج ترامپ از برجام بر حفظ توافق هسته ای 
تاكيد كرده است، ابراز خرسندی می كند)!( مواضع 
اخير موگرينی نشان می دهد اتخاذ سياست بازی 
با كلمات از س��وی اروپا در قبال برجام و تاكتيك 
خريد زمان از س��وی تروئيكای اروپا در راس��تای 
اعمال فش��ارهای اقتصادی بيشتر آمريكا بر ملت 
ايران و متعاقبا كس��ب امتيازات بيش��تر از ايران، 
همچنان ادامه دارد. موگرينی شهريورماه امسال 
در حاشيه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در نيويورک اظهار كرده بود: »س��ازوكار 
پيشنهادی 5 عضو باقيمانده در توافق برجام برای 
تسهيل تجارت با ايران احتماا قبل از ماه نوامبر 

]آبان ماه[ اجرايی خواهد شد. 
ادامه در صفحه 12

قوت قلب خانم دیپلمات به 
طرفداران برجام اروپایی!

نوید مؤمن

www.vatanemrooz.ir

در ش��رايطی كه حدود 8 ماه از مذاكرات ايران 
ب��ا اروپا می گذرد و ضرب ااجل  های متعددی كه از 
س��وی ايران برای ارائه كانال ويژه مالی )SPV( از 
سوی اروپا تعريف شده بود هم يكی پس از ديگری 
به تعويق افتاده، اين روزها حاميان دولت روايت  های 

عجيب��ی از تنزل خروجی 
مذاكرات  اي��ن  احتمال��ی 
به موضوع��ات كم اهميت 
ارائه می كنن��د. به گزارش 
»وطن ام��روز«، 2 روز پس 
از آنك��ه خبرگزاری دولتی 
ايسنا س��ازوكار مالی اروپا 

را س��امانه ای جهت ف��روش نف��ت در قبال خريد 
كااهای بشردوس��تانه ش��امل غ��ذا و دارو معرفی 
ك��رد، يك نماينده حامی دولت در مجلس نيز روز 
چهارشنبه گذشته گفت در ش��رايط كنونی ايران 
روی SPV حس��اب اقتص��ادی باز نكرده اس��ت! 
حشمت اه فاحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت 
ملی و سياست خارجی مجلس كه به عنوان نماينده 
حامی دولت شناخته ش��ده و در ماجرای تصويب 
لوايح مرتب��ط با FATF بوي��ژه CFT نيز تاش 
گسترده ای داشت، هفته گذشته با اشاره به طوانی 

 ،)SPV( شدن زمان اجرای سازوكار ويژه مالی اروپا
گفت: اخيراً در جلسه ای كه كميسيون امنيت ملی 
با وزير امور خارجه داشت، اين مسأله مورد بحث قرار 
گرفت و درخواس��ت اعضای كميسيون آن بود كه 
هر چه سريع تر درباره اين موضوع، نتيجه مشخصی 
به ملت داده ش��ود. وی با 
بيان اينكه اي��ران فقط در 
 SPV عرصه سياسی روی
حساب راهبردی باز كرده 
اس��ت، اف��زود: در واقع در 
ش��رايط كنونی ايران روی 
SPV حساب اقتصادی باز 

نكرده است. رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس ش��ورای اس��امی تصري��ح كرد: 
اروپايی ها از آمريكا می ترسند و نمی توانند سازوكار 
اقتصادی با ايران تعريف كنند اما از لحاظ سياسی، 
ع��زم ازم را دارند و اي��ران هم از اين ظرفيت برای 
ارتباط با كشورهای مختلف دنيا استفاده می كند. 
تغيير دس��توركار مذاكرات 8 ماهه با اروپا از اهداف 
اقتصادی به موضوعات سياس��ی از س��وی حاميان 

دولت پس از آن انجام می گيرد...
صفحه 5 را بخوانید

با برگزاری دیدار امارات و بحرین

 جام ملت های آسیا
 امروز آغاز می شود

مجیدی نخستین خرید استقال در نیم فصل

 بازگشت
 7 محبوب

 حامیان دولت می گویند نباید روی SPV حساب اقتصادی کرد 
و از این سازوکار تنها باید برای ارتباط سیاسی با کشورها استفاده کرد

فقط دوستیم!

 گزارش »وطن امروز« از آنچه در یک هفته گذشته درباره استعفای قاضی زاده هاشمی
 از وزارت بهداشت و حاشیه  های آن گذشت

ما رفتیم،  دیگر »خودت بمال«
سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت شد
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در خطبه  های نماز جمعه اهواز انجام شد
 قدردانی از خدمات

آستان قدس رضوی در خوزستان
نماینده ولی فقیه در خوزستان 
گفت: آستان قدس یک مرکز 
دربرگیرنده درمانگاه و اورژانس، 
مدرس��ه و کتابخان��ه در اهواز 
تأسیس و خدمات شایسته ای 
به اس��تان خوزس��تان ارائه کرد. به گزارش رسا، 
آیت اه سیدمحمدعلی موس��وی جزایری دیروز 
در خطبه های نماز جمعه اهواز با تشکر از متولی 
آستان قدس رضوی که در برنامه های شان خدمت 
به خوزستانی ها را عنوان کرده است، ادامه داد: در 
همین راس��تا حجت ااسام والمسلمین رئیسی 
مصمم ش��د یک مرک��ز دربرگیرن��ده درمانگاه و 
اورژانس، مدرس��ه، کتابخانه، س��الن ورزش��ی و 
اجتماعات را در اهواز تأسیس کند که در این باره از 
شهردار خواستیم هزینه تهیه زمین را متقبل شود. 
وی با بیان اینکه هزینه های اداره و تأسیس مرکز 
از سوی آس��تان قدس رضوی پرداخت می شود، 
تصریح کرد: ش��هردار و شورای شهر زمینی را به 
مساحت ۱۰ هزار متر اهدا کردند که در این باره از 

آنها کمال تشکر و قدردانی را داریم.

دولت هر روز فربه تر می شود 
محمدباقر قالیباف در یادواره 
ش��هدای گرانقدر اردکان که 
شامگاه پنجشنبه در مسجد 
امام سجاد)ع( این شهر برگزار 
ش��د در س��خنانی با بررسی 
شرایط امروز کش��ور تصریح کرد: وقتی قانون 
درست اجرا نمی ش��ود و رابطه حاکم می شود، 
وقتی فرقی بین تولیدکننده و دال نیس��ت و 
حت��ی دال و قاچاقچی و قانون ش��کن قوی تر 
هستند، می ش��ود همین ش��رایطی که امروز 
تولیدکنن��ده ما متضرر می ش��ود و کارگاه های 
تولیدی بسته  شده و به ورشکستگی می افتند 
ام��ا آن 4 درصدی ه��ای رانت خوار ه��ر روز بر 
ثروت ش��ان افزوده ش��ده و فربه تر می شوند. به 
گزارش فارس، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام در ادامه به نقش م��ردم در اداره جنگ 
پرداخت و خاطرنشان کرد: هر گاه مردم پای  کار 
بودند، آن کار با موفقیت و پیروزی همراه بوده، 
نمونه آن هم حضور مردم در دوران دفاع مقدس 
است. این مردم بودند که جنگ را اداره کردند و 
نتیجه آن  هم عزت برای کش��ور بود، آن  هم در 
مقابل دشمنی که از سوی ابرقدرت های بزرگ 
دنیا حمایت می شد. اکنون هم اداره کشور با باور 
به مردم ممکن است نه با اتکا و اعتماد به بیگانه؛ 
اگر مردم محور اقتصاد و فرهنگ شدند، اقتصاد 
و فرهنگ قدرت می گیرد و البته با تصدی گری 
دولت، اقتصاد هر روز ضعیف تر و آسیب پذیرتر و 
دولت روزبه روز فربه تر و ناکارآمدتر می شود. وی 
افزود: مساله امروز ما و مشکل اقتصاد ما کمبود 
منابع نیس��ت، ضعف مدیریت است. مشکات 
هست، نواقص هست اما این کشور دارای منابع 
فراوان است و از آن مهم تر، دارای جوانان توانمند 
و خاقی است که می توانند با مدیریت درست، 
 س��اختارهای ناکارآمد را اصاح و مش��کات را 

حل کنند .

 پراشکال ترین مجلس
پس از مجلس ششم را شاهد هستیم

دانش��گاهیان  کانون  دبیرکل 
ایران اس��امی، مجلس فعلی 
را پراشکال ترین مجلس پس 
از دوره شش��م نامید و تصریح 
کرد: در صورت تغییر اساسی 
در مجلس دومینوی کنار رفتن غربگرایان از دولت 
و شوراها شروع می شود. به گزارش فارس، نشست 
فصلی کانون دانشگاهیان ایران اسامی با حضور 
اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی کانون از 
سراسر کشور، روز پنجشنبه ۱۳ دی ماه در تهران 

برگزار شد.
سیدمحمد حس��ینی، دبیرکل کانون در این 
جلسه در پاسخ به سوالی درباره انتخابات ریاست 
جمهوری، به این نکته اش��اره ک��رد که اولویت و 
تمرکز فعالیت  های کانون در سال ۹۸ معطوف به 
انتخابات مجلس شورای اسامی است که تحول 
در آن و انتخاب نمایندگان وایی و مردمی ضرورت 
کنونی انقاب است و بسیاری از آسیب های فعلی 
به دلیل ضعف و فش��ل بودن مجلس فعلی است 
که بعد از مجلس شش��م پراشکال ترین مجالس 
بعد از انقاب اس��ت و در صورت تغییر اساس��ی 
دومینوی کنار رفتن غربگرایان از دولت و شوراها 

شروع می شود.

 بررسی ایرادات شورای نگهبان
به CFT در کمیسیون امنیت ملی مجلس

کمیس��یون های تخصصی مجلس ش��ورای 
اسامی این هفته تشکیل جلسه خواهند داد. به 
گزارش تسنیم، در همین رابطه، بررسی ایرادات 
ش��ورای نگهبان در رابطه با ایح��ه الحاق ایران 
به کنوانس��یون بین المللی مقابله با تأمین مالی 
تروریسم در دس��تور کار کمیسیون امنیت ملی 

قرار گرفت. 

گروه سیاس�ی: یکی از مراجع عظام تقلید نسبت به 
نفوذ غارتگران به ذخایر و داشته های کشور هشدار داد 
و تاکید کرد اگر اختاس و بی نظمی مالی در کش��ور 

نباشد هیچ گاه تحریم ها تأثیری نخواهد داشت.
آیت اه العظم��ی  »وطن  ام��روز«،  گ��زارش  ب��ه 
جوادی آمل��ی در دیدار وزیر اقتص��اد و دارایی که روز 
پنجشنبه در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار 
شد، با اشاره به نگاه قرآن کریم به موضوع مال و ثروت 
اظهار داش��ت: قرآن جایگاه مال را در نظام اس��امی 
مشخص کرده که باید در دست چه کسانی باشد. وی 
با بیان اینکه مال مانند س��تون فقرات بوده و یکی از 
دایل قیام ملت ها و ایس��تادگی آنها به آن وابستگی 
دارد، ادامه داد: با توجه به اهمیت مال نباید مدیریت 
آن در دس��ت افراد ناایق باش��د و اگر مال به عنوان 
س��تون فقرات آسیب ببیند، درمان آن کار هر کسی 
نبوده و نیاز به متخصص برای ترمیم دارد. مرجع تقلید 
شیعیان با تأکید بر اینکه طبق نص قرآن نباید مال و 
ثروت جامعه تنها در اختیار دولت باشد، ابراز کرد: مال 
و ثروت مانند خونی است که باید در وجود تمام اعضا 
و بدنه جامعه در گردش باش��د و هر عضوی بر اساس 

ظرفیت و شایستگی خود از آن استفاده کند.
استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: اگر 
کسی عرضه تولید داشته باشد باید از ثروت استفاده 
کند ولی اگر کسی عرضه نداشته نباید به واسطه رشوه 
و زد و بند بیش از لیاقت خود از جامعه بهره مند شود. 
ما باید مانند کش��اورزانی که گندم را به امیدی انبار 
کرده اند، مواظب باشیم موش هایی به ذخایر مملکت 
نفوذ نکرده و به آن آس��یب نرس��انند. اشاره آیت اه 
جوادی آمل��ی در خص��وص نفوذ موش ه��ا به ذخایر 
مملکت اش��اره ای ظریف اس��ت به این ابیات از دفتر 
اول مثنوی معنوی: اول  ای جان دفع ش��ر موش کن/ 
وانگهان در جمع گندم جوش کن  / گر نه موشی دزد 

در انبار ماست/ گندم اعمال چل ساله کجاست  .
این مرجع تقلید پیش از این نیز با نکته بینی عبارت 
»دیاثت سیاسی« را وارد ادبیات سیاسی کشور کرده 
بود. او اردیبهشت ماه ۹5 در دیدار محمدرضا عارف با 
بیان اینکه دیاثت یا اخاقی اس��ت یا سیاسی، عنوان 
کرد: کس��ی که بیگانه را راه می دهد دیوث سیاس��ی 
اس��ت. بیگانه را در حریم خود راه دادن و وارد حریم 

غیر شدن با غیرت سازگار نیست.
تأکید بر اصاح نظام بانکی ■

آیت اه جوادی آملی در بخش دیگری از سخنانش 
در دیدار وزیر اقتصاد، شرط مصون ماندن از تحریم های 
دش��منان را مقابله با بی نظمی مالی در کشور عنوان 
کرد. وی با بیان اینکه باید مراقب خطر نفوذ غارتگران 
به ذخایر و داشته های کشورمان باشیم، تصریح کرد: به 
لطف خداوند ما همه چیز در این کشور داشته و از همه 
امکانات برخورداریم و اگر اختاس و بی نظمی مالی در 

کشور نباشد هیچ گاه تحریم ها تأثیری نخواهد داشت.
آی��ت اه جوادی آملی با تأکید بر اینکه مادامی که 
اختاس��گران را از ثروت و دارایی کشور دور نکرده و 
نظام بانکی خود را اصاح نکنیم شکست قطعی است، 
اظهار داشت: امیدواریم با تاش مسؤوان شاهد رفع 

کامل مشکات باشیم.
برگزاری اجاس یازدهم جامعه مدرسین ■

روز پنجشنبه گذشته همچنین نشست عمومی 
یازدهمین اجاس سراسری جامعه مدرسین حوزه و 

علمای سراسر کشور با حضور شخصیت های برجسته و 
تاثیرگذار حوزوی سراسر کشور با موضوع »راهکارهاي 
صیانت از انقاب و نظام اسامي« در پژوهشکده عامه 

طباطبایی قم برگزار شد.
آی��ت اه یزدی، رئی��س جامعه مدرس��ین در 
ابت��دای این اجاس با اش��اره ب��ه وجود تفکرهای 
مختل��ف درباره حوزه و جایگاه آن، اظهار داش��ت: 
امروز 2 تفکر وج��ود دارد؛ یک تفکر حوزه انقابی 
اس��ت که می گوید حوزه خاستگاه انقاب است و 
باید به نیازهای انقاب توجه کند و تفکر دیگر که 
می گوید حوزه ها باید درس و بحث خود را داش��ته 
باش��ند و کاری به مسائل نداشته باشند. وی افزود: 
این تفکر، تفکر جدایی از نظام و حاکمیت را مورد 
نظر دارد و معتقد اس��ت ح��وزه کاری به انقاب و 
شرایط جدید نداشته باشد و باید درس و بحث های 
قبلی را هم داش��ته باشد و مطالب جدید و مسائل 
مورد نیاز انقاب و اسام مورد توجه نیست. آیت اه 
یزدی در ادامه تاکید کرد: این تفکر بیشتر به همان 
وضع سابق فکر می کند، دستگاه های تعلیم و تربیت 
و م��دارس و بویژه طاب جوان به گونه ای پرورش 
پیدا کنند که چندان به نظ��ام و انقاب و حوادث 
دنیای روز توجهی نداشته باشد. وی افزود: این تفکر 
می گوی��د ما باید درس خودمان را بخوانیم و کاری 
نداشته باش��یم که امروز چه می گذرد، این 2 نوع 

تفکر آشکار و پنهان با هم درگیر هستند.

 اباغ س�ام رهب�ر انقاب به ش�رکت کنندگان ■
در اجاس جامعه مدرسین

در ادام��ه برگزاری یازدهمین اجاس سراس��ری 
جامعه مدرس��ین، رئیس دفتر مقام معظم رهبری با 
حضور در این اجاس س��ام گرم و ویژه رهبر معظم 
انقاب مدظله العالی را خدمت تمام شرکت کنندگان 
حجت ااس��ام  ک��رد.  اب��اغ  اجاس��یه  ای��ن  در 
محمدی گلپایگان��ی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری 
گف��ت: عنایتی که رهب��ر معظم انق��اب به جامعه 
مدرسین و شما عزیزان دارند بر کسی پوشیده نیست. 
حجت ااس��ام محمدی گلپایگانی در ادامه با تجلیل 
از نقش بی بدیل جامعه مدرسین ابراز داشت: جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم یک نهاد عزتمند، با سابقه 
درخش��ان از قبل انقاب، م��ورد تایید حضرت امام و 

رهبر معظم انقاب است.
جزئیات یازدهمین اجاس جامعه مدرسین ■

در ادام��ه برگزاری یازدهمین اجاس سراس��ری 
جامعه مدرسین، آیت اه حسینی بوشهری که دبیری 
این اجاس را بر عهده داش��ت، درب��اره جزئیات این 
همایش گفت: تمام اجاس��یه های جامعه مدرسین 
با دس��تور از پیش تعیین شده و متناسب با شرایط و 
اقتضائات زمان تش��کیل شده است، در این اجاسیه 
۳ کمیس��یون حوزه و روحانی��ت، صیانت و امنیت و 
فرهنگی و اجتماعی مسائل مختلف را مورد ارزیابی قرار 
می دهند.  نایب رئیس جامعه مدرسین با اشاره به ثمره 

برخی مصوبات اجاسیه های جامعه مدرسین که به 
دستگاه ها و مراکز مختلف در کشور، دولت و حوزه های 
علمیه ارجاع شده است، تصریح کرد: آیت اه اعرافی 
کتاب قطوری را برای ما ارس��ال کرده اند که ش��امل 
مصوبات و ارجاعات جامعه مدرسین است که به مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه و شورای عالی ارجاع شده و 
خوشبختانه برنامه های مختلفی نیز برای پیگیری آن 
انجام شده اس��ت. آیت اه حسینی بوشهری در ادامه 
تاکید کرد: آنچه در کمیس��یون های اجاس��یه های 
جامعه مدرس��ین مطرح می ش��ود از سوی دبیرخانه 

اجاسیه پیگیری و در طول سال دنبال می شود.
دبیر یازدهمین اجاس��یه جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم و علمای باد با اش��اره به عنوان اجاس��یه 
یازدهم »راهکارهای صیانت از انقاب و نظام اسامی« 
گفت: ما در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقاب 
هستیم و به همین دلیل مناسب ترین عنوان را برای 
عنوان اجاسیه انتخاب کردیم و در این اجاسیه علما 
و صاحب نظران به تبیی��ن دیدگاه های خود خواهند 
پرداخت. آیت اه حسینی بوش��هری تاکی��د کرد: ما 
معنای صیانت از انقاب را بسنده کردن به وضع موجود 
و درجا زدن نمی دانیم، آمادگی برای دفاع همه جانبه، 
توسعه فرهنگ اس��امی و خدمت به مردم از اهداف 
بلند انقاب اسامی است، ما معتقدیم دستاوردهای 
انقاب اسامی در عرصه های مختلف بی نظیر است. 
وی با بیان اینکه دشمنان با تمام وجود به دنبال ایجاد 
مانع بر س��ر راه انقاب اسامی هستند، گفت: آنها به 
دنبال براندازی هستند اما اگر نتوانند براندازی کنند، 
می خواهند انقاب را در مرزهای ما متوقف کنند، اینها 
درصدد رویارویی مردم با انقاب هستند؛ در مقابل ما 
باید تهدیدات را شناس��ایی و راهکارهای برون رفت و 

صیانت از انقاب را تبیین کنیم.
دبیر ش��ورای عالی حوزه های علمیه با اش��اره به 
تهدیدهای متوجه انقاب اسامی، سرخوردگی مردم 
از اهداف ترسیم شده برای انقاب را یک تهدید جدی 
عنوان و تصریح کرد: اگ��ر مردم به خاطر کم کاری ها، 
مسامحه ها و سوءتدبیرها دچار سرخوردگی شوند یک 
تهدید جدی است، در اینجا روحانیت باید روشنگری 
کند. دبیر یازدهمین اجاس��یه جامعه مدرس��ین و 
علمای باد، تحکیم باورها و ارزش های اس��امی در 
میان م��ردم، تقویت و ارتقای ت��وان دفاعی و نظامی 
کش��ور، حفظ شور و نش��اط انقابی و استمرار خط 
امام و رهبری و وایتمداری در جامعه را از مهم ترین 

راهکارهای مقابله با این تهدیدات برشمرد.

سیاسی 0 2

 برگزاری دوازدهمین شب 
طنز انقاب اسامی

مقصر بوی بد تهران مشخص شد!
دوازدهمین ش��ب طنز انقاب اسامی با عنوان 
»نطنز«، در حاش��یه چهارمی��ن روز اکران های 
مرکزی نهمین جش��نواره مردمی فیلم عمار، از 
سوی باش��گاه طنز و کاریکاتور انقاب اسامی 
در س��ینما فلس��طین برگزار ش��د. به گزارش 
»وطن ام��روز«، دوازدهمین ش��ب طنز انقاب 
اس��امی با اجرای علی زکریایی و با ترانه خوانی 
طنز عل��ی نصیرن��ژاد درباره نخری��دن کاای 
ایرانی آغاز ش��د. در ادامه، مهدی کبیری، شاعر 
طنزپرداز به روی سن حاضر شد و شعر طنزی 
را با موض��وع »آقازاده ها« قرائت کرد. در بخش 
بعدی دوازدهمین ش��ب طنز انقاب اسامی، 
نوبت به عرفان صادقی، طنزپرداز جوان کرمانی 
رسید که با حضور روی سن، استندآپ کمدی 
خود را برای مخاطبان اجرا کرد که با تشویق های 
پی درپی آنها همراه بود. بر اس��اس این گزارش، 
از نورالدینی، دبیر سیاسی روزنامه »وطن امروز« 
تقدیر ش��د و او درباره تیتره��ای جنجالی این 
روزنام��ه توضیح داد: »از نظر ما، هدف مذاکرات 
هسته ای انجام یک معامله متوازن نبود، به همین 
خاط��ر، روزنامه »وطن ام��روز« نگران مخدوش 
ش��دن انگاره های اصیل انقابی شد. در همین 
راستا اغلب تیترهای روزنامه ما درباره موضوعات 
هسته ای بود«. در ادامه این برنامه، امین شفیعی و 
فرهاد منادعی مناظره طنزی را درباره رها نکردن 
میز توسط مسؤوان حتی پس از بازنشستگی 
کردند. محمدحسین مهدویان، شاعر طنزپردازی 
بود که در این برنامه سروده اش را درباره برجام و 
»امضای کری« قرائت کرد. در بخش بعدی این 
برنامه، محمدرضا شهبازی، طنزپرداز استندآپ 
کم��دی خود را با موض��وع جوانان انقابی اجرا 
کرد که مورد استقبال حاضران سالن قرار گرفت. 
در ادام��ه این محفل طنز، جوای��زی به افرادی 
که بهترین نام را برای روز اول دی ماه، س��ومین 
س��الروز تیتر تاریخی روزنامه »شرق«، »امضای 
کری تضمین اس��ت«، انتخاب کردند؛ اهدا شد 
و روز اول دی م��اه به نام »زرش��ک« نام گذاری 
شد. در ادامه مهدی پیرهادی، به عنوان میهمان 
برنام��ه با علی زکریایی، مجری برنامه مذاکرات 
طنزی را در باب اتفاقات روز از زبان ابوالقاس��م 
فردوسی انجام دادند و پس از آن علی نصیرنژاد 
تران��ه معروف »من و کاخ س��فید، یهویی« را با 
موضوع برجام و پس��ابرجام اجرا کرد. بر اساس 
این گ��زارش، در پایان دوازدهمین ش��ب طنز 
انقاب اس��امی، از میان حاضران در این برنامه 
که در مسابقه بهترین جواب طنز درباره سوالی 
ب��ا عنوان »چرا ن��رخ دار پایین اومد، قیمت ها 
پایین نیومد؟« شرکت کرده بودند، قرعه کشی 
برگزار شد که یکی از حاضران در سالن به عنوان 
برگزیده انتخاب شد و یک »کمپوت گابی« به 

عنوان جایزه دریافت کرد.

 مردم و نظام
ترامپ و نتانیاهو را متوقف کردند

دستیار ویژه رئیس مجلس در 
امور بین الملل نوشت: مردم و 
نظ��ام، ترامپ و نتانیاهو را در 
جنگ همه جانب��ه اقتصادی 
و روان��ی متوق��ف کردند. به 
گزارش مهر، حسین امیر عبداللهیان در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: »ایران مقتدر با 
قدرت در کنار متحدین خود در منطقه ایستاده 
است و برنامه مدرن توس��عه کشور و اقدامات 
دفاعی خود را دنبال می کن��د«. وی ادامه داد: 
»م��ردم و نظام،  ترامپ و  نتانیاهو را در جنگ 
همه جانبه اقتصادی و روانی متوقف کردند و در 
مسیر پیشرفت و توسعه، دنیا را امروز و نه فردا 

متحیر می سازند«.

 خطوط تولید تجهیزات
 پیشرفته الکترونیکی افتتاح شد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در 
شرکت صنایع الکترونیک؛ خطوط تولید تجهیزات 
پیش��رفته الکترونیکی و دفاعی را افتتاح کرد. به 
گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، امیر س��رتیپ 
حاتمی با حضور در ش��رکت صنایع الکترونیک 
شیراز وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح جدیدترین و پیش��رفته     ترین محصوات، 
س��امانه ها و تجهیزات الکترونیکی و دفاعی را در 
حوزه  های رادار، جن��گ الکترونیک، الکترونیک 
هوایی، تجهیزات فرودگاهی و الکترونیک دریایی 
رونمایی کرد. وی با تقدیر از کارکنان، متخصصان 
و دانش��مندان ش��رکت صنایع الکترونیک ایران 
)صاای��ران(، دس��تاوردهای نوی��ن الکترونیک��ی 
و مخابرات��ی را مص��داق ب��ارز تحقق ش��عار »ما 
می توانیم« و در جهت تحق��ق اقتصاد مقاومتی 
دانس��ت و افزود: ام��روز بحم��داه متخصصان 
ما در بومی  س��ازی صنعت دفاعی توانس��ته  اند با 
تبدیل تحریم ها و تهدیدها به فرصت به حدی از 
پیشرفت دست یابند که عاوه بر تجهیز نیروهای 
مسلح کش��ور در تمام حوزه ها، محصوات خود 
را به تعدادی از کشورهای صاحب تکنولوژی نیز 

صادر کنند.

آیت اه العظمی جوادی آملی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی درباره ضرورت حراست از ذخایر کشور:اخبار

مراقب نفوذ موش ها   باشید
اخبار

شنبه 15 دی 1397وطن امروز  شماره 2624 

حجت ااس��ام  والمسلمین محمدجواد 
موق��ت  خطی��ب  حاج علی اکب��ری، 
جمعه تهران در اولین خطبه خود در این جایگاه 
بر ضرورت حضور جوانان در نقش  های مدیریتی 

کشور تاکید کرد.
ب��ه گزارش »وطن ام��روز«، پ��س از اعام حکم 
انتصاب حجت ااس��ام حاج علی اکب��ری به عنوان 
خطیب موقت جمعه تهران از سوی رهبر انقاب، وی 
دیروز نخستین خطبه های خود در نماز جمعه تهران 
را در مصای امام خمینی)ره( قرائت کرد. اما حواشی 
مربوط به اظهارات حاج علی اکبری در خطبه  های نماز 
جمعه و نحوه ورود او به محل نماز جمعه قابل توجه 

بود و وی مورد استقبال نمازگزاران قرار گرفت.
حاج علی اکب��ری از در ورودی نمازگ��زاران وارد 
مصای امام خمینی)ره( شد. او همچنین بافاصله 
پ��س از ورود به مصا به جایگاه ویژه خطیب نرفت 
و پ��ای صحبت  های مدع��وان قبل از آغاز مراس��م 
نشس��ت. اظهارات حاج علی اکبری درباره برداش��ته 
ش��دن 2 ردیف نرده ها و میله  های مربوط به جایگاه 
مس��ؤوان نی��ز قابل توجه ب��ود. البته ب��ا توجه به 
حساس��یت  های امنیتی درباره مقامات و مسؤوان 
کشوری ش��رکت کننده در نماز جمعه، یکی از این 
ردیف ها همچنان تعبیه ش��ده تا ماحظات امنیتی 
درباره مقامات و مس��ؤوان ش��رکت کننده در نماز 
جمعه رعایت ش��ود. پس از پایان خطبه ها و قرائت 
نماز نیز خطیب جدید نماز جمعه تهران باز به میان 
جمعیت رفت و از همان در ورودی نمازگزاران مصا 
را ترک کرد. حضور حجت ااس��ام حاج علی اکبری 
در میان مردم باعث ش��د نمازگزاران از این فرصت 

استفاده کنند و با وی به گفت وگو بپردازند.
قدردانی از رهبر انقاب ■

امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نمازجمعه 
با اش��اره به انتص��اب خود به امام��ت  جمعه موقت 
تهران گفت: بر خود فرض می دانم از رهبر عالیقدر و 

حکیم انقاب به خاطر اعتماد به شاگرد کوچک شان 
صمیمانه تشکر کنم و امیدوارم به دعای رهبر عزیز و 
عالیقدر و شما برادران و خواهران در انجام این وظیفه 
مهم موفق باشم. حاج علی اکبری ادامه داد: از کسانی 
که در این مدت ابراز خوشحالی کردند، تشکر می کنم. 
همچنین از کسانی که نگران شدند و  نقدی داشتند، 
تش��کر می کنم و از این به بعد هم به نقد مش��فقانه 
بیشتر احتیاج داریم. وی با بیان اینکه امروز در آستانه 
4۰ سالگی انقاب وظیفه داریم مانند جان مان از نماز 
جمعه مراقبت کنیم، بر کیفیت بخشی به نماز جمعه 
تأکید کرد و گف��ت: باید نماز جمعه را بهتر از همه 
سال ها برگزار کنیم. نیاز به یک نماز جمعه باشکوه و 
با صابت و شیرین بیشتر از همیشه احساس می شود.

حاج علی اکبری در ادامه خطبه از برداشته شدن 2 
ردیف میله  های مخصوص مقامات و مسؤوان در نماز 
جمعه تهران گفت. وی با بیان اینکه عزیزان نمازگزار 
از وجود میله های نماز جمعه خشنود نیستند، اظهار 
داشت: از ستاد نماز جمعه خواهش کردم و دوستان 

حفاظت هم محبت کردند و 2 ردیف از موانع برداشته 
شد و بخش باقیمانده مورد نیاز است که نسبت به آن 
هم اصاح دقیق تری خواهد داشت. حاج علی اکبری 
افزود: نمازگزاران عاقه مند هستند محیط نماز جمعه 
دوستانه باشد و مسؤوان عزیز هم چنین احساسی 
دارند و من می بینم که برخی از آنها در بین جمعیت 
حضور دارند. وی تصریح کرد: ان ش��اءاه هم فاصله  
ظاهری و هم فاصله حقیقی بین مردم و مس��ؤوان  
برداشته ش��ود و راه نهضت را پرشورتر از همیشه و 
با قوت بیش��تر ادامه دهیم. امام جمعه موقت تهران 
ب��ا بیان اینکه ح��دود ۹۰۰ نماز جمعه در سراس��ر 
کشور برگزار می شود، بر حضور پرشور مردم در نماز 
جمعه  تأکید کرد. به گزارش فارس، حاج علی اکبری 
با بیان اینکه بهمن امسال باید حماسی تر از همیشه 
برگزار شود، اظهار داش��ت: حضور مردم در صحنه، 
باطل الس��حر فتنه ها خواه��د بود و ملت ای��ران، با 
حض��ور خود، همواره دش��منان را به خش��م آورده 
اس��ت. وی ادامه داد: ماجرای خروج زبونانه نیروهای 

آمریکا از منطقه مس��أله کمی نیست. البته مواظب 
سایر توطئه ها هس��تیم ولی اصل خروج آنها و بعد، 
حضور بزدانه رئیس جمهور عجیب و غریب آمریکا 
در عراق و س��خنی که از سر حسرت گفت مبنی بر 
اینکه بعد از این همه هزینه باید با ترس و وحش��ت 
به عراق بیایم، نشانه های مهمی است. وی ادامه داد: 
غرب آسیا به خاطر مقاومت ملت ایران به گورستان 
آرزوهای آمریکایی تبدیل شد و به لطف خدا، رژیم 
صهیونیس��تی در برابر ملت ما روزهای س��ختی را 
پشت سر می گذارد و نصاب شکس��ت آنها به 2 روز 
رسیده است؛ این اتفاق کمی نیست. همچنین جبهه 
مقاومت به زنجیره طایی مقاومت در منطقه تبدیل 
شده است؛ از حزب اه لبنان گرفته تا حشدالشعبی 
عراق و قوات الوطنی سوریه و انصاراه یمن و مقاومت 
مردم��ی در نیجریه و بحرین و ایس��تادگی مؤمنانه 
مل��ت مظلوم و سلحش��ور یمن، زنجی��ره طایی و 
سلس��له الذهب را در منطقه تش��کیل داده اس��ت؛ 
اینها حاصل مقاومت است. امام جمعه موقت تهران 
با بیان اینکه ملت ای��ران در بخش های گوناگون در 
حال دریافت میوه های مقاومت اس��ت، تصریح کرد: 
باید بایستیم و مقاومت کنیم. بهمن امسال ان شاءاه 
بهمنی متفاوت و آکنده از دلبستگی و وفاداری ملت 
ایران در سایه سار نظام مقدس بر محور وایت خواهد 
بود. بخش پایانی نخس��تین خطبه های نماز جمعه 
حجت ااسام حاج علی اکبری، خطاب به مسؤوان 
کشور بود: »مسؤوان عزیز، با اعتماد به جوانان مؤمن 
و انقابی، نسخه مقاومت را تکمیل و میدان را برای 
جوانان نخبه و مهیای خدمت آماده کنند. امیدواریم 
در روزهای س��ختی که جامعه به خاطر تحریم ها و 
دش��واری های اقتصادی تجربه می کند، مس��ؤوان 
صبورانه و مهربانانه، مجاهدت را بیشتر کنند و توکل 
به خدا را افزایش دهند؛ همچنین  مهربانی ش��ان با 
مردم را تقویت کنند. این امتحانی  است برای همه ما 

و امیدواریم همه در این امتحان موفق شوند«.

حجت ااسام والمسلمین حاج علی اکبری در اولین خطبه خود در نماز جمعه تهران:
 نسخه مقاومت را با حضور جوانان

در نقش  های مدیریتی تکمیل کنید

خطبه

نما
انتقاد آیت اه العظمی نوری همدانی  از گرانی های بی حساب و کتاب

آیت اه نوری همدانی با انتقاد از گرانی های بی حساب و کتاب اجناس در جامعه، خواستار نظارت و اشراف 
دولت بر روند بازار و اقتصاد کشور شد. به گزارش رسا، حضرت آیت اه حسین نوری همدانی روز پنجشنبه 
در دیدار وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمار و ارقام مس�ؤوان از پشت درهای بسته و در روزنامه ها دردی از 
مش�کات مردم دوا نمی کند، اظهار داشت: در صورتی می توانیم ادعا کنیم پیشرفت اقتصادی داشتیم 
که در س�فره مردم محسوس باش�د. وی با انتقاد از گرانی های بی حساب و کتاب اجناس ادامه داد: مردم 
در زندگی و سفره خود رفاه اقتصادی نمی بینند، بلکه هر روز گرانی های بیشتر را مشاهده می کنند، این 
در حالی است که مسؤوان باید نظارت های ازم را داشته باشند تا شاهد این مشکات نباشیم. آیت اه 
نوری همدانی با بیان اینکه بسیاری از مشکات مربوط به تحریم ها نیست، علت مشکات و گرانی های 
اخیر را عدم نظارت مس�ؤوان دانس�ت و ابراز داشت: مردم از گرانی رنج می برند و تحت فشار هستند. 
وی عنوان کرد: مسؤوان باید بر مسائل اقتصادی و وضعیت بازار اشراف و نظارت داشته باشند، فشارهای 
اقتصادی با آمار دادن درس�ت نمی شود، بلکه دلسوزی مس�ؤوان را می طلبد. دولت باید نظارت ازم را 
داش�ته باشد. وی اضافه کرد: جمهوری اسامی امکانات و نعمت های فراوانی دارد که اگر خوب مدیریت 
شود بسیاری از مشکات حل خواهد شد، وجود فقر مشکات بسیاری را برای مردم به وجود خواهد آورد 
از این رو باید در راستای از بین بردن فقر تاش کرد. آیت اه العظمی نوری همدانی در این دیدار بار دیگر 

تأکید کرد جریمه دیرکرد بانک ها حرام بوده و رباخواری به شمار می رود.



تجارت

سیب و پرتقال شب عید کیلویی چند؟

با دریاف��ت اباغی��ه وزیر جهاد کش��اورزی 
مبن��ی بر واگذاری مأموریت تنظیم بازار س��یب 
و پرتقال مورد نیاز طرح تنظیم بازار میوه ش��ب 
عید به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، کار 
ذخیره سازی و توزیع بازار میوه در کارگروه تنظیم 
بازار دولت در دس��تور کار قرار گرفت. حس��ین 
ش��یرزاد، معاون وزی��ر جهاد کش��اورزی و دبیر 
کارگروه ملی تنظیم بازار می��وه عید در این باره 
اظهار داشت: در این طرح پیش بینی اولیه تأمین 
حدود 30 هزار تن س��یب درختی و 30 هزارتن 
پرتقال تامس��ون ش��مال و 10ه��زار تن پرتقال 
والنسیای جنوب به تصویب رسید. اما به دلیل بازه 
قیمتی معنادار، اختیار تعیین قیمت سیب درختی 
به کمیته راهبردی استان های تولیدکننده عمده 
سیب درختی کشور واگذار ش��د. وی ادامه داد: 
با در نظ��ر گرفتن ذخیره ملی معادل 20 درصد 
س��یب و پرتقال مورد نیاز استان ها حدود 1000 
تن ذخایر داخلی اتحادیه های اس��تانی  افزایش 
خواهد یافت. وی ادامه داد: قیمت پرتقال تامسون 

شمال هرکیلو 3100 تومان تصویب شد. 

کسب رتبه برتر سازمان بسیج اصناف
س��ازمان بس��یج اصناف، بازاری��ان و فعاان 
اقتصادی کش��ور در نهمین جش��نواره »مالک 
اش��تر« به عنوان برترین رده در سطح ستاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران معرفی 
ش��د. به گزارش »وطن امروز«، س��ازمان بسیج 
اصن��اف، بازاری��ان و فعاان اقتصادی کش��ور با 
س��رلوحه قرار دادن محورهای هم افزایی اقشار 
بس��یج، حضور جوانان، تقوی��ت مجموعه های 
اندیشه ورز بس��یج، تاش های بی وقفه پرسنل، 
همکاران و مردم همیش��ه در صحنه در نهمین 
جش��نواره مالک اشتر موفق به کسب رتبه برتر 
سازمان قشری سال 1396 در ستاد کل نیروهای 
مسلح کشور ش��د. در بخش ویژه این جشنواره 
حکم برتری سازمان از سوی محمد باقری، رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح به غامرضا حسن پور، 
رئیس سازمان بس��یج اصناف اهدا شد. گفتنی 
است پیش از این نیز عنوان موفق ترین سازمان 
قشری در سطح معاونت ها و سازمان های قشری 
سازمان بسیج در وضعیت و عملکرد سال های 92 
و 95 در هفتمین جشنواره مالک اشتر به سازمان 

بسیج اصناف کشور  تعلق گرفته بود.

واردات کاا بدون  ثبت سفارش
»برخی افراد پیش از ثبت س��فارش واردات 
انج��ام می دهن��د و داخل گم��رکات به حدی 
دپ��و می کنند تا دولت تحت فش��ار قرار گیرد 
و درباره آنها تصمیم گی��ری کند«. محمدرضا 
مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در 
گفت وگو با تسنیم، درباره رسوب برخی کااها 
در گمرک اظهار داشت: ممکن است این کاا ها 
جزو کااهای ضروری نباشند که ما بخواهیم به 
آنها ارز اختصاص دهیم. وی ادامه داد: اگر مواد 
اولیه تولید در گمرک رسوب کرده باشد حتی 
با کمک قوه قضائیه مس��ائل آنها را حل و فصل 
می کنی��م. وی تصریح کرد: با این وجود دولت 
همراهی می کند اما در حقیقت، این کار نباید 
تبدیل به یک رویه برای واردات ش��ود، زیرا اگر 
قرار باشد دولت تحت فشار اجازه ترخیص کاا 
دهد، بافاصله دوباره انبارها و بنادر پرمی شود و  
افراد خواهان ترخیص کااهای جدیدی هستند 
که در اولویت قرار ندارند. به عنوان نمونه خیلی 
از خودروهایی که اکنون در گمرک مانده است 
ثبت س��فارش درس��تی برای آنها انجام نشده 
اس��ت. وی افزود: برخی اقام نی��ز که واردات 
آنها ممنوع است، در گمرک تخلیه می شوند و 

واردکننده انتظار دارد ترخیص شود.

 توقف 4ماهه گوشت های وارداتی 
در گمرک

ح��دود 3 الی 4 ماه اس��ت ی��ک محموله 
5 هزار تنی گوشت منجمد گوساله از برزیل در 
بندرعباس متوقف است و به دلیل منتقل نشدن 
ارز هنوز ترخیص نش��ده است. مسلم ناصری، 
نایب رئیس انجمن فرآورده های خام دامی در 
گفت وگو با فارس اظهار داشت: مشکل انتقال 
و تخصیص ارز به واردات محصوات پروتئینی 
وجود دارد و کار واردات را بس��یار سخت کرده 
اس��ت؛ اگر شرایط به این شکل ادامه یابد طی 
3-2 ماه آینده واردات بس��یار سخت تر خواهد 
شد. ناصری با بیان اینکه برای هر محموله 25 
تنی روزانه هزینه سنگینی بابت دموراژ پرداخت 
می شود که برای واردکنندگان بسیار سنگین 
است، گفت: به  رغم اینکه بانک های عامل پول 
این محموله را از حساب واردکنندگان برداشت 
کرده اند اما حدود ۸0 روز است نتوانسته اند آن 
را به حساب ش��رکت های صادرکننده انتقال 

دهند.

کشاورزی

3اقتصاد

حمزه پالیک: طرح محدودیت استفاده 
از کارتخوان ها برای کنترل پرداخت های 
الکترونیکی بعد از اجرای بخشی از آن 
به مجلس رس��ید و نمایندگان قانونی 
را مص��وب کردند که داان بش��دت 
ب��ا آن مخالف هس��تند. ب��ه گزارش 
»وط��ن امروز«، بانک مرکزی از زمانی 
ک��ه رئیس کل جدید به خ��ود دیده، 
طرح های گوناگون��ی مثل محدودیت 
تراکن��ش، فع��ال ک��ردن صرافی ها، 
دخالت بانک ه��ا در خرید و فروش ارز 
و ممنوعیت خرید و فروش خیابانی را 
اجرا کرده است. همتی همچنین روز 
گذش��ته وعده داد ام��ر خطیر اصاح 
نظ��ام بانکی در حال پیگیری اس��ت. 
وی در اینستاگرام اعام کرد: طی چند 
ماه اخیر تمرک��ز بانک مرکزی بر بازار 
ارز و ت��اش برای ایج��اد ثبات در این 
بازار، این تص��ور را ایجاد کرده که این 

نهاد از موضوع مهم اصاح نظام بانکی غفلت کرده 
است. طی 3 ماه گذشته بر اساس مصوبات شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا... برنامه های ازم 
برای این امر خطیر طراحی ش��ده است. رئیس کل 
بان��ک مرکزی از اصاح نظ��ام بانکی خبر می دهد 
اما طبق اطاعاتی که کس��ب کردیم همتی قبل از 
اینکه یک طرح کلی آماده ش��ود، حواشی و برخی 
از اج��زای آن را ک��ه قابل اجراس��ت اجرایی کرده 
است؛ مانند محدودیت در استفاده از کارتخوان های 
بی شناس��نامه. نمایندگان مجلس در اقدامی مهم 
ایحه نحوه اس��تفاده، نگه��داری و نظارت بر پایانه 
فروش��گاهی را تصویب کردن��د؛ این ایحه در کنار 
اقدامات اخیر بانک مرکزی از جمله گذاشتن سقف 
تراکنش خرید کارتی، دامنه فعالیت سوداگران در 
بازار را بشدت محدود کرده است. به گزارش »وطن 
امروز«، نمایندگان مجلس شورای اسامی 2 هفته 
پیش در جریان رس��یدگی به ایحه نحوه استفاده، 
نگه��داری و نظارت بر پایانه فروش��گاهی یا همان 
صندوق مکانیزه فروش، به بررسی ماده 11 و تبصره 
الحاقی آن پرداختند. در جریان رسیدگی به ماده11 
و تبص��ره آن، موافقان و مخالفان حذف این ماده به 
بح��ث و اظهارنظر پرداختند و در نهایت با ماده 11 

موافقت کردند. 
 وجود چندین میلیون پوز بی شناسنامه  ■

محمدحس��ین بحرین��ی، عض��و کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی، یکی از موافقان 
م��اده 11 ب��ود که در جریان بررس��ی این ماده در 

صحن مجلس به اظهارنظر پرداخ��ت. وی در این 
راس��تا گفت: »این ایحه یک هسته  اصلی دارد و 
آن رصد و ساماندهی تراکنش هاست، چرا که امروز 
بیش��تر تراکنش ها به وسیله پوز انجام می شود و با 
پول نقد نیست«. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
افزود: »در حال حاضر بانک مرکزی دنبال این امر 
است که هر پوز یک شناسنامه داشته باشد، چرا که 
در حال حاض��ر چندین میلیون پ��وز بی هویت و 
بی شناس��نامه در کشور وجود دارد. کاهش نرخ ارز 
طی روزهای اخیر معلول این امر بود که دکتر همتی 

تراکنش های پوزی را محدود کرد«. وی با اشاره به 
این مطلب که اگر این ماده و تبصره آن حذف شود 
طرح عقیم می ماند، خواستار این شد که نمایندگان 

به پیشنهاد حذف آن رای ندهند.
تکلیف بانک مرکزی برای ساماندهی پوزها ■

م��اده 11 این طرح بانک مرکزی را مکلف کرده 
است با همکاری س��ازمان امور مالیاتی ظرف مدت 
یک س��ال پس از ازم ااجرا شدن این قانون، نسبت 
 )POS( به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی
ی��ا درگاه های پرداخت الکترونیکی اق��دام کرده و با 

ایجاد تناظر بی��ن آنها با مجوز فعالیت 
و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی 
به هر یک از پایانه های فروش، شناسه 
یکتا اختصاص ده��د. همچنین بانک 
مرکزی موظف اس��ت ب��ه ترتیبی که 
سازمان امور مالیاتی درخواست می کند، 
امکان دسترسی س��ازمان به اطاعات 
درگاه ه��ای پرداخ��ت و تراکنش های 
شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور 
را فراهم کن��د. در تبصره ماده 11 این 
ط��رح آمده ک��ه پس از گذش��ت این 
زمان در این ماده، اتصال دس��تگاه های 
کارتخوان بانکی )POS( یا درگاه های 
پرداخ��ت الکترونیکی ک��ه تعلق آنها 
به مؤدی معین توس��ط س��ازمان امور 
مالیاتی تأیید نش��ده باش��د، به شبکه 
پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک 
مرکزی و حس��ب مورد همه بانک ها و 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف 
هستند مش��خصات بهره برداران همه دستگاه های 
کارتخ��وان بانک��ی )POS( و پایانه ه��ای پرداخت 
الکترونیکی را به س��ازمان اع��ام کنند. نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��امی همچنین با ماده 10 این 
ایح��ه موافقت کردند که بر اس��اس آن اش��خاص 
مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی و 
 )POS( شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی
یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورداستفاده برای 
فعالیت شغلی خود را به سازمان مالیاتی اعام کنند. 
بر اس��اس این ایحه، قرار اس��ت تمام دستگاه های 
کارتخوان بانکی دارای شناس��نامه شوند. در نتیجه 
س��ازمان های نظارت��ی براحت��ی از هوی��ت صاحب 
کارتخوان باخبر می شوند و می دانند چه معامله ای، 
توس��ط چه کس��ی و در کجا اتفاق می افتد. این امر 
کمک فراوانی به سیاس��ت گذار می کند تا بتواند در 
ش��رایط مختلف تصمیمات متناس��بی اتخاذ کند. 
گفتنی است این روزها بانک مرکزی نیز در راستای 
ساماندهی ابزارهای پرداخت، گام های مهمی برداشته 
است و در آخرین اقدام، سقف تراکنش از طریق پوز 
را مح��دود کرد، که ای��ن کار کمک فراوانی به ثبات 
بازار ارز کرد. ایحه مجلس در خصوص س��اماندهی 
دستگاه های کارتخوان بانکی و اختصاص شناسه یکتا 
به آنها، در کنار اقدامات اخیر بانک مرکزی در زمینه 
ساماندهی تراکنش های کارتی، نوید این را می دهد 
که ب��ا همکاری مجل��س و بانک مرک��زی، اقتصاد 
زیرزمینی بش��دت محدود خواهد شد و از این پس 

کمتر شاهد بی ثباتی بازار خواهیم بود.

وطن امروز  شماره 2624 شنبه 15 دی 1397

محدودیت استفاده از پوزها قانونی شد

آغاز ساماندهی کارتخوان های بی شناسنامه

نما
خجسته: بانک مرکزی با قاطعیت اقدامات خود را ادامه دهد

امیر خجسته، عضو هیأت  رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس درباره آثار مثبت اعمال سقف تراکنش های 
مالی بر بازار ارز به تس�نیم گفت: »اقدام بانک مرکزی، کار خوب و پس�ندیده ای اس�ت و به نظر من باید 
تراکنش های مالی کنترل ش�ود. این کار نیاز به مصوبه هم نداش�ت، زیرا جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی 
محس�وب می ش�ود، البته افرادی که در مافیای این برنامه ها حضور دارند راهکار دور زدنش را می دانند، 
لذا بانک مرکزی باید با قاطعیت اقدامات خود را ادامه دهد«. نماینده مردم همدان با اشاره به استفاده از 
دستگاه های کارتخوان برای جابه جایی های کان پول اظهار داشت: »کجای دنیا این طور هرج و مرج وجود 
دارد؟ ما مس�ؤوان راه ها را باز کرده ایم تا یک عده که با ما در ارتباط هستند این اقدامات را انجام دهند، 
بانک مرکزی از ابتدا باید این راه را مسدود می کرد. تاطم های اخیر ارزی نتیجه کم کاری بعضی از معاونان 
سابق بانک مرکزی بود که حاا یک عده از آنها دفاع می کنند. هزاران میلیارد تومان در کشور جابه جا شد 
که در نتیجه این روند 22 میلیارد دار به خارج از کشور رفت. این مسائل کار باندهایی بود که به قدرت و 
ثروت وصل بودند«. در نهایت باید افزود اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که ثمره آن در کاهش نرخ 
ارز قابل مش�اهده است به شرطی در بلندمدت ماندگار است که از تجربیات موجود در زمینه ساماندهی 
تراکنش های بانکی استفاده شود؛ به عنوان مثال در کشورهای دنیا به دقت ورودی و خروجی حساب ها را 
بررسی می کنند و اگر حجم تراکنش ها از یک حد مشخصی فراتر رود باید علت و نوع معامله مشخص شود.

جشنواره



گروه اجتماعی: رئیس کمیسیون 
حمل ونقل شورای شهر به موضوع 
طرح ترافیک اشاره کرد و گفت: ما مدام به مدیریت 
شهری گفتیم زیرساخت ها برای اجرای این طرح 
فراهم نیس��ت و کار را به تعویق بیندازند اما آنها 
قبول نکردند و درآمد طرح ترافیک به نصف رسید.

 محمد علیخانی درب��اره کمک های دولت به 
شهرداری تهران به فارس گفت: دولت به وظایف 
خود عمل نکرده است، اینکه دولت این پول را در 
کجا هزینه کرده اس��ت بنده اطاع��ی ندارم. وی 
با بیان اینکه بس��یاری از مصوبات ش��ورای شهر 
در معاون��ت حمل ونقل و ترافیک اجرایی نش��ده 
اس��ت، افزود: اینکه بنشینیم و بگوییم دولت پول 
ن��داده پس نمی توانیم کار کنیم و همه تقصیرها 
را گردن دولت بیندازیم درس��ت نیس��ت؛ بله! در 
برخی موضوعات دولت مقصر اس��ت اما در برخی 
جاها خودمان هم مقصری��م. علیخانی گفت: در 
بودجه س��ال جاری پیش بینی ش��ده ب��ود 900 
میلیارد تومان ش��هرداری باید از پارک حاشیه ای 
درآمد کس��ب کند و تاکنون یک ریال هم درآمد 
کس��ب نکرده اس��ت. اگر این رقم محقق می شد 
می توانس��تند آن را در تکمیل و توس��عه مترو و 
اتوبوس هزینه کنند، همه کارها را تعطیل کرده اند 

و دنبال کارهای بدون اولویت هستند.
تعطیلی مجتمع های ایستگاهی ■

رئیس کمیس��یون حمل ونقل شورای شهر به 
موضوع طرح ترافیک اش��اره کرد و گفت: ما مدام 
به مدیریت شهری گفتیم زیرساخت ها برای اجرای 
این طرح فراهم نیست و کار را به تعویق بیندازند 
اما آنه��ا قبول نکردند و درآم��د طرح ترافیک به 
نصف رسید. متأسفانه در حوزه معاونت حمل ونقل 
و ترافیک ی��ا درآمدها تحقق پیدا نکرده یا نصف 

شده است. وی همچنین به شرکت مجتمع های 
ایستگاهی اش��اره کرد و گفت: کمیسیون عمران 
و حمل ونق��ل مصوب کرد ش��رکت مجتمع های 

از ح��وزه مالی  ایس��تگاهی 
و اقتص��ادی ش��هرداری ب��ه 
مترو برخواهد گشت اما این 
ش��رکت را به ج��ای مترو به 
معاون��ت حمل ونقل منتقل 
کردند. ظاهرا فقط به عنوان 
یک پس��ت به این ش��رکت 
نگاه می کنن��د، در حالی که 
بای��د این ش��رکت ب��ه مترو 
واگذار ش��ود و آنها با مالکان 

زمین هایی که در مس��یر مترو و ایستگاه های آن 
قرار دارد مذاکره کرده و بتوانند درآمد ساخت یک 
خط را همانند دوران مدیریت محس��ن هاشمی 

ایجاد کنند. در حال حاضر در عمل مجتمع های 
ایستگاهی تعطیل شده است.

دوچرخه؛ طرحی شکست خورده ■
علیخانی در پاسخ به این 
پرس��ش که چ��را مصوبات 
ش��ورا در ش��هرداری اجرایی 
متأسفانه  گفت:  نمی ش��ود، 
ترافیک  معاون حمل ونقل و 
نظر هیچ کس ج��ز خودش 
را قب��ول ن��دارد و ب��ه دنبال 
طرح ه��ای شکس��ت خورده 
اس��ت. دوچرخ��ه طرح��ی 
و  اس��ت  شکس��ت خورده 
معاونت حمل ونقل و ترافیک برای حل مش��کل 
آلودگ��ی ه��وا و ترافیک باید ب��ه فکر حمل ونقل 
عمومی از طریق تکمیل و توس��عه مترو و خرید 

اتوبوس های برقی باشد. وی با تأکید بر این موضوع 
که معاون��ت حمل ونقل و ترافیک ب��ه دنبال کار 
اساسی نیست، گفت: اخیراً قراردادی در معاونت 
حمل ونقل و ترافیک برای مطالعه درباره بررس��ی 
موضوع آلودگی هوا بس��ته شده است، سؤال من 
اینجاس��ت که قرار است چه چیز جدیدی کشف 
ش��ود که در مطالعات قبلی کش��ف نشده است؟ 
راه حل آلودگی هوا مش��خص اس��ت، باید شبکه 
حمل ونقل عمومی تکمیل و توسعه پیدا کند. به 
عن��وان مثال بگویند چه برنام��ه ای و کاری برای 
ساماندهی 3 میلیون موتوسیکلت آلوده کننده هوا 

در تهران انجام شده است.
معاونت حمل ونقل به دنبال هزینه  است ■

علیخانی گفت: بتازگی نامه ای برای ش��هردار 
تهران نوش��ته ام و خواس��تار دریاف��ت اطاعات 
ش��دم. برای آلودگی هوا مطالعات دقیقی توسط 
ش��رکت های خارجی انجام ش��ده اس��ت، همان 
موضوعی است که محسن هاشمی، رئیس شورای 
ش��هر مطرح کرد که در مطالعات پولشویی انجام 
می ش��ود. برخ��ی قراردادهای مطالعات��ی با ارقام 
600، 700، ی��ک میلیارد و 2 میلیارد از نظر من 
مشکوک  است و برخی از این مطالعات را می توان 
با 50 یا 100 میلیون تومان انجام داد، البته دوباره 
تأکید می کنم اینقدر مطالعه از گذشته داریم که 
نی��از به مطالعه دوباره و چندباره نیس��ت. رئیس 
کمیسیون حمل ونقل ش��ورای شهر تأکید کرد: 
م��ن فکر می کنم معاون��ت حمل ونقل و ترافیک 
بیش��تر به دنبال هزینه  است، بنابراین بهتر است 
این پول ها را در مترو هزینه کنند و به جای هزینه 
برای طرح های تکراری و شکست خورده به دنبال 
کار اساس��ی باشند و اگر جایی هم نیاز به مطالعه 

داشت، کسی با مطالعات درست مخالفتی ندارد.

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر مطرح کردپایتخت
اجرای طرح های شکست خورده در شهرداری

اجتماعي 0 4

در جلسه ای با معاون رئیس جمهور اعام شد
 گایه رؤسای دانشگاه ها 

از بودجه سال آینده

رئی��س دانش��گاه صنعتی ش��ریف گفت: 
دانشگاه های برتر کشور درباره وضعیت بودجه 
سال آینده این مراکز با معاون اول رئیس جمهور 
جلس��ه داشتند. محمود فتوحی به  مهر اظهار 
داشت: طبق جلسه ای که روسای دانشگاه های 
برتر کشور با معاون اول رئیس جمهور داشتند 
درباره مشکات بودجه ای سال آینده دانشگاه ها 
بررسی هایی انجام شد. وی افزود: امیدواریم در 
کمیس��یون تلفیق تغییرات محسوسی درباره  
وضعیت بودجه دانشگاه ها بویژه دانشگاه های 
برتر کشور ایجاد شود. رئیس دانشگاه صنعتی 
شریف خاطرنشان کرد: در صورتی که بودجه 
دانشگاه های کشور بویژه دانشگاه های برتر در 
سال آینده تغییرات چشمگیری نداشته باشد 
این مراکز ب��رای انجام فعالیت های خود بویژه 
فعالیت های پژوهشی با مشکل مواجه خواهند 

شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش وپرورش تشریح کرد
 شرایط ورود بدون کنکور 

به دانشگاه ها
رئی��س مرکز س��نجش آم��وزش وزارت 
آموزش وپرورش درباره مصوبه شورای سنجش 
مبنی بر ورود بدون کنکور به ۸5 درصد ظرفیت 
دانش��گاه ها توضیحاتی ارائه کرد. عبدالرسول 
عم��ادی درباره توئیت وزی��ر آموزش وپرورش 
مبنی ب��ر »خداحافظی با کنک��ور« و مصوبه 
ش��ورای س��نجش و پذیرش دانشجو مبنی 
بر »ورود ب��دون کنکور به ۸5 درصد ظرفیت 
دانش��گاه ها«  به ایس��نا اظهار داشت: 5 سال 
از اجرای قانون س��نجش و پذیرش دانش��جو 
می گ��ذرد و در این قانون تاکید ش��ده بود از 
س��ال 97 باید ۸5 درصد ظرفیت دانشگاه ها 
بدون کنکور پر ش��ود. وی افزود: امسال اولین 
سالی است که قبل از ثبت نام کنکور سراسری، 
ظرفیت این ۸5 درصد رشته های آزاد از کنکور 
اطاع رسانی می ش��ود و بدون آنکه داوطلبان 
نیاز به شرکت در کنکور داشته باشند مستقیم 
به دانش��گاه های محل اجرای رشته های مورد 
نظر مراجعه می کنند و در وب سایت دانشگاه 
ثبت ن��ام اولیه خ��ود را انج��ام می دهند. وی 
گفت: سازمان س��نجش فرآیند کار را بزودی 
اعام خواه��د کرد و همه دانش��گاه هایی که 
ظرفی��ت آزاد از کنک��ور دارند مش��مول این 
مصوب��ه خواهند بود. رئیس مرکز س��نجش 
آم��وزش وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه 
س��وابق تحصیلی دانش آم��وزان ماک عمل 
اس��ت، افزود: داوطلبان مدارک خود را پس از 
ثبت نام به دانش��گاه ارائه می کنند و در نهایت 
دانشگاه پس از بررسی مدارک اعام پذیرش 
خواهد کرد. وی در پاسخ به اینکه آیا این قانون 
تنها برای داوطلبان نظام جدید اجرا می شود؟ 
گفت: پذیرش بدون کنکور در دانشگاه ها ربطی 

به نظام قدیم یا جدید بودن ندارد.

سخنگوی اورژانس کشور خبر داد
فوت تکنسین اورژانس بر اثر سیل

ی��ک تکنس��ین اورژانس اندی��کا در حین 
کمک رسانی به سیل زده ها فوت شد. به گزارش 
»وطن ام��روز«، مجتبی خالدی، س��خنگوی 
اورژانس کش��ور گفت: به دنبال بارش ش��دید 
ب��اران و وقوع س��یل در منطقه ش��یمبار یک 
خودرو با سرنشین در سیل گرفتار شد که پس 
از تماس سرنشینان و شاهدان با اورژانس 115، 
بافاصله 2 نی��روی اورژانس اندیکا به منطقه 
اعزام شدند که هنگام تاش برای کمک رسانی  
خود گرفتار سیل شدند و خودروی آنها واژگون 
ش��د. وی افزود: به دنبال ای��ن حادثه یکی از 2 
مام��ور اورژان��س ناپدید ش��د. خالدی تصریح 
کرد: پس از اطاع ستاد هدایت عملیات اهواز 
به س��تاد مرکزی هدایت عملی��ات و مدیریت 
بحران اورژانس کش��ور، سرپرس��ت س��ازمان 
دستور تشکیل کمیته اضطراری و بسیج تمام 
نیروها و دس��تگاه های امدادی را صادر کرد. در 
همین باره، سرپرس��ت سازمان اورژانس کشور 
از پیدا ش��دن جسد تکنس��ین اورژانس که در 
س��یل و آبگرفتگی مفقود ش��ده بود، خبر داد. 
پیرحسین کولیوند با اشاره به اینکه در پی سیل 
و آبگرفتگی در شهرس��تان اندیکا خوزستان، 
نیروهای اورژانس در حال امدادرسانی بودند که 
خودروی شان در سیاب گرفتار شد، گفت: پس 
از گرفتار شدن خودرو در سیاب، 2 تکنسین 
اورژانس برای نجات خ��ود از آمبوانس پیاده 
شدند که یکی از آنها نجات یافت اما متاسفانه 
نفر دوم در آب گرفتار شد. وی تصریح کرد: این 
تکنسین 22ساله و مدت 10 ماه بود که فعالیت 

خود را در اورژانس آغاز کرده بود.

مدیرکل حفاظت  محیط زیست تهران خبر داد
 شهرداری مسؤول پیگیری 

انتشار بوی نامطبوع

مدیرکل حفاظت  محیط زیست استان تهران 
گفت: تصمیم بر این شد با توجه به  وقوع این 
موضوع در پایتخت، ماجرا از مجرای شهرداری 
تهران پیگیری ش��ده و نتیجه منعکس شود. 
به گ��زارش »وطن ام��روز«، کیومرث کانتری، 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست استان 
تهران، ضمن اش��اره به ماجرای بوی نامطبوع 
استشمام شده در پایتخت، اظهار داشت: حوالی 
عصر روز چهارش��نبه گذشته بود که از طریق 
گزارش های ش��هروندان در جری��ان این اتفاق 
قرار گرفتیم. وی افزود: در همین باره جلس��ه 
ویژه ش��ورای مدیریت بحران استان با حضور 
اس��تاندار تهران و اعضای ش��ورا برگزار شد و 
اعضا گزارش های��ی را درباره موضوع به فراخور 
مس��ؤولیت خود ارائه داده و در نهایت خروجی 
بر این ش��د که هیچ یک از دستگاه ها مرتبط با 
منشأ این ماجرا، مسؤول شناخته نشدند. رئیس 
سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران 
تصری��ح کرد: در نهایت تصمیم بر این ش��د با 
توجه به رخداد این موضوع در پایتخت، ماجرا از 
مجرای شهرداری تهران پیگیری شده و نتیجه 
به اس��تان منعکس شود. کانتری خاطرنشان 
کرد: هیچ جای نگرانی از این بابت وجود نداشته 
 و دس��تگاه ها در حال بررسی موضوع هستند.
 در صورت مش��خص شدن منش��أ اشاعه این 
 بوی نامطب��وع، موضوع به اطاع ش��هروندان 

خواهد رسید.

 هشدار پلیس
درباره افزایش غیرعادی فالوئرها

 رئیس پلیس فتای تهران در باره پیامدهای 
اس��تفاده از نرم افزارهای افزای��ش فالوئر برای 
اینستاگرام هشدار داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ 
تورج کاظمی دراین باره گفت: در حالت عادی 
هر موضوعی در فضای حقیقی و مجازی خارج 
از عرف و طبیعت باشد، امکان تهدید کاربران را 
افزایش می دهد؛ لذا فالوئریاب ها به دلیل اینکه 
جزو بدافزارها هستند که توسط افراد گوناگون 
ایجاد شده اند، نگاه  مثبت و قابل قبولی نسبت 
به آنها وجود ندارد. کاظمی با اشاره به کاربرانی 
ک��ه از این موارد اس��تفاده می کنند، گفت: به 
محض اینکه اف��راد نرم افزار افزای��ش فالوئر را 
نص��ب کنند، احتمال س��رقت اطاع��ات آنها 
ی��ا از بین رفتن اطاعات وج��ود دارد؛ ممکن 
اس��ت اطاعات حساب کاربری افراد به منظور 
تهدید و اخاذی مورد سوءاس��تفاده قرار گیرد. 
وی گفت: بس��یاری از شهروندان با مراجعه به 
پلیس فت��ا اظهار می دارند پ��س از نصب این 
نرم افزارها، دزدان اینترنتی حساب کاربری را از 
دست ش��ان گرفته اند و افرادی اکانت شان را در 
اختیار دارند و به دوس��تان و آشنایان شان پیام 
می دهن��د. کاظمی ادامه ای��ن روند را مصداق 
بارز بدافزار های افزایش فالوئر در اینس��تاگرام 
دانست و خاطرنش��ان کرد: احتمال اینکه این 
افراد در حالت عادی و محیط حقیقی شناسایی 
شوند، وجود دارد؛ همکاران ما نیز اقدام به رصد 
می کنند و اگر افراد مورد شناس��ایی همکاران 
م��ا قرار گیرند، برخورد قضای��ی با آنها صورت 

می گیرد.

امدادرسانی به بیش از ۴ هزار نفر
رئیس س��ازمان ام��داد و نجات جمعیت 
هال احم��ر از وق��وع برف و ک��واک در 17 
اس��تان کش��ور خبر داد. مرتضی س��لیمی، 
رئی��س س��ازمان ام��داد و نج��ات جمعیت 
هال احمر به باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار 
داشت:  در 2۴ ساعت گذشته)پنجشنبه( 17 
اس��تان مازندران، لرس��تان، مرکزی، گیان، 
کردستان، قم، قزوین، زنجان، سمنان، فارس، 
خراسان شمالی، چهارمحال وبختیاری، تهران، 
البرز، اصفهان، اردبیل و آذربایجان غربی متأثر 
از برف و کواک ش��دند. وی با بیان اینکه در 
این مدت به ۴ هزار و 100 نفر امدادرس��انی 
شده اس��ت، گفت: 656 دس��تگاه خودروی 
گرفتار در برف نیز رهاس��ازی شدند. سلیمی 
اظه��ار داش��ت: امدادرس��انی در 53 مح��ور 
کوهس��تانی توس��ط 90 تیم عملیات انجام 
شد. رئیس سازمان امداد و نجات هال احمر 
با اش��اره به عملیات سیل و آبگرفتگی در ۴۸ 
ساعت گذشته نیز خاطرنشان کرد: 5 استان 
خوزس��تان،  چهارمحال وبختیاری،  ته��ران، 
س��منان و کهگیلویه وبویراحم��د درگیر این 
حادثه شدند. وی بیان کرد: در طول این مدت 
به  ۸1۴ نفر امدادرس��انی شد و 700 نفر هم 

اسکان اضطراری یافتند.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: هفته گذشته با حرف 
و حدیث ها و شایعات گوناگون درباره 
استعفای »حسن قاضی زاده هاشمی« 
وزی��ر بهداش��ت آغاز ش��د و با تایید 
استعفای وی توس��ط رئیس جمهور 
پایان یافت؛ ماجرایی که در روزهای 
گذشته به خبر اول بسیاری از رسانه ها 
تبدی��ل و درب��اره آن اظهارنظر  های 
گوناگون و متفاوتی نقل محافل شد. 

این در حالی است که در وهله اول 
دلیل استعفای وزیر بهداشت گایه از 
بحث بودجه اختصاص یافته به وزارت 
بهداشت عنوان شد اما پس از اظهارات 
»محمدباقر نوبخت« رئیس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه که ب��ا ادبیاتی  تند و 
عجیب از وزیر بهداش��ت انتقاد کرد و  
گف��ت: »بنده هم می توان��م در جمع 
بازنشستگان شرکت کنم و بگویم پول 
به شما داده نشده و با دستمالی اشکم 

را هم پاک کنم؛ اینکه مش��کل بازنشستگان را حل 
نمی کند. چطور مش��کل بازنشستگان 2 تا دستگاه 
دیگر حل شد اما این بازنشستگان حل نشد؟« موضوع 
این استعفا وارد فاز تازه ای شد. انتقادی تند و بی سابقه 
که به باور برخی کارشناسان و افراد صاحبنظر، نشان 
می دهد در بدنه دولت اختاف نظرهایی جدی درباره 
برخ��ی موضوعات وجود دارد ک��ه اینگونه به اظهار 

نظرهای عمومی هم رسیده است!
با ای��ن وجود هنوز به صورت دقیق مش��خص 
نیست »حس��ن قاضی زاده هاشمی« که تا پیش از 
این چند بار دیگر هم از پست وزارت استعفا کرده 
بود که هر بار با قبول ش��رایط از سوی دولت، این 
استعفا منتفی شده بود، در اعتراض به کدام بخش 
بودجه اس��تعفا کرده اس��ت          . در کنار بحث بودجه 
سامت، برخی گمانه زنی ها حاکی از این است که 
ماجرا به بحث پرداخت پاداش بازنشستگان وزارت 

بهداشت مرتبط می شود. این 
گمانه پس از انتشار ویدئویی از 
قاضی زاده هاشمی مطرح شد. 
در ای��ن ویدئو وزیر بهداش��ت 
گفته بود: »مش��کلی که بود و 
تصمیم من را جدی کرد برای 
ادامه  ن��دادن همکاری، پاداش 
بازنشس��تگان ب��ود. چقدر ما 

دویدیم دنبالش«. 
وی افزود: »نمی شود در یک خانواده ای که یکی 
عضو آموزش و پرورش اس��ت و یک��ی عضو وزارت 
بهداش��ت، آن یکی پاداش بازنشس��تگی اش را تا 
امس��ال بگیرد اما  این یکی از سال 9۴ نگیرد! شما 
که مال وزارت علوم را دادید، چرا مال ما را ندادید؟«  

باز شدن پای نوبخت ها به ماجرا ■
جالب اینجاست که به موازات این اظهارنظرها، 

پای ب��رادران نوبخ��ت هم به 
ماج��را ب��از ش��د، اول »علی 
کمیس��یون  عضو  نوبخ��ت« 
بهداش��ت و درم��ان مجلس 
که ب��ا تاکید ب��ر اینکه طرح 
اس��تیضاح وزیر بهداش��ت در 
دس��تور کار مجلس قرار دارد، 
را  قاضی زاده هاش��می  اق��دام 
»فرار به جلو« خواند و بشدت 
از وزیر بهداشت انتقاد کرد و پس از آن »محمدباقر 
نوبخ��ت« رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه که در 
جم��ع خبرنگاران با ادبیاتی تند از وزیر بهداش��ت 
انتقاد کرد. نوبخت همچنین با اشاره به جدال های 
گذش��ته وزارت بهداشت با وزارت رفاه علی ربیعی 
اظهار داش��ت: »یک مدتی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و دکت��ر ربیعی زحمتکش مورد خطاب 

بود. اصا س��ازمان بیمه سامت هم 
کنده ش��د و به وزارت بهداشت برده 
ش��د. اگر می خواهید سازمان برنامه 
و بودجه را هم بکنی��م و ببریم آنجا 
بگذاریم! می خواهید ما هم مستعفی 
شویم؟ اینها که مشکل کشور را حل 

نمی کند«.
تاش ها ادامه دارد ■

در همی��ن باره محم��ود واعظی، 
رئی��س دفتر رئیس جمهور هم گفته 
بود حس��ن روحانی ب��ه دنبال حفظ 
قاضی زاده هاشمی است اما خیلی زود 
مشخص شد اختاف ها براحتی قابل 

حل وفصل نیست.
سرانجام، پذیرش استعفا ■

س��رانجام پ��س از تم��ام حرف 
اظهارنظر  ه��ای  و  حدیث ه��ا  و 
گوناگون با پذیرفته ش��دن استعفای 
حس��ن قاضی زاده هاش��می از سوی 
رئیس جمهور »سعید نمکی« به عنوان سرپرست 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب 
شد. بر اساس حکم ریاست جمهوری، سعید نمکی، 
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی س��ازمان 
برنام��ه و بودجه از س��وی رئیس جمهور به عنوان 
سرپرس��ت وزارت بهداش��ت معرفی ش��ده است. 
نمکی دارای دکترای ایمونولوژی پزش��کی و عضو 
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

است.
استعفای رئیس مرکز اطاع رسانی ■

همچنین پس از رفتن قاضی زاده هاشمی، مشاور 
وزیر و رئیس مرکز اطاع رس��انی و روابط عمومی 
وزارت بهداش��ت نیز اس��تعفا کرد. عباس زارع نژاد 
ضمن تایید این خبر، گفت: بنده استعفای خودم را 
دوشنبه گذشته تقدیم وزیر کردم و چهارشنبه شب، 

وزیر با استعفای بنده موافقت کرد.

آوای شهر

از تم�ام ح�رف و  س�رانجام پ�س 
حدیث ه�ا و اظهارنظر  های گوناگون 
اس�تعفای  ش�دن  پذیرفت�ه   ب�ا 
حس�ن قاضی زاده هاش�می از سوی 
رئیس جمه�ور »س�عید نمک�ی« به 
عنوان سرپرس�ت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی انتخاب شد

علیخانی: معاونت حمل ونقل و ترافیک 
بیش�تر به دنبال هزینه  است، بنابراین 
بهتر است این پول ها را در مترو هزینه 
کنند و به ج�ای هزینه برای طرح های 
تکراری و شکست خورده به دنبال کار 
اساسی باش�ند و اگر جایی هم نیاز به 
مطالعه داشت، کسی با مطالعات درست 

مخالفتی ندارد
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استاد علم هواشناسی:
هوای سرد متوسط در پیش داریم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد
احتمال تمدید طرح خرید خدمت سربازی

گ�روه اجتماع�ی: اس��تاد علم 
هواشناس��ی گف��ت: از نظر علم 
هواشناسی و با بررس��ی های انجام شده از 15 یا 
16 دی ماه تا 25 یا 26 دی ماه کشور تحت تاثیر 
امواج��ی از بارندگی برف و ب��اران قرار می گیرد. 

درب��اره  اردکان��ی  حس��ین 
احتم��ال وق��وع یخبن��دان 
ت��ا  تاری��خ 15  از  10 روزه 
25 دی ماه ب��ه میزان گفت: 
از نظر علم هواشناس��ی و با 
بررس��ی های انجام ش��ده از 

کش��ور در این دوره زمانی تحت تاثیر امواجی از 
بارندگی برف و باران قرار می گیرد. اردکانی افزود: 
توده هوای سردی که منجر به یخبندان شود توده 
هوایی اس��ت که در اصطاح به آن »کلد اسپل« 
گفته می ش��ود و از ش��مال س��یبری وارد کشور 
می ش��د، مانند سال گذش��ته اما این توده هوایی 

که امسال از 15 دی وارد کشور می شود از شمال 
اسکاندیناوی وارد شده و به آن »مایلد کلد اسپل« 
گفته می شود و خیلی س��رد نبوده و هوای سرد 
متوسط را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. وی  
درباره میزان کاهش هوا گفت: در مناطق سردسیر 
این کاهش صددرصد به زیر 
صفر خواهد رسید اما انتظار 
یخبندان شدیدی را نداریم. 
اردکانی در ادام��ه از  مواجه  
ش��دن با یک موج س��رمای 
دیگر خب��ر داد و گفت: موج 
س��رمای بعدی »کلد اس��پل« اس��ت که از موج 
دی ماه سرد تر است و در بهمن ماه از ۴ یا 6 بهمن 
وارد کش��ور و تا 1۴ بهمن در کشور می ماند. در 
این دوره یک موج سرما در ایران اتفاق می افتد و 
در بهمن ماه ناهنجاری وضعیت جوی را خواهیم 

داشت.

گروه اجتماعی: عضوکمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: در صورتی که طرح فروش خدمت 
س��ربازی در بودجه 9۸ آورده نش��ود، کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس موضوع 

را پیگی��ری و تمدید  دوباره 
آن را به س��تاد کل نیرو های 
مسلح پیشنهاد خواهد کرد. 
سیدحس��ین نقوی حسینی 
در ارتباط با احتمال بازگشت 
طرح خرید خدمت سربازی 

در بودجه س��ال 9۸ به خانه مل��ت گفت: انتظار 
داریم طرح فروش خدمت س��ربازی به مشموان 
غایب در بودجه امس��ال هم مانند س��ال گذشته 
دیده شود. نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک 
در مجلس اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس  از ستاد کل نیروهای 

مسلح درخواس��ت می کند طرح فروش خدمت 
سربازی در بودجه سال آینده آورده شود، چرا که 
بسیاری از افراد به دایل مختلف نتوانستند از این 
طرح اس��تفاده کنند، به نظرم اگر فروش خدمت 
سربازی تمدید شود هم به نفع نیرو های مسلح و 
هم به نفع مردم خواهد بود. 

عضو کمیس��یون امنیت 
مل��ی و سیاس��ت خارج��ی 
مجل��س تصریح ک��رد: افراد 
زیادی در کش��ور بیش از ۸ 
سال غیبت دارند و هم اکنون 
دارای خانواده، فرزند و ش��غل هس��تند و امکان 
خدمت سربازی را ندارند، از طرفی به دلیل ثبت 
نش��دن معامات در دفتر ثبت اس��ناد باتکلیف 
هس��تند، بنابراین از نیرو های مسلح درخواست 
داریم این طرح را همانند س��ال گذش��ته به اجرا 

در بیاورد. 

بهارستانآب و هوا

گزارش »وطن امروز« از آنچه در یک هفته گذشته درباره استعفای قاضی زاده هاشمی  از وزارت بهداشت و حاشیه  های آن گذشت

ما رفتیم، دیگر »خودت بمال«
  رئیس مرکز اطاع رسانی وزارت بهداشت هم استعفا کرد                  سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت شد

امداد

فضای مجازی
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گروه سیاس�ی: در شرایطی که حدود 8 ماه از مذاکرات ایران با 
اروپا می گذرد و ضرب ااجل  های متعددی که از سوی ایران برای 
ارائه کانال ویژه مالی )SPV( از سوی اروپا تعریف شده بود هم 
یک��ی پس از دیگری به تعویق افتاده، این روزها حامیان دولت 
روایت  ه��ای عجیبی از تنزل خروجی احتمالی این مذاکرات به 

موضوعات کم اهمیت ارائه می کنند. 
به گزارش »وطن امروز«، 2 روز پس از آنکه خبرگزاری دولتی 
ایسنا سازوکار مالی اروپا را سامانه ای جهت فروش نفت در قبال 
خرید کااهای بشردوستانه شامل غذا و دارو معرفی کرد، یک 
نماینده حامی دولت در مجلس نیز روز چهارشنبه گذشته گفت 
در شرایط کنونی ایران روی SPV حساب اقتصادی باز نکرده 

است!
حش��مت اه فاحت پیشه، رئیس کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس که به عنوان نماینده حامی دولت 
 FATF ش��ناخته ش��ده و در ماجرای تصویب لوایح مرتبط با
بویژه CFT نیز تاش گسترده ای داشت، هفته گذشته با اشاره 
 ،)SPV( به طوانی شدن زمان اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا
گفت: اخیراً در جلسه ای که کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور 
خارجه داش��ت، این مسأله مورد بحث قرار گرفت و درخواست 
اعضای کمیسیون آن بود که هر چه سریع تر درباره این موضوع، 
نتیجه مش��خصی به ملت داده ش��ود. وی با بی��ان اینکه ایران 
فقط در عرصه سیاس��ی روی SPV حساب راهبردی باز کرده 
است، افزود: در واقع در شرایط کنونی ایران روی SPV حساب 
اقتصادی باز نکرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی تصریح کرد: اروپایی ها از آمریکا 
می ترسند و نمی توانند سازوکار اقتصادی با ایران تعریف کنند اما 
از لحاظ سیاس��ی، عزم ازم را دارند و ایران هم از این ظرفیت 

برای ارتباط با کشورهای مختلف دنیا استفاده می کند.
جبران شکست در مذاکرات با تغییر صورت مسأله! ■

تغییر دستورکار مذاکرات 8 ماهه با اروپا از اهداف اقتصادی 
به موضوعات سیاس��ی از سوی حامیان دولت پس از آن انجام 
 SPV می گیرد که آخرین ضرب ااجل ایران به اروپا برای ارائه
نیز کارگر نیفتاد و با اینکه قرار بود تا پیش از پایان سال گذشته 
میادی این سازوکار عملیاتی ش��ود، اروپا همچنان از ارائه آن 

سر باز می زند.
پس از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهش��ت امس��ال، 
حسن روحانی فرصت اروپا برای ارائه بسته جبرانی تحریم  های 
آمریکا را چند هفته و محمدجواد ظریف نیز این ضرب ااجل را 2 
ماه اعام کرده بود. با این حال زمانی که 14تیرماه، اروپا کلیاتی از 
بسته مدنظر را به ایران ارائه کرد، روحانی آن را »مأیوس کننده« 
خوان��د و در تماس تلفنی با »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان با 
اشاره به ارائه بسته پیشنهادی 3 کشور اروپایی گفت: متاسفانه 
در بسته پیشنهادی ارائه شده، راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی 
برای ادامه همکاری ها وجود نداشت و یک سری تعهدات کلی در 

حد بیانیه های سابق اتحادیه اروپایی عنوان شده بود.
پس از این، موعد جدیدی برای ثبت و اجرای SPV از سوی 
اروپا اعام ش��د: 13 آبان، زمان بازگش��ت دور دوم تحریم  های 
ضدایرانی آمریکا. سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور 

خارجه شامگاه سه شنبه 13 شهریور با حضور در برنامه »رودررو« 
شبکه چهارم تلویزیون در این باره گفته بود: اروپایی ها تا آبان ماه 
باید به نتیجه برسند و اگر این سازوکار را عملیاتی نکنند، ماندن 
در برجام برای ما فایده ای ندارد. به اروپایی ها روشن گفته ایم اگر 
منافع اصلی ما در برجام؛ بحث فروش نفت و بازگشت پول نفت 
و پرداخت ها و دریافت ها )مسائل بانکی( عملیاتی نشود، برای ما 
ماندن در برجام هیچ فایده دیگری نخواهد داش��ت. آنها تا 13 
آبان وقت دارند و از این تاریخ به بعد فایده ای ندارد که بخواهند 

کاری انجام دهند.
چنانکه انتظار می رفت با وجود بازگشت تحریم  های جدید 
آمری��کا در تاری��خ 13 آب��ان نیز SPV عملیاتی نش��د. با این 
ح��ال وزارت امور خارجه به جای اینک��ه در قبال 2 بار خلف 

وعده اروپایی ها، تجدیدنظر جدی در موضوع هس��ته ای را در 
دس��تور کار قرار دهد، ترجیح داد وعده جدید اروپا برای ثبت 
و اج��رای کانال ویژه مالی را بپذیرد. اروپایی ها این بار پیش از 
پایان سال میادی گذشته را وعده دادند. چنانکه 12 دسامبر 
)21 آذر( فدریکا موگرینی، مس��ؤول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپایی پس از نشس��ت شورای روابط خارجی اتحادیه اروپایی 
اظهار داش��ت: »انتظار دارم سازوکار مالی تا چند هفته آینده 
و پیش از پایان این س��ال )2۰18( به عنوان راهی برای حفظ 
و ارتقای دادوس��تدهای مشروع مستقر شود و کارمان بخوبی 
در حال پیش��رفت است«! به نظر می رسد عدم توفیق دستگاه 
دیپلماس��ی در مجاب کردن اروپا برای ارائه SPV طی 8 ماه 
مذاکرات، حامیان دولت را به این صرافت انداخته تا از اس��اس، 

هدف اقتصادی این مذاکرات را تکذیب کنند؛ موضوعی که در 
اظهارات 3 روز پیش فاحت پیش��ه مطرح و البته پیش از این 
در ماجرای برجام نیز تکرار شده بود، چنانکه محمدجواد ظریف 
اخیرا پس از چند س��ال مذاکره شکست خورده با آمریکا برای 
رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی، اعام کرده هدف برجام اصا 

اقتصادی نبود!
صنعت 30 میلیارد داری چرا تعطیل است؟ ■

3 س��ال پیش صنعت هس��ته ای ایران که به اعتقاد برخی 
کارشناسان ارزش تنها بخشی از این دستاوردها تا 3۰ میلیارد 
دار نیز می رسید، تعطیل شد تا بنا به وعده  های صریح روحانی، 
تحریم ها برداشته شده و گشایش اقتصادی حاصل شود. در این 
راستا و به واسطه برجام، ۹۷۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده )از 

مجموع 1۰ هزار کیلوگرم( که معادل ۹۷ درصد کل اورانیوم غنی 
شده در 1۰ سال بود از کشور خارج شد، 1۵ هزار سانتریفیوژ از 
مجموع 1۹ هزار سانتریفیوژ )۷8 درصد کل سانتریفیوژها( اوراق 
شد، ماهیت رآکتور آب سنگین اراک تغییر کرد و قلب رآکتور 
خارج و از کار انداخته شد. همچنین بخش عمده ای از ظرفیت 
متشکل متخصصان فعال در بخش هسته ای از هم پاشیده شد.

این اوضاع هس��ته ای حتی پس از خ��روج آمریکا از برجام 
ت��داوم یافت و در دوازدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی درباره راس��تی       آزمایی اجرای برجام که 8 ش��هریور ۹۷ 
منتشر ش��د، بار دیگر آژانس پایبندی ایران به برجام را تایید 
کرد. در بخشی از گزارش آژانس آمده بود: ایران ساخت رآکتور 
تحقیقاتی آب س��نگین اراک )رآکتور IR40( موجود را طبق 
طراحی اولیه آن پیگیری نکرده است. ایران قرص های اورانیوم 
طبیعی، میله های سوخت یا مجموعه های سوخت طراحی شده 
به صورت ویژه برای رآکتور IR40 طبق طراحی اولیه را تولید 
یا آزمایش نکرده و همه قرص های س��وخت اورانیوم طبیعی و 
مجموعه  های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس 

باقی مانده است.
ب��ا این حال و به رغم هم��ه این هزینه  های گ��زاف، اکنون 
نه تنها آمریکا از توافق خارج و تحریم ها بازگشته است که حتی 
اروپا هم از ارائه یک بس��ته حداقلی اقتصادی سر باز می زند. در 
چنین شرایطی اظهارات اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس مبنی بر اینکه رابطه با اروپا موضوعیت 
سیاسی و نه اقتصادی خواهد داشت، این سوال را ایجاد می کند 
که آیا قرار است ما به ازای تعطیلی صنعت 3۰ میلیارد داری 
هسته ای ایران، صرفا برقراری یک رابطه سیاسی با اروپا باشد؟ 
اروپ��ا به اذعان خود مقامات دولتی توان و اراده ایس��تادگی در 
برابر فش��ارهای آمریکا را نداشته و ندارد. گذشته از بی انگیزگی 
اروپ��ا برای ثبت و اجرای SPV          ، اتفاقات اخیر اعم از اعتراضات 
جلیقه زردها و تغییرات ساختاری در کشورهایی چون فرانسه، 
آلمان و انگلیس که قرار اس��ت میزبانی کان��ال ویژه مالی را به 
صورت مشترک برعهده بگیرند، موجب ابهام در توانایی آنها برای 
کمک به ایران در مقابل تحریم های آمریکا شده و این سوال را 
پیش آورده که اروپا بر فرض وجود اراده برای همراهی با ایران، 
تا چه میزان در این راستا توانایی خواهد داشت. اخیرا »ریچارد 
هاس« رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در پیامی توئیتری 
در واکنش به تحوات اخیر در قاره سبز نوشت: اروپا به سرعت 
از پایدارترین منطقه جهان در حال تبدیل ش��دن به منطقه  ای 
غیر پایدار است. وی در این باره افزود: پاریس در آتش می سوزد 
و پایان عصر »آنگا مرکل« صدر اعظم آلمان فرا رسیده است. 
»ریچ��ارد هاس« اضافه کرد: ایتالی��ا در حال بازی خطرناک با 
اتحادیه اروپایی اس��ت، روس��یه در حال تجزیه اوکراین است و 
انگلیس نیز با بریگزیت مشغول شده؛ تاریخ در حال تکرار است.

با همه اینها ازم اس��ت مسؤوان دیپلماسی دولت روحانی 
به این س��وال پاس��خ دهند که برقراری رابطه سیاسی صرف با 
چنین اتحادیه ای ضعیف و شکننده، وقتی قرار نیست مشکات 
اقتصادی و معیشتی مردم را حل کند؛ اساسا چه سود و آورده ای 

در مقابل تعطیلی صنعت با ارزش هسته ای ایران دارد؟!

 حامیان دولت می گویند نباید روی SPV حساب اقتصادی کرد 
و از این سازوکار تنها باید برای ارتباط سیاسی با کشورها استفاده کرد

فقط دوستیم! 
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بختیار در خاطرات خود نوشته است چند دقیقه پس 
از خروج از نخس��ت وزیری، زندگی مخفی اش آغاز ش��د و 
»تنها رابط من با دنیای خارج یک رادیو ترانزیستوری بود.« 
پیش تر چند روایت درباره خروج او از ایران منتش��ر شده 
بود؛ چنانکه به نوشته رادیو فردا، »برخی روایت ها حاکی از 
این اس��ت که وی ۱۲ روز پس از ترک مقام نخست وزیری 
از طریق مرزهای غربی خاک ایران را ترک کرد. اما روایت 
دیگری که خود بختیار جزئی��ات آن را فاش می کند این 
است که وی از طریق فرودگاه مهرآباد با چهره تغییر یافته 
و یک گذرنامه جدید خارج می شود«. بختیار در خاطرات 
خود می نویس��د: »نمی توانستم تا آخر عمر مخفی به سر 
برم. وقت گرانبها را داش��تم از دست می دادم. باید خود را 
به کش��وری می رساندم که به من اجازه دهد حرف هایم را 
بزنم و به مبارزه ادامه دهم«. از طریق دوس��تان و آشنایان 
خود در سفارت فرانسه یک گذرنامه خارجی با نامی جعلی 
تهیه می کند. س��پس تغییر قیافه می دهد و آنگونه که در 
کتاب »یکرنگی« ش��رح می دهد »ریشی بزی« می گذارد. 
»قیافه ام به برکت یک ریش بزی و یک جفت عینک سیاه، 
مختصری عوض شده بود. کسی که همراه من بود با یک 
بلیت درجه یک و چمدان من وارد محوطه فرودگاه شد و 
چمدان را رد کرد. آن موقع با ش��تاب کت را روی شانه ها 
انداختم و مثل بازرگانی شتاب زده وارد شدم. صف مسافران 
ایرانی طوانی بود ولی در صف مسافرهای خارجی فقط 7 یا 
8 نفر ایستاده بودند«. بختیار بدون هیچ مشکلی بخش های 
بازرس��ی را رد می کند، در ات��اق ترانزیت نیز زیاد معطل 
نمی شود و س��وار نخستین  اتوبوسی می شود که به طرف 
هواپیما می رود. در قسمت درجه یک هواپیما می نشیند. 
»هدفم این بود که خطر بازش��ناخته ش��دن را به حداقل 
برسانم. در قسمت درجه یک از نظر آماری این خطر کمتر 
بود. توکل هم بقیه کارها را کرد«. زمانی که درهای هواپیما 
بس��ته می شود، بختیار می گوید که تا آن زمان ۹۵ درصد 

نقشه اش با موفقیت روبه رو ش��ده بود. برای اینکه توجه 
دیگران را به خود جلب نکند تظاهر می کند که از پنجره 
هواپیما آمدوش��د کارمندان ش��رکت هواپیمایی را نگاه 
می کند. وی در حالی وارد پاریس می شود که هیچ کسی 
از روز و س��اعت ورودش خبر نداش��ت. »وقتی به پاریس 
رس��یدم فرزندانم را خبر کردم ک��ه دنبالم بیایند«. جواد 
خادم در یادداشتی که در بی بی سی فارسی منتشر شد برای 
نخس��تین بار پس از سال ها از هماهنگی سیداحمد مدنی، 
استاندار خوزستان بعد از انقاب با فرار شاپور بختیار و نحوه 
کمک موس��اد در این رابطه صحبت کرد. به نوشته خادم، 
»موس��اد هنوز در داخل ایران از ارتباطات زیادی برخوردار 
بود و اگر سازمانی می توانست از عهده این کار بر آید، حتماً 
موس��اد بود. برای موساد تهیه پاسپورت فرانسوی ساده بود، 
حتی احتیاجی نبود که دولت فرانس��ه بداند پاسپورت برای 
چه ش��خصی است. موس��اد به دنبال فرصت مناسبی برای 
تاری��خ خروج بود. باید روزی می بود که پاس��داران به دنبال 
کسی در فرودگاه باشند و ایرفرانس و لوفتانزا با اختاف یک 
ساعت پرواز داشته باش��ند. من آن را به حدس خوانندگان 
واگذار می کنم که چه شخصی در آن روز در فرودگاه مهرآباد 

دستگیر شد و بختیار با کدام هواپیما خارج شد«.
بختیار و بنی صدر ■

خ��روج مخفیانه با چه��ره و حتی لباس مب��دل، فرار 
به مقصدی مشترک و تبدیل ش��دن به بازیگری فعال در 
مخالفت و دش��منی با جمهوری اس��امی ای��ران، تجربه 
مش��ترکی است که بختیار و بنی صدر در فاصله کوتاهی از 
یکدیگر داشته اند. بختیار با رویداد انقاب از ایران گریخت و 
بنی صدر با لباس زنانه و در میانه سال 60 و هر دو به فرانسه. 

س��یدمحمدباقر  آی��ت اه 
خوانساری یک هفته پس از انتخاب 
شاپور بختیار به نخست وزیری در 
نامه سرگش��اده ای به گفته های او 
درباره اطرافیان امام خمینی پاسخ 
داد. ایشان پس از پیروزی انقاب 
اسامی، مسجد امام خمینی تهران 
را اداره می کرد. در بخش��ی از متن 
نامه آیت اه خوانساری آمده است: 
آقای بختیار! ملت ای��ران با اتحاد 
کلمه، از طفل دبستانی تا پیرمرد 
روس��تایی، از ش��یعه و س��نی، از 

مسلمان و غیرمسلمان مصمم بودن خود را برای در دست 
گرفتن مقدرات کشور و جلوگیری از ظلم و چپاول به کرات 
به دنیا اعام کرده است و دیگر هیچ مانعی نمی تواند ملت 
را از راه روش��نی که تش��خیص داده، منحرف سازد و اگر 

کودتای نظامی بش��ود، ولو اینکه 
چند صد هزار نفر هم بکشند، هیچ 
نتیجه ای جز جدی تر شدن مردم 
در ادامه مبارزه ن��دارد و حتی اگر 
دولت های ش��رق و غرب به ایران 
قشون بکشند، ملت آنقدر به مبارزه 
ادام��ه می ده��د تا آنه��ا را از ایران 
بیرون کند و خودش بر مقدراتش 
مسلط شود. آیت اه خمینی چنان 
تمام طبقات ملت را بیدار کرده اند 
که دیگر توقفی و برگش��تی برای 
نهضت ممکن نیست و حتماً تا به 
آغوش کشیدن پیروزی و قطع دست استعمار و نوکرانش 
ادامه خواهد یافت.  آقای بختیار! از اش��تباهات سلف خود 
عبرت بگیرید و در کارتان تجدیدنظر کنید. آقای »شاه« پور! 

تا دیر نشده به طرف ملت برگردید و »پور« ملت شوید.

پس از اس��تعفای س��یدجال تهرانی، رئیس ش��ورای 
سلطنت در اول بهمن ماه ۱۳۵7 و ماقات او با امام خمینی 
در پاری��س، ام��ام تصمیم قاطع خود را برای بازگش��ت به 
ایران اعام کردند. واکنش بختیار در مقابل خبر بازگش��ت 
قریب الوقوع امام خمینی، تشکیل جلسه اضطراری شورای 
امنیت کش��ور با حضور فرماندهان نیرو ها و دستور بستن 
ف��رودگاه مهرآباد ب��ه روی هواپیما ها ب��ود. همزمان با این 
تصمیم، این احتمال هم در نظر گرفته شده بود که ممکن 
است امام خمینی به دستور بستن فرودگاه مهرآباد از طرف 
دول��ت اعتنا نکرده و از پیروان خ��ود بخواهد فرودگاه را باز 
کنند. تصمیمات خطرناکی که برای مقابله با این احتمال 
اتخاذ شده بود در آن موقع فاش نشد ولی بعدا در خاطرات 
بعضی از مقامات آمریکایی که در جریان این تصمیمات قرار 
گرفته بودند انعکاس یافت. در فایلی که ۳ سال پیش منتشر 
شد برای نخستین بار این ماجرا از زبان خود شاپور بختیار 
در جلس��ه شورای امنیت شنیده می شود. در بخشی از این 

گفت وگو ها بختیار طرح خ��ود را درباره ربایش هواپیمای 
حامل امام خمینی توسط جنگنده های ارتش و هدایت آن 
به سمت جزیره کیش توضیح می دهد. بر اساس این طرح، 
هواپیمای حامل امام به محض ورود به آسمان ایران توسط 
شکاری جنگنده های ارتش به جزیره کیش برده شده و در 
آنجا امام خمینی و همراهان شان بازداشت می شوند. هدف 
اصلی این اقدام آنگونه که در جلس��ه شورای امنیت از زبان 
بختیار مطرح می شود ممانعت از بازگشت امام خمینی به 
تهران و جلوگیری از اعام جمهوری اسامی است. با توجه 
به هشدارهای بعضی از اعضای جلسه درباره اینکه در صورت 
اجرای چنین طرحی مردم عکس العمل ش��دیدی از خود 
نشان خواهند داد، بختیار با بیان اینکه طرح های مختلفی 
را برای کنترل حرکت امام از پاریس به س��مت تهران دارد، 
می کوش��د آنها را متقاعد کند چاره ای جز ممانعت از ورود 
ام��ام به ایران وجود ندارد. البته در ادامه این جلس��ه درباره 
احتمال اینکه بختیار به امام تلگراف بزند و ایش��ان را برای 

بازگشت مش��روط به ایران ترغیب کند نیز بحث می شود. 
بختیار معتقد اس��ت می توان با ورود امام به ایران موافقت 
کرد به ش��رط آنکه امام از خواسته خود درباره تغییر رژیم 
ایران منصرف ش��ود. در این جلسه همچنین درباره بیانیه 
ارت��ش پیرامون وضعیت آن روز ایران و موضع ارتش مبنی 
بر دفاع از قانون اساس��ی و دولت قانونی بحث های مفصلی 
انجام می شود. در پایان این جلسه بختیار درباره تجربه های 
ش��خصی خود از حمله چماقداران طرفدار ش��اه به مردم 
س��خنان جالبی را مطرح می کند. از جمله بختیار مدعی 
است حمله چماقداران طرفدار شاه به یک مراسم مذهبی 
در روز عی��د قربان مصادف ب��ا اول آذرماه ۱۳۵6 در تهران، 
موجب ش��روع حرکت انقاب اسامی در ایران شده است. 
در نواری که مربوط به نشس��ت شورای عالی امنیت کشور 
در یکی از روزهای بین پنجم تا هشتم بهمن ۱۳۵7 است، 
از حال و هوای س��خنان شاپور بختیار معلوم است دستگاه 
ضبط صوت را پس از گذش��ت چند دقیقه روشن کرده اند. 

در ادامه نوار ۳0 دقیقه ای، ضبط جلسه به صورت نیمه تمام 
قطع شده است. موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی 
نوار مربوط به جلس��ه شورای امنیت کشور در اوایل بهمن 
۱۳۵7 را در اختیار پژوهشگران تاریخ معاصر قرار داده است. 

در فایل های صوتی که منتشر شده، گفت وگوهای اعضای 
شورای امنیت کشور را به ریاست شاپور بختیار می شنویم. 
ای��ن فایل های صوت��ی از طریق پایگاه اینترنتی موسس��ه 

مطالعات و پژوهش های سیاسی قابل دسترسی است. 

بختیار مسوولی برای بخش غیرنظامی کودتای نوژه 
برگزید. گروهی کوچک به رهبری پرویز قادسی، شهردار 
س��ابق آبادان که مدتی بود ب��ا عنوان »نجات قیام ایران 
بزرگ ]نقاب[« فعالیت می ک��رد. این چنین بود که در 
پی دیداری که جواد خادم میان قادسی و شیبانی ترتیب 
داد همه اعضای ش��اخه غیرنظامی از جمله ش��یبانی و 
تیموری تحت پوشش نقاب قرار گرفتند. از بنی عامری 
هم خواسته شد شاخه نظامی »نقاب« را تشکیل دهد. 
رهبران نقاب در کنار جذب گروهی 700 تا 8۵0 نفره از 
نظامی��ان و حدود ۴00 نیروی غیرنظامی، تاش کردند 
از میان برخی چهره های متنفذ سیاس��ی و مذهبی نیز 
حامیان��ی برای خود پیدا کنند. تاش هایی که به گفته 
برخی کودتاچیان از جمله تیموری، شیبانی و قادسی، 
به حمایت آیت اه سیدکاظم شریعتمداری، مرجع تقلید 
از کودت��ا انجامید. مارک گازیوروس��کی در مقاله ای در 
شماره نوامبر ۲00۲ مجله میدل ایست می نویسد: »ظاهراً 
آیت اه شریعتمداری پذیرفت از نقشه پشتیبانی کند و 
س��خنرانی ای در حمایت از آن ضبط ک��رد که قرار بود 
بعد از پیروزی عملیات از رادیو و تلویزیون پخش ش��ود. 
احمد مدنی، دریادار بازنشس��ته ای که در دولت بازرگان 
وزیر دفاع و فرماندار خوزستان بود و در اسفند ۱۳۵8 به 
مجلس راه یافته بود هم پذیرفت از نقشه حمایت کند، 
اگرچه اعتقاد داشت نظام اسامی هنوز خیلی محبوب تر 
از آن اس��ت که بشود سرنگونش کرد. یحیی فیروزی به 
مس��عود رجوی، رهبر مجاهدین خلق که از بستگانش 
بود، خیلی سربسته از نقشه شان گفت اما گفت وگوی شان 

بی نتیجه بود«.

به نوشته گازیوروس��کی، »اوایل تیرماه بود که کمیته 
مرکزی نقاب به این نتیجه رس��ید که عملیات را روز ۱8 
تیر اجرا کند، یکی، دو روز قبل از آغاز عملیات، کمیته به 
نیروهایی نظامی که قرار بود آغازگر عملیات باشند، گفت 
کی و کجا به همدیگر ملحق ش��وند. اعضای کمیته توافق 
کردن��د تا پیش از انجام عملی��ات، هیچ جزئیاتی به دیگر 
کسانی که درگیر این نقش��ه بودند، چه در ایران و چه در 

پاریس بروز ندهند«.
س��ران کودتا از طریق بختیار ب��ا »کومله« و »حزب 
دموک��رات« نی��ز تماس گرفتن��د و بختی��ار در جریان 
ماقات هاي متعدد با قاسملو و عز الدین حسیني موافقت 
آنها را جلب کرده بود. کودتاچیان با جریان هاي سیاسي 
دیگر نیز مصالحه کرده بودند: »... توضیحي که مهندس 
قاضي به تیمسار مهدیون و محققي مي داد به این ترتیب 
بود ک��ه ما در حال مذاکره با هر دو گروه هس��تیم؛ هم 
مجاهدین و هم فداییان خل��ق. مي گفت که با فداییان 
خلق ما زیاد تمایلي نداریم چون مارکسیست هستند... 
ولي با مجاهدین خلق نه، صحبت کردیم و به این نتیجه 
رسیدیم که در آن روز از آنها بخواهیم که به نفع ما وارد 
کار نش��وند، ما احتیاجي نداریم که آنه��ا به نفع ما وارد 
عمل بش��وند... وي مي گفت ما این قول را از مجاهدین 
خلق گرفته ایم که آن روز بي طرف بمانند، در عوض اینکه 
آن روز بي ط��رف مي مانند به  آنها قول داده ایم که آزادي 
فعالیت سیاسي داشته باشند و هر نوع فعالیت سیاسي که 
بخواهند در نهایت آزادي انجام بدهند«. »طبق اسناد و 
مدارکي که به دست آمده، تماس هایي میان کودتاگران و 
موسي خیاباني صورت گرفته بود و ضمن پیشنهادي که 
رهبران کودتا به سازمان مجاهدین داده بودند، موافقت 
شده بود که س��ازمان مجاهدین در مقابل پستي که به 
مس��عود رجوي واگذار مي ش��ود، به نف��ع کودتاگران از 
موضع گیري در مقابل عمل کودتا خود را کنار بکش��د«. 

)کیهان هوایي، ۱۳6۵/۴/۲۵(

ناصر رکن��ی)از اعضای حلقه 
اول کودتا( در بخشی از اعترافاتش 
درب��اره رابطه حم��ات عراق به 
ایران در بهار سال ۱۳۵۹ با طرح 
کودتا می گوید: »آش��نایی کامل 
آمریکا با امکانات و مشخصات و 
نارس��ایی های ارتش ایران باعث 
می شد پیش��نهادات بنی عامری، 
مهدیون و محققی به سرعت مورد 
قبول قرار گرفته و روی آن اقدام 
ازم ب��ه عمل آید. برای روش��ن 
ش��دن مطلب ناچارم یک مسأله 
را دقیقاً ش��رح دهم… محققی 
و مهدی��ون نگران ای��ن موضوع 

بودند ک��ه چنانچه روابط خصمانه ای��ران و عراق به حالت 
عادی بازگردد، مهمات سنگین هواپیماها از روی آنها پیاده 

ش��ده و به انبارها منتقل شود، در 
نتیجه در روز کودتا، هواپیماهای 
مسلح در اختیار نخواهد بود و به 
حکومت جمهوری اسامی فرصت 
مجهز شدن و مقابله داده خواهد 
شد. به همین جهت به بنی عامری 
پیشنهاد کرد که از طریق پاریس 
این مش��کل حل ش��ود تا حالت 
خصمانه همچنان داغ نگه داشته 
ش��ود. حمات گاه به گاه هوایی 
ی��ا توپخانه ارتش ع��راق در بهار 
از کودت��ا(،  )قب��ل  س��ال۱۳۵۹ 
ناش��ی از درخواست بنی عامری و 
هماهنگی نمایندگان »س��یا« و 
»موس��اد« و عراق بود تا ارتش و نیروی هوایی ایران مجبور 

باشند هواپیماها را در زیر مهمات سنگین نگه دارند.

همراهان بختیار در کودتای نوژه

کومله، دموکرات، مجاهدین و فداییان

از طریق پاریس

موساد بختیار را فراری داد

ریش بزی روی صورت مرغ توفان

هشداری به بختیار:

این فایل را گوش کنید!آقای »شاه« پور! تا دیر نشده به طرف ملت برگردید

مرغ توفان چگونه در کنار صدام و مقابل مردم ایستاد؟

ضد ملی

تاش های بختیار برای مقابله با جمهوری اسامی از آغازین روزهای خروجش از 
ایران آغاز شد. او که حتی خروج خود را مدیون سرویس های جاسوسی بود، در ادامه 
نیز از حمایت آنان بی بهره نماند، به نحوی که به تعبیر یکی از ایرانیان مهاجر»در پول 
غلت می زد«. چندسال پیش وزیر مسکن و شهرسازی کابینه شاپور بختیار فاش کرد 
که فرار ماهرانه بختیار توسط موساد )سازمان اطاعاتی اسرائیل( سازماندهی و اجرا 
ش��ده بود. از مرداد ۱۳۵8 و پس از دوران اختفای شاپور بختیار و خروج پنهانی اش 
از ایران و آشکار شدنش پس از شش ماه اختفا و آغاز مجدد فعالیت های سیاسی او 
در فرانسه، وزارت خارجه بریتانیا درباره او و فعالیت هایش گزارش هایی را تهیه کرده 
اس��ت. بر اساس گزارش دوم آگوست ۱۹80 )۱۱ مرداد ۱۳۵۹( فرانسیس گری  یه، 
یکی از مسؤوان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، بختیار در نخستین کنفرانس 
مطبوعاتی خود در پاریس، خود را با ژنرال ش��ارل دوگل مقایسه کرد و گفت او نیز 

همچون دوگل برای رهایی کشورش از اشغال مبارزه می کند. 
ام��ا نکته ای قابل تامل در گزارش  »گری  یه« وجود دارد. در این گزارش همزمان 
شدن آغاز فعالیت های علنی سیاسی بختیار در پاریس با سخنان انتقادی اخیر آیت اه 
کاظم ش��ریعتمداری درباره لزوم خودداری روحانیان در مداخله در امور غیردینی و 
دیدارهای ش��ریعتمداری با آیت اه حسن قمی و آیت اه عبداه شیرازی، ۲ مرجع 

منتقد دیگر در مشهد قابل توجه ارزیابی شده است.
اگرچه در مقطع ابتدایی گزارش وزارت خارجه بریتانیا، شخصیت بختیار با تعبیر 
»یک گزینه ضعیف« تحلیل می شود اما این گزاره نیز در گزارش ها رعایت می شود که 

او را نباید به طور کامل از داستان خط زد. 
بختیار خط نمی خورد و حمایت ها از او در قالب های مختلف انجام می ش��ود، به 
نحوی که جلس��ات مکرر او با وابستگان به سرویس های جاسوسی موجب می شود 
تلق��ی ای از خودش پیدا کن��د و خود را رهبر مقاومت در تبعید معرفی کند. این در 

حالی بود که ضعف شخصیتی بختیار بر همگان آشکار بود. 
هنری پرکت، افس��ر مسؤول امور سیاس��ی و نظامی سفارت آمریکا در تهران در 
س��ال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵ و مسؤول میز ایران در وزارت امور خارجه ایاات متحده 
در سال های پرالتهاب ۱۳۵7 تا ۱۳۵۹، در گفت وگویی تصریح می کند: وقتی شاه از 
ایران رفت و بختیار نخست وزیر شد، »ماروین کلب« در اخبار شبانه اش بخشی را به 
وضعیت ایران اختصاص داد و آنجا گفت: »سیاست رسمی ایاات متحده حمایت از 
دولت بختیار است. اما اگر از افسران وزارت امور خارجه بپرسید، می گویند او مطلقاً 
هیچ بختی ندارد. در نتیجه این سیاس��تی است پوک و توخالی که آدم های آشنا با 

مسائل ایران تأییدش نمی کنند«. )تاریخ ایرانی( 
اینکه بختیار می تواند کاری از پیش ببرد، متوهمانه بود اما با حمایت های آشکار و 
نهان برخی که در اسناد وزارت خارجه بریتانیا به اسامی آنها اشاره شده است، همراه 
شد؛ همراهی ای که ماه های بعد در یک »کودتا« علیه جمهوری اسامی ظهور و بروز 

بیشتری پیدا کرد. 
اوای��ل تیر۱۳۵۹، »جولی��ان ایمری« و »پیتر تمپل موری��س«، از اعضای حزب 
محافظه کار در پارلمان بریتانیا، دیدارهایی جداگانه با اویسی و بختیار درباره مناسبات 
آنها با فضای داخلی ایران داشتند. این دیدارها در فاصله ای کمتر از ۲ هفته قبل از 

شکست کودتای نوژه در ایران اتفاق افتاده است. 

بر اساس یک گزارش دیگر از اسناد وزارت خارجه بریتانیا، از ]ارتشبد[ فریدون جم 
و ]دریادار[ احمد مدنی به عنوان حامیان بختیار یاد شده و عنوان شده که مدنی اکنون 
مخفی شده است. دیپلمات بریتانیایی در توضیح خود بر این گفت وگو ضمن تعجب از 
موضع مدنی به دلیل اینکه هنوز در ایران است، نسبت به فعالیت جم در گروه بختیار 
نیز ابراز تردید کرده است. همچنین از گروهی به نام »نقاب« ]نجات قیام ایران بزرگ[ 
یاد ش��ده که دارای یک ش��ورای ۱۵ نفره در داخل ایران بوده و در زمان ارسال این 
گزارش مدعی شده بودند در حال تدارک بازگرداندن بختیار به ایران طی ۳ ماه آینده 
هستند؛ تاشی که به کودتای نوژه نیز مرتبط است، چرا که همین گروه مسؤولیت 
کودتای نوژه را نیز بر عهده گرفت که ۱8 تیر/ ۹ جوای و در فاصله گفت وگوی ویتلی 

با خادم و دیدار ویتلی با گری  یه، خنثی و با شکست مواجه شد.
در این گزارش از قول خادم این موضوع مطرح ش��ده است که »بختیار مطمئن 
است موقعی که زمانش فرا برسد، )آیت اه( شریعتمداری از او حمایت خواهد کرد«.

کمی قبل تر از کودتای نوژه، آمریکا در تجاوز طبس شکس��ت خورده و به فکر 
جبران بود. س��یا همزمان با برنامه ریزی برای طبس، از ماه ها قبل به کودتای نوژه 
و حمایت از س��ران این کودتا پرداخته بود. سیا حتی زمینه های حمایت برخی در 
ایران را از مدت ها پیش رصد می کرد. در کتابی مس��تند با عنوان حمایت آمریکا از 
گروه های میانه رو در ایران، آمده اس��ت: ۲۹ اکتبر ۱۹7۹ )هفتم آبان۱۳۵8( رئیس 
پایگاه س��یا در تهران، گزارش زیر را برای »استانس��فیلد ترنر« رئیس سازمان سیا، 
ارسال می کند: »شما از من خواستید که در یک فرصت راجع به امکانات اعمال نفوذ 
در جریان امور اظهارنظر کنم. من نظر خود را فقط به طور حاش��یه ای و جزئی و تا 
زمان��ی که ارتش دوران نقاهت خود را طی کند، اعام می کنم و این هم مرحله ای 
است که برای طی آن از دست ما تقریباً کاری ساخته نیست. کاری که از دست ما 
برمی آید و من هم اکنون درگیر آن هس��تم، این اس��ت که سران بالقوه یک ائتاف 
متشکل از لیبرال های سیاسی، چهره های دینی میانه رو و سران نظامی متمایل به 
غرب - هنگامی که ظهورشان شروع شد- را شناسایی کنیم و آماده حمایت از آنها 
شویم. کسی که بیش از دیگران احتمال داده می شود این ائتاف را سرعت بخشد، 
آیت اه شریعتمداری است«. درباره نقش سازمان »سیا« و سایر کشورهای خارجی 
در این کودتا، ستوان ناصر رکنی در اعترافاتش می گوید: »۲ الی ۳ ماه بعد از پیروزی 
انقاب، نخس��تین تماس بین مأموران سیا و یکی از دوس��تان بنی عامری در اروپا 
برقرار می ش��ود و آنها بنی عامری را با بختیار مرتبط می سازند. تمام هماهنگی های 
ازم بین کشورهای عضو بازار مشترک اروپا و ستاد دکتر بختیار در پاریس از طریق 
»سیا« انجام می شده است. هماهنگی بین اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه نظیر 
عربستان، مصر و عراق نیز توسط نماینده سازمان »سیا« که در دفتر دکتر بختیار در 

پاریس است انجام می شده است«.
کودتای نوژه شکست می خورد اما بختیار به فاصله کوتاهی پشت صدام می ایستد 
و از حمله به ایران دفاع می کند. او در گفت وگویی با بی بی سی در ۲ مرداد ۱۳۵۹ )۳ 
روز قبل از درگذشت شاه( ، برای حمله عراق به ایران زمینه سازی می کند و می گوید: 

متاسفانه ایران روز و شب به عراق حمله می کند. 
بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا ۲۲ مهر در یک گزارش سری از اقدامات 
مورد نظر بختیار و اویسی در برخورد با آغاز جنگ اینگونه سخن گفت: »بروز جنگ 

با توجه به دامنه کمک هایی که آن دو )اویسی و بختیار( از عراق دریافت کرده اند 
موجب سردرگمی آنان شده است. آنها احتماا وسوسه شده اند تا به ایران برگردند 
و با کمک عراق اداره بخش های اش��غالی خوزستان یا کردستان را در اختیار خود 
بگیرند«. در این گزارش ها، درباره وضع مالی ۲ سیاستمدار تبعیدی، ذکر شده که 
ظاهرا هیچ یک از ۲ رهبر مش��کل مالی نداشته اند و آنان احتماا از سوی ایرانیان 
ثروتمند تبعیدی حمایت می ش��وند. همچنین در این گزارش تصریح می ش��ود: 
»بختیار هم تماس نزدیکی با عراقی ها برقرار کرده و یک یا چند ماقات دوستانه 
هم با صدام حسین داشته است. قدردانی بختیار از نیات صدام حسین، واقعا همانند 

اویسی است«.
 در گزارشی سری »دیوید میرز« مسؤول بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به 
تاریخ سوم مهر، خبر از سفر بختیار به عراق در آستانه حمله نظامی عراق به ایران )۲۲ 
س��پتامبر/۳۱ شهریور( می دهد. در ادامه این گزارش عنوان شده عراق از اپوزیسیون 
ایرانی خواسته تا در جبهه های نبرد پشت سر نیروهای عراقی حاضر شوند تا دولت 

خود را در مناطق اشغالی تشکیل دهند.
مجید تفرش��ی، پژوهشگر تاریخ با اشاره به اس��ناد آزاد شده آرشیو ملی بریتانیا 
می گوید: بختیار و اویسی به حکومت صدام مشورت داده بودند که ارتش عراق قادر 
است ظرف یک هفته خاک ایران را اشغال کند و در عرض یک ماه جمهوری اسامی 

سرنگون خواهد شد.
اگرچه نه س��رنگونی جمهوری اسامی و نه تش��کیل دولت مورد انتظارِ بختیار، 
اویسی، سلطنت طلبان، صدام و سیا، موساد و سرویس های جاسوسی دیگر، هیچ گاه 
اتفاق نیفتاد اما نام شاهپور بختیار با خیانت همردیف شد؛ کسی که با ادعای ملی بودن 
و مصدقی بودن نخست وزیر شد و نهایتا در جنگی که صدام علیه همین ملت و ملیت 

صورت داده بود، پشت او ایستاد. 

خاطرات یک آمریکایی درباره انتصاب بختیار

جدی اش نگرفتند!

اوای��ل ژانویه ۱۹7۹ ]اواس��ط دی ماه 
۱۳۵7[ نمی دانم سالیوان به شاه پیشنهاد 
داد کش��ور را ترک کند یا ایده خود شاه 
بود یا اصاً پیش��نهاد کسی دیگر به شاه 
بود، به هر حال ش��اه گف��ت می خواهد 
کش��ور را ترک کند. از من پرسیدند آیا 
فکر خوبی است؟ گفتم به نظر من مردم 
ایران که خوشحال می شوند. برایش جایی 
پیدا کردیم که برود؛ عمارت والتر اننبرگ 
در کالیفرنی��ا. اننبرگ گفت عمارت یک 
ماهی در اختیارم��ان خواهد بود اما بعد 
قرار است عروسی ای در آن برگزار شود و 
مجبور است پسش بگیرد. خب! خوب بود 
دیگر. به شاه گفتیم آنجا را برایش داریم 
و او ه��م چمدان بس��ت و حول و حوش 
۱۵ ژانویه بود که با هواپیما رفت به مصر. 
وقت رفتن کس��ی به وی توصیه کرد از 
خاورمیانه بیرون ن��رود. نمی دانم زاهدی 
بود یا برژینس��کی که به ش��اه گفت در 
منطقه بماند چون یک بار، س��ال ۱۹۵۳ 
]۱۳۳۲[ که کشور را ترک کرده و به رم 
رفته بود، آمریکایی ها موفق ش��ده بودند 
ت��اج و تخت��ش را نجات بدهن��د و حاا 
هم باز می توانستند این کار را بکنند. به 

نظرم فکر می کرد ممکن است ما طرحی 
برای نجات س��لطنتش داش��ته باشیم. 
برای همین بهتر ب��ود   همان نزدیکی ها 
بمان��د تا بتواند بعد از اینکه آمریکایی ها 
شعبده شان را رو کردند، پیروزمندانه به 
ایران برگردد. چند روزی را در مصر ماند؛ 
س��ادات یکی از بهترین رفقایش بود اما 
چون خود سادات هم گرفت  و گیرهایی 
با اسام گراهای مصر داشت، شاه راهش 
را کش��ید و با هواپیما رفت به مراکش. 
روز ۱۱ فوری��ه ]۲۲ بهم��ن[ که انقاب 
دیگر کل بس��اط را جمع کرد، آنجا بود. 
همزمان بختیار هم جانشین نخست وزیر 
نظامی پیش از خودش )ازهاری( ش��ده 
بود. بختیار از اس��تخوان  خردکرده های 
قدیمی جبه��ه ملی بود و همیش��ه به 
نظر من آمده بود که خیلی فرصت طلب 
است. نخست وزیر شد و درجا شروع کرد 
جوری امر و نهی کردن، انگار شاه دیگر 
اصاً در معادات نیست. با این حال واقعاً 

هیچ کس جدی اش نگرفت. 
)هن�ری پرکت، مس�ؤول میز ای�ران در 
وزارت خارجه ایاات متحده در سال های 
پرالتهاب 1357 تا 1359 � تاریخ ایرانی(

جز بختیار که همچون رهبری خودخوانده در میانه مخالفان 
دم و دس��تگاهی برهم زده بود، دیگرانی هم بودند که س��ودای 
بازگش��ت داشتند. از جمله غامعلی اویس��ی، آخرین فرماندار 
نظامی تهران مش��هور به »قصاب تهران« که »ش��روع کرد به 
همکاری با سرتیپ جواد معین زاده، از نیروهای نظامی تبعیدی 
ایران و شبکه ای کوچک راه انداختند. آنان در اسفند ۱۳۵8 به 
عراق رفتند و رهبران عراقی را دیدند که قبول کردند به آنها پول، 
جا، ساح و تاسیس��ات مخابراتی برای شبکه رادیویی »صدای 

آزاد ایران« بدهند«.
ای��ن دو نفر بعد ها ش��بکه ای از افس��ران و نیروهای نظامی 
ناراضی را س��ازماندهی کردند تا منطق��ه ای نزدیک مرز ایران و 
عراق را به تص��رف درآورده و از آنجا به س��ازماندهی نیروهای 
مخالف نظام اسامی بپردازند. »آنها در اردیبهشت ۱۳۵۹ ادعا 
کردند مجموعه ای از 7 هزار افس��ر نظامی بازنشسته و ۹0 هزار 
داوطلب دیگر دارند که آماده اند نبردی مس��لحانه را آغاز کنند. 
اگرچه شک هست که شبکه ش��ان بیش از چند صد نفر عضو 

داشته است«.
جز این دو نفر، ش��هریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی هم در 
سودای برانداختن نظام انقابی بود. او که از جمله افسران نیروی 
دریایی ایران به ش��مار می آمد با وقوع انقاب و انس��داد مسیر 
بازگش��ت به کشور، دس��ت به توطئه چینی زد و نقشه ای برای 
حمله هوایی به ایران طرح ریزی کرد اما پیش از آنکه به هدفش 
دس��ت یابد در آذرماه ۱۳۵8 توسط گروهی که خود را فداییان 
اسام می خواندند، کشته شد. جز او سیدمصطفی پالیزبان هم 
»روابطی با اویسی برقرار کرد و گروه کوچکی از چریک های ُکرد 

تشکیل داد. ارتشبد بهرام آریانا هم تشکیاتی به اسم »آزادگان« 
درس��ت کرد و در ترکیه نزدیک مرز ایران، پایگاهی راه انداخت 

برای اینکه از آنجا به ایران حمله کند«.
نظامیانی که محوریت کودتای ن��وژه را برعهده گرفتند اما 
هیچ کدام از اینها نبودند؛ نه اویس��ی، نه معین زاده، نه پالیزبان 
و نه آریانا. این س��رهنگ محمدباقر بنی عامری، از بازنشستگان 
ژاندارمری بود که به همراه دوس��ت دیرینش سرهنگ عطاءاه 
احمدی، از افس��ران اطاع��ات ارتش، برنام��ه ای نظامی برای 
س��رنگونی نظام طرح ریزی کردند. آنها ابتدا به این فکر افتادند 
که برای پیش��برد اهداف شان حمایت ش��اه را جلب کنند. این 
مهم اما به خاطر آوارگی آخرین شاه ایران در کشورهای مختلف 
هیچ گاه محقق نشد و احمدی که برای دیدار با شاه به خارج از 
کشور رفته بود، »چند ماهی را در اروپا گذراند و کوشید با شاه 
ارتباط بگیرد اما موفق نبود. ش��اه از ایران، اول به مصر و بعد به 
مراکش و باهاما و مکزیک رفت«. اینجا بود که احمدی از طریق 
فضل اه امیرفضلی از فعالیت های شاپور بختیار آگاهی یافت و 
به دیدار او رفت: »احمدی با بختیار دیدار کرد و از فعالیت های 
بنی عامری برای او گفت. بختیار خواستار دیدار با بنی عامری شد 
و این بود که در شهریور ۱۳۵8، بنی عامری با هواپیما به پاریس 
رفت. بنی عامری و بختیار توافق کردند همکاری کنند. قرار شد 
بنی عامری طراحی و سازماندهی عملیات را انجام دهد و بختیار 
تامین مالی آن را به عهده بگیرد و اسمش را پای عملیات بگذارد 
و ارتباطات ازم را با دولت های خارجی حفظ کند«. )بخشی از 
مقاله مارک گازیوروسکی، شماره نوامبر ۲00۲ مجله میدل ایست 

ژورنال(

شاه با بن بست روبه رو ش��ده بود. فرح پهلوی و اطرافیان او، 
از جمله رضا قطبی رئیس تلویزیون، گردهمایی هایی داش��تند 
و بدون اطاع ش��اه، تجزیه و تحلی��ل می کردند و تصمیماتی 
می گرفتند ک��ه یکی از تصمیمات آنها گزین��ش بختیار برای 
نخست وزیری بود. یادآور شوم که بختیار، پسرخاله رضا قطبی 
بود. باید به این مطلب نیز اشاره داشته باشم آن زمان که فروهر و 
سنجابی در کنفرانس مطبوعاتی ای شرکت کردند که متعاقب آن 
بازداشت شد، بنده به عضویت هیات اجرایی جبهه ملی درآمدم و 
هر روز در دفتر فروهر در میدان فردوسی جلسه داشتیم. بختیار 
در یکی از این روز ها که من را با ماش��ینش به منزل می رساند، 
همان طور که کنار راننده نشس��ته بود برگشت و به من گفت: 
»آقای سیف! اگر دوستان بگذارند، فهرست کابینه در جیب من 
است«. در همین فاصله بود که بختیار این جمله را به من گفت. 
من خیلی توجهی نکردم اما بعد که نخست وزیر شد به دوستان 
گفتم، دعوت از سنجابی، فروهر و صدیقی سناریو بوده و اطرافیان 
ش��اه تصمیم ش��ان را گرفته و بختیار را انتخاب کرده بودند. بر 
اساس همین انتخاب بود که بختیار به من گفت فهرست کابینه 
در جیب من است. به هر حال به این دلیل بود. پیشنهاد فرح به 
ش��اه این بود که بختیار نخست وزیر شود و شاه هم پذیرفت. به 
طوری که می گویند، سخنرانی شاه که به »پیام انقاب شما را 
شنیدم« معروف شده است توسط سیدحسین نصر و با نظر رضا 
قطبی و فرح نوش��ته شده بود. آنها متن آن سخنرانی را- بدون 
اینکه شاه قبا خوانده باشد- به او می دهند و می خواند. شاه بعد 
از خواندن پشیمان می شود. قطبی به او می گوید بعد از این پیام 
شما وسط جمعیت تظاهرات کنندگان هستید. به هر حال شاه 

به مرحله ای رسید که ناگزیر شد به اطرافیان مصدق دست  دراز 
کن��د. او تا آخرین روز ها ب��ا اطرافیان دکتر مصدق مخالف بود. 
نخس��تین  نفر از طیف همکاران دکتر مصدق که ش��اه او را به 
نخس��ت وزیری دعوت کرده بود، الهیار صالح بود. من آنجا بودم 
که از طرف ش��اه آمدند و صالح را دعوت کردند اما صالح گفت 
به ش��اه بگویید زمانش گذشته است و گفت: شاه هر وقت  گیر 
می کند س��راغ ما می آید و وقتی تمام شد برمی گردد به حالت 
اول، نمی شود به حرف های او اعتماد کرد. به این ترتیب ماحظه 
می کنید در این تنگنایی که شاه در آن گیر کرده، فکر می کند 
با رجوع به آقایان جبهه ملی می تواند نجات پیدا کند. )بخشی از 

گفت وگوی خسرو سیف با روزنامه شرق(

عربس��تان س��عودی برای اجرای عملیات کودتای نوژه، یک چک ۱0 میلیون داری 
اعطا کرده بود، س��ازمان جاسوسی اسرائیل »موساد« نیز نقش مهمی در شناسایی افراد 
مخالف انقاب در داخل کشور و معرفی آنها به بختیار داشت و در پی هماهنگی های ایجاد 
شده میان نیروهای کودتا در تهران و پاریس، حمات زمینی و هوایی عراق علیه ایران با 
نزدیک شدن زمان کودتا گسترش یافت. در مقایسه با ۱۳۹ حمله ای که عراق در فاصله ۱۳ 
فروردین ۱۳۵8 تا ۳۱ فروردین ۱۳۵۹ انجام داد، از یک خرداد ۱۳۵۹ تا ۱۹ تیر ۱۳۵۹، 
۱۱۵ حمله هوایی و زمینی به ایران صورت گرفت و در روز ۱8 تیر ۱۳۵۹ منطقه باویسی، 
تپه رش، پاسگاه شورشیرین و پاسگاه انجیره مورد حمله زمینی و سومار و نخجیر مورد 
حمله هوایی رژیم عراق واقع شد. همچنین روز ۱۹ تیر ۱۳۵۹ حوالی سنندج آماج حمله 
هوایی و ارتفاعات غرب پاوه هدف حمله زمینی قرار گرفت. با این حال در همان ایام بختیار 

در گفت وگو با بی بی سی گفته بود: ایران به طور مرتب به عراق حمله می کند.

گ�روه یادآور: »دولت انگلیس به دوگل پول داد یا نداد؟« این اس�تدال 
بختیار اس�ت برای پول گرفتن از صدام، وقتی از او می پرس�ند: »گرفتن 
کم�ک دولت ص�دام در حالی که با ای�ران در حال جنگ اس�ت، آیا کار 
درستی اس�ت؟« او در ادامه »پول گرفتن« را اینطور توضیح می دهد: از 
قطب شمال تا جنوب اگر کسی برای براندازی ]امام[ خمینی، پول بدهد 

از او می پذیرم. شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی، این مقام 
را - که دیگر مقامی نبود و از نگاه بس�یاری از مردم، تحلیلگران و حتی 
آمریکایی ها، آنقدر بی ارزش شده بود که »تشریفاتی« هم تلقی نمی شد- 
در حالی بعدازظهر 22بهمن 57، با خروج از س�اختمان نخس�ت وزیری 
ت�رک کرد که »نهض�ت ادامه دارد« را خطاب ب�ه آنهایی که تا آن لحظه 

همراهش بودند، ش�عار داد. نهضت ادامه داشت اما نه برای آنچه بختیار 
به آن می اندیشید؛ نهضت برای کسانی که مقابل بختیار ایستاده بودند، 
او و شاه را بیرون کرده بودند و حاضر بودند پای حکومت نوپای جمهوری 
اسامی بایستند، ادامه داشت. بهانه این شماره یادآور، آغاز به کار بختیار 

در نخست وزیری رژیم پهلوی است. 

10 میلیون دار بختیار گزینه که بود؟همراه با قصاب تهران
از کیسه خلیفه سعودی

 یکی دیگر از نقاط سیاه کارنامه بختیار همراهی او با اویسی آخرین فرماندار نظامی 
تهران است که به قصاب تهران مشهور شده بود.

  گفت وگو با علیرضا نوری زاده ضدانقاب خارج نشین

 همراهی بختیار با محمدرضا پهلوی و فرح هنگام خروج از ایران

تاش های بختیار 
برای مقابله با 

جمهوری اسامی 
از آغازین روزهای 
خروجش از ایران 
آغاز شد. بختیار 

در نخستین 
کنفرانس 

مطبوعاتی خود 
در پاریس، خود 
را با ژنرال شارل 

دوگل مقایسه 
کرد و گفت او نیز 

همچون دوگل 
برای رهایی 

کشورش از اشغال 
مبارزه می کند
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تقدیر کارگران کرمانشاهی 
از مدیرعامل بانک ملت

جمعی از کارگران کارخانجات نساجی کرپ ناز 
کرمانش��اه با در دس��ت گرفتن پاکاردهایی، از 
بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و استاندار کرمانشاه 
قدردانی کردند. نزدیک ب��ه ۷۰ نفر از کارکنان 
کارخانجات کرپ ناز با امضای توماری تشکرآمیز 
بابت تحقق یکی از خواس��ته های جدی خود از 
سال های گذش��ته، از بیگدلی، مدیرعامل بانک 
ملت به عنوان سهامدار این مجموعه و استاندار 
کرمانشاه و پیگیری های موثر آنان سپاسگزاری 
کردند. کارگران نساجی کرپ ناز با بیان این نکته 
که موضوع بهره مندی از قانون مش��اغل سخت 
و زی��ان آور به یکی از دغدغه های جدی آنان در 
سال های گذشته تبدیل و تحقق آن در ٥ سال 
گذش��ته با مش��کات فراوانی روبه رو شده بود، 
افزودند: در مقام ایفای وظیفه و حق شناسی بر 
خود ازم می دانیم از مساعدت های مدیرعامل 
بان��ک ملت برای صدور دس��تورات مقتضی در 
جهت رفع نگرانی های کارگران زحمتکش این 
مجموعه صنعتی، اعضای هیات مدیره هلدینگ 
بهساز مشارکت های ملت، مدیرعامل کارخانجات 

کرپ ناز و استاندار کرمانشاه قدردانی کنیم. 

معرفی برندگان مسابقه دانشجویی 
»ایده ملت«

مس��ابقه ایده ملت که از س��وی بانک ملت با 
موض��وع تدوین برنامه بازاریابی و تبلیغاتی برگزار 
ش��د، با معرفی 3 برنامه برت��ر از میان ۷۰ برنامه 
ارائه شده به کار خود پایان داد. در مراسم اختتامیه 
این مسابقه که با حضور علیرضا لگزایی قائم مقام 
مدیرعامل بانک ملت و جمعی از مدیران ارشد این 
بانک و همچنین سهرابی رئیس دانشکده مدیریت 
دانش��گاه تهران و تعدادی از اعضای هیات علمی 
این دانشگاه برگزار شد 3 تیم »دهه شصتی های 
خاق«، »بنچم��ارک« و »ش��ریف مارکترز« به 
ترتیب مقام های اول تا س��وم را کس��ب و جایزه 
نقدی ۲۴، ۱٥ و ۹ میلیون تومانی خود را در قالب 
چک جام بانک ملت دریافت کردند. علیرضا لگزایی 
در اختتامیه این مسابقه دانشجویی- تخصصی با 
قدردانی از همکاری دانشگاه تهران بویژه دانشکده 
مدیریت این دانشگاه، ارتباط بانک ملت و دانشگاه 
را ارتباط��ی عمیق و باس��ابقه توصیف ک��رد و از 
حمایت کامل مدیرعامل و هیات مدیره این بانک 

از همکاری با واحدهای دانشگاهی خبر داد. 

خوزستانبانک

 رونمایی از ربات پرنده صنعتی 
UAV در سد شهید عباسپور

رب��ات پرن��ده صنعت��ی UAV ب��ه منظور 
کاربردهای مختلف در س��د ش��هید عباس��پور 
طراحی، ساخته و در سازمان آب و برق خوزستان 
رونمایی، بررسی و تست پروازی شد. ربات پرنده 
صنعت��ی UAV به منظور بازرس��ی بدنه س��د 
شهید عباس��پور، بازرس��ی محوطه میدانی سد 
و نی��روگاه، نمونه ب��رداری از آب دریاچه در نقاط 
مختلف و موقعیت یابی دقی��ق در نقاط مختلف 
جغرافیایی س��د و نیروگاه طراحی و ساخته شده 
است.  قرارداد س��اخت این پروژه در سال ۱3۹٥ 
به ارزش ۴۰ میلیون تومان منعقد شد. بر اساس 
این گ��زارش، پس از تس��ت پرواز، جلس��ه ای با 
حضور مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان، 
مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور و معاونت 
پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد ایذه در سالن 
جلس��ات دفتر پژوهش های کاربردی س��ازمان 
برگزار ش��د.  مدیر دفتر پژوهش های کاربردی با 
ابراز خرسندی از اینکه ربات پرنده صنعتی حاصل 
دس��ت پژوهشگران داخلی اس��تان است، گفت: 
تجاری س��ازی آن می تواند در تولید اشتغال موثر 
باش��د. مهرداد حیدری نگاه مثبت، وسعت دید و 
دوراندیشی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
را موتور محرکه ای برای مسؤوان سازمان خواند 
تا بتوانند به بهترین نحو تکنولوژی های روز دنیا را 

مورد بهره برداری قرار دهند.

پیام تبریک مدیرعامل بانک 
اقتصادنوین به مناسبت سال نو میادی

علیرضا بلگوري، مدیرعامل بانک اقتصادنوین 
در پیامي میاد حضرت مس��یح)ع( و آغاز سال 
۲۰۱۹ میادي را تبریک گفت. به گزارش روابط 
عمومي بان��ک اقتصادنوین در متن پیام علیرضا 
بلگوري آمده اس��ت: آغاز س��ال نو در بسیاري از 
کشورهاي جهان همزمان با میاد پیامبري است 
از جنس صلح و انسان دوستي. از این رو آغاز هر 
سال میادي براي موحدان پاک اندیش و رهروان 
طریق توحید یادآور حرم��ت، مهرباني و اخاق 
است. اینجانب زادروز حضرت عیسي مسیح)ع( 
و آغاز سال ۲۰۱۹ میادي را به همه مشتریان و 
همکاران ارجمند مسیحي تبریک و تهنیت عرض 
کرده، سالي سرش��ار از الطاف خداوندي را براي 

ایشان آرزو دارم.

بانک

4 دهه تأخیر در پرداختن به اقتصاد اسامی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
با اشاره به اینکه س��ال گذشته برای مشورت در باب 
ابعاد فقهی اقتصاد اسامی سراغ چند تن از علما رفته 
اس��ت، تأکید کرد: از می��ان علمایی که به آنها رجوع 
کردیم، فقط آیت اه سبحانی به درخواست ما پاسخ 
داد. به گزارش ایکنا، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه 
چهارشنبه، ۱۲ دی، در نشست علمی اقتصاد در الگوی 
اس��امی که به همت گروه مطالعاتی اقتصاد اسامی 
وابس��ته به مرکز الگوی اس��امی- ایرانی پیشرفت و 
مجمع روش��نگری و مطالبه گری طاب و روحانیون 
انقاب اسامی وابس��ته به گروه »مثل عمار« برگزار 

شد، گفت: خیلی خوشحالم که طاب به این مباحث 
ورود کردند و در حیطه مبانی اقتصاد اسامی دغدغه 
پیدا کردند اما  ای کاش این دغدغه ۴۰ سال قبل ایجاد 
شده بود؛ متأسفانه در پرداختن به اقتصاد اسامی ۴ 
دهه تأخیر داشته ایم. وی در باب قیمت گذاری کاا در 
بازار سرمایه ابراز کرد: قیمت براساس مکانیزم عرضه و 
تقاضا تعیین می شود ، نه به صورت دستوری، هرچند 
ممکن است در عمل مشکاتی باش��د. بازار سرمایه 
عبارت اس��ت از ش��فافیت اطاعاتی که براساس آن 

تخصیص بهینه منابع انجام می شود. پورابراهیمی با 
اشاره به اینکه سال گذشته جهت اخذ مشورت در باب 
ابعاد فقهی اقتصاد اسامی سراغ چند تن از علمای گاه 
معترض به نظام بانکداری موجود رفته بود، بیان کرد: 
از میان علمایی که به آنها مراجعه کردیم، فقط آیت اه 
سبحانی به درخواست ما پاس��خ داد و جزوه ای چند 
صفحه ای به ما داد، لذا به علت نداشتن تئوری کارآمد، 
مجبوریم در سطحی که در دسترس داریم عمل کنیم 
که نتیجه  آن بقای مش��کات فعلی است. وی ادامه  

داد: کشورهایی مانند عربس��تان، پاکستان، مالزی و 
حتی مسلمانان انگلیس سیستم بانکداری اسامی و 
غیرربوی دارند و قابل الگوبرداری هستند. وی با اشاره 
به اینکه تصور شما از بازار سرمایه با واقعیت فرق دارد، 
اظهار ک��رد: از نظر من، اصطاح��ات و تعابیر به کار 
رفته در باب س��رمایه داری علمی و تخصصی نیست، 
لذا ابتدا باید سعی کنیم به زبان مشترکی برسیم. وی 
همچنین با بیان اینکه این مباحث نیاز به وقت و تعمق 
بسیار دارد، بیان کرد: در مباحث بورس و سرمایه اول 
برداشت های تان را از بازار سرمایه شفاف کنید و بعد به 

اصاح بپردازید. 

حمایت از کارآفرینان در زمینه مشاغل خانگی از 
اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت و ازمه آن همدلی، 
همکاری و ارائه تس��هیات بیشتر برای شکوفا شدن 
استعدادهای افراد در کنار ایجاد اشتغال و درآمد است. 
به گزارش فارس، شهرستان دماوند نیز مانند بسیاری 
از شهرس��تان های کشور، افراد مستعد و خوش ذوقی 
را در دام��ان خود پرورش داده اس��ت. تعبیر مش��اور 
فرماندار شهرس��تان دماوند در ام��ور بانوان و خانواده 
از کارآفرین��ی، ایجاد محیط مناس��ب ب��رای ظهور و 
رش��د کس��ب و کار و خلق ارزش افزوده اس��ت. لیا 
زعفرانی معتقد اس��ت کارآفرینی مقوله ای متفاوت از 
اش��تغال زایی است، چرا که کارآفرینی به مثابه ایجاد 
زیرساخت مناسب، تاب آوری اجتماعی و توان افزایی 
در جهت بقا و پایداری کسب و کار است. وی افزود: از 
آنجا که اشتغال زایی بر عهده دولت است و کارآفرینی 
بیش��تر در حوزه بخش خصوصی شکل می گیرد، با 
توج��ه به تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد 
مقاومت��ی و کارآفرینی، نیازمن��د برنامه ریزی مدون، 
مستمر و حمایت همه جانبه از تولیدات ملی هستیم، 
از ای��ن رو دولت و م��ردم باید در کنار هم برای ایجاد 
اشتغال و حمایت از تولید ملی تاش کنند.  زعفرانی 
ادامه داد: در شهرستان دماوند در حوزه بانوان، شاهد 
انجام فعالیت هایی با همکاری ادارات و جمعی از بانوان 
خاق و کارآفرین هستیم؛ در این زمینه، نخستین قدم 
شناسایی بانوان توانمند و کمک به ارتقای توانمندی 
آنهاس��ت که در این میان ۱3۰ نفر از بانوان کارآفرین 
در شهرستان دماوند شناسایی شده اند. وی از برپایی 
۲ همایش کارآفرینی، اش��تغال خانگی، استارت آپ و 
آشنایی با روش های کس��ب و کار به عنوان اقدامات 

انجام ش��ده در شهرس��تان دماوند نام ب��رد و گفت: 
اردیبهشت ماه سال جاری همایشی با حضور ۴۰۰ نفر 
از بانوان کارآفرین در این شهرستان برگزار شد که در 
این میان مهم ترین محورهای آن به بانوان خوداشتغال 
بویژه در حوزه های قالیبافی، تولید محصوات خانگی 
ارگانیک و خش��کبار اختصاص داشت.  وی ادامه داد: 
بیشتر کارآفرینان شهرستان دماوند به صنعت قالیبافی 
می پردازند که در این باره نیاز به بررسی و تجمیع آنها، 
ساماندهی تولیدات و تشکیل کارگروهی اختصاصی در 
این زمینه است. فاطمه سامعی، هنرمند دماوندی۱۲ 
سال است در زمینه تابلوسفال فعالیت دارد. وی اظهار 
داش��ت: متأسفانه در این منطقه آنچنان که شایسته 
اس��ت، از این هنر استقبال نمی شود و شاید دلیل آن 
عدم فرهنگ سازی در این زمینه باشد، چراکه این هنر 

حاصل زحمات دستان هنرمند است. همچنین فرح 
خلیلی، از دیگر هنرمندانی است که در زمینه حوله بافی 
در شهرستان دماوند فعالیت می کند. او با بیان اینکه 
تهیه وس��ایل و مایحتاج مربوط به صنعت حوله بافی 
دش��وار است، گفت: متأس��فانه ما با مشکاتی مانند 
نبود فضای مناسب برای انجام کار مواجهیم و نیازمند 
حمایت مالی از سوی مسؤوان هستیم. این هنرمند 
کیانی عنوان کرد: اگر بانوان به حمایت مسؤوان در 
این زمینه یقین داشته باشند، مسلماً استقبال بیشتری 
از هنر حوله بافی می کنند؛ انتظار ما ایجاد پشتوانه مالی  
و بازار فروش برای ارائه محصوات است.  مرضیه عربی، 
یکی از بانوان کارآفرین و سرپرست خانواری است که با 
استفاده از تسهیات کمیته امداد و صندوق کارآفرینی 
امید، اقدام به برپایی کارگاه استیجاری و ایجاد اشتغال 

برای 6 نفر از بانوان منطقه کرده اس��ت. وی اینگونه 
از مش��کات خود می گوید: ۴ س��ال است در زمینه 
تولید نان و شیرینی، سبزیجات، پیازداغ، ترشیجات، 
رب گوجه فرنگی و خشکبار فعالیت می کنم؛ در ابتدا 
6 نف��ر از بانوان جویای کار را مش��غول به فعالیت در 
کارگاه کردم اما متأسفانه به دلیل مشکات اقتصادی 
و کاه��ش درآمد، در حال حاض��ر، تنها 3 نفر در این 
کارگاه فعالیت می کنند. بانوی کارآفرین منطقه مشاء 
ضمن تشکر از حمایت مسؤوان شهرستان دماوند در 
این مدت گفت: افراد جویای کار بس��یاری به کارگاه 
من مراجعه می کنند اما برای توسعه فعالیت نیازمند 
دستگاه  دیگری هستم که ازمه آن دریافت تسهیات 
اس��ت. افخم منفرد نیز هنرمند دماوندی است که به 
مدت ۴ سال در زمینه تابلوفرش فعالیت دارد. وی در 
این باره اظهار داشت: با سرمایه گذاری شخصی اقدام 
به برپایی کارگاهی در این زمینه کردم و در این راستا 
اموری مانند آموزش، تهیه آلبوم کار و معرفی این هنر 
را مدنظر قرار دادم. وی افزود: متأس��فانه در سال های 
اخیر به دلیل رش��د نرخ تورم و مش��کات اقتصادی، 
مجبور به متوقف کردن فعالیت خود ش��دم، چرا که 
قیمت مواد اولیه مانند نخ با افزایش مواجه شده و به 
تبع آن پرداخت دس��تمزد و هزینه فروش تابلوفرش 
نیز افزایش یافته است و بیشتر افراد قادر به تهیه آن 
نیستند؛ از این رو کارگاه از حالت تولیدی به آموزشی 
تغییر کرده است. هنرمند دماوندی تصریح کرد: زمانی 
که کارگاه به صورت تولیدی فعالیت داش��ت، به طور 
میانگین ۱۰ تا 3۰ نفر مشغول به کار بودند اما در حال 
حاضر فعالیت ما محدود به آموزش و در نهایت دریافت 

تعداد کمی سفارش  بافت است. 

مسؤوان با حمایت های ویژه، مشاغل خرد و خانگی را دریابند

مشکات اقتصادی گریبانگیر کارآفرینان دماوندی

ادامه از صفحه اول
... بدون هیچ گونه تغییر 
کاهش��ي یا افزایش��ي، ٥۰۰ میلیارد تومان بوده 
اس��ت. یعني تغییر میزان س��هام دول��ت در این 
ش��رکت ها، ورود ی��ا خروج یک ش��رکت به این 
لیست یا نوس��انات اقتصادي مختلف، هیچ گونه 
تغییري بر این امر نداشته است و همیشه به میزان 
٥۰۰ میلیارد تومان سود پیش بیني  شده است. به 
عبارت دیگر، از نظر سازمان برنامه و بودجه میان 
اینکه دولت سال ها سهامدار 3 بیمه بزرگ آسیا، 
البرز و اتکایي امین بوده و هر س��ال از آنها س��ود 
دریافت مي کرده است با اینکه اواخر سال ۱3۹6 
سهام دولت در این شرکت ها فروخته شده است، 
فرقي وجود ندارد و ب��ه هر حال در لوایح بودجه 
قبل و بع��د از آن، دولت ٥۰۰ میلیارد از مجموع 

این ش��رکت ها س��ود دریافت خواهد کرد! نکته 
جالب تر اینکه بررس��ي لوایح بودجه قبل از سال 
  ً ۱3۹۰ نیز گویاي این اس��ت که آن موقع ظاهرا
حتي همین عدد هم در بودجه نمي آمده و اساساً 
ردیف بودج��ه اي در درآمدهاي دولت به این امر 

اختصاص پیدا نمي کرده است.
چنانچه این پیش بیني منطبق بر واقع است و 
س��هامداري دولت از این شرکت ها همواره یکسان 
خواهد بود، پس چه اصراري بر داش��تن سهم این 
ش��رکت ها وجود دارد؟ دول��ت حداقل مي تواند با 
فروش س��هام خود در چند ش��رکت بزرگ، مبلغ 
زیادي به دست آورد و طبق فرمول سازمان برنامه 
و بودجه، البته با این امر کاهشي هم در درآمدهاي 

دولت از محل سود این شرکت ها ایجاد نشود.
ام��ا چنانچه این عدد صوري اس��ت- که همه 

شواهد نیز گویاي همین است- این درآمد چگونه و 
براي چه اموري هزینه مي شود؟ عدم اراده دولت ها 
براي ذکر واقعي این درآمدها در بودجه، جز داشتن 
حیاط خلوت ب��راي مخارج ضروري که دوس��ت 
ندارند براي انجام آنها در برابر کسي پاسخگو باشند، 
دلیل دیگري هم مي تواند داش��ته باشد؟ دولت  از 
داشتن بودجه پنهان و غیرشفاف و غیرقانوني چه 
اهدافي را دنب��ال مي کند؟ نمایندگان مجلس در 
طول این س��ال ها چرا هیچ گاه تاشي براي حذف 
این بودجه هاي پنهان نداشته اند؟ آیا بدون اصاح 
نظ��ام بودجه ری��زي و ش��فافیت در این گونه امور 
ضروري مي توان اصاح نظ��ام اقتصادي را انتظار 
داشت؟ این سوال ها و ده ها سوال دیگر را مي توان با 
بررسي این گونه قانون بودجه پرسید که جواب هاي 

خیلي از آنها از پیش روشن است... .

ادامه از صفحه اول
آنچه درب��اره آن مطمئن 
هستیم، این است که این س��ازوکار ایاات متحده 
و س��ایر جهانی��ان را از میزان اس��تقال مالی اروپا 

شگفت زده خواهد کرد!«.
در این میان بسیاری از دیپلمات ها و مسؤوان 
دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ورمان روی صحبت و 
وعده موگرینی حس��اب ویژه ای ب��از کردند. آنچه 
مسلم است اینکه بستر  س��ازی وزارت امور خارجه 
در این باره غیر قابل توجیه بوده و هست! دستگاه 
دیپلماس��ی ما ضمن مصالحه با تروئیکای اروپا و 
عدم بازخواس��ت از آنها بر س��ر تاخیرهای مکرر و 
هدفمند درباره اجرای س��ازوکار مال��ی ویژه اروپا، 
میان »رویکرد سیاسی« و »رویکرد عملی« اتحادیه 
اروپایی بر س��ر این موضوع تفکیک قائل شد. این 
بدتری��ن خطایی بود ک��ه وزارت ام��ور خارجه به 
صورت عامدانه ]یا غیرعامدانه[ مرتکب آن ش��د. 
زمانی که تروئیکای اروپا عدم عزم راس��خ دستگاه 
دیپلماسی کش��ورمان را در مواجهه با خود درک 
ک��رد          ، بازی برجامی خ��ود در زمین ایاات متحده 

را از سر گرفت! همان گونه که موگرینی می گوید، 
این بازی دولت ترامپ را نیز شگفت زده کرده است! 
ترامپ هرگز تصور نمی کرد اروپا در زمینه مقابله با 
ایران، دفرمه کردن برجام و خرید زمان در راستای 
اثرگذاری تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران تا این 

اندازه با کاخ سفید همراه باشد!
ام��روز موگرینی قاطعانه از توافق هس��ته ای با 
ایران دفاع می کند! او معتقد اس��ت برجام )آن هم 
به صورت یکطرفه( به توافقی برای محدود  س��ازی 
فعالیت هسته ای ایران تبدیل شده است. در مقابل 
تعهداتی که کش��ورمان همچن��ان در قبال حفظ 
توافق هس��ته ای صورت می ده��د، مقامات اروپایی 
»ق��ول« داده  ان��د »تاش« خود را در س��ال جدید 
میادی بر س��ر ایجاد سازوکار مالی بسیار حداقلی 
اروپ��ا ادامه دهند! آیا می ت��وان چنین معامله ای را 
پایاپای و عادانه دانست؟! بهتر بود خانم موگرینی 
در یادداشت خود، اشاره ای نیز به مذاکرات مخفیانه 
»ژان ایو لودریان«، وزیر خارجه فرانس��ه با »مایک 
پمپئو« و مقامات وزارت خارجه آمریکا بر سر برجام 
می کرد. این مذاکرات از اردیبهشت ماه امسال میان 

وزیر خارجه فرانسه )به نمایندگی از اتحادیه اروپایی( 
و مقامات کاخ س��فید دنبال می شود و محصول و 
خروج��ی آن، تاخیر  های پی در پ��ی اروپاییان در 
ارائه و اجرای سازوکار ویژه مالی آنها در قبال توافق 
هسته ای با ایران است. این روند سال ۲۰۱۹ میادی 

نیز ادامه خواهد داشت. 
نکته قبل تامل ماجرا اینجاس��ت که سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان در مواضع خود اعام 
می کند ما روی برجام اروپایی حس��ابی نکرده     ایم و 
سرنوشت خود را به آن گره نزده ایم! سوال اصلی این 
است: اگر واقعا اینچنین است، مصالحه با تروئیکای 
اروپا و سکوت وزارت امور خارجه در برابر عهدشکنی 
آشکار موگرینی و دیگر مقامات اروپایی در قبال ارائه 
و اجرایی کردن سازوکار مالی ویژه اروپا چه معنایی 
دارد؟ در هر حال، اظهارات موگرینی برای کس��انی 
که تا »ابد« به دنبال وعده  های س��راب گونه اروپای 
واحد در قبال حفظ برجام می دوند، نوعی قوت قلب 
محس��وب می شود)!( قوت قلبی که در آینده نیز از 
سوی مسؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپایی و 

دیگر مقامات این مجموعه به آنها داده خواهد شد!

یادداشت امروز

روزنه

بودجه پنهان دولت کجا هزینه می شود؟

قوت قلب خانم دیپلمات به طرفداران برجام اروپایی!

در شبکه های اجتماعی

@vatanemrooz

 پیامک خوانندگان
  10002231
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جشنواره عمار

سریال سیروس مقدم 
در ژانر وحشت کلید خورد

مجموع��ه »خ��واب زده« ب��ه کارگردان��ی 
س��یروس مقدم و با داس��تانی در ژانر وحشت 
کلید خورد. به گزارش فارس، سیروس مقدم، 
کارگردان پیشکس��وت که تولید آثاری نظیر 
»پایتخت«، »علی البدل«، »نرگس«، »پلیس 
جوان«، »اغم��اء« و... را در کارنامه خود دارد، 
به تازگی سریال »خواب زده« را جلوی دوربین 
برده است. سریال »خواب زده« به تهیه کنندگی 
اله��ام غف��وری مراحل تولید خود را س��پری 
می کند و قصه آن توس��ط س��عید نعمت اه 
در ژان��ر وحش��ت به ن��گارش درآمده اس��ت. 
»خواب زده« بناس��ت در 3 فصل برای پخش 
در شبکه نمایش خانگی ساخته شود و علیرضا 
ش��جاع نوری، ادن مستوفی و ریحانه پارسا از 
جمله بازیگران اصلی این مجموعه هس��تند 
که جل��وی دوربین مقدم رفته   اند.»خواب زده« 
اولین سریال مقدم و نعمت اه در ژانر وحشت 
به ش��مار می رود  که اغلب بازیگران آن نیز از 

بازیگران سینمایی هستند.

دروازه خورشید به شبکه مستند رسید
مجموع��ه مس��تند »دروازه 
آرش  روای��ت  خورش��ید« 
س��فری  از  جعفری��ان 
اس��تان  ب��ه  ماجراجویان��ه 
است  سیستان وبلوچس��تان 
که روانه آنتن شبکه مستند می شود. به گزارش 
»وطن ام��روز«، »دروازه خورش��ید« تازه ترین 
تولید ش��بکه مستند س��یما به تهیه کنندگی 
آرش جعفریان و کارگردانی سیدحمید کاشانی 
است و چهارش��نبه ها ساعت ۲۲ از این شبکه 
پخ��ش خواهد ش��د. آرش جعفری��ان در این 
مستند ۱۷ قسمتی جذاب و دیدنی در سفری 
۶۲ روزه با گروه ماجراجوی البرزیس��ت همراه 
می ش��ود و می کوشد بینندگان شبکه مستند 
را با جاذبه های ناش��ناخته ترین اس��تان کشور 
)سیستان وبلوچس��تان( آشنا کند. این مستند 
به تمام شهرهای این استان پهناور سفر کرده 
تا نقاط بکر و کمتر دیده ش��ده ای از س��رزمین 
پهناور سیستان وبلوچستان را برای بینندگان 
به تصویر بکشد. این مستند در قسمت نخست 
که هفته گذشته روی آنتن رفته بود، عاوه بر 
کوه خواجه، شهر سوخته و... به چاه نیمه ها سر 
می زن��د؛ دریاچه های بزرگی که برای مدیریت 
مناب��ع آب ایجاد ش��ده اند و می توانند یکی از 
بزرگ ترین جاذبه های گردش��گری شمال این 
استان باش��ند. جعفریان، تهیه کننده و مجری 
این مجموعه است و از دیگر عوامل آن می توان 
به مجری طرح مجموعه البرزیست، کارگردان 
سیدحمید کاشانی، دستیار کارگردان محمد 
قوش آبادی، گروه تصویر س��یدحمید کاشانی، 
محمد قوش آبادی، مدیر تولید مهران صحرایی، 
پشتیبانی فنی علیرضا امانپور و تدارکات سجاد 

گریکی پور اشاره کرد. 

 آموزش فیلمسازی
با افخمی در تلویزیون

بهروز افخمی درب��اره برنامه 
اس��تعدادیابی خود در حوزه 
داش��ت:  اظهار  فیلمس��ازی 
این برنامه با نام »فیلمس��از« 
به صورت آموزش��ی و درباره 
فیلمسازی است که چند فصل خواهد بود و فصل 
اول آن تا قبل از ماه رمضان سال ۹۸ روی آنتن 
شبکه 5 می رود. به گزارش مهر، وی در این باره 
ادامه داد: از آنجایی که این برنامه در چند فصل 
خواهد بود، مشخص نیست در فصل اول به کدام 
یک از حوزه های فیلمسازی پرداخته خواهد شد. 
با این حال این برنامه برای جوانانی که قرار است 
فیلمس��ازی را یاد بگیرند ظرفی��ت خوبی دارد. 
افخمی در واکنش به مقایس��ه میان این برنامه 
و دیگر برنامه های استعدادیابی در حوزه بازیگری 
عنوان کرد: من نمی دانم، با این حال فکر می کنم 
اگر در برنامه بخش��ی ب��رای بازیگری و آموزش 
بازیگری داشته باشیم باز هم شبیه برنامه  های 
دیگر نخواهد ش��د. این کارگردان سینما درباره 
چنین برنامه   هایی توضیح داد: کس��انی که پول 
ندارند به کارگاه  های فیلمسازی بروند می توانند از 
این طریق آموزش ببینند، ضمن اینکه خود من 
هم برای فیلمسازی به کاس نرفتم و نکات خود 
را از طریق همین کاس ها یاد گرفتم. وی درباره 
برنامه ای که قرار اس��ت در ش��ب  های جشنواره 
 مل��ی فیل��م فجر پخش ش��ود و اج��رای آن را 
برعهده دارد، بیان کرد: این برنامه شبیه »هفت« 
اس��ت و به نق��د آثار می پردازد و در ش��ب  های 
جشنواره ملی فیلم فجر روی آنتن شبکه 5 سیما 

می رود.

ابراهیم فیاض:
جهان با انقاب ما به قرن 21 آمد

ابراهیم فیاض، اس��تاد دانش��گاه در حاشیه 
چهارمی��ن روز اکران ه��ای مرک��زی نهمی��ن 
جشنواره عمار در سینما فلسطین سخنرانی کرد. 
به گزارش »وطن امروز«، فیاض در س��خنانی با 
موضوع »انقاب اجتماعی ایران و نظریه عمران« 
با اش��اره به اینکه جهان بشدت در حال تغییر 
است و سرعت این تغییر نیز بااست، گفت: یک 
شعور عمومی و عقل س��لیم در جهان در حال 
شکل گیری است؛ یعنی فکر، علم و شعور نیست. 
جهان رو به آینده است و صحبت »میشل فوکو« 
در کتاب »ایرانی ها چه رویایی در سر دارند« در 
حال تبدیل شدن به واقعیت است. او کلماتی از 
قبیل »جهان بی روح« را درباره انقاب ایران به 
کار برد و معتقد بود انقاب ایران روحی در جهان 
بی روح است. فیاض با تأکید بر اینکه انقاب ما 
فرهنگی نبود، بلکه اجتماعی است، با ابراز تأسف 
نسبت به اینکه داشته های خود را از دست دادیم، 
بیان کرد: جهان با انقاب ما به قرن ۲۱ آمد اما 
متأس��فانه در بسیاری از موارد آنچه را ما داریم، 
به ش��کلی زیباتر درمی آورند و به خودمان ارائه 
می کنند. فیاض درباره راهبرده��ای ازم برای 
پیشبرد انقاب تش��ریح کرد: انقاب ما باید به 
انقاب اجتماعی بازگردد و انقاب فرهنگی باید 
اجتماعی شود و مبنای آن باید علم و عدالت و 

عقل عملی باشد. 

کارگردان مستند »هاشمی زنده است«:
خانواده آقای هاشمی را به مناظره 

دعوت کرده ایم
عل��ی ط��ادی، نویس��نده و 
»هاشمی  مستند  کارگردان 
زن��ده اس��ت« در نشس��ت 
خب��ری این مس��تند بعد از 
اک��ران ای��ن اث��ر در نهمین 
جش��نواره مردمی فیلم عمار در محل سینما 
فلسطین در س��خنانی از موضع   گیری خانواده 
آقای هاش��می بعد از تماش��ای این مس��تند 
خبر داد و گفت: فاطمه هاش��می با دیدن این 
مستند گفت ما با پخش این مستند مخالفیم 
و اگر آن را پخش کنید ما همه رس��انه هایی را 
که داریم علیه ش��ما به خ��ط خواهیم کرد. به 
گزارش س��ینماپرس، وی در ادامه افزود: یاسر 
هاشمی ما را به دروغگویی متهم کرده است و 
گفته از تصاویر و وقایعی دروغین در روایت این 
مستند استفاده شده است. در حالی که منابع 
مس��تند همه از منابع موثق بوده است. محمد 
هاشمی هم در مصاحبه ای گفته این مستند به 
امام توهین کرده است. مشاور رسانه ای خانواده 
آقای هاشمی هم ما را به زیر سوال بردن نقش 
رهبری متهم کرده اس��ت، در حالی که جای 
س��وال است این مس��تند چه ربطی به امام و 
رهبری دارد؟ این مستندساز ادامه داد: ما برای 
رفع همه این ش��بهات یاسر هاشمی را دعوت 
به مناظره کرده ایم و امیدواریم بعد از گذش��ت 
40 سال از انقاب، آقازادگی را کنار بگذارند و 

پیشنهاد ما را بپذیرند. 

نتفلیکس به مخاطبان خود 
هشدار داد!

در پ��ی راه افتادن یک چالش 
اینترنت��ی خطرن��اک که در 
آن اف��راد دس��ت ب��ه تقلید 
از  یک��ی  ش��خصیت های  از 
فیلم ه��ای تولیدی نتفلیکس 
می زنن��د، ای��ن کمپانی ب��ه دوس��تداران خود 
هش��دار داده و خواستار توقف این رفتار شد. به 
گزارش مهر به نقل از هالیوودریپورتر، نتفلیکس 
در توئیت��ی نس��بت به موج اینترنت��ی تقلید از 
ش��خصیت های یکی از تولی��دات این کمپانی 
واکنش نشان داد و هش��دار داد. نتفلیکس این 
هش��دار را در رابطه با نوع��ی ترند و بازی جدید 
اینترنتی داده است که طی آن مردم با تقلید از 
بازیگران فیلم »جعبه پرنده« با بستن چشمان شان 
دست به حرکت های خطرناک همچون رانندگی، 
اسکیت رانی یا باا رفتن از پله های برقی می زنند. 
»جعبه پرنده« نام یکی از جدیدترین محصوات 
جنجال��ی غ��ول رس��انه ای آناین دنی��ا یعنی 
نتفلیکس است که رکورد زیادی در زمینه تعداد 
تماشاگران زده است. حاا تحت تاثیر این فیلم، 
هشتگی با عنوان BirdBoxChallenge # در 
ش��بکه های اجتماعی راه افتاده است که در آن 
مردم به تقلید از داس��تان »جعبه پرنده« تاش 
می کنند با چشمانی بسته دست به انجام کارهای 
روزمره ای بزنند که می تواند بس��یار خطرآفرین 
باشد. این چالش توجه نتفلیکس را برانگیخته و 
این کمپانی با نوشتن توئیتی نسبت به عواقب این 

کار هشدار داده است.

محسن ش�همیرزادی: ظهر روز گذشته در نشست 
خبری دبیر س��ی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر، 
اس��امی فیلم های منتخب بخش س��ودای سیمرغ 
جش��نواره فجر اعام شد؛ اسامی که برای بسیاری 
شگفت آور محسوب می ش��ود. عدم راهیابی برخی 
کارگردان های صاحبنام به سودای سیمرغ و حضور 
کارگردان های کمتر مطرح شده، تنها شگفتی این 
دوره از جش��نواره نیس��ت، بلکه ترکیب فیلم های 
منتخب س��ی وهفتمین جش��نواره فجر نکته ها و 

حواشی دیگری نیز دارد.
حاشیه های ناتمام آشغال های دوست نداشتنی! ■

پس از اعام اسامی فیلم  های منتخب جشنواره 
فجر، ابراهیم داروغه زاده به سواات خبرنگاران پاسخ 
داد. داروغه زاده درباره راه نیافتن فیلم »آشغال های 
دوست داش��تنی« ساخته محس��ن امیریوسفی  به 
جشنواره امس��ال گفت: پاسخ این س��وال را مدیر 
دبیرخانه از نظر قانونی اعام کرد؛ فیلم هایی که قبل 
از سال ۹۶ تولید شده اند نمی توانند در این جشنواره 
حضور پیدا کنند اما این فیلم سال ۹۱ تولید شد و 
تا سال ۹۶ پروانه نمایش نداشت اما در مدیریت ما 
پروانه گرفت. علت نداشتن پروانه نمایش هم این بود 
که بخش های کوتاهی درباره حوادث سال ۸۸ بود و 
به دلیل سوءتفاهم نتوانسته بود پروانه نمایش بگیرد 
اما با گفت وگو با کارگردان این سوءتفاهم ها حل شد 
و پروانه نمایش گرفت. در ادامه محسن امیریوسفی، 
کارگردان فیلم نیز که در این جلسه حضور داشت 
با انتقاداتی، پاس��خ دبیر جشنواره را بازی با کلمات 
عنوان کرد. دبیر سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر 
در پاس��خ به این س��وال که آیا این رویه که هیات 
انتخاب تنها بخش��ی از بعضی از فیلم ها را دیده اند 
وج��ود دارد، عنوان کرد: این اختیاری اس��ت برای 
فیلمسازی که فیلمش کامل نشده تا فیلمش را برای 
حضور در جشنواره کامل کند و نسخه ای از آن را به 
جشنواره ارائه دهد. ما می خواستیم این فرصت را از 
فیلم ها نگیریم، ضمن اینکه اکثریت فیلم ها نسخه 
کامل یا نسخه قابل قضاوت داشته اند. او همچنین  
درباره نحوه داوری فیلم های بخش انیمیشن بیان 
کرد: 3 فیلم انیمیش��ن داشتیم که امکان رقابت با 
فیلم های بخش س��ودای س��یمرغ را نداشتند. این 
فیلم ه��ا داوری جدا هم دارن��د و جایزه ویژه هیات 

داوران به یکی از فیلم ها تعلق می گیرد. 
حواش�ی  ■ درب�اره  داروغ�ه زاده  توضیح�ات 

انتخاب ها
دبیر سی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر درباره 
ارس��ال یا عدم ارس��ال فیلم »مصائب ش��یرین۲« 
س��اخته علیرضا داوودنژاد به جش��نواره نیز گفت: 
نسخه مصائب شیرین تحویل دبیرخانه نشده است. 

ابراهی��م داروغ��ه زاده درباره حضور فیلم »بنفش��ه 
آفریقایی« در جش��نواره جهانی فج��ر و حضور در 
جشنواره فیلم فجر هم عنوان کرد: با توجه به اینکه 
چند سال است بخش بین الملل جشنواره از بخش 
ملی جدا شده است، در  آیین نامه قاعده ای مبنی بر 
منع حضور یک فیلم هم در جشنواره های بین المللی 
و هم در جشنواره ای داخلی وجود ندارد. وی درباره 
حضور فیلم »درخونگاه« در این دوره از جشنواره نیز 
توضیح داد: با توجه به اینکه نسخه تحویلی این فیلم 
در سال گذشته ناقص بوده، هیات انتخاب نتوانستند 
درباره اش تصمیم بگیرند. مثل اتفاقی که سال قبل 
برای فیلم »شعله ور« افتاد. بنابراین اجازه داده شد 
این فیلم امسال توسط هیات انتخاب دیده شود. او 
در پاسخ به اینکه فیلم »یلدا« آیا فیلم اول کارگردان 
محسوب می شود؟ عنوان کرد: قاعده جشنواره فیلم 
فجر برای تمایز بین فیلم اول و دوم جدا از اینکه نیاز 
به بازنگری دارد، ماک آن پروانه ساخت سینمایی 

است که از این نظر فیلم اول محسوب می شود.
سهم انیمیشن بیشتر شد ■

همچنین پیش از این نشست فهرست فیلم های 
کوت��اه منتخب جش��نواره نیز اعام ش��د. در این 
فهرست فیلم های »گس��ل« به کارگردانی  سهیل 
امیرش��ریفی، »روران��س« به کارگردانی س��وگل 
رضوان��ی، »اس  به کارگردان��ی حامد اصانی، »تو 
هنوز اینجایی« به کارگردانی کتایون پرمر و محمد 
روحبخش، »تشریح« به کارگردانی سیاوش شهابی، 
»بچه خور« ب��ه کارگردانی محمد کارت و »دریای 
تلخ« به کارگردانی فاطمه احمدی آثار بخش فیلم 
کوتاه جشنواره فجر را تشکیل می دهند. عاوه بر این 
3 انیمیشن »آخرین داستان« به کارگردانی  اشکان 
رهگذر، »بنیامین« به کارگردانی محسن عنایتی و 
»شب آفتابی« به کارگردانی علی مدنی نیز به عنوان 

انیمیشن های حاضر در سی وهفتمین جشنواره فیلم 
فجر انتخاب ش��دند. این درحالی اس��ت که پس از 
بی توجهی داوران نسبت به انیمیشن »فیلشاه« در 
سال گذشته و »پشت دروازه بهشت« در جشنواره 
سال ۹5، بااخره این بار توجه ویژه تری به این گروه 

از تولیدات سینمای ایران شد. 
پوستری بی ارتباط با جشن 40 سالگی انقاب ■

در این نشس��ت عاوه بر اعام اس��امی فیلم ها 
از پوس��تر جشنواره نیز رونمایی شد. در این پوستر 
که به دس��ت حمیدرضا بیدقی طراحی شده است، 
نماد سیمرغ ش��کلی متفاوت به خود گرفته است. 
این در حالی اس��ت که پوستر سال قبل نیز توسط 
بیدقی طراحی ش��ده بود اما امسال بر خاف سال 
گذشته اقبال چندانی نسبت به این طرح نشد. این 
پوستر در عین داشتن ۲ خصوصیت متفاوت بودن 
و ش��ادابی طرح، اما به دلیل عدم ارتباط با جش��ن 
40 سالگی انقاب که بارها از زبان مدیران جشنواره 
از محوری ترین موضوعات سی وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر عنوان شده مورد انتقاد قرار گرفته است. 

 آنهایی که از فجر جاماندند ■
اعام اس��امی فیلم های منتخب جشنواره فجر 
ش��گفتی بس��یاری را برانگیخت. با وج��ود حضور 
نداش��تن برخ��ی کارگردان های صاحبن��ام به نظر 
کماکان فیلم های پرقوتی در این دوره از جش��نواره 
به رقابت بپردازند. از سوی دیگر 3 فیلم به عنوان آثار 
ذخیره معرفی شدند که در میان آنها فیلم سیروس 
الوند نیز به چشم می خورد. »آنجا همان ساعت« به 
کارگردانی وی در کنار »بی حسی موضعی« حسین 
مه��کام و »مدیتران��ه« مهدی حاجتمن��د در زمره 
فیلم هایی هس��تند که در صورت آماده نشدن سایر 
آثار منتخب به این دوره از جشنواره راه پیدا خواهند 
ک��رد. با توجه به اینک��ه از میان آثار ارائه ش��ده به 

جشنواره این 3 اثر برگزیده شده اند، قطعا دارای قوتی 
هم تراز با سایر آثار بوده اند که در صورت اکران نشدن 
در جشنواره نیز باز مورد توجه قرار خواهند داشت. 
اما این همه ماجرا نیس��ت، چرا ک��ه کارگردان های 
صاحبنام دیگری نیز از این لیست جامانده اند. البته 
دای��ل مختلفی ب��رای این حضور نداش��تن وجود 
دارد. همان طور که مطرح شد »مصائب شیرین۲« 
داوودنژاد به دلیل ارائه نش��دن فیلم به دبیرخانه از 
حضور بازماند اما نام هایی چون سعید سهیلی با فیلم 
»ژن خوک«، مهدی نادری با »سامورایی در برلین«، 
ابراهیم ابراهیمیان با »پیلوت« و بهنام بهزادی با »من 
می ترسم« از جمله کارگردان هایی هستند که به رغم 
آنکه ادعایی مبنی بر تکمیل نکردن فرم فجر پیرامون 
آنها مطرح نشده است، در لیست منتخب جشنواره 
فجر حضور ندارند. همچنین محمدصادق رنجکشان 
س��رمایه گذار جنجالی این روزهای س��ینما و تئاتر 
ایران که اخیرا با س��رمایه گذاری روی چندین فیلم 
و همچنین تامین هزینه تئاتر »بینوایان« حاشیه ساز 
شده بود هم در حالی که اغلب گمانه زنی ها از حضور 
۸ فیلم با سرمایه گذاری او در جشنواره فجر امسال 
خب��ر می داد در نهایت با ۲ فیلم »سرخپوس��ت« و 

»متری شش و نیم« به جشنواره آمد.
 جشنواره فجر خاص تر می شود ■

برخاف س��ال های گذشته که تمرکز جشنواره 
فیل��م فجر در بخش س��ودای س��یمرغ بیش��تر بر 
آثاری بود که با محوریت موضوعات اجتماعی تولید 
می شدند، در میان آثار منتخب امسال جشنواره فیلم 
فجر، آثار بس��یاری با موضوعات خاص و سوژه های 
جذاب و تازه به چشم می خورند. »غامرضا تختی« 
فیلمی به کارگردانی بهرام توکلی اس��ت که زندگی 
جهان پهلوان تختی را به تصویر می کش��د. »شبی 
که ماه کامل ش��د« به کارگردانی نرگس آبیار دیگر 
اثری است که گفته می ش��ود سوژه آن به نوعی به 
ماجرای دستگیری یکی از سرکرده های سرشناس 
گروهک های تروریستی شرق کشور گره خورده است 
و »۲3 نفر« به کارگردانی مهدی جعفری نیز که قصه 
آن در ارتباط با ماجرای معروف اسارت ۲3 نوجوان 
ایرانی در زمان جنگ تحمیلی است هم از جمله آثار 
مهم جشنواره فجر امس��ال است که حال و هوایی 
غیراجتماعی دارد. به این موارد باید فیلم »ماجرای 
نیمروز۲« را نی��ز اضافه کرد. فیلم��ی در ارتباط با 
عملی��ات مرصاد که قرار اس��ت پایانی بر س��ه گانه 
سیدمحمود رضوی، تهیه کننده این فیلم در ارتباط 
با منافقین باشد. حضور پرتعداد فیلم های جامانده از 
جشنواره فجر سال گذشته در جشنواره فجر امسال 
نیز یکی از اتفاقاتی است که سی وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر را تبدیل به جشنواره ای خاص کرده است. 

نمایش خانگی

وطن امروز  شماره 2624  شنبه 15 دی 1397

گزارش »وطن امروز« از حواشی و ترکیب فیلم های سودای سیمرغ سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر

این 22  فیلم 

سینمای جهان

تلویزیون

از جا ماندن تا راه نیافتن برخی چهره های سرشناس تا حضور پرتعداد فیلم های تولید شده در سال قبل

22 فیلم راه یافته به بخش سودای سیمرغ سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر
توضیحاتبازیگران شاخصکارگردانتهیه کنندهفیلم

»آشفتگی« از جمله آثاری است که قرار بود در جشنواره سی وششم فیلم فجر به نمایش درآید ولی به این جشنواره نرسید. بهرام رادان، مهناز افشار، نسیم ادبی و مهران احمدیفریدون جیرانیفریدون جیرانیآشفتگی
براساس گفته فریدون جیرانی، این فیلم رئالیستی و اجتماعی نیست بلکه اثری درباره عشق و جنایت است. 

بهرام رادان، مریا زارعی، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، آزیتا موگوییآزیتا موگوییایده اصلی 
مهرداد صدیقیان، حسن معجونی

دومین ساخته آزیتا موگویی شهرهای مااگا و بارسلون در اسپانیا، جزیره کیش در ایران و شهر کلن در آلمان را به عنوان لوکیشن 
اصلی خود انتخاب کرده است. در این فیلم بازیگرانی از قبرس و یونان نیز ایفای نقش کرده اند.

»بنفشه آفریقایی« نیز از فیلم های جامانده از جشنواره فجر سال گذشته است که به این جشنواره رسید. قصه این فیلم درباره زنی فاطمه معتمدآریا،  سعید آقاخانی، رضا بابک، مریم شیرازیمونا زند نوریعلیرضا شجاع نوریبنفشه آفریقایی
است که همراه با همسر دوم خود تصمیم می گیرند همسر اولش را از خانه سالمندان به خانه خود بیاورند...

_مهدی جعفریمجتبی فرآورده23 نفر 
جدی ترین محصول سازمان هنری - رسانه ای اوج در جشنواره فجر امسال که قصه آن در ارتباط با ماجرای معروف اسارت گروهی 

از رزمندگان نوجوان ایرانی در جریان جنگ ایران و عراق است.
یک درام کمدی درباره وضعیت های پیچیده رفاقت و رقابت که کارگردان آن، نویسنده فیلمنامه »گشت1« و »در مدت معلوم« است.سام درخشانی، بهاره کیان افشار، لیندا کیانی، شاهرخ فروتنیانمهدی علی میرزاییمجید شیخ انصاریپالتو شتری 

دیبا زاهدی، پژمان بازغی، اله اسکندری، هومن برق نورد، کیومرث پوراحمدعلی قائم مقامیتیغ و ترمه 
این فیلم روایتی از رمان »کی از این چرخ و فلک پیاده می شوم؟« نوشته گلرنگ رنجبر است و حال وهوایی مرتبط با جوانان دارد.مهران رجبی و کورش سلیمانی

»جمشیدیه« دومین فیلم بلند سینمایی یلدا جبلی که نگاهی به یکی از معضات چالش برانگیز جامعه دارد.سارا بهرامی، حامد کمیلی، پانته  آ پناهی ها، سعید چنگیزیان یلدا جبلیمحمدصادق آذینجمشیدیه 

مرتضی علی سیاوش حقیقیخون خدا 
این فیلم درباره کارتن خوابی است که در شهر تهران در روز عاشورا برگ چکی به دستش می رسد و اتفاقات پس از آن را به تصویر رضا اخاقی راد، فرید سجادی حسینی و سعید داخعباس میرزایی

می کشد. قسمت هایی از این فیلم در روز عاشورا و در خیابان بازار 15 خرداد هنگام آتش زدن خیمه ها ضبط شده است.
یکی دیگر از آثار جامانده از جشنواره فجر سال گذشته که قصه آن در اواخر دهه شصت می گذرد. امین حیایی، ژاله صامتی، مهراوه شریفی نیا، نادر فاح، پانته آ پناهی هاسیاوش اسعدیمنصور سهراب پوردرخونگاه 

این فیلم که پیش از این پروانه اکران عمومی آن صادر شده بود نیز از جمله آثار سال قبل است که به جشنواره امسال آمده است.علی مصفا، بابک حمیدیان، ویشکا آسایش، شقایق فراهانیرسول صدرعاملیمسعود رداییسال دوم دانشکده من
یکی از 8 اثری که محمدصادق رنجکشان، سرمایه گذار جنجالی این روزهای سینمای ایران سرمایه گذار آن است.نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، آتیا پسیانی، مانی حقیقینیما جاویدیمجید مطلبیسرخپوست 
 این فیلم داستان یک عشق عجیب و غریب به خدا را روایت می کند.حمید فرخ نژاد، ساره بیات،  محمدرضا فروتنمحمدرضا هنرمندزینب تقواییسمفونی نهم 

الناز شاکردوست، هوتن شکیبانرگس آبیارمحمدحسین قاسمیشبی که ماه کامل شد
قصه ای اجتماعی که براساس برخی شنیده ها قصه اثر نرگس آبیار با ماجرای دستگیری یکی از سرکردگان گروهک های تروریستی شرق 

کشور گره خورده است.

طا 
رامبد جوان و 
محمدحسین  

شایسته
نگار جواهریان، هومن سیدی، طناز طباطبایی، هدی پرویز شهبازی

زین العابدین، احترام برومند و مهرداد صدیقیان
تهیه کنندگان این فیلم در ابتدا از تمایل خود برای اکران عمومی این اثر بدون حضور در جشنواره فیلم فجر گفته بودند اما در 

نهایت به جشنواره رسید. قصه این فیلم یک روایت اجتماعی درباره مسائل روز جوانان است.

ماهور الوند، آتیا پسیانی، بانیپال شومون، حمید آذرنگ، بهرام توکلیسعید ملکانغامرضا تختی 
پریوش نظریه و ستاره پسیانی

این فیلم در مسیر ساخت خود با فراز و فرودهای بسیاری مواجه شد و هنوز مشخص نیست با توجه به سنگین بودن پروژه تولید 
فیلم، آیا این اثر به جشنواره فجر خواهید رسید یا نه.

این درام اجتماعی دومین تجربه کارگردانی محسن تنابنده است که قصه ای مرتبط با قصاص دارد.مهناز افشار، سعید آقاخانی و حسن پورشیرازیمحسن تنابندهجلیل شعبانیقسم 

اطاعات چندانی در ارتباط با قصه این فیلم منتشر نشده است ولی فیلمنامه »قصر شیرین« توسط محسن قرائی و محمد داودی حامد بهداد، محمد عسگری، ژیا شاهی، اکبر آئینرضا میرکریمیرضا میرکریمیقصر شیرین 
بر اساس طرحی از سیدرضا میرکریمی نوشته شده است.

هادی حجازی فر، بهنوش طباطبایی، محسن کیایی، هستی محمدحسین مهدویانسیدمحمود رضویماجرای نیمروز2: ردخون
مهدوی فر، حسین مهری، مهدی زمین پرداز و جواد عزتی

ادامه ای بر قصه ماجرای نیمروز یک که قصه آن در حال و هوای عملیات مرصاد است. این فیلم یکی از سنگین ترین و پیچیده ترین 
فیلم های تاریخ سینمای ایران به لحاظ گستردگی و حجم پروداکشن به شمار می رود.

دومین ساخته سعید روستایی که بنا بر گفته محمدصادق رنجکشان، سرمایه گذار آن لوکیشن پرهزینه ای برای آن ساخته شده و نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، پیمان معادی و فرهاد اصانیسعید روستاییسیدجمال ساداتیانمتری شش و نیم 
مجموعاً باای هفت میلیارد تومان برای ساخت آن صرف شده است.

این فیلم درباره بحران عاطفی آدم ها، روابط عاشقانه و زناشویی و نقش فضای مجازی در زندگی امروز است.لیا حاتمی، علی مصفا، فرهاد اصانی، امیر آقایی، گوهر خیراندیشعلیرضا رئیسیانعلیرضا رئیسیانمردی بدون سایه 
یکی از 2 فیلم اولی امسال که علی مصفا تهیه کنندگی آن را برعهده دارد. کارگردان این اثر از چهره های فعال عرصه تئاتر است.علی نصیریان، هدیه تهرانی، فرهاد اصانی، صابر ابر، بابک حمیدیانهمایون غنی زادهعلی مصفامسخره باز

دومین ساخته سینمایی صفی یزدانیان که قصه آن در 3 دوره تاریخی روایت می شود.پیمان معادی، مهناز افشار، مهراب قاسم خانی، شقایق دهقان صفی یزدانیانپیمان معادیناگهان درخت



ورزشی14 شنبه 15 دی 1397وطن امروز  شماره 2624 

با برگزاری دیدار امارات و بحرین
جامملتهایآسیاامروزآغازمیشود

گروه ورزش�ی: هفدهمین دوره رقابت های 
جام ملت های آسیا 2019 از ساعت 19:30 امروز 
با دیدار امارات و بحرین آغاز می ش��ود. به گزارش 
»وطن امروز«، ادهم مخادمه، داور بین المللی اردنی 
قضاوت دیدار افتتاحیه را برعهده دارد و با س��وت 
وی جام ملت های آس��یا 2019 در کشور امارات 
رسما آغاز می ش��ود. روز گذشته از لباس این دو 
تیم برای بازی افتتاحیه رونمایی ش��د که امارات 
با لباس  های یکدست سفید و بحرین با لباس  های 
یکدست قرمز به میدان خواهند رفت. هفدهمین 
دوره مس��ابقات جام ملت های آسیا با حضور 24 
تیم انجام خواهد ش��د و تیم ملی ای��ران در گروه 
چهار ب��ا تیم های یمن، ویتن��ام و عراق همگروه 
است. اولین دیدار ایران در جام ملت های آسیا روز 
دوشنبه و مقابل یمن برگزار خواهد شد. در جام 
هفدهم 3 کشور قرقیزستان، یمن و فیلیپین برای 
نخستین بار در این مسابقات حضور پیدا می کنند. 
در رقابت های امسال مربیان بزرگی مثل کی روش، 
لیپی، کوپر، بنتو، اریکسون، زاکرونی و چند مربی 
دیگر حضور دارند که به دنبال کس��ب قهرمانی 
هستند. همچنین ایگناتی نستروف، دروازه بان 3۸ 
ساله ازبکستان در یک قدمی شکستن رکوردی 
تاریخی است؛ او با حضور در این رقابت ها با 5 دوره 
حضور در جام ملت ها رکورددار می شود و بزرگانی 
چون اندو و یونس محمود که 4 دوره حضور را در 

کارنامه دارند، کنار می زند.

قانونشکنیبزرگمیزبان
جامملتهایآسیا

ام��ارات میزبان مس��ابقات ج��ام ملت های 
آس��یا با ممانع��ت از ورود 5 خبرن��گار، پروتکل 
برگ��زاری بازی ه��ا را زیر پا گذاش��ت. کش��ور 
ام��ارات عربی متح��ده، میزبان ج��ام ملت های 
آس��یا 2019، به رغ��م موافقتنام��ه ای ک��ه ب��ا 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا مبنی بر تعهداتی 
که ب��ه عن��وان میزبان مبن��ی بر اج��ازه ورود 
تیم های شرکت کننده، همه رسانه های آسیایی 
 و بین المللی و تماش��اگران، امضا کرده، از ورود
5 خبرنگار رسانه های قطری به این کشور ممانعت 
کرده است. عاوه بر آن، مقامات اماراتی از ورود 
سعود المهندی، نایب رئیس قطری کنفدراسیون 
 فوتبال آسیا به این کشور جلوگیری کرده اما با فشار
بین المللی اماراتی ها مجوز ورود وی را صادر کردند. 

نتیجه جلسه برانکو ایوانکوویچ و ایرج عرب
پرسپولیسگادوینمنشارا

میفروشد!
پس از تامل و بررسی چند روزه بر سر لیست 
بازیکن��ان در نیم فصل دوم، برانک��و ایوانکوویچ 
سرانجام تصمیم گرفت گادوین منشا را در لیست 
فروش بگذارد. پرسپولیسی ها در تابستان 96 با 
ه��زار امید و آرزو و البته ب��ا جنجال های فراوان 
 گادوی��ن منش��ا را جذب کردن��د و این مهاجم 
نیجری��ه ای نیز پس از س��پری ک��ردن فصلی 
فوق الع��اده در پی��کان و به عن��وان گلزن ترین 
خارجی لیگ شانزدهم و در قامت یک فوق ستاره 
به پرسپولیس پیوست اما داستان گادوین منشا 
و پیراهن سرخ، به خوبی روزهای او در تیم پیکان 
نبود. او که این فصل در مجموع مسابقات آسیایی 
و لیگ برتر تنها 2 گل  زده و در مجموع 12 گل با 
پیراهن پرسپولیس به ثمر رسانده، اکنون شرایط 
سختی را سپری می کند. برانکو ایوانکوویچ که از 
سایه محرومیت خارج شده، تصمیم دارد مهاجم 
آفریقایی اش را پس از یک نیم فصل ناکامی کنار 
بگذارد و یک مهاجم خارجی دیگر را جایگزین 
او کند. س��رمربی تیم پرس��پولیس که 12 روز 
در تعطیات زمس��تانی بود، در نخس��تین روز 
بازگش��تش این خبر را در جلس��ه ای که با ایرج 
عرب برگزار کرد، در میان گذاش��ت و اعام کرد 
به جای گادوین منشا یک مهاجم خارجی دیگر 
می خواهد؛ مهاجمی که احتماا از کش��ورهای 
اروپایی به تهران می آید اما با توجه به گزینه های 
موجود، همچنان چند مهاجم ایرانی هم شانس 
حضور در پرس��پولیس را خواهند داشت. منشا 
در ش��رایطی پرسپولیس را ترک می کند که در 
این دو فصل به واس��طه  زدن گل های حس��اس 
محبوبیت زیادی نزد هواداران این تیم کس��ب 
کرد اما هیچگاه نتوانست یک مهاجم گلزن برای 
پرسپولیس باشد. قرمزها گل او به تراکتورسازی 
یا الدحیل را فراموش نخواهند کرد اما مش��کل 
اصلی بین مهاجم شماره 90 و پروفسور، فقدان 
مس��ؤولیت پذیری در نمایش ه��ای این بازیکن 
بود. منش��ا ک��ه در ظاهر مهاجم��ی جنگنده، 
دونده و پرتاش اس��ت موفق نشد خواسته های 
فن��ی برانکو را برآورده کند و حاا در ش��رایطی 
پرسپولیس را ترک می کند که یک نیم فصل با 
این تیم قرارداد دارد. پیش تر شنیده می شد او با 
پیشنهادات سنگین از تیم های عربی روبه رو است 
و پرسپولیسی ها نیز می خواهند منشا را به یکی از 
همین تیم ها بفروشند تا درآمدزایی داشته باشند 
و حاا که کار به مرحله نهایی فروش رسیده باید 
دید این پیشنهادها تا چه حد واقعی بودند. البته 
فرضیه دیگر معاوضه گادوین منش��ا با مهره ای 
از لیگ داخلی اس��ت. از سویی نیز بعید به نظر 
می رسد برانکو روی مهاجمی از لیگ ایران نظر 
داشته باش��د و معاوضه با بازیکنی از لیگ برتر 
خلیج ف��ارس در ش��رایطی رخ خواه��د داد که 
سرمربی تیم پرسپولیس به دنبال برطرف کردن 
نیازهایش از دیگر پست ها با عناصر داخلی باشد. 
گادوین منشا امیدوار بود بتواند رکورد آلن ویتل 
را به عنوان برترین گلزن خارجی تاریخ باش��گاه 
پرس��پولیس پس از 4 دهه بشکند اما این اتفاق 
رخ نداد تا رکورد همچنان دست ستاره انگلیسی 
باق��ی بماند و این ه��دف نیز به مهاجم خارجی 
بعدی سپرده شود؛ مهاجمی که اگر در زمستان 
به پرسپولیس بیاید، پس از بنگستون، پریموف و 
منشا، چهارمین مهاجم خارجی پرسپولیس در 

دوران برانکو ایوانکوویچ خواهد بود.

رکوردهاییکهدرسال۲۰۱۹
درانتظار»مسی«است

لیونل مسی، ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال 
که توانسته رکوردهای زیادی را در دنیای فوتبال 
جابه جا کند، در س��ال 2019 ه��م می تواند به 
رکوردهایی دست پیدا کند. لیونل مسی با وجود 
اینکه دستاوردهای تیمی زیادی در تیم فوتبال 
بارسلونا داش��ته، رکوردهای انفرادی زیادی هم 
به دست آورده اس��ت اما رکوردهای زیادی هم 
هس��تند که او در س��ال 2019 می تواند به آنها 
دست پیدا کند و در این مطلب به برخی از آنها 
اشاره خواهیم کرد. اگر بارسلونا در این فصل بتواند 
سه گانه کسب کند، مسی به 36 عنوان تیمی در 
یک باشگاه می رسد و از این نظر با رایان گیگز از 
منچستریونایتد برابری خواهد کرد. او همچنین 
می تواند از نظر تعداد بازی دومین بازیکن بارسلونا 
ش��ود.  در حال حاضر در این زمینه سوم است و 
65۷ ب��ازی دارد.  اگر 1۸ بازی دیگر انجام دهد 
اینیس��تا را پشت سر می گذارد و برای پشت سر 
گذاشتن ژاوی باید بیش از ۷6۷ بازی انجام دهد. 
مسی 11 برد با رکورد 334 برد در الیگا که در 
اختیار کاسیاس است، فاصله دارد و می تواند این 

رکورد را هم بزودی از آن خود کند. 
ستاره آرژانتینی همچنین می تواند ششمین 
کف��ش طایش را ب��ه دس��ت آورد.  او می تواند 
برای سومین بار پیاپی به این جایزه دست پیدا 
کند، کاری که هیچ کس در تاریخ فوتبال نکرده 
است. کاپیتان بارسلونا تنها یک هت تریک دیگر 
نیاز دارد تا تعداد هت تریک هایش را به عدد 50 

برساند. 

گزارش اخبار

فرهاد مجیدی، س��تاره س��ابق تیم فوتبال ایران 
س��رانجام به عنوان یک عضو کادر فنی روی نیمکت 
اس��تقال خواهد نشس��ت. در صورتی که ه��واداران 
استقال منتظر خرید بازیکن جدید بودند، این فرهاد 
مجیدی بود که به عنوان عضو جدید کادر فنی اضافه 
شد. البته پیش  از این بنا به دایل کاما روشنی، شفر 
خواهان این حضور نبود و در یک سال گذشته بیشترین 
مقاومت را کرد. گویا شفر به جباری عاقه مند بود که 
فتحی مانع این انتقال شد. اما سرانجام بعد از مدت ها 
بحث، بین شفر و فتحی توافق حاصل شد تا مجیدی 

به عنوان دستیار شفر به تیم اضافه شود. 
خبری که فتحی تأیید کرد ■

امیرحسین فتحی، مدیرعامل باشگاه استقال 
با تایید ای��ن خبر گفت: آقای مجیدی از بازیکنان 
ممتاز و ش��اخص تاریخ باشگاه استقال محسوب 
می ش��ود و ضمنا در ش��رایط سنی کاما مناسبی 
برای انتقال تجربیات فنی است ضمن اینکه سابقه 
همکاری با آقای شفر را نیز دارد و در جمیع  جهات 
و پس از مذاکرات بین طرفین تصمیم گرفتیم او را 
ب��ه کادرفنی اضافه کنیم. مجیدی که در یکی، دو 
ماه گذشته مذاکراتی با وینفرد شفر داشته سرانجام 
روی نیمکتی خواهد نشس��ت که آن را برای ادامه 
کار مربیگری در نظر داشت. مجیدی که کاس های 
مختلفی را پس از پایان دوران بازیگری پش��ت سر 
گذاشته حاا فرصت دارد ضمن تجربه اندوزی مجدد 
به وزن نیمکت تیم فوتبال استقال اضافه کند. او 
به عنوان یکی از محبوب ترین بازیکنان آبی پوش در 
چند دهه اخیر با حضور خود روی نیمکت وزن فنی 
استقال را باا خواهد برد. فرهاد مجیدی شخصیتی 
رسانه گریز و کم جنجال دارد که همین مسائل او را 
فردی مناسب تر برای حضور روی نیمکت استقال 
نشان می دهد. او سابقه همکاری با وینفرد شفر را 
در تیم فوتبال ااهلی داش��ته و طرفین از شناخت 
کاملی نس��بت به هم برخوردارند. مجیدی قبا و 
در دوره های مختلف به نیمکت اس��تقال نزدیک 
شده بود اما این اتفاق در دوره مدیریت امیرحسین 
فتحی رقم خورده است، مدیری که مشغول تقویت 
و آماده سازی تیم برای نیم فصل دوم است. بنابراین 
مجیدی نخستین خرید استقال در نیم فصل دوم 

محسوب می شود.

شفر: مجیدی رؤیاهای بزرگی برای مربیگری دارد ■
س��رمربی تیم فوتبال اس��تقال گفت: مجیدی 
می خواهد یاد بگیرد و رویاهای بزرگی برای مربیگری 
دارد و مدرک مربیگری خود را هم از انگلستان دریافت 
کرده است. وینفرد شفر، سرمربی استقال با اشاره به 
حضور فرهاد مجیدی در کادر فنی این تیم گفت: من 
با فرهاد در ااهلی امارات کار کرده ام، او به عنوان یک 
مهاجم جوان به تیم ما آمد و توانستیم قهرمان لیگ 
شویم. این قهرمانی، غافلگیری بزرگی بود زیرا حدود 

25 سال بود که ااهلی قهرمان نشده بود.
وی افزود: من با 2 بازیکن بزرگ ایرانی در امارات 
کار ک��رده ام، یعنی علی کریمی و فرهاد مجیدی و از 
آن زمان با فرهاد در ارتباطم. با فرهاد درباره استقال 
و مسائل مختلف صحبت کرده ام، می دانم او می خواهد 
یاد بگی��رد و رویاهای بزرگی ب��رای مربیگری دارد و 
مدرک مربیگری خود را هم از انگلستان دریافت کرده 
است. در جلساتی که داشتیم، گفت می خواهد برای 
کمک و حمایت به اس��تقال بیاید و من از این بابت 
خوش��حالم و از او حمایت خواهم کرد. او شخصیت و 
تجربه خوبی دارد و می تواند به ما کمک کند. من هم 

به او کمک می کنم.
بازگشت فرهاد، تغییر معادله سکوها ■

حداقل فایده ای که بازگشت مجیدی به استقال 
خواهد داش��ت تسخیر سکوهاس��ت. فرهاد عنصری 
محبوب میان هواداران محس��وب می ش��ود و از این 
قابلیت بزرگ برخوردار اس��ت که به واسطه حضورش 
روی نیمکت، تماش��اگران بیش��تری را به ورزش��گاه 
بکشاند. استقال در نیم فصل اول به دلیل برخی نتایج 
ضعیف حس ناامیدکننده ای میان خود و هوادارانش 
ایج��اد کرده بود که این وضعی��ت اعتراض  های گاه و 
بیگاه هواداران را به دنبال داش��ت. حضور مجیدی اما 
می تواند به یکپارچگی سکوهای استقال کمک کند. 
واقعیت این اس��ت که مجیدی یکی از بازیکنان مهم 
تاریخ باشگاه استقال محس��وب می شود و هواداران 
اس��تقال ارزش و احترام بس��یاری برای او قائلند. به 
همین دلیل بازگشت فرهاد ااقل در هفته  های آغازین 
نیم فصل دوم میانگین حضور تماشاگران در ورزشگاه ها 
را افزایش خواهد داد. اگر نخواهیم به ماجرای بازگشت 
فرهاد احساسی نگاه کنیم، باید اعتراف کنیم حضور 
این چهره خبرس��از دیگر تیم ها بویژه اردوگاه رقیب 

س��نتی استقال را تحت تاثیر قرار خواهد داد و حاا 
پرسپولیسی ها هم بخوبی می دانند این بازگشت تا چه 
اندازه فضای حاکم بر باش��گاه استقال را تحت تاثیر 
قرارخواهد داد. حضور مجیدی البته تنها برای استقال 
مفید نیست، این بازیکن نیز از بازگشت به تیم سابقش 
س��ود قابل توجهی خواهد برد. بدون شک استقال 
می تواند س��کوی پرت��اب مجیدی به م��دارج بااتر 
مربیگری باش��د. اینکه او مدرک A مربیگری دارد به 
خودی خود اهمیت آنچنانی ندارد و آنچه به یک مربی 
ب��ال و پر می دهد تجربه حضور در بازی  های س��خت 
و دش��وار لیگ برتر است. مجیدی از حاا تا نیم فصل 
فرصت خواهد داشت در کوران رقابت  های لیگ آبدیده 
شود و قدم  های اول در راه مربیگری را محکم بردارد. 
بدون ش��ک اگر او این مسیر را بدون حاشیه و با فکر 
طی کند، در آینده می تواند سکان هدایت استقال را 

هم در دست بگیرد به شرط آنکه انتخاب  های درستی 
داشته باشد و برخاف دورانی که در قامت بازیکن در 
میادین دیده می شد با برخی تصمیم  های احساسی و 
فکرنشده، خودش و استقال را تحت الشعاع قرار ندهد. 
فرهاد باید به این مهم کاما آگاه باشد که برای رسیدن 
به جایگاهی مطمئن در حوزه کاری جدیدش نیاز به 
اس��تمرار و تاش��ی بی وقفه در حوزه مربیگری دارد، 
اگرنه او نیز مانند بسیاری دیگر از چهره  های نامداری 
که در راه مربیگری قدم برداش��تند، به نقطه روشنی 
نخواهد رس��ید و خیل��ی زود از این دایره جدا خواهد 
ش��د. تجربیات ش��فر البته می تواند در اولین تجربه 
مربیگری مجیدی درس  های بزرگی برای این بازیکن 
داشته باشد و فرهاد باید این موقعیت را مغتنم بشمارد؛ 
موقعیتی که خیلی ها از جمله مجتبی جباری آرزویش 

را داشتند و حاا نصیب او شده است.

مراس��م تجلیل از مربیان 
فوتبال س��ال 96 روز جمعه 
با حضور مسعود سلطانی فر، 
و  جوان��ان  و  ورزش  وزی��ر 
مصطف��ی کواکبیان، نماینده 
مجلس ش��ورای اسامی در 

سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد. در این مراسم 
حسن حبیبی، حمید درخشان، حسین شمس، 
محمود یاوری، پروی��ز مظلومی، بهمن صالح نیا، 
بی��ژن ذوالفقارنس��ب، نادر فریادش��یران، صادق 
درودگر، حسین فرکی، مهدی محمدنبی، محمد 
مایلی که��ن و...  حضور داش��تند. وزیر ورزش و 
جوانان در این مراسم از حسن حبیبی، سرمربی 
سال های دور فوتبال ایران تجلیل کرد.  عاوه بر 
حبیبی، از محمد مایلی کهن، بیژن ذوالفقارنسب، 
مجی��د جالی، محمود ی��اوری، پرویز مظلومی، 
همای��ون ش��اهرخی، ناص��ر ابراهیم��ی، برانکو 
ایوانکووی��چ و امیر قلعه نویی نیز تجلیل ش��د اما 
برانکو و قلعه نویی حضور نداش��تند. در حاش��یه 
برگزاری مراس��م، مصطف��ی کواکبیان، در جمع 

مربیان درباره اعطای شهروند 
افتخاری ب��ه کی روش گفت: 
به اعتقاد من اعطای شهروند 
افتخ��اری ب��ه ک��ی روش به 
خاط��ر موفقیت های��ی ک��ه 
کسب کرده کار خوبی است. 
همچنین در حاشیه این مراسم نادر فریادشیران 
در پاسخ به نظر کواکبیان افزود: ما مربیان بزرگی 
چون حس��ن حبیبی داریم و هر کس��ی باید در 
حیطه وظایف خود صحبت کند.  بهتر است امور 
مربوط به فوتبال به بزرگان و پیشکسوتان فوتبال 
سپرده ش��ود و ش��ما به عنوان نماینده مجلس 
ب��ه مباحث حضور بانوان در ورزش��گاه بپردازید. 
اعطای ش��هروند افتخاری به ک��ی روش چیزی 
اس��ت که باید کارشناس��ان فوتبال نظر بدهند. 
کواکبیان نیز در پاسخ به او خاطرنشان کرد: اگر 
قرار بود در این زمینه اظهارنظر نکنم، چرا از من 
دعوت به عمل آوردید؟ فریادش��یران هم گفت: 
حرف من حرف شماس��ت و من طرفدار مربیان 

فوتبال ایرانی هستم. 

بحث جدی در حضور وزیر ورزش
کی روش شهروند افتخاری ایران می شود؟

با  لیورپ��ول در جدال 
منچسترسیتی، برای اولین 
ب��ار با بعض��ی ضعف های 
جزئی خود آش��نا ش��د و 
ح��اا امیدوار اس��ت این 
ضعف ها در ادامه برایش به 

بهای عدم کسب قهرمانی تمام نشود. لیگ برتر 
بیشتر از آنکه یک مسابقه دوی سرعت باشد، 
ماراتنی طوانی اس��ت و به همین خاطر آنچه 
در ط��ول فصل برای یک تیم اتفاق می افتد از 
تک بازی ها و لحظات درخشان یا افولی که در 
هر بازی تجربه می شود اهمیت بیشتری دارد. 
با این حال ش��کی نیس��ت که برخی بازی ها 
بزرگ تر هس��تند و برخی لحظ��ات مهم تر از 
لحظ��ات دیگر به نظر می رس��ند. لیورپول که 
دیگر شکست 2-یک مقابل منچسترسیتی را 
که در ورزشگاه اتحاد اتفاق افتاد تا حد زیادی 
هضم کرده، حاا امیدوار است اتفاقاتی که در 
1۸ دقیق��ه از بازی 2 تیم افتاد به همان بازی 
محدود بماند و در ادامه فصل برایش مشکل ساز 
نش��ود.  بدشانس��ی و اش��تباهات داوری؛ 2 
مشکلی که لیورپول امیدوار است دیگر برایش 
به بهای از دست دادن امتیاز تمام نشود. اولین 

بداقبال��ی لیورپول از آنجا 
آغاز ش��د که واینالدوم در 
ادامه حرکت روان و سیال 
تیمی لیورپول، توپ را به 
محمد صاح رس��اند و او 
سادیو مانه را صاحب توپ 
کرد تا مان��ه، توپش را به تیر دروازه بکوبد. اما 
در صحنه بعدی، جان استونز بازیکن سیتی در 
حالی که دروازه بان این تیم ادرسون کاما جا 
مان��ده بود و صاح منتظر بود ت��ا توپ را وارد 
دروازه کن��د، توپ را با تکلی بلند از روی خط 
دروازه بیرون آورد و در نهایت تکنولوژی نشان 
داد ک��ه توپ 1/12 س��انتی متر با عبور کامل 
از خط دروازه فاصله داش��ته اس��ت. در ادامه 
مهم ترین اشتباه داوری بدون شک زمانی اتفاق 
افتاد که وینسنت کمپانی با تکلی دوپا، صاح 
را سرنگون کرد. همان طور که یورگن کلوپ در 
پایان بازی گفت در آن صحنه کارت قرمز حق 
کمپانی بود، چرا که حتی ممکن بود صاح به 
خاطر تکل او مصدوم شده و مدت ها از میادین 
به دور باش��د  اما »آنتونی تیلور« تنها به یک 
کارت زرد اکتفا کرد تا یک اشتباه داوری مهم 

به ضرر لیورپول اتفاق بیفتد. 

فاصله لیورپول با فرار از شکست
1/12 سانتی متر

فرهاد مجیدی نخستین خرید استقال در نیم فصل
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گروهبینالمل�ل: امانوئل مکرون 
یکی از بدترین رهبران فرانسه طی 
یکصد سال گذشته بوده است. آخرین نظر سنجی ها 
نش��ان می دهد 75 درص��د از جامعه فرانس��ه از 
عملکرد رئیس جمهور بانک دارشان راضی نیستند. 
این در حالی اس��ت که ش��بکه RT می گوید 25 
درصد  باقیمانده هم رضایت کاملی از جوان  ترین 
رئیس جمهور فرانس��ه ندارند. اوج اعتراضات علیه 
رئیس جمهوری فرانسه توسط جنبش جلیقه زرد ها 
آغاز ش��د به طوری که آنها در طول یک ماه مانده 
به پایان سال 2018 اعتراضات بی وقفه ای را علیه 
رئیس جمهور و کابینه او ب��ه راه انداختند که این 
اعتراضات به تمام فرانسه و پس از آن به کشورهای 
همسایه فرانسه از جمله بلژیک و هلند نیز کشیده 
شد. در اعتراضات فرانسه دست کم 10 تن کشته 
شدند که شاید از زمان انقاب 1789 در این کشور 
بی سابقه ترین کشتار مردمی در یک اعتراض مدنی 

بوده باش��د. در همین حال، براساس این نظرسنجی 
 Dentsu و Odoxa که توسط موسسه نظرسنجی
برای روزنامه های فرانس اینفو و لوفیگارو انجام شده، 
مشخص شد که  این 25 درصد راضی از عملکرد  
دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه از 
زمان روی کار آمدنش از اواس��ط 2017 بخشی از 
جامعه فرانسوی هستند که طبقه خاصی را تشکیل 
می دهند و عموما از تبدیل ش��دن اقتصاد فرانسه 
به یک اقتصاد اس��تارت  آپی حمایت می کنند. این 
نظرس��نجی با حضور 100۴ تن و در دوم و سوم 
ژانوی��ه 2019 انجام ش��د. در نظرس��نجی آوریل 
2018، 59 درصد از ش��رکت کنندگان از عملکرد 
دولت مک��رون راضی نبودند اما در نظرس��نجی 
اخیر، 75 درصد از عملکرد دولت مکرون رضایت 
ندارند. در این نظرسنجی همچنین مشخص شد 
که 55 درصد از شرکت کنندگان گفته اند که فکر 
می کنند اعتراضات جلیقه زرده��ا باید ادامه یابد 

در حالی ک��ه در 11 دس��امبر 2018 این میزان 
5۴ درص��د و در 22 نوامبر 2018، ۶۶ درصد بود. 
همچنین بزرگ ترین اولویت سیاسی 5۴ درصد از 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی، یافتن اقداماتی 
در جهت تقویت قدرت خری��د بوده در حالی که 
کاه��ش بیکاری ک��ه زمانی یک��ی از بزرگ ترین 
دغدغه های مردم فرانس��ه بود، به چهارمین عامل 
نگرانی آنها در این نظرس��نجی بدل ش��ده است. 
در همی��ن حال، جنبش های مردمی در فرانس��ه 

در تاش��ند دور جدیدی از اعتراضات را در س��ال 
2019 ب��ه راه بیندازن��د تا مک��رون و کابینه او را 
وادار به تغییرات کنن��د. در حال حاضر، رویاهای 
مکرون برای تبدیل ش��دن به ناپلئون جدید اروپا 
کاما نقش بر آب شده است، زیرا خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپایی هم نتوانست موقعیت او را تثبیت 
کند و اعتراضات عمومی و بی اعتمادی به دولت او 
عما نقش آفرینی فرانسه در اتحادیه اروپایی را نیز 

از خود متاثر کرده است.

گروهبینالملل: نخستین 
جلسه محاکمه متهمان 
به قتل »جمال خاش��قجی« روزنامه نگار منتقد 
عربس��تانی، پنجشنبه پس از گذش��ت 90 روز 
از وقوع ای��ن جنایت، در ریاض برگزار ش��د. در 
نخستین جلسه محاکمه، به دستور دادستان کل 
عربستان فقط 11 متهم از مجموع 15 متهم در 
دادگاه حاضر شدند و تاکنون اعام نشده است ۴ 
نفر دیگری که جوخه مرگ بودند و خاش��قجی 
را در کنس��ولگری سعودی در استانبول به شیوه 
وحشیانه ای به قتل رساندند آیا محاکمه خواهند 
ش��د یا بخش��یده؟ تلویزیون العربیه در این باره 
گ��زارش داد 11 متهم به همراه وکای ش��ان در 
دادگاه حاضر شدند و دادستانی خواستار اجرای 
مجازات اعدام در حق 5 تن از آنها ش��ده اس��ت. 
ناگفته نماند جلسه محاکمه عوامل ترور جنجالی 
خاشقجی در حالی برگزار شد که تحوات مربوط 
به نشست یمنی- یمنی در سوئد و خروج آمریکا 
از سوریه، حساسیت افکار عمومی را نسبت به آن 
به میزان قابل توجهی کاهش داده است. افزون بر 
آن، مش��خص شده است طی این مدت، ولیعهد 
س��عودی تمام تاش خود را برای تطمیع برخی 
کش��ورهای غربی مدعی پیگیری این پرونده به 
 کار گرفته و البته موفقیت هایی هم در این زمینه 
به دس��ت آورده است. روز سه شنبه بود که اعام 
شد قرارداد تسلیحاتی سنگینی میان بریتانیا و 
عربستان منعقد ش��ده است. باید منتظر ماند و 
دید چه قراردادهایی با چه کش��ورهایی و با چه 
مبلغی در بازه زمانی مورد بحث رسانه ای خواهد 
شد. در حالی  که عربستان با کمک آمریکا توانست 
در سایه خرید زمان از قرار گرفتن اسم بن سلمان 
در لیس��ت متهمان قتل خاش��قجی جلوگیری 
کند، ح��اا اصرار دارد دولت ترکیه مس��تندات 

خود درباره قت��ل را ارائه 
دهد، این یعنی سرنوشت 
دادگاه جدید و 11 متهم 
آن نیز همچنان در هاله ای 
از ابهام قرار دارد و معلوم 
ای��ن دادگاه در  نیس��ت 

جلسات بعدی از چه میزان از جدیت در رسیدگی 
به این پرونده برخوردار باشد. اینگونه محاکمات 
بس��یار محرمانه اس��ت و برخ��اف تمایل افکار 
عمومی عربس��تان یا سازمان های جهانی مدافع 
مدافع حقوق بشر که خواستار محاکمه بی طرف 
و شفاف متهمان هستند یا حتی بر خاف تمایل 
مقامات ترکیه که خواستار برگزاری این محاکمه 
در دادگاه های این کش��ور به علت وقوع جرم در 
خاک ترکیه ش��ده اند، پشت درهای بسته انجام 
می شود. بسیاری در این باره می  گویند متهمانی 
که در حال حاضر در دادگاه محاکمه می ش��وند 
اگر اعدام شوند به این دلیل اعدام خواهند شد که 
در انجام دادن مأموریت ترور خاشقجی شکست 
خوردند و عملکرد خوبی نداش��تند و اعدام آنها 
ب��ه دلیل ارتکاب جنایت قت��ل نخواهد بود، چرا 
که نمی توانستند از دستور قتل سرپیچی کنند. 
ب��ه عبارت دیگر، سرنوش��ت این متهمان در هر 
صورت اعدام بوده اس��ت؛ اگر با ترور خاش��قجی 
مخالفت می کردند اعدام می ش��دند و اینک نیز 
که در اجرای این عملیات ناکام ش��ده اند، اعدام 
می شوند، شکس��ت آنها در انجام این مأموریت، 
نتایج ویرانگری برای کش��ور عربستان و مقامات 

آن داشته است. 

روانی ■ بغرنج وضعیت
متهمان

موید این مقوله توئیت 
فعال  مجتهد،  افش��اگرانه 
س��عودی  معروف  مجازی 
درب��اره وضعی��ت این 11 
متهم اس��ت. مجته��د، پنجش��نبه در توئیتر خود 
نوشت: »حالت روانی عامان قتل خاشقچی که در 
کالج نظامی امنیت ملی عربستان سعودی محبوس 
شده  اند، بس��یار بد اس��ت و آنها با تمام وسایل در 
دسترس از جمله کوبیدن شدید سر به دیوار برای 
خودکشی استفاده کرده اند، همه آنها این جمله را 
تکرار می کنند »همه اینها در راس��تای خدمت به 
بن سلمان و فداکاری برای او بود و اکنون با ما اینگونه 
رفتار می کند؟...  به همین دلیل  این افراد به مکانی 
منتقل ش��ده  اند تا در انزوای کامل باش��ند، جلوی 
خودکشی آنها گرفته ش��ود و تحت نظارت شدید 
امنیتی و پزشکی قرار گیرند«. ناگفته نماند قربانی 
اصلی این پرونده، نه این 11 نفر، بلکه عادل الجبیر 
بود که نتوانست آنچنان که از او انتظار می رفت چهره 
بن سلمان را در ماجرای »آمریت در قتل خاشقجی« 
تطهیر کند، لذا هفته پیش از سمتش به   عنوان وزیر 
خارجه برکنار شد. ترکیه استرداد 18 سعودی را که 
در کشورشان دستگیر شدند و مظنون به مشارکت 
در این قتل هستند خواستار شده است اما عربستان 
سعودی این خواسته را رد و اعام کرد مظنونان در 

عربستان محاکمه خواهند شد.
 به نظر می رس��د ش��وی محاکم��ه ماموران 
بن س��لمان ب��رای ترور خاش��قجی که توس��ط 

دادگس��تری س��عودی برگزار می ش��ود واکنشی 
تبلیغاتی باشد به موج جدید انتشار اخبار، فیلم ها 
و اس��ناد درباره دس��ت داشتن ولیعهد سعودی و 

مامورانش در این جنایت.
جسدخاشقجیکجاست؟ ■

شبکه  ترکیه ای »آ خبر« هفته پیش ویدئویی 
منتش��ر کرد که احتماا به انتق��ال چمدان های 
ح��اوی بقایای جس��د خاش��قجی ب��ه اقامتگاه 
سرکنسول سعودی در استانبول مربوط می شد. بر 
این اس��اس در این فیلم که از تصاویر ضبط شده 
دوربین های مداربس��ته به دست آمده، چند مرد 
دیده می شوند که در ساعت ۳ و 9 دقیقه بعدازظهر 
روز قتل خاش��قجی با 5 چمدان از خودروی ون  
سیاه رنگ پیاده شده و از در اصلی وارد این اقامتگاه 
می شوند که در فاصله اندکی از کنسولگری یعنی 
محل قتل روزنامه نگار عربستانی مخالف قرار دارد. 
چه��ره ماهر المطرب، رئیس تیم ت��رور اعزامی از 
ریاض و راننده ون سیاه رنگ کنسولگری سعودی 
یعنی ذع��ار خالد الحرب��ی در ای��ن ویدئو کاما 
مشخص است. در همین حال روزنامه »صباح« از 
رسانه های نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه 
ترکیه، ضمن اینکه این ویدئو را منسوب به انتقال 
بقایای جس��د خاشقجی دانس��ته، از زبان برخی 
محققان آمریکایی که روی پرونده خاشقجی کار 
می کنند آورده که بقایای جسد خاشقجی همچنان 
در چاه فاضاب خانه سرکنس��ول سعودی است. 
از سوی دیگر دیروز کمیساریای عالی حقوق بشر 
سازمان ملل تاکید کرد دادگاه محاکمه متهمان 
به قتل خاشقجی »کافی نیست«. این نهاد حقوق 
بش��ری، روز جمع��ه با صدور بیانیه ای خواس��تار 
برگزاری مجدد تحقیقاتی مستقل با حضور ناظران 
بین المللی درباره پرونده قتل و ترور این روزنامه نگار 

عربستانی شد.

15بينالملل

گروهبینالملل: »نانسی پلوس��ی« تنها زنی که در 
تاری��خ آمریکا به عنوان رئی��س مجلس نمایندگان 
آمریکا برگزیده شده بود، بعد از یک وقفه چند ساله 
بار دیگر بر این مس��ند تیکه زد. پلوس��ی که سابقه 
نژادی    اش به ایتالیا بازمی گردد، در رای   گیری درون 
مجل��س نماین��دگان آمریکا توانس��ت 220 رای از 
مجم��وع ۴۳5 رای نمایندگان را به خود اختصاص 
دهد          . این زن 78 س��اله که داس��تان رس��یدنش به 
مناس��ب سیاسی بس��یار پیچیده اس��ت، از فعاان 
ضدجن��گ عراق در س��ال 200۳ اس��ت. او مواضع 

مایمی دارد و بارها در مقابل ترامپ ایستاده است.
 پلوسی در نخستین صحبت هایش پس از کسب 
مقام ریاس��ت مجلس نمایندگان با کنایه نسبت به 
رئیس جمه��ور ترامپ گفته اس��ت: دوران��ی که او 
)ترامپ( یکه تازی می کرد و در سنا و کنگره اکثریت 
را در اختیار داشت گذشته است. پلوسی در همین 
حال گفته است: 2 ماه پیش مردم آمریکا خواستار 
سپیده ای تازه شدند. آنان خواستار سیستم بررسی 
و تعادل هایی ش��دند که از دموکراس��ی ما حفاظت 
می کند و به یاد آوردند که این ش��اخه قانون گذاری 
)مجلس نمایندگان( در ماده یک قانون اساسی قرار 
دارد که طبق آن با ریاست جمهوری و قوه قضائیه برابر 
است. در همین حال اما رقیب او »کوین مک کارتی« 
رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان 192 رأی 
آورد. مجلس نمایندگان آمریکا از پنجشنبه گذشته 
با اکثری��ت دموکرات آغاز به کار ک��رد. نمایندگان 
دموکرات در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که 
در ماه نوامبر برگزار شد، اکثریت کرسی  های مجلس 
نمایندگان را به دست آوردند که نخستین شکست 
ب��رای دونالد ترامپ آلمانی تبار ب��ود. ترامپ که ادعا 
می کند بهترین دولت را در آمریکا تاکنون داش��ته 
اس��ت، با بیشترین ریزش وزرا، کمترین ساعت  های 
کاری و اقدامات مفید و همچنین بیشترین فشارهای 
بین المللی کاخ س��فید را وارد س��ال جدید کرد. به 
گزارش شبکه »سی بی اس« نانسی پلوسی، نماینده 

دموکرات کالیفرنیا که پیش از این س��ابقه ریاست 
مجل��س نمایندگان را از س��ال 2007 تا 2011 در 
کارنامه داش��ته و رهبری دموکرات ها را طی 8 سال 
اکثری��ت جمهوری خواه��ان در مجلس نمایندگان 
عهده دار بوده است، توانست حمایت کافی را در میان 
هم حزبی های خود برای تصدی ریاست این مجلس 

حفظ کند.
 خان��واده پلوس��ی از جمل��ه همس��ر، فرزندان 
و نوه ه��ای او نیز ط��ی این رای گی��ری در مجلس 
نمایندگان حضور داش��تند. پلوسی ریاست مجلس 
نماین��دگان را در حال��ی ب��ر عه��ده می گیرد که 
بخش هایی از دولت آمریکا بر سر عدم توافق کنگره 
و دولت برای بودجه س��اخت دیوار مرزی با مکزیک 
تعطیل ش��ده اند. پلوس��ی در این باره اظهار کرد: ما 
طرح هایی خوب و مناسب را فارغ از اینکه توسط چه 
طرفی مطرح ش��ده اند، مورد بررسی قرار داده و آنها 
را پیش خواهیم برد. دموکرات ها درباره ایحه بودجه 
جمهوری خواهان در س��نا پیشنهاد خواهند داد که 

فعالیت دولت را از سر بگیرند تا نیازهای مردم آمریکا 
برطرف ش��ود. از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت 
که دولت آمریکا در وخیم     ترین شرایطش طی 2 سال 
گذشته قرار دارد. بخش  هایی از دولت تعطیل است و 
گزارش  های »سی ان ان« و دیگر رسانه  های دموکرات 
نش��ان می دهد میزان نارضایتی مردم از بی توجهی 

دولت آمریکا تا چه اندازه باا رفته است          . 
ط��رح ترامپ برای س��اخت دی��وار 5/۶ میلیارد 
داری در مرز مکزیک هزینه بر خواهد بود و کنگره با 
این ایده عجیب مخالفت کرده است. ترامپ می گوید 
این دیوار را در مرز مشترک میان آمریکا و مکزیک 
خواهد کشید اما کنگره با این طرح مخالف است و 
دولت هم طی 1۳ روز گذشته به صورت اجباری وارد 
تعطیات ش��ده است          . در همین حال اما »لیندسی 
گراهام« سناتور ارشد جمهوری خواه روز چهارشنبه 
در اظهاراتی خطاب به رئیس جمهور آمریکا، نسبت 
به تسلیم شدن درباره درخواست تامین مالی ساخت 
دیوار مرزی مکزیک هشدار داد و گفت: تسلیم شدن 

ترام��پ به معنای پایان دوره ریاس��ت جمهوری    اش 
خواهد ب��ود. وی در مصاحبه با فاکس نی��وز افزود: 
ترامپ قانونی را امضا نخواهد کرد که شامل پول ازم 
برای احداث دیوار نباشد. دقیقا می توانم به شما بگویم 
که چه اتفاقی در پایان خواهد افتاد. ترامپ می خواهد 
دموکرات ها را برای دس��تیابی به سازش بر سر این 
مساله به چالش بکشد و اگر آنها همچنان مخالفت 
کنند، باید هزینه مخالفت شان را همراه مردم آمریکا 
بپردازند. اما کنگره در جلسه روز جمعه خود بودجه 
مربوط ب��ه وزارتخانه ها را تا ش��هریور 98 یا همان 
سپتامبر 2019 به تصویب رساند تا دولت به کار خود 
ادامه دهد، در حالی که کماکان بودجه برای ساخت 

دیوار از سوی کنگره اختصاص داده نشده است. 
همان طور که اشاره شد تعطیلی دولت آمریکا از 
22 دس��امبر تاکنون ادامه داشته است. کاخ سفید 
و جمهوری خواهان کنگره با پیش��نهاد دموکرات ها 
برای بازگشایی دولت مخالفت کرده   اند. نمایندگان 
دموکرات آمریکا طی هفته جاری قانونی را معرفی 
کردند که منابع مالی ازم برای وزارت امنیت داخلی 
تا 8 فوریه را تامین خواهد کرد، از جمله بسته 1/۳ 
میلی��ارد داری برای تقویت امنیت مرزها اما دولت 
ترام��پ کماکان اصرار دارد بودجه س��اخت دیوار از 
س��وی کنگره اختصاص داده شود. نباید از نظر دور 
داشت که در حال حاضر مقاومت دموکرات ها برای 
آنکه ترامپ نتواند به خواسته  های عجیب خود برسد 
می تواند برنامه  ه��ای جمهوری خواهان را به چالش 

بکشد. 
شکست ترامپ در نوامبر گذشته به نوبه خود 
نمای��ش وی را به عن��وان رئیس جمهوری آمریکا 
بی اعتبار کرده اس��ت. ترامپ اما با خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه و افغانستان به دنبال برنامه  ریزی 
برای ریاس��ت جمهوری آینده است، موضوعی که 
برای ماندن وی در ق��درت اهمیت ویژی ای دارد، 
چرا که نتوانسته است موفقیت قابل توجهی کسب 

کند.

شمشیرکشیدندموکراتهایکنگرهبهرهبرینانسیپلوسیبرایکاخسفید

تعطیلیآمریکابهاستیضاحترامپختممیشود؟
گزارش

آخریناظهاراتترامپدربارهخروجنیروهای
آمریکاازسوریه:

بگذاریدایرانیهاهرکاری
میخواهنددرسوریهبکنند!

رئیس جمهور ایاات متحده در نخس��تین 
جلسه کابینه خود در سال جدید میادی تنها 
دس��تاورد آمریکا در سوریه را »خاک و مرگ« 
دانست و بار دیگر تاکید کرد خروج نظامیان این 
کشور از سوریه حتمی است، اگرچه زمان   بندی 

این عقب نشینی از شامات را مشخص نکرد. 
همزمان »مایک پنس« معاون او اعام کرد 
که رئیس��ش در حال ارزیابی جنگ افغانستان 
اس��ت و با تکذیب نکردن فرمان کاخ س��فید 
درب��اره خروج نیمی از نیروه��ای آمریکایی از 

افغانستان، بر این خبر صحه گذاشت.
دونال��د ترامپ کمتر از 2 هفته پس از آنکه 
در تماسی تلفنی با همتای ترکیه ای     اش، رجب 
طیب اردوغان به او تلویحا تعارف کرد که »ما از 
سوریه می رویم، همه    اش برای شما«، در سخنان 
چهارشنبه پیش در کاخ سفید نیز لفظا سوریه 
را تقدی��م ایران کرد. او در اظهاراتی که مجری 
ش��بکه حامی    اش یعنی فاکس نیوز نیز هنگام 
پخش آن نتوانست شگفتی خود را نسبت به آن 
پنهان کند، گفت: »بگذارید ]ایرانی ها[ هر کاری 
می خواهند در س��وریه بکنند! ام��ا واقعا دارند 
افرادشان را بیرون می کشند. دارند آدم های شان 
را از یمن هم بیرون می کشند. ایران اان در فکر 

جان به در بردن است!«
ترام��پ در نشس��ت کابینه خ��ود در کاخ 
س��فید، رو به خبرنگاران حاضر مدعی شد که 
هرگز برنامه ای »چهارماهه« برای خروج 2000 
نیروی کشورش از سوریه ارائه نداده است. او با 
رد جزئیاتی درباره زمان   بندی خروج آمریکا از 
سوریه که هفته پیش لیندسی گراهام، سناتور 
جمهوری خ��واه پس از دیدارش به رس��انه ها 
اعام کرده بود، گفت : »ما ]از س��وریه[ بیرون 
می آییم و هوش��مندانه بیرون می آییم اما من 
هیچ وقت نگفتم همین فردا بیرون می آییم. ما 
به آرامی سربازان مان را به خانه می فرستیم تا 
با خانواده های شان باشند در حالی که همزمان 
با بقایای داعش می جنگی��م«. همان طور که 
بسیاری از رسانه های آمریکایی نیز اشاره کردند 
هدف اصلی ترامپ از موضوع خروج نظامی از 
سوریه جلب مجدد آرای شرکت کنندگان در 
انتخابات 2020 است که 2 سال پیش به خاطر 
زیر سوال بردن مواضع جنگ طلبانه دولت  های 
پیش��ین آمریکاتوس��ط او به ش��عار »آمریکا 
اولوی��ت دارد« او روی آورده بودند اما  ترامپ 
به این خیال در یکی از بی نظیرترین گاف  های 
سیاس��ت خارجی در حالی که تاش داش��ت 
موقعیت متناقض نظامی آمریکا در س��وریه را 
تشریح کند، جماتی ضد و نقیض بر زبان آورد.

رئیس جمه��وری آمری��کا در آن نشس��ت 
موض��وع قول خود به متح��دش در ناتو یعنی 
ترکیه برای ایجاد منطقه حائل میان نیروهای 
کرد و ارتش ترکیه در ش��مال سوریه را پیش 
کش��ید و در حال��ی که به ش��کلی متناقض 
تاش داش��ت همزم��ان س��نگ کردهایی را 
ک��ه رها کرده به س��ینه بزن��د، یک موقعیت 
طنز آمیز دیگر در دیپلماسی خارجی واشنگتن 
آفرید. او ابتدا با ابراز ناخش��نودی از مناسبات 
کردها با ایران گفت: »از اینکه آنها نفت ش��ان 
را به ایران می فروش��ند اصا خوشم نمی آید و 
از آنها خواس��ته ایم این کار را نکنند«. اما بعد 
انگار یادش افتاد که کردها هم مثل دشمنان 
ترکیه ای شان متحد آمریکا محسوب می شوند، 
پس حرف��ش را چنین اصاح ک��رد: »با این 
حال می خواهی��م از کردها محافظت کنیم«. 
اما بافاصل��ه حرف  های قبلی    اش را تکرار کرد 
و گفت: »اما من نمی خواهم تا ابد در س��وریه 

بمانم. آنجا فقط خاک هست و مرگ«.

هشداردربارهتبدیلسودان
به»سوریهجدید«

پ��س از گذش��ت 2 هفته از تظاه��رات در 
س��ودان در اعتراض به گرانی کااهای اساسی 
و اوضاع بد معیشتی، احزاب معارض ائتافی را 
تحت عنوان »الجبهه الوطنیه للتغییر« متشکل 
از 22 حزب و یک فراکسیون مستقل تشکیل 
داده و طی آن خواستار تشکیل دولت انتقالی 
در کشور، انحال پارلمان و دعوت از ارتش برای 
حمایت از معترضان شدند. احزاب حامی عمر 
البشیر، رئیس جمهور هشدار دادند این خواسته 
احزاب مخالف دعوت به کودتای نظامی است 
و حتی برخی اح��زاب درباره حضور داعش در 
س��ودان در صورت گسترش اعتراضات و حتی 
تبدیل س��ودان به »س��وریه جدید« هش��دار 
داده اند. تظاه��رات س��ودانی ها در اعتراض به 
گرانی برخی کااهای اساس��ی از جمله نان و 
اوضاع بد معیش��تی از 2 هفته پیش در ش��هر 
عطبره )شمال ش��رقی خارطوم( آغاز شد و به 
سرعت به 15 ایالت دیگر از مجموع 18 ایالت 
سودان، گسترش یافت. طبق گزارش سازمان 
عفو بین الملل، تاکنون در این تظاهرات ها ۳7 

معترض کشته شده اند.

خاورمیانه
آمریکا،داعشرادرمرزهایمشترک

سوریهوعراقاحیامیکند
دومینرئیسجمهورعرب

درراهدمشق
گروهبینالملل: شکست راهبرد پیشین آمریکا 
درباره س��وریه و عراق، واشنگتن را در برابر 2 
گزینه قرار داد: خروج از منطقه بدون دستاورد 
یا تداوم نفوذ سیاس��ی و نظامی خود از طریق 
طرف های دیگر مانن��د داعش. منابع کرد این 
موضوع را به روزنامه لبنانی »ااخبار« اعام و 
تصریح کردند آمریکا با تصمیم خروج نظامیان 
خود از س��وریه قصد ندارد برگه این کش��ور را 
از دس��ت بدهد، بلکه در تاش است از طریق 
تقویت س��یطره داعش در مرزهای س��وریه و 
عراق دس��ت به احیای این گروه زند. به گفته 
این منابع، آمریکا قصد دارد داعش را در منطقه 
راهبردی شرق فرات و بویژه در مرزهای سوریه 
و عراق احیا کند تا تماس بین 2 کشور و سایر 
طرف های مقاومت قطع ش��ود؛ مس��اله ای که 
یکی از اه��داف راهبردی آمریکا از آغاز جنگ 
علیه سوریه از سال 2011 تاکنون بوده است. 
ااخبار در ادامه گزارش داد: آمریکایی ها حضور 
نظام��ی خ��ود در منطقه مذک��ور را مبارزه با 
داع��ش و حمایت از »هم پیمان��ان کرد« خود 
عنوان می کردند ولی آنچ��ه عما رخ داد این 
بود که آمریکا کردها را بدون حمایت در برابر 
داعش رها کرد. به عنوان مثال، اواس��ط اکتبر 
گذش��ته که کردها عملیات موسوم به »توفان 
الجزی��ره« را آغاز کردند تا س��واحل ش��رقی 
فرات از حضور عناصر داعش پاکس��ازی شود، 
آمریکا به آنان گفته بود  نیروهای ترکیه ای به 
سمت مناطق شمالی تحت تسلط شان حرکت 
نخواهند کرد و به آنان وعده پوشش هوایی این 
عملیات را داده بود ولی عهدشکنی واشنگتن 
باعث کشته شدن بیش از ۳00 عنصر کرد شد 
و داعش توانست بخش هایی از مرزهای سوریه 
و عراق را به اشغال خود درآورد. برخاف آنچه 
درباره اخت��اف میان آمری��کا و ترکیه گفته 
می ش��ود، ای��ن منابع از »هماهنگ��ی کامل« 
بین 2 کش��ور درباره راهبرد جدید واشنگتن 
خبر دادن��د. این منابع برای اثبات ادعای خود 
تصریح کردند، تهدیدهای پیاپی ترکیه درباره 
آغاز عملیات نظامی علیه مناطق تحت تسلط 
کرده��ا در »تل ابی��ض و رأس العین«، باعث 
شد نیروهای کرد بخشی از نیروهای خود را از 
مناطق درگیری با داعش در شرق فرات خارج 
و به مرزهای ش��مالی اعزام کنند تا با حمات 
ترکیه مقابله کنند و همین مساله، جبهه مقابل 
داعش را سس��ت کرد و باعث ش��د این گروه 
چند منطقه از جمله میدان نفتی العمر را که 
یکی از میادین نفتی مهم ش��رق فرات است، 
به اشغال خود درآورد. از دیگر تحوات مربوط 
به سوریه، گزارش ها حاکی  است در چارچوب 
تاش برخی کشورهای عربی برای از سرگیری 
روابط با دمش��ق پس از 7 س��ال، محمد ولد 
عبدالعزیز، رئیس جمهوری موریتانی طی کمتر 
از 2 هفته آینده عازم دمش��ق خواهد شد. در 
1۶ دسامبر 2018 البشیر به عنوان نخستین 
رئیس جمهوری عربی از سال 2011 تاکنون به 
س��وریه سفر و در دمشق با بشار اسد، همتای 

سوری خود دیدار کرد.
 

اعتراضاتاردنیها
سیاسیترمیشود

تظاه��رات دامن��ه دار ضددولت��ی اردنی ها 
در خ��ال چند ماه در ح��ال تغییر ماهیت به 
تظاهراتی سیاسی است. مردم امان پایتخت این 
کشور پنجشنبه نیز دست به تظاهرات زدند و 
این بار عاوه بر مطالبات معیشتی و اقتصادی 
نظیر مبارزه دولت با فساد، لغو افزایش قیمت 
س��وخت، عدم لغو یارانه نان، لغو قانون مالیات 
ب��ر درآمد و جرائ��م الکترونیکی، ش��عارهایی 
سیاس��ی نیز مطرح کردند. ای��ن چندمین بار 
اس��ت که اردنی ها به بهانه مشکات اقتصادی  
و س��وءمدیریت کشور به خیابان ها می ریزند و 
هر بار ش��عارهای معترضان سیاسی تر شده و 
مراجعی نزدیک تر به خاندان پادشاهی هاشمی 
را هدف قرار داده است. جرقه اعتراضات در اردن 
ش��بیه فرانس��ه بود و زمانی  زده شد که دولت 
پیشین قیمت س��وخت را افزایش داد و ایحه 
افزای��ش مالیات بر درآم��د را برای تصویب در 
پارلمان آماده کرد. مردم معترض به خیابان ها 
آمدند و خواس��تار لغو این ایحه و اس��تعفای 
»هانی الملقی« نخس��ت وزیر وقت شدند. پس 
از استعفای او »عمر الرزاز«  نیز نتوانست مردم 
ناراضی را آرام کند و اقدام ضد فس��اد دولت او 
بخصوص با وضع قانون بر مالیات و ریشه کنی 
کسب وکارهای مجازی به اسم برخورد با جرائم 

اینترنتی، موج نارضایتی ها را گسترده تر کرد.
البت��ه هر ک��س دیگ��ری هم ج��ای رزاز 
می نشست مجبور بود بر ریشه اصلی اعتراضات 
یعنی طرح ریاضت اقتصادی مورد تأیید صندوق 
بین المللی چشم بندد که طبق آن دولت اردن 
باید به منظور کاهش میزان بدهی اش، بالغ بر 
۳7 میلیارد دار، به کاهش هزینه ها و افزایش 

مالیات ها روی آورد.
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قاب روز
اولین برف زمستانی تهران

عکس:    مهر

بازار

گزارش

گروه اقتصادی: افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ 
در بازار موجب شده است تا قشر کم درآمد و ضعیف 
جامعه نتواند به گوش��ت گرم با قیمت مناس��ب 
دست یابد. البته برخی مسؤوان و دست اندرکاران 
صنع��ت گوش��ت می گویند گران��ی محصوات 
پروتئینی در بازار ناشی از کاهش عرضه دام زنده 
به کشتارگاه ها و از طرفی افزایش هزینه  های تولید 
مرغ است اما باید به این نکته توجه شود که چرا 
س��ازمان های متولی و دستگاه های مربوط آمار و 
اطاعات دقیقی از می��زان تولید یا پیش بینی از 
آینده چنین بازار مهمی ندارند تا از افزایش قیمت 
محصوات پروتئینی جلوگیری ش��ود؟ هر چند 
دولت توانسته است برای تامین نیاز اقشار جامعه 
به گوش��ت اقدام به واردات این محصول با قیمت 
مناسب کند اما گویا مشکل تامین نشدن بموقع 
ارز برای وارد کنندگان این کاا و مشکل تبادات 
بانکی موجب شده است 5 هزار تن گوشت قرمز 
واردات��ی از برزیل در بندر عباس متوقف ش��ود. 
نایب رئیس انجمن فرآورده های خام دامی گفت: 
5 هزار تن گوشت وارداتی از برزیل ۴ ماه است در 
بندرعباس متوقف است و روزانه هزینه سنگینی 
بابت این معطلی پرداخت می شود. مسلم ناصری 
در گفت وگ��و با فارس گفت: مش��کات انتقال و 
تخصیص ارز به واردات محصوات پروتئینی وجود 

دارد و کار واردات را بس��یار 
سخت کرده است. نایب رئیس 
انجم��ن فرآورده ه��ای خام 
دامی گفت: اگر شرایط به این 
شکل ادامه یابد طی 3-2 ماه 
آینده مشکات واردات بسیار 
سخت تر خواهد شد. به گفته 
وی، حدود 3 الی ۴ ماه است 
که یک محموله 5 هزار تنی 
گوشت منجمد گوس��اله از 
برزیل در بندرعباس متوقف 
اس��ت و به دلیل عدم انتقال 
ارز هنوز ترخیص نشده است. 
ناص��ری با بی��ان اینکه برای 
هر محمول��ه 25 تنی روزانه 
هزینه سنگینی بابت دموراژ 
پرداخت می ش��ود که برای 
واردکنندگان بسیار سنگین 
اس��ت، گفت: بانک مرکزی 
بای��د راه��کار انتق��ال ارز به 
ش��رکت های خارجی را پیدا 
کند که می تواند در این زمینه 
از صرافی های فعال استفاده 
انجمن  نایب رئی��س  کن��د. 
فرآورده های خام دامی گفت: 
به رغم اینکه بانک های عامل 
پول این محموله را از حساب 
برداش��ت  واردکنن��دگان 
کرده ان��د اما ح��دود ۸۰ روز 

است که نتوانسته اند آن را به حساب شرکت های 
صادرکننده انتقال دهن��د. ناصری افزود: پیش از 
این از طریق بانک های کنلون چین و هالک بانک 
ترکی��ه برای انتقال ارز اقدام می کردیم که پس از 
تحریم های آمریکا این شرایط امکان پذیر نیست. 
نایب رئیس انجمن فرآورده های خام دامی گفت:  
ب��ا هماهنگی ای که انجام ش��ده اس��ت 2 الی 3 
هزار تن از این محموله در س��ردخانه های تحت 
نظارت گمرک نگهداری می شود تا هزینه دموراژ 

پایین تری پرداخت شود اما هنوز امکان ترخیص 
وج��ود ندارد. ب��ه گزارش فارس، توقف گوش��ت 
وارداتی با تناژ باا در بندرعباس در حالی اس��ت 
که به دلیل کاهش عرضه قیمت گوشت خوب و 
با کیفیت به کیلویی حدود۸۰ هزار تومان رسیده 

است.
ادامه افزایش سینوسی قیمت مرغ در بازار ■

به رغم وعده مسؤوان برای کاهش قیمت مرغ 
طی هفته های اخیر اما خبری از کاهش قیمت 
مرغ و رسیدن به نرخ مصوب نیست. به گزارش 
میزان، قیمت مرغ طی هفته های اخیر روند رو 
به رشدی داشته و هر کیلوگرم مرغ تا آستانه ۱5 
هزار تومان نیز پیشروی کرده است، در حالی که 
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت این ماده 
پروتئین��ی باید ۹ هزار و ۸۰۰ تومان باش��د. در 
همین باره وزیر جهاد کشاورزی که متولی اصلی 
تامین مرغ در کشور است، قیمت منطقی مرغ را 
حدود ۱۰ هزار تومان اعام کرده است اما با این 
وجود، تولیدکنندگان س��از خود را می زنند و بر 
اساس تشخیص خود قیمت را تعیین می کنند. 
فعاان ای��ن صنعت معتقدن��د افزایش قیمت 
خوراک طیور و کنجاله و ذخیره سازی مرغ برای 
تامین ایام عی��د از جمله عوامل افزایش قیمت 
است. به گفته تولیدکنندگان، قیمت کارشناسی 
شده مرغ برای مصرف کننده 
۱2 هزار و 5۰۰ تومان تمام 
رضایی،  مرتضی  می ش��ود. 
معاون وزیر جهادکشاورزی 
نی��ز درباره دای��ل افزایش 
قیمت مرغ گفته بود: یکی 
از دای��ل نوس��انات قیمت 
مرغ، جایگزین��ی این ماده 
پروتئینی به جای گوش��ت 
قرم��ز ب��ه دلی��ل افزایش 
قیمت آن است. معاون وزیر 
جهاد کش��اورزی همچنین 
س��ودجویی در عرضه را نیز 
دلیل دیگ��ری برای افزایش 
قیم��ت م��رغ اع��ام کرده 
و وع��ده داده ب��ود: تا پایان 
دی ماه قیمت مرغ کاهش 
می یابد و به ثبات می رسد. 
این وع��ده پیش ت��ر نیز از 
ورناصری،  حمی��د  س��وی 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام مطرح شده و اظهار 
ک��رده ب��ود: با توزی��ع مرغ 
منجم��د و با توجه به حجم 
در حال توزیع، شاهد کاهش 
قیمت م��رغ گ��رم در بازار 
خواهی��م بود، وع��ده ای که 
عملی نش��د و حتی قیمت 
افزای��ش نیز یافت. در حالی 
ک��ه متولیان امر، فروش مرغ بی��ش از ۱۰ هزار 
تومان را تخلف اعام کرده اند اما مشخص نیست 
چرا هر کیلوگرم مرغ بیشتر از مبلغ تعیین شده 
در سطح خرده فروشی ها به فروش می رسد. در 
حالی که نوسانات سینوسی قیمت مرغ در بازار 
ادامه دارد و ثباتی در قیمت آن ش��اهد نیستیم 
اما هیچگونه خبری از س��ازمان حمایت در این 
زمینه به گوش نمی رسد و کماکان سکوت این 

سازمان ادامه دارد.

توقف 4 ماهه 5 هزار تن محصوات پروتئینی وارداتی از برزیل در بندرعباس
کاهش عرضه، گوشت قرمز را 80 هزار تومان کرد

برخی در بازار قصد جلوگیری از برخورد با برندهای متقلب را دارند
هزاران تولیدکننده پوشاک قربانی منافع چندین فروشگاه

پوشاک

گرانی

اعام علل گرانی کااهای اساسی در بازار توسط کمیته ویژه مجلس
نظارتی در بین دستگاه های دولتی به چشم نمی خورد

رئی��س کمیته ویژه بررس��ی افزایش قیمت 
کااهای اساس��ی مجلس برای ارزیابی علل عدم 
کنترل بازار و افزایش قیمت کااها نتیجه بررسی 
این موضوع در این کمیته را تشریح کرد. حسن 
حسینی ش��اهرودی در گفت وگو ب��ا مهر، اظهار 
داشت: چالش های بازار ارز، قیمت  گذاری کااها، 
نظارت بر بازار، تامین کااهای اساسی، چگونگی 
توزی��ع کااها و زنجیره توزیع از ثبت س��فارش، 

تامین ارز، خری��د از خارج، 
انتق��ال ب��ه خ��ارج، ورود و 
ترخیص کاا تا توزیع مورد 
رصد کمیته قرار گرفت. وی 
با بی��ان اینکه آس��یب  های 
این حوزه مورد بررسی قرار 

گرفت، گف��ت: حلقه  های مفقوده در این زنجیره 
بسیار زیاد اس��ت. در حقیقت همه این حلقه ها 
منفصل از هم هس��تند. هر کسی در حوزه خود 
فعالیت کرده و از فعالیتش خشنود است اما این 
حلقه ها به یکدیگر متصل نیست. حلقه مفقوده 
در نظام توزیع این است که ارتباط معقولی بین 
حلقه  های مختلف برای تأمین کااهای اساسی 
وجود ن��دارد. این نماین��ده مجلس ادام��ه داد: 
زمانی که ثبت سفارش در وزارتخانه صمت انجام 
می شود، باید به صورت آناین این ثبت سفارش 
خود را در بانک مرکزی نش��ان دهد و بعد از آن 
تخصیص ارز عینا در سازمان صمت و بانک عامل 
نشان داده شود. این سامانه باید به گمرک متصل 
باش��د تا کاایی که ثبت سفارش ش��ده و ارز آن 
تخصیص داده شده و به گمرک انتقال یافته است، 

منشا ارز آن مشخص باش��د. عضو هیات رئیسه 
کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: باید انباری 
که این کااها دپو ش��ده کاما مشخص باشد تا 
وزارت صمت دقیقا بداند این کااها در کجا وجود 
دارد. باید این س��امانه به شبکه توزیع کاا و بازار 
متصل باشد و همه باید به این سامانه دسترسی 
داشته باشند. حسینی این امر را موجب شفافیت 
اقتصادی خواند و گفت: در کش��ور ما هنوز این 
زنجیره ها به یکدیگر متصل 
نش��ده اس��ت. وی دولت را 
مس��ؤول پیون��د دادن این 
زنجیره ها به یکدیگر خواند و 
گفت: دولت باید جایگاهی را 
به این منظور تعیین کند، به 
نظر می رسد دستگاه ها به حال خود رها شده  اند 
و همین عدم نظ��ارت موجب سوءاس��تفاده ها، 
اختاس ها و فس��اد شده است. حسینی تصریح 
کرد: اگر این سامانه به روز باشد هر زمان که عدد 
و رقم یا اسم کاا عوض شود، سریعا دستگاه  های 
مربوط متوجه خواهند شد و اگر به عنوان مثال 
به جای کاای اساس��ی ماشین های لوکس وارد 
شود همه دستگاه ها به صورت آناین اطاع پیدا 
خواهند کرد. وی تأکید کرد: در راستای حل این 
مش��کل پیشنهاداتی مطرح ش��ده است که قرار 
اس��ت با وزیر صنعت، رئیس کل بانک مرکزی و 
رئیس گمرک مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکار 
مشترکی برسیم          ، در غیر این صورت کمیسیون 
اقتصادی طرحی را تهیه و در قالب تکلیف قانونی 

به دولت اباغ خواهد کرد.

برخورد با برندهای محرز پوش��اک قاچاق، 
اگر چه شامل ۱۰۰ فروشگاه متخلف می شود 
اما ۱۰۰ هزار فروش��گاه عرضه کننده پوشاک 
داخل��ی را می توان��د نجات دهد. ب��ه گزارش 

مه��ر، هفته گذش��ته بود 
که حمیدرض��ا دهقانی نیا، 
اطاعات  فناوری  مدیرکل 
س��تاد مب��ارزه ب��ا قاچاق 
کاا و ارز با اش��اره به آغاز 
برخورد ب��ا برندهای محرز 

پوشاک قاچاق در واحدهای تجاری، از تشکیل 
تیم هایی با حضور نمایندگان سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف 
و پلی��س خبر داد که ب��ه مجتمع های هدف 
مراجعه و اخط��ار کتبی نهایی پیش از مقابله 
را به واحدهای صنفی اباغ کرده اند. به موازات 
این، درست از دوشنبه ۱۱دی ماه هم برخورد 
گام ب��ه گام با پوش��اک قاچاق محرز ش��روع 
ش��د و به اذعان بهرام ش��هریاری، نایب رئیس 
اتحادیه نساجی و پوش��اک ایران، در گام اول 
با فروش��گاه های با متراژ بیش از ۴۰۰متر در 
مجتمع های شناخته شده تهران برخورد شده 
است که این فروش��گاه ها با تابلوی یک برند، 
پوش��اک غیرمجاز عرضه می کردن��د. اما گویا 
این موضوع به مذاق بعضی افراد خوش نیامده 
و با بهانه ه��ای واهی، درصدد متوقف کردن و 

اشکال گیری از طرح یاد شده هستند به طوری 
که مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه 
صنف تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوشاک 
تهران نیز در این باره اعام کرده در چند روز 
و  مس��ؤوان  برخی  اخیر، 
افراد در حوزه های مختلف 
صنعت پوش��اک ب��ه بهانه 
اینکه ای��ن اقدامات، منجر 
ب��ه از بین رفت��ن آرامش 
بازار می ش��ود، س��عی در 
توقف طرح داشته اند. وی با طرح این پرسش 
که چگونه ممکن اس��ت جمع آوری متقلبان 
منجر به از بین رفتن آرامش بازار شود، گفت: 
این افراد یک جریان س��ازمان یافته را تشکیل 
می دهن��د که با 2 کلی��د واژه »آرامش بازار از 
بین می رود« و »بازار پلیس��ی می شود«، قصد 
جلوگی��ری از برخورد با برنده��ای متقلب را 
دارند. در واقع اینگونه می توان گفت که نسبت 
یک به هزار فروش��گاه، عدد ناچیزی اس��ت و 
نمی توان گفت برخورد با این تعداد فروشگاه، 
کمبودی در بازار ش��ب عی��د ایجاد می کند و 
به ای��ن ترتیب، نظم بازار را به هم می ریزد. با 
همه این ش��رایط، حاا باید پرسید آیا منافع 
این ۱۰۰فروشگاه عرضه کننده پوشاک قاچاق 
محرز ارجح اس��ت یا ۱5ه��زار واحد صنفی و 

۱5۰۰واحد صنعتی تولیدکننده پوشاک؟
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افق تهران

روزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
صاحب امتیاز: مهرداد بذرپاش

   مدیرمسؤول: محمد آخوندی     سردبیر: رضا شكیبایي
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روابط عمومي: 66413792       تحریریه: 66413783       
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    info@vatanemrooz.ir  : پست الكترونیک

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

نرخ بیکاری جوانان به ۲۷ درصد رسید
بررس��ی گزارش مرکز آمار نش��ان می دهد 
در پاییز امسال نرخ بیکاری جوانان )۱5 تا 2۴ 
س��ال( حدود 2۷ درصد بوده و س��هم بیکاران 
فارغ          التحصیل دانشگاه از کل بیکاران حدود 3 
درصد افزایش یافته اس��ت. به گزارش تسنیم، 
بر اس��اس جزئی��ات گزارش ط��رح آمارگیری 
نیروی کار در پاییز ۹۷، نرخ مشارکت اقتصادی 
جمعیت ۱۰ ساله و بیش��تر حدود ۴۰ درصد 
اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
6۸۰ هزار نفر افزایش داش��ته است. همچنین 
اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر حدود 35/۷ 
درصد اس��ت که نسبت به پاییز ۹6 رشد 6۰۸ 
هزار نفری داش��ته است. از طرفی بیکاری این 
جمعیت ۱۱/۷ درصد بوده که نس��بت به پاییز 
۹6 حدود ۷۱ هزار نفر به تعداد بیکاران افزوده 
شده اس��ت. این گزارش نشان می دهد در این 
مدت نرخ بی��کاری جوانان )۱5 تا 2۴ س��ال( 
ح��دود 2۷ درصد ب��وده اس��ت. در این ردیف 
میزان بیکاران حدود 55 هزار نفر کاهش داشته 
است. از س��وی دیگر میزان بیکاری در جوانان 
۱5 تا 2۹ س��ال حدود 2۴ درصد بوده که ۱۸ 
هزار نفر کاهش داش��ته اس��ت. گفتنی است، 
طی این مدت جمعیت بیکار باای ۱۰ س��ال 
و فارغ          التحصیل آموزش عال��ی از کل بیکاران 

حدود 3/۴  درصد افزایش یافته است. 

۱00 هزار واحد مسکونی برای 
اقشار کم درآمد احداث می شود

مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مسکن از 
اعام آمادگی این سازمان برای واگذاری زمین 
جهت س��اخت واحدهای مس��کونی در نقاط 
مختلف کشور به بنیاد مسکن انقاب اسامی 
در قالب ط��رح اقدام ملی خبر داد. علی نبیان 
با اشاره به برنامه  های دولت دوازدهم و تاکیدات 
وزی��ر راه و شهرس��ازی درباره س��اخت ۴۰۰ 
هزار واحد مس��کونی توسط وزارت راه گفت: از 
مجموع ای��ن ۴۰۰ هزار واحد، ۱۰۰ هزار واحد 
آن برعهده بنیاد مسکن انقاب اسامی است 
که بر اساس مذاکرات دوجانبه با بنیاد مسکن، 
سازمان ملی زمین و مس��کن آمادگی خود را 
برای واگذاری زمین  های مورد نیاز در مناطقی 
که زمینه واگذاری آنها در راستای قانون عرضه 
و تولید مس��کن اقش��ار کم درآمد و محرومان 
مهیاست، اعام کرده اس��ت. معاون وزیر راه  و 
شهرسازی افزود: واگذاری این زمین ها در قالب 
مسکن محرومان و با قیمت تمام شده، به بنیاد 

مسکن صورت خواهد پذیرفت.

انتص�اب »موس�یو مرن�ارد« ب�ه س�مت  ■
خزان�ه داري کل ای�ران در پ�ي اولتیمات�وم 

روسیه به ایران- 1290ش
تعطیلي دانشگاه  هاي ایران در اعتراض به  ■

س�فر »کارتر« رئیس جمهور وقت آمریكا به 
ایران- 1356 ش

شهادت سرلشكر »منصور ستاري« فرمانده  ■
نی�روي هوایي در س�انحه س�قوط هواپیما - 

1373ش
درگذشت »محیي  الدین بن عربي« نویسنده،  ■

اندیشمند و عارف بزرگ اسام- 638 ق
وفات آیت  اه »سیدمحمدباقر درچه  اي«  ■

عالم و فقیه برجسته شیعه- 1342 ق
رحلت عال�م بزرگ ش�یعه و مؤلف کبیر  ■

»عامه شیخ عبدالحسین امیني« - 1390 ق
آغاز جنگ هاي 24 س�اله بین امپراتوري  ■

ایران و روم – 603 م
چاپ نخس�تین اس�كناس اروپا در سوئد -  ■

1691م
درگذش�ت »ژان ش�اردن« خاورشناس،  ■

جهانگرد و فیلسوف فرانسوي- 1713م
امضاي عهدنامه »داردانل« بین امپراتوري  ■

عثماني و دولت انگلستان- 1809م

اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11200

12800

13900

2950

-

-

-

2000

100

200

350

150

-

-

-

55

-

-

8300

149
149

-

-

120

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

57/3
56/2

1/85
1/93

48/252/15

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3660000

3750000

1920000

1220000

650000

50000

60000

30000

30000

-

-

338200

450930

1286/70)دار(

15/48)دار(

-

-

-

2/25

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

160898/9
7840/6

6900/1

-
-

-

118694/5
319763/0

1436090/9

-

-

-

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5619بورس استرالیا

-

-2/56
2/05

22868

19562

21515
0/84

کام نور

هر که به زیردست خود نیكی کند، 
خداوند بال رحمتش بر او بگستراند و او 

را به بهشت خود درآورد.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
2002

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-7/69

دارویي  لقمان
داروسازي زاگرس فارمد پارس

کارتن  ایران
داروسازي  امین
نساجي  بروجرد 
بانک پاسارگاد 

افست  
بانک صادرات ایران 

شیرپاستوریزه  پگاه  خراسان  

9828

16094
3118

3732

1394

5468
1331

4706

5/2
5

5
4/98

4/98

4/97

4/91

4/89

4/83

ح. سرمایه گذاري  رنا
ملي  صنایع  مس  ایران   

جام دارو 
کشت  و صنعت  چین  چین

سیمان  شمال
زغال سنگ  نگین  طبس  

پارس  خزر  
سیمان  صوفیان  

پتروشیمي  شیراز

12

2717

9207
10749

1281

5298

15650
2295

5444

-5

-4/97

-4/95
4/9

-4/85

-4/84

-4/77

-4/73

میانگین قیمت مرغ در یک ماه اخیر
قیمت)تومان(تاریخ

1397/10/814500
1397/10/613850
1397/10/513500
1397/10/413700
1397/10/313700
1397/10/212400
1397/10/112200
1397/9/2911980
1397/9/2811820
1397/9/2711620
1397/9/2611520
1397/9/2511440
1397/9/1811030
1397/9/1110620
1397/9/510600

میانگین قیمت گوشت قرمز  درجه یک 
قیمت)تومان(تاریخ

1397/10/1284000
1397/10/1182000
1397/10/1079000


