
نشست »شنبه های انقاب« با موضوع »روحانیت و حوزه های علمیه«  
حوزه هاي علميه با  انقاب اسامي به کمال رسيدند

دادستان تهران خبر داد
محكوميت شهرام جزايري به حبس طواني مدت

»ش�نبه های انقاب« با   سياسي سی و هشتمین نشست 
عنوان »روحانیت و حوزه های علمیه« و با هدف تبیین 
دستاورد های انقاب اسامی در این بخش برگزار شد. 
به گزارش شبستان، سی و هشتمین نشست »شنبه های 
انقاب« با عنوان »روحانیت و حوزه های علمیه« و با هدف 
تبیین دستاورد های انقاب اسامی در این بخش، روز گذشته 

در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد.
در این مراس��م، روحانیون، بزرگان و صاحب نظرانی چون 
حجت ااسام دکتر محمدحسن زمانی مسئول دفتر امور 
اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رایزن 
فرهنگی سابق ایران در مصر، حجت ااسام دکتر مهدی 
رستم نژاد معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه، 
حجت ااسام سعید روستا آزاد معاون فرهنگی وتبلیغی 
دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی 
پژوهشکده فلسفه و کام اسامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسامی، حجت ااسام محسن قنبری معاون ارتباطات و 
بین الملل جامعه المصطفی العالمیه، حجت ااسام دکتر 
محسن قمرزاده معاون پژوهش مؤسسه تمهید و مسئول 
پژوهش های خاص و نشست های قرآنی مرکز فقهی ائمه 
اطهار )ع(، خانم معصومه ظهیری مشاور استاندار و مدیرکل 
امور بانوان استانداری قم و جمع دیگری از اساتید و نخبگان، 
دستاورد های چهل سال انقاب اسامی را در این حوزه، مورد 

بررسی قرار دادند.
  انق�اب اس�امی ای�ران موف�ق تری�ن نهضت 

در سال های اخیر بوده است
حجت ااس��ام دکتر محمدحس��ن زمانی مسئول دفتر 
امور اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه و 
رایزن فرهنگی س��ابق ایران در مصر در ابتدای این نشست 
اظهارداش��ت: مق��ام معظم رهب��ری تاکید داش��تند که 
دستاوردهای انقاب اسامی در 40 ساله اخیر در عرصه های 
مختلف برای مردم تبیین و اطاع رس��انی ش��ود تا حربه 
دشمن برای کمرنگ کردن این دستاوردها و برجسته کردن 
مشکات جزئی کشور که وجود آنان نیز طبیعی است، خنثی 
شود. وی ادامه داد: در این راستا، نهادهای متعددی در کشور 
اقداماتی را انجام داده اند و جنبش مردمی پاسداشت چهل 
سال انقاب کبیر اسامی نیز در قالب برنامه شنبه های انقاب 
به معرفی و تبیین این دستاوردها در حوزه های مختلف می 
پردازد که برنامه امروز در موض��وع »روحانیت و حوزه های 

علمیه« برگزار می شود. زمانی گفت:  انقاب اسامی ایران 
در مقایسه با رویدادها و نهضت های اخیر موفق ترین انقاب 
بوده است و این گزاره را با توجه به حضور عینی در 30 کشور 
جهان اعام می کنم، به طور مثال نهضت های صورت گرفته 
در قالب بیداری اسامی در کشورهای مصر، لیبی و تونس با 
توطئه های دشمن منحرف شدند و نتوانستند به آرمان های 
نهایی خود دست پیدا کنند. مسئول دفتر امور اجتماعی و 
سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه در پایان سخنان 
خود خاطرنشان کرد: ملت ایران صادقانه پای اهداف الهی 
ایستاده است و خدا نیز وعده های الهی را برای این انقاب 
محقق کرده است که این کشور موفق شده، پیروزمندانه برابر 
توطئه های 40 ساله دشمن، ایستادگی کند و امیدواریم این 

موفقیت تا نیل به انقاب امام زمان )عج( ادامه داشته باشد.
  حوزه علمیه، شجره طیبه ای است که سنگ بنایش 

را پیامبر)ص( نهاد و کمالش در انقاب رقم خورد
در ادامه این نشست، حجت ااسام دکتر مهدی رستم نژاد 
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه اظهارکرد: 
حوزه علمیه به مثابه یک شجره طیبه است که سنگ بنای 
آن توسط پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( بنا شده است که قریب 
14 قرن گذش��ت تا توانس��ت به کمال خود رسیده و یک 
حکومت بر مبنای احکام اسام بنا کند. وی با اشاره به اینکه 
حوزه های علمیه، دستاوردهای متعدد علمی و آموزشی در 
این 40 ساله انقاب اسامی داشته است، تصریح کرد: قبل 
از انقاب فعالیت حوزه علمیه، محدود در مساجد و مجالس 
مذهبی بود اما بعد از انقاب اسامی این فعالیت در تمامی 
عرصه ها رشد و گسترش داشت و در بخش دانشی جهش 
گسترده ای را پشت سر گذاشت. رس��تم نژاد با بیان اینکه 
توسعه مرزهای دانشی و تنوع بخشی در رشته های تخصصی 
دینی از دس��تاوردهای حوزه های علمیه بوده است، گفت: 
حوزه بعد از انقاب اسامی باید وارد عرصه های جدید می شد 
تا بتواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد، در حالی که قبل 
از انقاب فعالیت های حوزه تنها در فقه و اصول منحصر بود. 
معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه ه��ای علمیه ادامه داد: 
حوزه های علمیه بعد از انقاب براساس نیازهای روز در دهها 
گرایش و رشته دانشی وارد ش��د به طوری که امروزه حوزه 
دارای متنوع ترین نظام رشته ای و دانشی در حوزه مطالعات 
است که تحول عظیمی در صدها متن آموزشی و هزاران پایان 
نامه رقم زده است که قبل از انقاب بی سابقه بوده است. وی با 
اشاره به اینکه حوزه های علمیه بعد از انقاب اهتمام جدی به 

مسئله فقه معاصر و فقه مضاف در راستای حل مسائل فقهی 
مورد نیاز جامعه داشته اس��ت، تصریح کرد: در این عرصه 
کرسی های تدریس دروس خارج در دهها رشته فقهی ایجاد 
شده است که در 10 قرن اخیر فعالیت هاي حوزه بی سابقه 
است که به طور مثال می توان به عقود جدید، فقه پزشکی، 
فقه تربیتی، فقه سیاسی، فقه خانواده و ... اشاره کرد. رستم 
نژاد اضافه کرد: طراحی و اجرای دهها رشته تخصصی فقه 
برای تربیت کارشناسان در عرصه فقه معاصر از دیگر اقدامات 
حوزه های علمیه بعد از پیروزی انقاب است که در این راستا 
دهها مرکز علمی و پژوهشی فقه مانند مؤسسه دایره المعارف 
فقه اسامی یا موسسه دایره المعارف فقه معارف تأسیس 
شده است.  معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه با 
اشاره به اینکه مشارکت فضا و فقهای حوزوی در کنفرانس 
های فقهی معاصر ه��م در ایران و هم در خارج از کش��ور از 
دیگر اقدامات تحولی حوزه های علمیه بعد از انقاب است، 
گفت: فقه هنر، فقه حکومتی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، 
بانکداری اسامی و اقتصاد اسامی از جمله موضوعات مهمی 
است که در عرصه فقه معاصر شاهد ورود حوزویان به آنها 
هستیم. وی با بیان اینکه توجه به مطالعات میان رشته ای 
اسامی و علوم انسانی از دیگر دستاوردهای انقاب اسامی 
در حوزه های علمیه است، افزود: حضور در این عرصه موجب 
پشتیبانی از نظام، مبناسازی و اسامی سازی علوم می شود 
که از مطالب��ات جدی مقام معظم رهبری اس��ت که برای 
فعالیت در این عرصه ها، موسسه پژوهشی امام خمینی)ره(، 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه 
اسامی، پژوهشگاه فرهنگ و علوم و ... تأسیس شده است 
که آثار این مجموعه ها در جشنواره های کتاب حوزه و کشور 

توانسته رتبه های برتر را کسب کند.
رس��تم نژاد گفت: تبیین معارف دین��ی و ارائه خدمات به 
عرصه های مورد نیاز نظام و جامعه از دستاوردهای انقاب 
در حوزه های علمیه است زیرا قبل از انقاب حداکثر حضور 
حوزه در امکان مذهبی، مدارس دینی، مساجد و هیئت ها 
بود اما بعد از انقاب گستره این حضور تمام کشور را فراگرفت 
و به خارج از مرزها نیز رسید. معاون آموزش مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه ادامه داد: در زمینه تبیین معارف اسامی 
آثار متعددی از سوی حوزویان در نشریات علمی و پژوهشی 
منتشر شده است، به طوری که هیچ زمانی حوزه تا این میزان 
دارای نویسنده و اهل قلم نبوده است و حتی این میزان تولید 

کتاب و آثار علمی نداشته است. 

طب�ق اعام دادس�تان  تهران، جزایري در دادگاه   جامعه
بدوي به حب�س طواني مدت محكوم شده اس��ت. 
ماجراي دستگیري مرداد امس��ال وي، اینگونه است که 
تریلر ترکیه اي از مبدأ ترکمنستان عدس بارگیري کرده 
و قرار بود از کشورمان خارج ش��ود، اما مأموران گمرك با 
رصد اطاعات محموله و به کمک دستگاه هاي کنترلي 
ایکس ري، اقدام به اسکن محموله  کامیوني مي کنند. پس 
از اسکن محموله مشخص مي شود دو نفر در داخل بار تریلر 

مخفي شده اند که با مشکوك شدن به محموله حاوي قاچاق 
انسان، مأموران گمرك اقدام به بازرسي کامل محموله کرده 
و موفق مي شوند، دو نفر را در داخل بار عدس شناسایي و 
 به جرم قاچاق انسان و خروج غیرقانوني از کشور بازداشت 

کنند. 
فرد دوم فاقد مدارك شناس��ایي بوده و بر همین اساس 
بررسي هاي بیش��تر و متهم جهت شناس��ایي بیشتر به 
نهادهاي امنیتي تحویل داده مي شود که نهایتاً این فرد 
توسط نهادهاي امنیتي شناسایي و در بررسي هاي بعدي 

اعام مي شود که فرد بازداشتي همان شهرام جزایري متهم 
اقتصادي است. 

دادس��تان تهران در بخ��ش دیگري از اظه��ارات خود 
پرونده فردي را مورد اش��اره قرار داد ک��ه اخیراً مدعي 
تقلب ٨میلیون رأي در انتخابات س��ال ٨٨ بوده است 
و اظهار داشت: مطابق بررس��ي ها این اظهارات صحت 
نداشت. این فرد هفته قبل به دادستاني مراجعه کرده 
و تحقیقات به اتمام رسیده و به زودي در مورد این فرد 

اتخاذ تصمیم خواهیم کرد. 
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درحالي که توصیه رئیس س��ازمان برنامه و بودجه براي تصویب ایحه بودجه 9٨ پرهیز 
از دستکاري سیاس��ي آن بود، برخي در درون دولت با عملیات رواني و فریب که تکراري 
و آشنا است س��عي دارند دولت را در بودجه هیچ کاره جلوه دهند. اس��تفاده از واژه هایي 

همچون گروگانگیري بودجه  توسط برخي مراکز در حالي بیان شده که 75درصد بودجه 
در اختیار شرکت هاي دولتي بود و از مجموع 1700هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور 
1270هزار میلیارد تومان در اختیار ش��رکت هاي دولتي است که هیچ گزارشي از آن در 

اختیار افکار عمومي قرار نمي گیرد. بررسي ها نشان مي دهد در بهترین حالت حجم بودجه 
مورد مناقشه براي برخي نهادهابه 1000میلیارد تومان هم نمي رسد در چنین شرایطي، 

تقلیل دادن مشکات کشور به بودجه این نهاد ها بسیار عجیب است.| صفحه 4

ایران پیام دوستی  به فضا می فرستد
ماهواره »دوستي« براي پرتاب کاماً آماده است. تست هاي فني ماهواره »پیام« هم تمام شده 

 

و در حال بسته بندي و انتقال براي پرتاب است.  | صفحه 3
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پاسداري از ارزش هاي دیني جان خود را فدا کردند



  گزارش

88498443سرويس  سياسي

مأيوسان سياسي در جورچين نقشه دشمن  يک ش��نبه 16 دي 1397 | 29 ربيع الثاني 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5559
اشاره مقام معظم رهبري به نقش��ه احتمالي دشمن براي سال 98 در 
جمع خانواده هاي معظم ش��هدا كه جنجال آفريني هاي س��ال جاري 

مقدمه آن برشمرده شد، داراي دو كاركرد آشكار است:
1- هشدار به حاميان و مدافعان انقاب و نظام جمهوري اسامي ايران 
براي آمادگي و بازدارندگي؛ 2- اخطار به دش��من و سوزاندن نقشه و 

سناريوي خباثت آلود او. 
از اين رو معظم له با تكراري و شكس��ت خورده بودن اين نقشه،  آن را 
مبتني بر اختافات داخلي و با هدف ايج��اد بي ثباتي و جنگ داخلي 
توصيف فرمودند ك��ه در امتداد همين جنجال هاي ماه هاي گذش��ته 
به حس��اب مي آيد؛ جنجال هايي كه مقامات امريكايي انتظار داشتند 
»تابس��تان داغ« را براي ايران اس��امي رقم بزند و تمامي كينه ورزي 
امريكا و متحدان منطقه اي آن، رژيم صهيونيستي و آل سعود و پادوهاي 

مفلوك و گروهكي آنان را التيام بخشد. 
به كار گي��ري حربه كهن��ه تحريم، هم��راه با جنگ رواني پرش��دت و 
ارتباط گيري آشكار با گروهك هاي تروريستي ضدانقابي و فعال سازي 
آنان براي دس��ت زدن به جناياتي تروريس��تي كه به زعم آنان قدرت 
نظام را فرسايش داده و به ايجاد ش��كاف و نارضايتي در مردم منتهي 
ش��ود، مي توانس��ت به خيال باطل دش��من، ضمانت بخش پيروزي و 
تحقق تابس��تان داغ بوده و مرحل��ه دوم تحريم ه��ا از 13 آبان هم به 
مثابه تير خاص عم��ل كند.  اما تاب آوري م��ردم بصير و مجموعه اي 
از تدابير و اقدام��ات نظام و مدافعان، دش��من را زمينگير كرد و گرچه 
برخي س��وءتدبيرها و كم تحركي ه��اي مديريتي و س��ودجويي ها و 
فرصت طلبي هاي زالوصفتانه به بروز مش��كات اقتصادي براي مردم 
ما انجاميد، اما به جز جنجال هاي پراكنده و لو رفتن نقشه دشمن براي 
مردم و مسئوان حاصلي نداشت.  با توجه به روشن بودن طرح دشمن 
و ادامه حركت او براس��اس همان روند قبلي كه متكي بر اختافات و 
شكاف هاي داخلي است، انتظار مي رود تمامي نيروهاي سياسي واجد 
عقانيت و دلبستگي تعهد به سرنوشت كشور و مردم، جهت گيري هاي 
خود را به نفع وحدت و انس��جام تنظيم و براي حل مش��كات مردم و 
رفع زمينه هاي مطلوب دشمن اهتمام ورزيده و هرگونه بهانه جويي و 

بهانه سازي همسو با هدف دشمن را كنار بگذارند. 
اما به رغم ش��فافيت و وضوح اين موضوع، متأس��فانه در روزهاي اخير 
برخي چهره هاي سياس��ي براي جبران برخي ناكامي ها، خط حمله و 
جنجال آفريني را به بهانه هايي چون نظارت استصوابي، در دستور كار 
قرار داده اند كه شايد با هدف بهره گيري سياسي از شرايط دنبال مي شود 
تا از اان زمينه را ب��راي عبور نامزدهاي خود از فيلت��ر نظارتي فراهم 
سازند، اما دقيقاً كمك به همان نقش��ه كثيف دشمنان براي اختاف 
و جنگ داخلي است كه سعي مي كنند با القاي ناكارآمدي ساختاري، 
توجه مردم را از خباثت هايي چون تحريم و فش��ار ظالمانه به س��مت 
مس��ئوان و نهادهاي داخلي نظام برگردانده و بين مردم و حاكميت 

توليد شكاف و نقار نمايند. 
البته اين بهانه جويي ها عمدتاً از س��وي جريانات و چهره هايي صورت 
مي گيرد كه نگران عملكرد منفي خود و مأيوس از شانس انتخاب مجدد 
توسط مردم بوده و از همين اان توجيهي براي اين ناكامي مي تراشند 

ولي ناخواسته به القاي همان خواسته هاي دشمن كمك مي كنند. 

رسول سنايي راد

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

دشمن بايد احساس كند كه همه  اركان و قوا متحدند

نخستين جلس�ه مجمع تش�خيص مصلحت 
نظام با رياست آيت اه صادق آملي اريجاني 
صبح ديروز برگزار ش�د. اين جلسه اگرچه با 
حضور اكثريت اعضا برگزار ش�د اما دو غايب 
داشت؛ يكي حس�ن روحاني رئيس جمهور و 
ديگري محم�ود احمدي نژاد رئي�س جمهور 
سابق، غيبتي كه البته از سوي اين دو مسبوق 
به س�ابقه اس�ت و همين مس�ئله دس�تمايه 
تحليل هاي مختلف پيرامون آن شد. همچنين 
آيت اه ابراهيم اميني، علي اكبر ناطق نوري، 
غامرضا آق�ازاده، علي آقامحم�دي، محمد 
فروزنده از غايبان جلسه ديروز مجمع بودند. 
به گزارش روابط عمومي مجمع، آيت اه صادق 
آمل��ي اريجاني در ابت��داي اين جلس��ه ضمن 
قدردان��ي از اعتماد رهبر معظ��م انقاب و حكم 
انتصاب ايشان براي رياست مجمع و عضويت در 
فقهاي ش��وراي نگهبان، اظهار داشت: اميدوارم 
بتوانيم همه وظايف  و مس��ئوليت هايي را كه در 
قانون اساسي براي مجمع و شوراي نگهبان مصرح 

است، به نحو احسن انجام دهيم. 
   قدردان�ي از رؤس�اي س�ابق مجم�ع 

تشخيص
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با 
گراميداشت ياد رؤساي پيشين مجمع از شخصيت 
آيت اه هاش��مي ش��اهرودي و آيت اه هاشمي 
رفسنجاني و خدمات شان در دوران رياست اين 
نهاد مه��م تجليل ك��رد و افزود: بايد از رؤس��اي 
فقيد مجمع، خصوصاً مرحوم آيت اه هاش��مي 
شاهرودي  ياد كنيم. آيت اه هاشمي شاهرودي 
از اركان بس��يار مؤثر حوزه هاي علميه و عالمي 
برجس��ته و متفكري صاحب نظ��ر در حوزه هاي 
علميه و يار وفادار و مخلص نظ��ام و مقام معظم 
رهبري بودن��د. اميدواريم خداوند، روح ايش��ان 
را با ارواح طيبه ش��هدا و اولي��ا در محضر پيامبر 

اكرم )ص( و اهل بيت )ع( محشور بگرداند. 
آيت اه آملي اريجان��ي با بي��ان اينكه آيت اه 
هاشمي ش��اهرودي در همراهي با انقاب تاش 
بسيار زيادي داشتند، يادآور شد: 10 سال در قوه 
قضائيه خدمت ش��اياني كردند و منشأ تحوات 
زيادي در اين قوه بودند. وي افزود: فرض اس��ت 
بر ما كه از مرحوم آيت اه هاشمي رفسنجاني هم 
ياد كنيم كه دوره هاي متعددي در رياست مجمع 
تش��خيص خدمت كردند و در آن دوران مسائل 
مختلفي در مجمع حل شد، اگر تصميمات مجمع 

در آن دوره ها نبود، براي كش��ور و مردم مشكل 
ايجاد مي شد كه اين مشكات رفع شد. خداوند 
روح اين بزرگواران را با ارواح شهدا و علما و خلصا 

محشور گرداند. 
   ي�ادآوري وظاي�ف و اختي�ارات مجمع 

تشخيص
رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام گفت: 
همانگونه كه مقام معظم رهبري در حكم ش��ان 
فرمودند مجمع نهاد بس��يار مهم و مؤثری است، 
گرچه هر نهادي در جمهوري اسامي، وظايفي 
خاص دارد و در چارچوب قانون اساسي و بر اساس 
مسئوليت هايي كه تقنين مي شود، عمل مي كند، 
وليكن در همان حيطه، مجمع تشخيص حسب 
اصل 112 قانون اساسي و همين طور اموري كه 
به نحو وايي، به مجمع تكليف ش��د، بايد عمل 
ش��ود مي تواند منشأ حل بس��ياري از مشكات 

قرار بگيرد. 
آيت اه آمل��ي اريجان��ي تصريح ك��رد: اگر در 
جامعه اس��امي با معضلي مواجه ش��ويم بعد از 
ارجاع مقام معظم رهبري، مجمع تش��خيص در 
پي حل معضل خواهد بود و سياست هايي كه به 
نحو پيشنهادي خدمت مقام معظم رهبري تقديم 
مي شود و همچنين تنافي برخي آرا بين مجلس 
شوراي اسامي و ش��وراي محترم نگهبان پديد 
آيد، مصالح جامعه را تشخيص و تصويب مي كند. 
وي ادامه داد: البته در حقيقت تنافي و تعارضي 
در بين نيست، چرا كه شوراي نگهبان بر حسب 

وظيفه قانوني، خاف شرع و خاف قانون اساسي 
را در مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت 

نظام، مصلحت را تشخيص مي دهند. 
   تعارض�ي در نظرات ش�وراي نگهبان و 

مجمع تشخيص نيست
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان 
كرد: بنابراين بعضاً وقتي برخي فقهاي ش��وراي 
نگهبان در مجمع حضور پيدا مي كنند، در مقام 
تشخيص مصلحت، رأی و نظري غيراز آنچه در 
ش��وراي نگهبان مطرح كرده اند، ارائه مي دهند 
بنابراي��ن تعبير تع��ارض كه در مت��ن آيين نامه 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام آم��ده، دقيق 
نيس��ت و در واقع مجمع از حيث مصلحت نظر 
مي دهد و اين هيچ تنافي با وظيفه شوراي نگهبان 
ندارد و به لحاظ نتيجه، نظر مجمع حاكم است. 
وي افزود: در حال حاضر با مسائلي مواجه هستيم 
كه در متن جامعه و براي مردم پيش مي آيد كه از 
جهاتي به مصلحت بايد رجوع كرد، اين كار براي 
م��ردم و در خدمت مصالح عمومي ملت اس��ت، 
بخشي از اين مصالح را مجلس شوراي اسامي، 
ماحظه مي كند و بر حس��ب آن تقنين مي كند 
و بخش ديگر به صورت انطباق با سياس��ت هاي 
كلي نظام، در مجمع به لحاظ نظارتي كه از سوي 
رهبري به مجمع تشخيص نظام واگذار كرده اند 
بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد و نتيجه آن به 
محضر ايشان تقديم شود كه آن هم مسير مهم 
و خاصي دارد كه بايد ان ش��اء اه بر حس��ب نظر 

مقام معظم رهبري به ص��ورت عالمانه و مجدانه 
پيگيري شود. 

   دش�من بايد احس�اس كند همه اركان 
نظام متحدند

آيت اه آمل��ي اريجاني با بيان اينك��ه ما امروز 
در كشور با مسائل مهمي مواجه هستيم، گفت: 
اين مس��ائل بعضاً از بيرون تحميل شده و بعضاً 
هم از ناحي��ه نحوه مديريت ما در داخل كش��ور 
به وجود آمده، در چنين فضايي كه دش��من به 
دس��ت اندازی به س��رمايه هاي واقعي جمهوري 
اس��امي به ويژه س��رمايه هاي اجتماعي طمع 
كرده همه دس��تگاه ها و نهادهاي حقيقي نظام 
جمهوري اس��امي بايد براي ب��رون رفت از اين 
مشكات دست در دست هم با همه توان تاش 
كنند. رئي��س مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
تأكيد كرد: دشمن بايد اين احساس را بكند كه 
همه اركان و قوا متحد هستند و در مسير خدمت 
به مردم و رفع معضات كش��ور ب��ا هدايت هاي 
مقام معظم رهبري عمل مي كنند، البته اختاف 
سليقه طبيعي اس��ت اما آنجايي كه مي خواهند 
تصميمي گرفته و راهكاري ارائه شود، بايد همه 
قوا و نهادها در چارچوب ترسيمي از ناحيه مقام 
معظم رهبري، دست در دست يكديگر بدهند و 
دشمن نبايد احساس كند كه در جايي رخنه اي 
وج��ود دارد و از طريق آن براي م��ردم مي تواند 

مشكل ايجاد كند. 
وي گفت: مردم عزيز ما بايد احس��اس كنند كه 
مس��ئوان به فكر آنها و در ح��ال خدمت به آنها 
هستند، تقنين، توصيه ها، نگرش ها و فعاليت ها 
در مسير خدمت به مردم و در مسير رفع مشكات 
مردم است. نزاع ها نبايد به ساحت كوچه و خيابان 
كش��يده ش��ود. نزاع هاي بين ق��وا و نهادها بايد 
به نح��وي عالمان��ه و فني و حقوقي حل ش��ود.  
همچني��ن در اين جلس��ه ادامه بررس��ي ايحه 
اصاح قانون مبارزه با پولش��ويي، اختافي بين 
مجلس شوراي اس��امي و ش��وراي نگهبان در 
دستور كار قرار گرفت. اعضاي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام پس از بحث و بررس��ي و استماع 
نظر نمايندگان ش��وراي نگهبان، دولت، مجلس 
ش��وراي اس��امي و كمس��يون هاي مربوط، در 
خصوص بند »پ« ماده »2« نظر شوراي نگهبان 
را تأييد كردند. در مورد ماده )5(، مصوبه مجلس 
شوراي اسامي مورد تأييد قرار گرفت. ماده )7( 
مكرر مصوبه مجلس از ديگر مواد اختافي بود كه 
با اصاح بند )ب( و بند )د( و تبصره )4( بند )ذ( 
و الحاق يك تبصره به بن��د )ب( ماده )7( مكرر، 
اصاحات مدنظر مجمع، به پايان رسيد. با اتمام 
بررس��ي ايحه پولش��ويي در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، ايحه الحاق ايران به كنوانسيون 
سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان 
يافته فرا ملي ) كنوانسيون پالرمو( در دستور كار 

آتي مجمع قرار خواهد گرفت. 

      ف�ارس: حجت ااسام رس��تمي، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانش��گاه ها: دروس معارف اس��امي، بعد از انقاب اسامي با 
توجه به ضرورت تبيين مباني ديني در دانشگاه ها، جزو سرفصل دروس 
قرار گرفت و امروز بايد اين دروس متناسب با شبهات دانشجويان تنظيم 

و به روزرسانی شود. 
       سپاه نيوز: سردار سامي، جانشين فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه 
امروز موازنه قدرت به سود ايران است، گفت: شهدا پس از شهادت بيش از قبل 

به جامعه قوت و نور مي بخشند؛ آنها قاعده جنگ را براي ما تغيير دادند. 
       باش�گاه خبرنگاران: با حكم عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور، 
مهدي محمودي مديركل دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي منصوب شد. 

ژه
وی

 بهزادنبويهممذاك��رهباامریكارا 
ردكرد

بهزاد نبوي، از اعضاي س��ازمان منحله مجاهدين انقاب 
اسامي مي گويد »حاا وقت مذاكره با امريكا نيست؛ حاا 
كه ترامپ اسلحه روي شقيقه ما گذاش��ته است. « و اين 
نويدبخش نگاه واحد جريان هاي مختلف سياسي ايران به 

دولتمردان امريكاست. 
بهزاد نبوي هميش��ه در آن س��ويي بود ك��ه از مذاكره با 
امريكا دفاع مي كنند و حاا جمات ضدامريكايي او تيتر 
رسانه هاي اصاح طلب شده است. او بر تعامل ايران با شرق 
در ش��رايط كنوني تأكيد مي كند: »ما بع��د از تحريم دوم 
ترامپ دچار مشكل شديم. بايد حواسمان به معيشت مردم 
باشد. من معتقد نيستم اان كه ترامپ اسلحه روي شقيقه 
ما گذاش��ته بايد با او مذاكره كنيم. عده اي مي گويند اگر 
اين كار را نكنيم وضع بدتر مي شود اما اان شرايط مذاكره 
نيست. اان بايد با ژاپن، كره، چين و روسيه روابط خود را 

حفظ كنيم. اروپا را از دست ندهيم. «   


بازهمتحریفوبازهمبيبيسي
حجت ااسام محمدجواد حاج علي اكبري در جمعه اي كه 
گذشت، اولين نماز جمعه خود را به عنوان امام جمعه در 
تهران اقامه كرد. بي بي سي فارسي جمله اي از خطبه هاي 
او را نقل كرد، اما ب��ا حذف يك كلمه؛ كلم��ه اي كه كلي 
معن��اي جمله را ع��وض مي كن��د. بي بي س��ي تيتر زده 

»امام جمعه تهران: خاورميانه گورس��تان امريكاست« و 
در متن خبر هم نوشته اس��ت كه »محمدجواد حاج علي 
اكبري امام جمعه موقت تهران در اولين خطبه هاي نماز 
جمعه اش خاورميانه را گورستان نيروهاي نظامي امريكا 
خواند و گفت: نيروهاي امريكايي هر جا رفتند، بيچارگي 
و بدبختي بردند.«  اما آيا حاج علي اكبري چنين جمله اي 
گفته اس��ت؟ او در بخش��ي از خطبه هاي نماز جمعه اين 
هفته تهران، مي گويد كه »غرب آس��يا به خاطر مقاومت 
ملّت ايران به گورس��تان آرزوهاي امريكايي تبديل شد و 
به لطف خدا، رژيم صهيونيستي در برابر ملت ما روزهاي 
سختي را پشت س��ر مي گذارد و نصاب شكست آنها به دو 
روز رسيده اس��ت؛ اين اتفاق كمي نيس��ت. « بي بي سي 
فارسي، در بازنشر اين بخش از سخنان امام جمعه تهران، 
» آرزوهاي« را با » نيروهاي« جايگزين كرده است و تفاوت 

اين دو زمين تا آسمان است!
چندي پيش هم خبرنگار بي بي سي سخنان وزير خارجه 
انگليس را تحريف كرد كه البت��ه با واكنش مهمان برنامه 
- س��فير س��ابق انگليس در تهران - مواجه ش��د. مجري 
بي بي س��ي اينگونه س��ؤال مي كند كه »چرا وزير خارجه 
بريتانيا، اي��ران را به »بش��كه باروت« توصي��ف كرد؟« و 
بافاصله ريچارد دالتون، سفير سابق بريتانيا در تهران با 
تعجب واكنش نشان مي دهد: »مطمئن ايد؟! يمن را بشكه 

باروت توصيف كرد يا ايران را؟«
هفته گذشته هم بي بي سي مدعي تجمع در ميدان انقاب 
تهران ش��د و حتي فيلم هايي از تجمع را هم منتشر كرد، 

اما ساعتي بعد با اعام اينكه دچار اشتباه شده و فيلم هاي 
تجمعات دي 96 را به جاي تجمع ادعايي امس��ال منتشر 

كرده اند، اعام كرد تمامي فيلم ها را حذف كرده است. 

عطریانفر:اریجانيرابرچهرهشاخص
اصاحطلبترجيحميدهيم

محمد عطريانفر، عضو ش��وراي مركزي حزب كارگزاران در 
مصاحبه اي با روزنام��ه ايران ضمن تعري��ف اصاح طلبي و 
اصاح طلب ناميدن ناطق و اريجاني، طعنه اي هم به عارف به 
عنوان يك اصاح طلب قديمي زده است. او در بخشي از اين 
مصاحبه مي گويد: »اصاح طلبي رويكردي است كه دالت 
بر افكار و انديشه ما دارد. ما كسي را تنها به لباس اصاح طلب 
نمي شناسيم بلكه به عمل، انديشه و رفتارهاي اجتماعي، اين 
صفت را بر كسي قرار مي دهيم. همين آقاي ناطق نوري كه 
يك روز در سال 76 رقيب اصاح طلبان بوده امروز رويكردش 
اصاح طلبانه و متحول شده اس��ت. آقاي علي اريجاني كه 
يك روز عنصر متقابلي به حساب مي آمده امروز رويكردش به 
نحوي است كه ما او را بر يك چهره شاخص اصاح طلبي در 
مجلس ترجيح مي دهيم و در مديريت مجلس اعتبار بيشتري 
برايش قائل مي شويم. بنابر اين رويكرد ماك است و نه سابقه 
انتس��اب افراد به اين يا آن جريان. وقتي اين طور به مسئله 
نگاه كنيم خيلي از تعاريف مان بايد اصاح ش��ود. « انتخاب 
رئيس مجلس و حمايت برخي حاميان دولت از اريجاني و 
رويگرداني از عارف منشأ اختافاتي ميان حزب كارگزاران و 

ساير احزاب اصاح طلب شد. 

واكنش سردار نقدي به حواشي كرباي 4 
مديريت زمان جنگ

 مصداق از آب كره گرفتن بود
در حالت طبيعي اگر آ نها 600 هزار كشته 
داده ان�د ما باي�د بيش از ي�ک ميليون 
شهيد تقديم مي كرديم، اما در مجموع 
دوران دفاع مقدس تنها 190 هزار شهيد 
داديم؛ حاا مديريت كدام سوي ميدان 
در جن�گ ضعي�ف ب�وده اس�ت؟!

به گ��زارش خبرگزاري بس��يج، س��ردار 
محمدرضا نقدي معاون فرهنگي اجتماعي سپاه پاسداران انقاب اسامي 
با اشاره به اظهارات محسن رضايي در خصوص عمليات كرباي 4 و زير 
سؤال رفتن مديريت جنگ، اظهار داشت: قضاوت نهايي و دقيق در خصوص 
مديريت جنگ را امام خميني)ره( داشتند كه در پيامي خطاب به بسيجيان 
فرمودند »شما با مديريت صحيح در جنگ تحميلي نشان داديد كه مي شود 

اسام را در جهان حاكم كرد.«
وي ادامه داد: كشوري با دستان خالي و بدون حتي يك حامي بين المللی 
به مقابله با تمام قدرت هاي دنيا رفت. اصاً آمار تجهيزات و ادوات ما با طرف 
مقابل قابل قياس نبود و بر همين اساس من معتقد هستم كه مديريت زمان 

جنگ به اصطاح از آب كره گرفتن بود. 
معاون فرهنگي- اجتماعي سپاه پاسداران تصريح كرد: در زمان جنگ 
يكسري افراد ترسويي بودند و از جبهه فرار مي كردند، همان ها خواستند 
كار خود را توجيه كنند و اين دست حرف ها را بيان كردند كه اصاً درست 
نيست و هيچ بناي علمي ندارد. وي خاطرنشان كرد: ميزان مهماتي كه 
رژيم بعث در جنگ داشت به طوري بود كه س��رباز عراقي بايد خسته 
مي شد تا آتش توپخانه را متوقف مي كرد، در حالي كه توپخانه ما روزانه 
سهميه اي در حدود 5 گلوله داشت و مهماتي در اختيار ما نبود. بنابراين 

ارتش عراق در برابر ما برتري آتش داشت. 
س��ردار نقدي گفت: عراقي ها متهم نبودند به اينكه از امواج  انس��اني 
استفاده مي كنند و همواره جمهوري اسامي بود كه متهم به غيرعلمي 
جنگيدن و اس��تفاده از امواج  انساني مي ش��د. طبيعتاً در يك معادله 
ساده تلفات ما بايد نس��بت به طرف مقابل بيشتر مي بود. در ضمن در 
هشت سال جنگ تحميلي، هفت سالش را ما در نقش آفندي بوديم. 
زماني كه يك نيرو بخواهد آفند بكند، در منطقه باز و در تيررس قرار 
مي گيرد و اين نيز دلي��ل ديگري بر باا بودن تلفات ما بايد باش��د در 

حالي كه چنين نبود.
  وي به ميزان تلفات دش��من در جنگ تحميلي اشاره كرد و گفت: بر 
اساس آمارهاي منتشر ش��ده در س��ايت هاي خبري، كشته شدگان 
رژيم بعث عراق در جنگ چيزي در حدود يك ميليون نفر است اما در 
صحبتي كه با سردار باقرزاده داشتم، ايشان گفتند كه رؤساي ارتش 
عراق آمار داده اند كه در حدود 600 هزار نفر كشته در جنگ داده اند، 
يعني تعداد شهداي ما يك سوم تلفات دشمن در جنگ بوده است، اين 
در حالي است كه آتش دشمن چند برابر ما بوده و از برتري تجهيزات 
و پشتيباني و لجستيك قوی تری بهره مند بوده است و ضمناً علمي و 

حساب شده عليه ما هجوم مي آوردند. 
س��ردار نقدي اذعان كرد: در حالت طبيعي اگر آ نها 600 هزار كش��ته 
داده اند ما بايد بيش از يك ميليون شهيد تقديم مي كرديم اما در مجموع 
دوران دفاع مقدس تنها 190 هزار ش��هيد داديم؛ حاا مديريت كدام 
سوي ميدان در جنگ ضعيف بوده است؟! توجه كدام به نيروي انساني 

بيشتر بوده است؟!
وي به ايثار و از خودگذشتگي رزمندگان در دوران دفاع مقدس اشاره كرد 
و افزود: در دنيا اتفاقاتي كه در جبهه ها مي افتاد بي نظير اس��ت، تا زماني 
كه فرمانده لش��كر ما وارد آن محوري كه قرار بود عمليات شود نمي شد، 
اجازه آغاز عمليات صادر نمي شد. فرمانده معمواً يك شب قبل از عمليات 
مي رفت و صحنه را مي ديد و از سامت عمليات مطمئن مي شد و بعد اجازه 

كار را مي داد. 

سردار غيب پرور: 
بسيج براي همكاري با دولت 

طرح هاي عملياتي دارد
رئيس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين 
گف�ت: هم�كاري دول�ت و بس�يج در 
بخش هاي�ي آغ�از ش�ده اس�ت ام�ا تا 
ح�د مطل�وب تعام�ل فاصل�ه داري�م. 
سردار غامحسين غيب پرور، رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين در گفت وگو با مهر، 40 
سالگي انقاب را تعقلي براي عبور از بحران 

اقتصادي دانست و گفت: بسيج بارها براي كمك به دولت طرح ارائه داده و 
آمادگي خود را اعام كرده و طرح هاي كاماً عملياتی دارد. 

وي افزود: در بخش هايي از دولت همكاري با بس��يج شروع شده است اما 
متأس��فانه تا حد مطلوب تعامل و همكاري فاصله داريم. رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين با اشاره به شكل گيري انقاب با بهره گيري از سرمايه هاي 
اجتماعي و بسيج مردمي، گفت: مردم بزرگ ترين سرمايه انقاب هستند. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد: لنگرگاه دين خدا مردم 
هس��تند و اصاً بدون مردم انقاب مفهومي ندارد و بق��اي انقاب بدون 
حضور مردم ممكن نيست. غيب پرور درباره محوري بودن نقش مردم در 
انقاب اسامي، خاطرنشان كرد: يك رفتار صادقانه از طرف همه مسئوان 
كه خود من هم جزء آنها هس��تم با مردم ضروري است و صداقت با مردم 
بايد به گونه اي باش��د كه باور كنند ما خادم آنها هستيم. رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين، گفت: با خدمت و صداقت مي توان سرمايه مردمي را 
حفظ كرد. وي با تأكيد بر اينكه بايد از شعار دادن پرهيز كرد، گفت: بايد 
مردم، مسئوان را در كنار خود ببينند؛ يكي از دايل موفقيت ما در هشت 
سال دفاع مقدس اين بود كه مردم مسئوان را از خودشان و در كنار خود 
مي ديدند. غيب پرور تصريح كرد: بايد تجربه همراهي با مردم را در دوران 

دفاع مقدس حفظ كنيم و ادامه دهيم. 

طعنه عارف به وزراي دولت  
برخي يادشان رفته چگونه بر سركار آمدند

وزرايي كه مدعي اصاح طلبی هستند، 
هماهنگي مناس�بي با فراكسيون اميد 
ندارند و متأس�فانه باي�د بگويم برخي 
دوس�تان اصاح طل�ب ك�ه عه�ده دار 
س�متي مي ش�وند با رفتاري ك�ه تلقي 
عافيت طلب�ی و مان�دگاري در ق�درت 
ب�ه ه�ر قيمت�ي مي ش�ود، عملك�رد 

آنها بعض�اً به هيچ وج�ه با گفتم�ان اصاح طلبی همخوان�ي ندارد. 
به گزارش ايلنا، محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد در ديدار با اعضاي 
تشكل مجمع فرهنگيان ايران اسامي، با بيان اينكه به مجمع فرهنگيان 
نگاهي راهبردي وجود دارد و در عرص��ه آموزش و پرورش بايد ميدان دار 
باشد، بر ضرورت اصاح جايگاه معلم در نظام آموزشي كشور تأكيد كرد 
و گفت: متأسفانه نسبت به ارتقاي منزلت و معيشت معلمان غفلت هايي 
صورت گرفته و جايگاه معلمان عزيز در جامعه ما آنگونه كه در شأن و مقام 
آنهاست قرار ندارد و هم دولت و هم مجلس شوراي اسامي بايد در خصوص 
اصاح اين روند اقدامات ازم را انجام دهند و به عنوان خدمتگزار معلمان 
عزيز در كميسيون آموزش و تحقيقات در اين راستا به اتفاق همكارانم تاش 
خواهم كرد. وي با اشاره به عملكرد فراكسيون اميد، اين فراكسيون را يكي 
از تأثيرگذارترين فراكسيون هاي مجلس دانست و با انتقاد از تشكل های 
اصاح طلب در عدم ارائه پيشنهاد و مشورت هاي كاربردي به فراكسيون 
اميد ، گفت: انتظار از تشكل های اصاح طلب اين است كه با فراكسيون اميد 
ارتباط و همكاري هاي ازم را داشته باشند البته بايد عملكرد فراكسيون 
اميد با روش مطلوب تري به اطاع افكار عمومي برسد و تصور مي شود برخي 
نقدها به فراكسيون به دليل بی اطاعی از فعاليت هاي اصاح طلبان مجلس 
باشد. وي با اشاره به حمايت فراكسيون اميد از دولت و با بيان اينكه برخي 
يادشان رفته كه چگونه بر سركار آمدند، گفت: وزرايي كه مدعي اصاح طلبی 
هستند، هماهنگي مناسبي با فراكسيون اميد ندارند و متأسفانه بايد بگويم 
برخي دوستان اصاح طلب كه عهده دار سمتي مي شوند با رفتاري كه تلقي 
عافيت طلبی و ماندگاري در قدرت به هر قيمتي مي شود عملكرد آنها بعضاً 
به هيچ وجه با گفتمان اصاح طلبی همخواني ندارد. عارف با اشاره به فرازو 
نشيب هاي گفتمان اصاح طلبی از بعد از دوم خرداد 76، يادآور شد: بارها 
گفته ام كه بايد عملكرد جريان اصاح طلب در دهه هاي 80 و 90 نقد جدي 

شود و قداست افراد هم نبايد مانع از نقد شود. 
رئيس فراكسيون اميد در پايان با توصيه به همه دلسوزان نظام به وحدت 
و همدلي در شرايط فعلي كش��ور، تأكيد كرد: اقشار مختلف مردم اعم از 
كارگران، معلمان، دانشجويان مطالبات به حقي دارند كه بايد مسئوان 
پاسخ قانع كننده به آنان بدهند. برخوردهاي امنيتي و قضايي با مطالبات 
قانوني اقش��ار مختلف مردم چاره كار نيست و مس��ئوان ذی ربط بايد 
در خصوص برخي اخبار نگران كننده از نحوه برخ��ورد با فعاان صنفي 

شفاف سازی كنند. 

حجت ااسام تويسركاني: 
مديران فاسد در اقليت اما تأثيرگذارند

خداوند كساني كه چهره حزب اللهي دارند و خودشان را شخصيت 
ارزشي نشان مي دهند، ولي خائن به خون شهدا هستند، نمي بخشد. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی بسيج؛ حجت ااسام محمدرضا تويسركاني، 
مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسيج مستضعفين در نخستين 
يادواره ش��هداي بانكي كه در مجتمع امام خميني)ره( قم برگزار شد با 
اشاره به چالش دوران آخرالزمان اظهار كرد: چالش در آن دوران بين ايمان 
و نفاق است و به همين دليل فتنه و سردرگمي ايجاد مي شود، خداوندي 
كه همه گناهان را مي بخشد منافقان را نمي بخشد و خدا آنها را به عذاب 
ابدي تهديد كرده است. وي ادامه داد: خداوند كساني كه چهره حزب اللهي 
دارند و خودشان را شخصيت ارزشي نشان مي دهند، ولي خائن به خون 
شهدا هستند، نمي بخشد. مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسيج 
مستضعفين بيان كرد: حدود يك ميليون نفر در دفاع مقدس شركت كردند 
و در دوران جنگ تحميلي 220 هزار نفر ش��هيد و 500 هزار نفر مجروح 
شدند. وي افزود: افرادي به خاطر خون ش��هدا به رياست رسيدند، اما به 
رسالت خود عمل نمي كنند، خائن و منافق هستند. تويسركاني خاطرنشان 
كرد: اكثر مديران كشورمان صالح هستند، مديران فاسد در اقليت دارند، 
ولي اين مديران فاسد در جامعه اثرگذار هستند، هر كسي كه به خون شهدا 

خيانت كند، براساس وعده خداوند در دنيا و آخرت ذليل خواهد شد. 

 نماي نزديك

    مصوبه   مجمع ربطي به CFT ندارد
  حجت ااسام غامرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با فارس 
درباره نشست اين مجمع گفت: ايحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي كه با ايراداتي از سوي شوراي 
نگهبان مواجه شده بود، در مجمع بر اساس اصل 110 قانون اساسي بررسي و نهايي شد. وي تصريح 
كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام در مواردي نظر مجلس و در مواردي نظر شوراي نگهبان را 
پذيرفت. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اين ايحه از طرف مجمع براي رئيس مجلس 

شوراي اسامي جهت اباغ به دولت ارسال خواهد شد. 
مصوبه ديروز مجمع تش��خيص مصلحت نظام در مورد ايحه اصاح قانون »داخلي« مبارزه با 
پولشويي بوده است و بر خاف اعام برخي رسانه ها ربطي به ايحه الحاق جمهوري اسامي ايران 
به كنوانسيون بين المللی مقابله با تأمين مالي تروريسم موسوم به CFT نداشته است. هفته گذشته 
شوراي نگهبان CFT را رد كرد و به مجلس بازگرداند. اين كنوانسيون در حال حاضر در كميسيون 
امنيت ملي مجلس در دست بررسي است و اصواً هنوز در مجلس نهايي نشده و در نتيجه براي 

مجمع تشخيص مصلحت نيز ارسال نشده كه در دستور بررسي قرار گيرد. 

دش�من باي�د اي�ن احس�اس را 
بكن�د كه هم�ه اركان و ق�وا متحد 
هس�تند و در مس�ير خدم�ت ب�ه 
م�ردم و رف�ع معض�ات كش�ور با 
هدايت هاي مق�ام معظ�م رهبري 
عم�ل مي كنن�د، البت�ه اخت�اف 
س�ليقه طبيعي اس�ت اما آنجايي 
كه مي خواهن�د تصميم�ي گرفته 
و راه�كاري ارائه ش�ود، بايد همه 
قوا و نهادها در چارچوب ترسيمي 
از ناحي�ه مق�ام معظ�م رهب�ري، 
دس�ت در دس�ت يكديگر بدهند

احمد معيني جم | ايرنا



ماهواره »دوس�تي« براي پرت�اب كامًا آماده 
اس�ت. تس�ت هاي فني ماهواره »پي�ام« هم 
تمام شده و در حال بس�ته بندي و انتقال براي 
پرتاب اس�ت. ايران اكنون  در زمينه س�اخت 
ماه�واره خودكف�ا ش�ده و در بي�ن 9كش�ور 
برتر جه�ان در زمينه س�اخت ماه�واره قرار 
دارد؛ اي�ران در ح�ال حاض�ر در م�دار بااي 
500كيلومتر رقيب 8 كش�ور قدرتمند است، 
در حال�ي كه ايس�تگاه فضاي�ي بين المللي با 
نهايت فناوري اش در مدار 400كيلومتري قرار 
دارد. وزي�ر ارتباط�ات هم بر دس�تيابي دقت 
25برابري ماهواره هاي داخلي بدون هيچ گونه 
پش�تيباني خارجي تأكيد كرده اس�ت. از اين 
پس سيگنال هاي پايدار از ماهواره هاي بومي 
توسط ايستگاه هاي زميني دريافت خواهد شد. 

برنامه 10ساله اول كش��ور كه براي سال هاي 85 
تا 94 تنظيم ش��د، تعدادي ماه��واره تحقيقاتي 
در مدار 250كيلومتري كره زمي��ن با ماندگاري 
حداكثر س��ه ماهه پرتاب و با زمين ارتباط برقرار 
شد.  برنامه 10ساله دوم هم براي سال هاي 1395 
تا 1404 تنظيم شده و قرار است، چرخه فناوري 
فضايي به خوبي تثبيت شود و اولويت هم ساخت 
ماهواره هاي عملياتي و قرارگرفتن در مدار بااي 

500كيلومتر از سطح زمين است تا سيگنال پايدار 
از ماهواره توسط ايس��تگاه زميني دريافت شود. 
يکي از اقدامات ديگر پس از ساخت  ماهواره، فراهم 

آوردن پرتابگر )انچر( و ايستگاه بومي است. 
  25 برابر دقيق تر از طرح اوليه

با اش��اره به همين خودكفايي، وزير ارتباطات در 
آخرين پيامش در توئيتر نوش��ت: »سال 87 بنا 
بود با هم��کاري بين المللي، ماهواره اي بس��ازند 
كه دقت تصويربرداري 1000متري داشته باشد 
كه )كشورهاي ديگر( حاضر به همکاري با ايران 
نش��دند و آن برنامه عوض ش��د و توليد داخلي با 
دقتي 25برابر طواني، ولي س��اخته شد. تست 
ماهواره با موفقيت انجام ش��د و اي��ن فناوري در 
خدمت كش��اورزي، محيط زيست و مديريت آب 

خواهد بود.«
اواسط دهه 80 كه سازمان فضايي ايران تأسيس 
ش��ده بود، به عنوان كارفرما با س��ه دانشگاه علم 
و صنعت، ش��ريف و اميركبير 3 قرارداد س��اخت 
ماهواره منعقد كرد. در اين قراردادها به دانشگاه ها 
گفته شده بود با كمك شريك خارجي ماهواره اي 
بسازند كه رزوليش��ن )دقت تصوير( آن كمتر از 
1000متر باشد. پس از چند سال تاش دانشگاه ها 
براي برقراري ارتباط با طرف هاي خارجي به دايل 

تحريم و ديگر دايل ممکن نشد. 

  كامًا آماده ايم
در همين زمين��ه مديركل فناوري س��ازمان 
فضايي با بيان اينک��ه دانش��گاه وارد مراحل 
ساخت شدند، متوجه ش��ديم مي توانيم اين 
ماهواره ها را با رزوليشن بهتري بسازيم، گفت: 
»اولين خروجي آن ماهواره نويد دانشگاه علم 
و صنعت بود كه مأموري��ت 1000متري را به 
400متري تبديل كرد  و پرتاب شد. اين اعتماد 
به نفس و باور به وجود آمد كه مي توانيم از اين 
بهتر ماهواره بسازيم.« به گفته مجتبي سرادقي 
»به همين دلي��ل قرارداده��اي ماهواره هاي 
دوستي، پيام و پيوست هاي فني آنها به 20 و 
40متر تغيير كرد و سازندگان ماهواره دوستي 
ادعا كردند كه مي توانند ماهواره را با رزوليشن 
حدود 30متر تحويل دهند -كه س��اختند و 
تحويل دادند- و ماهواره پيام نيز با رزوليشن 
40متر ماهواره ساخته شد. بنابراين نتيجه كار 
تبديل ش��د به كاري كامًا داخلي با مجموع 
رزوليشن زير 50 متر.« سرادقي درباره انجام 
آخرين تست هاي فني اين دو ماهواره تصريح 
كرد: »تست هاي فني ماهواره دوستي در سال 
95 به اتمام رسيد، اما پرتاب آن به تعويق افتاد 
و اكنون دوباره براي پرتاب آماده شده است و 

كامًا آماده ايم.«

 ب�ه دس�ت آوردن توانمن�دي س�اخت 
ماهواره

تست هاي فني ماهواره پيام تمام شده و اين ماهواره 
تاكنون تس��ت هاي زي��ادي از جمله تس��ت هاي 
محيطي و تست هاي عملکردي را پشت سر گذاشته 
است. تست هاي محيطي قبًا انجام شده بود كه 
بتواند شرايط دمايي و ش��رايط ارتعاشي را تحمل 
كند و تس��ت هاي عملکردي در چندروز گذشته 
انجام و باقي كارها را باي��د در مراحل بعدي انجام 
داد.  كاربرد اصلي اين ماهواره ها به دس��ت آوردن 
توانمندي س��اخت ماهواره و اثبات فناوري است. 
آگاهي از اينکه زير سيستم ها و سيستم هاي اصلي 
ماهواره ها چقدر مي توانند كار خود را انجام دهند 
و حتي تقدم اين اهداف )فن��ي( از اهداف ديگري 
)عملکردي( كه ب��راي آنها در نظر گرفته ش��ده، 
مهم تر اس��ت.  با توجه به اينکه ه��ر ماهواره بايد 
مأموريت عملکردي داش��ته باشد، مأموريت هاي 
ثانويه دارن��د و مأموريت مش��ترك ثانويه هر دو 
ماهواره تصويربرداري است. عاوه براين در ماهواره 
پيام يك مأموريت مخابراتي نيز ديده شده كه بتواند 

يك پيام را ذخيره كند و به سمت زمين بفرستد. 
  فراتر از مدار 500كيلومتري

 همچني��ن در پيام، ي��ك محمول��ه اندازه گيري 
تشعشعات فضايي نيز قرار داده شده است. بنابراين 
پيام داراي س��ه مأموري��ت و دوس��تي داراي يك 
مأموريت تصويربرداري اس��ت.  ماهواره دوس��تي 
ماهواره دانش��گاه ش��ريف با ويژگي هايي همچون 
كنت��رل وضعيت س��ه مح��وره، س��امانه كنترل 
حرارت نيمه فعال و س��لول هاي خورشيدي بومي 
اس��ت.  ماهواره »ظفر« هم متعلق به دانشگاه علم 
و صنعت است كه اوايل سال آينده تحويل كارفرما 
مي ش��ود. ويژگي هاي منحصر به فرد ماهواره ظفر 
قابليت عکس��برداري رنگي با قدرت تفکيك ويژه 
است.  ماهواره »پيام«، ماهواره سنجشي دانشگاه 
اميركبير با دقت 40متر اس��ت كه به عنوان اولين 
ماهواره عملياتي ايران قرار است، در مدار بااي 500 
كيلومتري زمين قرار گيرد. اين ماهواره دو س��ال 
ماندگاري در مدار زمين خواهد داشت. اين درحالي 
است كه تاكنون كشورمان ماهواره هاي تحقيقاتي 
را در مدار تحقيقاتي زير 500كيلومتر و با طول عمر 

يك ماه تا 45روز ارسال مي كرده است. 

اصاحيه
روز گذشته در گزارش »ماهواره هاي بومي در 
صف پرتاب با سيمرغ« به ويژگي هاي ماهواره بر 
سيمرغ اشاره شد. اينکه سيمرغ پس از چندين 
مرحله تقويت اكنون به نيروي پيش برنده اي 
به ميزان 178تن دس��ت يافت ك��ه   128تن 

صحيح است. 
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رئيس ثبت اسناد و اماك در پي اجراي قانوني است كه 4 سال پيش تصويب شده است
پيش فروش ساختمان بدون سند رسمي ممنوع است

ايرانپيامدوستيبهفضاميفرستد
ماهواره »دوستي« براي پرتاب كاماً آماده است. تست هاي فني ماهواره »پيام« هم تمام شده و در حال بسته بندي و انتقال براي پرتاب است

با وج�ودي كه چه�ار س�ال از تصوي�ب قانون 
پيش فروش س�اختمان مي گذرد، ب�ا اين حال 
جرائم ناش�ي از عدم اجراي آن هر روز بيش�تر 
مي ش�ود. به طوري كه در بخ�ش قابل توجهي 
از 16ميلي�ون پرونده ورودي به دس�تگاه قضا، 
خواس�ته خواهان پيگيري عناوي�ن مجرمانه 
ش�كل گرفته پيرامون پيش فروش س�اختمان 
است. بر اين اساس رئيس س�ازمان ثبت اسناد 
و اماك كش�ور،  روزگذشته خواس�تار اجراي 
جدي تر قان�ون پيش فروش س�اختمان ش�د. 

به طور كلي جرائم و تخلفات به دو دليل نبود قانون 
يا اجرانشدن آن به وجود مي آيند و بستر اغلب آنها 
سودجويي است. مسئله نوس��ازي بافت فرسوده و 
توسعه ساخت و س��از و رونق بازار مسکن تا قبل از 
س��ال 93 تركيبي را به وجود آورده بود كه فضا را 
براي سودجويي و بروز تخلف فراهم كرده بود. يکي 
از اين زمينه سازي ها، پيش فروش ساختمان هاي 
نيمه كاره و در دس��ت احداث بود، اما از س��ال 93 
و با تصويب قانون پيش فروش س��اختمان انتظار 
مي رفت ام��کان تخلفات منجر به س��ودجويي در 
اين رابطه به حداقل برسد، اما گزارش هاي دوره اي 
حجت ااسام حميد شهرياري معاون آمار و فناوري 
اطاعات ق��وه قضائيه خاف اين مطلب را نش��ان 
مي دهد. كاهبرداري، جعل سند و فروش مال غير 
از جمله عناوين مجرمانه كيفري و الزام به تنظيم 
سند و تصرف مال غيرعناوين حقوقي هستند كه 
به دنبال پيش فروش ساختمان و بروز تخلف در اين 
راستا به عنوان خواسته در محاكم مطرح مي شوند. 
اين در حالي اس��ت كه بنابر آخرين آم��ار ورودي 
پرونده هاي قضايي كه اواخر شهريور امسال از سوي 
حجت ااسام شهرياري منتشر شد، دست كم سه 
عنوان از اي��ن عناوين در صدر فهرس��ت بااترين 

خواسته ها از محاكم به شمار مي روند. 
 قانون هست، اجرا نمي شود!

حال اين مسئله مطرح مي شود كه با توجه به اينکه 
الزامات پيشگيري از اين جرائم و تخلفات ايجادشده، 
 چرا اين جرائم براي س��ومين سال متوالي در صدر 
فهرست خواسته هاي طرح شده در محاكم قضايي 
هستند. پاسخ سؤال در اين است كه قانون موجود به 

دايل مختلف اجرا نمي شود. 
ملك و مسکن در كشور ما يك كااي سرمايه اي 
گران به ش��مار مي رود. بنابراي��ن راه هاي خريد 

ارزان و همراه ش��دن با تورم ب��راي افزايش آورده 
بسيار مورد استقبال هس��تند. البته در اين ميان 
مصرف كنندگاني هستند كه راه ارزان اما پرخطر 
پيش خريد را براي خانه دارشدن انتخاب مي كنند. 
در هر دو صورت به نظر مي رس��د، طرفين معامله 
از چنين معامله اي راضي هس��تند. ف��ردي كه با 
پول كمتر و با صرف م��دت زماني صاحب ملکي 
شده كه بعد از تکميل ارزش واقعي بيشتري دارد 
وفروشنده كه زودتر به پول نقد مي رسد و بخشي 
از كس��ري هاي اتمام پ��روژه را از جي��ب خريدار 
مي پردازد تا روي مابقي پروژه اين به اصطاح ضرر 
را جبران كند، اما به محض اينکه يکي از طرفين 
كه اغلب فروش��نده اس��ت به تعهدات خود عمل 
نکند يا ساختمان نيمه كاره را به چند نفر بفروشد، 
گل و بلبل راضي ماجرا تبديل به تخاصم  ش��ده 
و راه به محکمه مي برن��د. در اين بين هزينه هاي 
هنگفتي بابت طرح دعوا در دادگاه ها به بيت المال 
تحميل مي كنند، مضاف ب��ر اينکه خود نيز دچار 
خسارت مي شوند.  يکي از مقدمات اجراي قانون 
پيش فروش ساختمان آماده كردن سخت افزارهاي 
مطرح شده در اين قانون است كه اين موضوع از 
سوي سازمان ثبت اسناد و اماك كشور ارائه شده 
و با همکاري كانون سردفتران و دفترياران به دفاتر 

اسناد رسمي اباغ شده است. 
طبق قانون پيش فروش ساختمان، مالکان زمين و 
سرمايه گذاران موظف هستند براي پيش فروش و 

واگذاري حقوق و تعهدات خود از طريق دفاتر اسناد 
رسمي نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام كنند و 
مداركي همچون سند رسمي مالکيت يا سند رسمي 
اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت كل ساختمان 
و شناس��نامه فني مس��تقل براي هر واحد و پاسخ 
استعام از اداره ثبت اسناد و اماك محل وقوع ملك 
را ارائه دهند.  عاوه بر اين در ماده  23 اين قانون آمده 
است: »اش��خاصي كه بدون تنظيم سند رسمي به 
پيش فروش ساختمان اقدام كنند يا بدون اخذ مجوز 
به درج يا انتشار آگهي بپردازند، به حبس از  91روز 
تا يك سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر 

وجوه و اموال دريافتي محکوم مي شوند.«
اين در حالي است كه طرفين معامله پيش فروش 
به خاطر اينکه حق التحرير در دفاتر اسناد رسمي 
را نپردازند به تنظيم يك قرارداد دستي در فرآيند 
معامله اكتفا مي كنند و اصرار قانون براي تنظيم 
سند در دفترخانه را نان گذاشتن قانون در سفره 
اين دفاتر مي دانند، زيرا اين حق التحرير به مراتب 
از حق مشاوره و كميس��يون دفاتر مشاور اماك 
بيش��تر اس��ت.  طبق الزام قانون، چنانچه سند 
پيش فروش در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت 
شود، امکان فروش واحدهاي ساختمان نيمه كاره 

به چند نفر در عمل  از بين مي رود. 
از سوي ديگر ماده  24 قانون پيش فروش ساختمان 
مش��اوران اماك را مکل��ف كرده تا پ��س از انجام 
مذاكرات مقدماتي، طرفين يعني پيش فروش��نده 

و پيش خريدار را براي تنظيم سند رسمي قرارداد 
پيش  فروش، به يکي از دفاتر اسناد رسمي راهنمايي 
كنند و نمي توانند به تنظيم قرارداد پيش فروش اقدام 
كنند و در غير اين  صورت براي بار اول تا يك  سال 
و براي بار دوم تا دو سال، پروانه كسب آنان تعليق و 
براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محکوم مي شوند.  
اما اين موضوع از سوي مصطفي قلي خسروي، رئيس 
اتحاديه اماك كش��ور نوعي ناديده گرفتن حقوق 
مشاورين اماك اس��ت، زيرا اين قانون براي انجام 
مذاكرات مقدماتي كميس��يوني را براي مشاورين 
اماك تعيين نکرده اس��ت. اين در حالي است كه 
گزينه اخير با وجودي كه از س��وي قلي خس��روي 
توجيه قابل استنادي براي س��رباززدن مشاورين 
ام��اك از تمکين به قانون اس��ت باعث دامن زدن 
بيش��تر به جرائم و تخلفات در حوزه پيش فروش 

مسکن مي شود. 
در اين ميان همراهي با فروش��نده به دليل امکان 
چند فرصت معامله براي مشاور اماك به صرفه تر 
است.  اين زمينه هاي تکراري با وجود قانون مصوب 
در چهار سال گذشته، باعث شد تا روزگذشته احمد 
تويسركاني، رئيس س��ازمان ثبت اسناد و اماك 
كش��ور در گفت و گو با رس��انه ها اعام كند: قانون 
پيش فروش ساختمان بايد با دقت اجرا شود و همه 
بخش ها و ادارات ثبت اس��ناد و دفاتر اسناد رسمي 
مکلف به اجراي اين قانون هستند و حتماً بايد سند 
اين معامات در دفاتر اس��ناد رس��مي صادر شود.  
وي افزود: براس��اس قانون پيش فروش ساختمان، 
دستگاه هاي مختلف در اين زمينه تکاليفي دارند 
و هر دستگاهي مطابق قوانين و مقررات مکلف به 
اجراي بخش��ي از اين قانون اس��ت. مثًا بخشي از 
آن مربوط به سازمان ثبت اسناد و اماك است كه 

پيگيري هاي آن را انجام مي دهيم. 
معاون قوه قضائيه تأكيد ك��رد: قانون پيش فروش 
س��اختمان يك قان��ون ازم ااجراس��ت و طبيعتاً 
قراردادهاي مربوط به پيش فروش ساختمان ها بايد 
به شکل رسمي انجام شود. البته بعضي از تکاليفي 
كه قانونگذار براي اجراي اين قانون به شهرداري ها 
محول كرده، در بعضي از استان ها و شهرها قابل اجرا 
نيست و شهرداري ها توانايي هاي فني ازم را در اين 
زمينه ندارند.  طبق آيين نامه اجرايي اين قانون كه در 
خرداد سال 93 به تصويب رسيد، سردفتران موظفند 
خاصه معامله را در سامانه الکترونيکي سازمان ثبت 

اسناد و اماك كشور به ثبت برسانند. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 مصطفي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: دبيرستاد 
مبارزه با موادمخدر گفته در مورد محله هايي مانند ش��وش و هرندي هم 
طرح ها و برنامه هايي پيش بيني شده كه در اسفندماه جزئيات آنها اعام 
مي شود! از طرف ديگر هم معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران از 
تعدد و تکثر متوليان فرهنگي در اين زمينه گايه كرده و گفته برخورد جواب 
نمي دهد. لطفاً مسئوان خودتان با هم به يك برنامه مشترك برسيد و اين 

معتادان را موش آزمايشگاهي نکنيد. 

  سارا با انتقاد از تبليغاتي بودن برنامه هاي آموزش و پرورش 
در اينستاگرامش نوشت: مديركل آموزش دبستاني وزارت خبر داده 
كه ايجاد اتاق اسباب بازي به معناي كاهش ساعات درسي ديگر نيست 
و نشاط و ش��ادابي را در جريان آموزش تجربه مي كنند. مديران محترم 
كدام بخش از آموزش شما با اسباب بازي جذاب تر مي شود؟ وقتي بچه ها 
با خوشحالي مدرسه را هر روز ترك مي كنند، يعني آموزش هيچ تناسبي 

با ذايقه آنها ندارد. 

  محيط بان با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين همه آدم براي افتتاح يه 
آبخوان كوچك راهي اطراف كرج شدند. در حالي كه همين حاا به دليل اينکه 
در 90درصد حوضه هاي آبخيز مرزي فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوان داري 

انجام نشده است، بخش زيادي از سياب ها از كشور خارج مي شود. 

  معلم نو با انتقاد از برنامه شير مدارس در اينستاگرامش نوشت: 
رئيس دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت از كاهش سن پوكي استخوان در 
كشور به زير 30س��ال خبر داد. مصرف پايين شير در بين مردم متأسفانه 
عادت شده، ولي اجراي برنامه شيرمدرسه به ويژه براي مناطق محروم رو 

حتماً بايد جدي گرفت. 

  جواد با انتقاد از جهاد كشاورزي توئيت زد: مديرعامل شركت آب 
منطقه اي آذربايجان غربي از شناسايي بيش از 22هزار حلقه چاه غيرمجاز 
در حوضه آبريز درياچه اروميه خبر داد. همين منطقه كش��اورزهايي داره 
كه براي اروميه دلس��وزي مي كنن، ولي جهاد كش��اورزي به راهکارهاي 
تعاوني هاي اون مناط��ق اهميتي نمي دهد و خودش ه��م برنامه اي براي 

كشاورزاي اطراف درياچه ندارد.

 سميرا با هش�دار نس�بت به آماده بودن در برابر بحران ها در 
اينستاگرامش نوشت: بزرگ ترين زلزله در هفته گذشته در وحدتيه 
استان بوشهر با بزرگي 4/6به ثبت رس��يد. در همين بازه زماني 9 زلزله 
كمتر از چهار در پنج استان كش��ور رخ داد. آقاي نجار مديريت بحران، 
همين هشدارها يعني بايد برنامه داشته باشيد و پيگيري كنيد نه اينکه 

بعداً بگيد غافلگير شديم. 

  آساره كياني با انتشار اين عكس توئيت زد: دولت دهم فاضاب را به 
اين محل باز كرد؛ اينجا محله جاده نظام آباد )نظامي( است؛كانال عباس آباد، 
شهرري؛ يکي از مناطق فراموش شده تهران در منطقه20. اهالي مي گويند 
بوي نامطبوع سبب بيماري هايي نظير آسم و... ش��ده؛ درصد بيماري ها 

افزايش پيدا كرده و به همين دليل اهالي معمواً ماسك بر صورت دارند. 

  محم�د كاظم�ي ب�ا اس�تقبال از خب�ر دهك�ده داروي�ي در 
اينستاگرامش نوشت: رئيس جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي از اتمام 
ساخت دهکده گياهان دارويي اين استان در سال 99 خبر داده؛ ساخت 
اين دهکده از ابتداي س��ال 95 در زميني به مساحت 14 هکتار آغاز شد، 
ولي اگر قرار باشه اين نوع پروژه ها چهار سال زمان ببره كه هم جوان هاي 
متخصص اين كار مهاجرت مي كنن هم بخشي از بازار از دست ميره؛ جهاد 

دانشگاهي جاي تعلل نيست. 

  مرضيه مهران با انتقاد از ورود آموزش خصوصي به علوم پزشكي 
در اينستاگرامش نوشت: رشته هاي فني و انساني رو كه سال ها قرباني 
كرديد، ااقل با س��امت مردم بازي نکنيد. وزارت بهداشت حتي توانايي 
تأمين اعضاي هيئت علمي و بيمارس��تان و فضاي آموزشي و ايجاد شغل 
مناس��ب براي دانش��جويان بخش دولتي را هم ندارد، چه برسد به بخش 

خصوصي كه فقط دغدغه مالي دارد. 

محمدصادق فقفوري

درشستا
سامتمردمراواگذارنكنيد!

رئيس محترم جمه��ور در روز ارائه ايحه بودجه ب��ه مجلس گفت: 
»سال 98 همه شستا به بازار س��رمايه خواهد آمد.« واگذاري »همه 
شستا« مهم ترين يا ااقل يکي از مهم ترين صحبت هاي آقاي روحاني 
در روز ارائه ايحه بودجه 98 به مجلس بود كه ابه اي ساير اخبار آن 
روز گم ش��د. خود آقاي روحاني هم در ادامه اين جمله، استدال آن 
را هم در خفا، ضمني و به اشارتي بيان كرد: »بعضي ها ضرر مي كنند. 
هيئت مديره هاي مختلف و مجمع هاي مختلف، داستان هايي وجود 
دارد«. اين »داستان ها« چيس��ت كه رئيس جمهور بافاصله پس از 

اعام واگذاري شستا از آن واهمه گونه سخن مي گويد؟!
همان روز و پس از اين گفته، آقاي رئيس جمهور از نمايندگان مجلس 
گرفته تا ساير كارشناسان به »واگذاري همه شستا« انتقاد كردند و از 
جناب روحاني خواستند اين كار را نکند! چرا؟ مگر خصوصي سازي و 
برون سپاري دولت بد است؟ نه! هرچند كه اين روزها رئيس سازمان 
»خصوصي سازي« متهم به »خودي سازي« و زير پا گذاشتن قواعد و 
قوانين شکلي و ماهوي در واگذاري هاست، اما واگذاري شستا داستان 
ديگ��ري دارد و علت خطابودن اي��ن واگذاري را ه��م بايد در همين 

»داستان ها«ي هزار توي شکل گرفته پيرامون شستا جست:

راقم اين س��طور پيش از ارائه ايحه بودجه به مجلس توسط  رئيس جمهور از تخلفات يك شركت تأمين و تجهيز پزشکي 1
خبر داده بود. اگرچه در يادداش��ت »كار ناقص وزير كار« در 13 آذرماه 
هيچ اسمي از هيچ شركتي برده نش��ده بود، ولي شركت »اوزان« همه 
موارد من��درج در آن يادداش��ت را متوج��ه خود دانس��ت و به امضاي 
مديرعامل محترم، جوابيه اي را به دفتر روزنامه ارسال داشت كه با تيتر 
»مديرعامل اوزان: دوشغله نيس��تم، ارتباط فاميلي ندارم!« در همين 
صفحه به چاپ رسيد. قصد و نيازي به ذكر مجدد موارد يادداشت سابق 
نيست، اما هر آنچه پيش از اين نگارش شده مسامحتاً و اغماضاً مستدل 
و مبتني بر اسناد بوده است؛ وگرنه اين يادداشت جديد كه بر پايه همان 
موارد اس��ت، به تحرير در نمي آمد. آنچه سبب نوشتن آن مطلب و اين 
يادداشت است »بلبشوي بازار سامت« است كه به اعتقاد ما منشأ داخلي 
دارد و برخاسته از سبك مديريتي خاصي اس��ت كه خود را نه تنها در 
حيطه قانون نمي داند بلکه محدوديت اخاقي و وجداني هم براي خودش 

قائل نيست و هماره همه چيز را با هر دستاويزي توجيه مي كند. 

خصوصي سازي خوب اس��ت و منطق اقتصادي از آن دفاع   مي كند، به شرطها و ش��روطها! اگر بناست خصوصي سازي 2
تبديل به »خودي سازي« شود، نشدنش به شدنش ترجيح دارد. اگر 
قرار است همه مفاسد چندين و چندس��اله مديريتي )اعم از قصور يا 
تقصير( با واگذاري اپوشاني و تطهير شود، واگذارنشدن بهتر از واگذار 
شدن اس��ت. حاا كه زياندهي ش��ركت هاي دولتي با مديران دولت  
مبرهن شده است، واگذاري يعني انتقال مصائب شركت ها از دولت به 
بخش خصوصي؛ يعني تکرار ماجراهاي پرغصه هفت تپه و هپکو، يعني 
تلنباري چندين ماهه حقوق معوقه كارگران در چندين شركت ديگر، 
يعني مخاطرات عديده امنيت��ي و اجتماعي جديد؛ پس اگر با چنين 
اوضاعي قرار است همه شستا واگذار شود، نشود بهتر است. اصاح روند 
شركت هاي زيرمجموعه شستا، پيش از هر اقدامي جهت واگذاري آنها 
ضروري است، اما اين ضرورت ظاهراً درست برخاف منطق اقتصادي 

در حال پيگيري است به اين دو مورد صرفاً از باب مثال توجه كنيد: 

يك شركت معين )بناي نويسنده بر اين نبوده و نيست كه  اسم صريح از اشخاص حقيقي و حقوقي بياورد( بيش از اين 3
تنها ش��ركت تأمين و تجهيز بيمارس��تان هاي تأمي��ن اجتماعي به 
تجهيزات پزش��کي اس��ت و گذش��ته از ايراداتي كه متوجه استمرار 
مديريت فعلي آن است، فعاليت هاي آن هم كه جنبه انحصاري دارد، 
اشکاات متعددي دارد. به عنوان نمونه،  پيگيري هاي ما نشان مي دهد، 
اين شركت  نمي تواند بدون طي تشريفات در مناقصات شركت كند، 
چراكه حدود 60درصد س��هامش متعلق به شستاست و بخش ديگر 
سهامش متعلق به ش��ركت هايي ديگري اس��ت كه ربطي به تأمين 
اجتماعي ندارد، اما اس��نادي كه به دست ما رس��يده، نشان مي دهد  
برخاف قانون، خودش را 100درصد متعلق به شستا جا زده است و 
در مناقصاتي بدون طي تشريفات قانوني شركت كرده و مواردي هم به 
برخي نهادها فروخته است. از اين انحصارگرايي بي رحم كه بگذريم، 
هيئت مديره تأمين اجتماعي تصميمي مي گيرد كه مضمون آن اين 
است: »از شركت »الف« تجهيزات نخريد و از اوزان بخريد«! ولي اين 

تصميم هيچ گاه اباغ نمي شود! چرا؟ بند بعدي را بخوانيد. 

ش��ركت »الف« كه يکي ديگ��ر از زيرمجموعه هاي تأمين  اجتماعي اس��ت، وفق مراد برخي مدي��ران عمل نمي كرده 4
است. از همين رو اين شركت بايد منحل شود! يکي ديگر از اسنادي كه 
به دست ما رس��يده، نامه هاي متعددي است كه ش��ركت »الف« به 
كارمندانش زده است كه به محل كار نيايند، ولي حقوق دريافت كنند! 
چرا؟! چون يحتمل ش��ركت از حد نصاب و فعاليت بيفتد و مقدمات 
انحالش فراهم ش��ود و آن ديگري محل رجوع همه خريداران شود. 
مصوبه پيش  گفته كمتر طبق قانون و بيشتر بر ماحظات خاص بوده 
و اگر اباغ مي شد، تخلف آن محرز مي شده است. بنابراين حدود دو 
سال بدون اباغ در عمل اجرا شده است. پاسخ اينکه چرا آن شركت 
بايد محل رجوع همه خريداران باشد و چند پرسش ديگر،  بماند براي 
بعد؛ اما واقعاً چرا كس��ي يا نهادي جلودار اين همه يکه تازي نيست؟! 
آش��فته بازاري كه در تجهيزات پزش��کي و دندانپزش��کي رخ داده و 
قيمت هاي نجومي دستگاه هايي از قبيل سي تي اسکن )كه طي يك 
پروسه خاص خريد و فروش مي شود( را چه كسي پاسخگو است؟ چرا 
درد مردم رنجور و بيماران كه به خاطر بيماري شان هر روز جيبشان 
خالي تر از ديروز مي شود، براي برخي مديران محلي از اعراب ندارد؟ 
اگر از همه اين تخلفات و موارد مشابه بخواهيد به درون شستا مراجعه 
كرده و ب��ه نهادهاي نظارتي آنجا ش��کايت ببريد، احتم��ااً به جايي 
نخواهيد رسيد چون مدير مركز نظارتي شستا از بستگان وزير منعزل 
كار است و ساختار فعلي تأمين اجتماعي ماحصل همان مديريت قبلي! 
چاره كار را بايد بيرون از شستا جست. حاا بماند كه وزيركار جديد بايد 
با وساطت يکي از نمايندگان مجلس بين نيروهاي نظارتي خودش كه 

دو دسته شده اند، قضاوت كند. 

وزير محترم كار در نطق خود براي كس��ب رأي اعتماد قول  داده بود كه »شايس��ته گزيني« و اطاعات مجموعه تابعه 5
وزارت كار )تأمين اجتماعي، صندوق بازنشس��تگي كشوري و ...( را 
شفاف سازي كند. وعده بسيار نيکويي است، ولي شفاف سازي صرفاً با 
انتشار چند اسم و جدول محقق نمي شود. از هم گسستن تارهاي در 
هم تنيده در برخي شركت هاي تأمين اجتماعي كه گراني سامت و 
تجهيزات پزشکي يکي از نتايج ناميمون آن است، اقدام عاجل و انقابي 
وزير كار با مدد جستن از نهادهاي امنيتي و قضايي را مي طلبد. البته 
كه پيش از هم��ه اينها بايد از واگذاري شس��تا جلوگيري كرد و گرنه 
پيگيري مفاسد به زباله دان خواهد پيوست و مفسدان قسر درخواهند 
رفت. پرواضح است كه نه وزير محترم كار و نه هيچ كس در مجموعه 
دولت خواهان اپوش��اني و خ��داي ناكرده فراري دادن مفس��دان و 

»داستان ها«يشان پيش از تحمل مجازات نيست. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

 سازمان هواشناس��ی اعام كرده از امروز سامانه ديگری وارد كشور 
می شود و برف و باران مناطق وسيعی را فراخواهد گرفت.

 سيد مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات از آماده باش 
نيروهای امدادی به دليل احتمال وقوع بهمن در شش استان خبرداد. 
 محمد حسين بازگير رئيس محيط زيست شهر تهران درباره  آخرين 
وضعيت انتش��ار بوی نامطبوع در پايتخت اظهار كرد: سازمان محيط 
زيست پس از اطاع از انتشار بو از چاه و انبار فاضاب ساختمان پاسکو 

نمونه برداری را آغاز و به آزمايشگاه ارسال كرد.
 حسين نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزيستی با اشاره به اينکه 
650 هزار خانوار تحت پوشش مسکن مناسب ندارند، گفت: برنامه ريزی 

كرديم كه طی پنج سال مشکل مسکن مددجويان را برطرف كنيم.

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

فاطمه هاشمي| ميزان



علي تقوي  |   ايسنا

 قيل و قال دولتي و سكوت مجلسي 
در بودجه غيرشفاف 

يكي از روزنامه نگاران خوش ذوق در توئيتري با مشاهده اعداد بودجه 
س��ال ۹۸ كه در كليت خود هزار و 703 هزار ميليارد تومان اس��ت و 
بودجه عمومي ۴70هزار ميليارد و بودجه ش��ركت هاي دولتي هزار و 
270هزار ميليارد تومان آورده بود: ما همه سركاريم! زيرا مجلس هر 

ساله تنها با كمتر از 30درصد بودجه سركار دارد. 
اين جمله دقيقي اس��ت! زيرا آن بخش��ي كه اين روزها بزرگ نمايي 
مي شود، تعداد معدودي از نهادهاست كه سرجمع همه دريافتي آنها 
در بهترين حالت كمتر از هزار  ميليارد تومان اس��ت، اما در بودجه ۹۸ 
سهم شركت هاي دولتي از 6۸درصد به 75درصد كل بودجه رسيده 
است كه رقم آن بيش از هزار و 270 برابر كل بودجه هايي است كه آقاي 

آشنا با آن عمليات رواني مي كند!
البته منظور نگارنده از ادامه اين مطلب اين نيس��ت كه نهادهايي كه 
بودجه دولتي مي گيرند، نبايد پاسخگو باشند بلكه برعكس بايد تمام 
شركت ها و نهادهاي فرهنگي و غيرفرهنگي و بااخص دولتي گزارش 
عملكردي براي هزينه هاي انجام شده شان ارائه بدهند، اما از آنجايي 
كه سهم شركت هاي دولتي در بودجه بي شك با ارقام بودجه ۹۸ بيش 
درصد است، بنابراين  س��هم پاس��خگويي اين نهاد نيز بايد به  از ۸0 

همين تناسب شود. 
در تمام دنيا به خصوص كش��ورهاي توس��عه يافته روزانه و ماهانه 
گزارش��اتي از منابع بودجه و نحوه تخصيص مناب��ع بودجه تهيه 
مي كنند كه قابل رؤيت براي تمام كارشناس��ان اس��ت، اما تعجب 
نگارنده از اين است كه چطور نمايندگان مجلس در اين سال ها تا 
به اين اندازه نس��بت به بودجه هاي شركت هاي دولتي )كه اكنون 
به س��طح 75درصد كل بودجه رسيده اس��ت( بي تفاوت بوده اند 
و چرا نبايد قبل از رس��يدگي به بودجه س��ال ۹۸ مصوبه اي را در 
همين ارتباط براي ش��ركت هاي دولتي تدوين و آنه��ا را ملزم به 

گزارش دهي كنند؟
اينكه دولت و در رأس آنها رئيس سازمان برنامه و بودجه، خبرنگاران 
را از دخالت نمايندگان مجلس به دليل نزديك بودن انتخابات مجلس 
بترس��اند، ولي دس��ت مش��اور رئيس جمهور را براي عمليات رواني 
در بودجه باز بگذارد كه اثبات كند دولت هيچ كاره اس��ت اين كمال 
بي اخاقي اس��ت. چرا هيچ يك از نمايندگان مجلس نس��بت به اين 
همه كم ظرفيتي اعضای كابينه و مش��اوران رئيس جمهور در كسب 
سهميه بيشتر بودجه واكنش نشان نمي دهد؟ چرا بايد يك وزير براي 
ندادن بودجه داد و قال رسانه اي راه بيندازد و قهر كند و جوابش را از 
پشت تريبون ها بشنود، ولي نبايد از سرنوشت هزار و 27 هزار ميليارد 
تومان پول در درون دولت بي خبر بود و نمايندگان مجلس س��كوت 

اختيار كنند؟
چگونه دولت به خود اجازه مي دهد كه مشاور رسانه اي و جنجال ساز 
مانند معركه گيران مس��ائل پولي، مالي و اقتصادي دولت را در درون 
جعبه اي بگذارد و پ��رده اي بيرون بيندازد و ذكر مصيبت سياس��ي و 
مظلوم نمايي كند و تنها بخش��ي از جعبه را نش��ان دهد. در حالي كه 
از سرنوشت 2۸۹هزار ميليارد تومان كه معادل 71درصد كل بودجه 
عمومي اس��ت، هيچ اطاعاتي نيس��ت و از بقيه بودجه ش��ركت هاي 
دولتي كه حدود ۹00هزار ميليارد تومان است، نيز در شركت ملي گاز، 
شركت ملي نفت و شركت پاايش و پخش هم گزارشي موجود نباشد؟ 
هزينه هايي كه نتيجه اش تنها استخراج مواد خام نفتي با هزينه هاي به 

مراتب بيشتر از صنعت خودرو سازي است؟ 
 پيشنهاد مي شود از يك س��و مركز پژوهش هاي مجلس به عنوان 
بازوي پژوهش��ي ملت، تجربه ش��ركت هاي خارجي فعال در اين 
حوزه ها را بررس��ي و با عملكرد و بازدهي شركت هاي زيرمجموعه 
دولتي فعال در منابع هيدروكربوري مقايس��ه كند و از سوي ديگر 
شوراي نگهبان و مجلس در ارائه گزارشات هزينه ها و درآمدي دقيق 
شركت هاي دولتي پافشاري كنند تا يك بار براي هميشه شفافيت 
اقتصادي را رويه اي كنيم كه هر دولتمردي با فرار از مسئوليت سهم 

خود را در بروز مشكات ناچيز نداند! 

 تغييركاربري اراضي
با كاهش قدرت خريد كشاورزان 

نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينك�ه كاهش قدرت خريد 
مردم مس�اوي با تغيير كاربري اراضي كش�اورزي اس�ت، گفت: 
توليد ش�غل براي فرزندان دغدغه اساس�ي كش�اورزان اس�ت. 
شمس اه شريعت نژاد در گفت وگو با خانه ملت درباره وضعيت تغيير 
كاربري در اراضي كشاورزي گفت: كشاورزي درغرب استان سرسبز 
مازندران صرفه اقتصادي ندارد و در كنار اين اوضاع ما شاهد هستيم 
كه واحدهاي اراضي كشاورزي نيز كوچك شده كه اين امر ماندگاري 
در صنعت كشاورزي را براي كش��اورزان به نوعي دشوار يا غيرممكن 
مي كند. وي افزود: نرخ مركبات در ش��رايطي ب��دون تغييرمانده كه 
هزينه هاي توليد نيز افزايش يافته است، بنابراين به سادگي مي توان 
نتيجه گرفت توليد مركبات با اين شرايط براي كشاورز صرفه اقتصادي 

نخواهد داشت. 
ش��ريعت نژاد اظهار كرد: يكي از دغدغه هاي اساسي كشاورزان 
ايجاد ش��غل براي فرزندانش��ان اس��ت، زيرا زمان��ي كه حضور 
در صنعت كش��اورزي ب��راي كش��اورز صرفه اقتص��ادي ندارد، 
توليدكننده مجبور اس��ت با تغييركاربري اراضي كش��اورزي به 
ويا درآمدي را كس��ب كند تا در نهايت بتواند براي فرزندانشان 

فرصت هاي اشتغال ايجاد كند.  
نماينده مردم در مجلس ش��ورای اس��امی ادام��ه داد: وزارت جهاد 
كشاورزی اصرار دارد هرجا كه درختي موجود است، كشت و زارعت 
در آن جريان داشته باشد، اما اين نوع رويكرد زماني صحيح است كه 
توليد براي كشاورزان صرفه اقتصادي داشته باشد نه اينكه هزينه توليد 

با نرخ فروش براي كشاورز هم خواني نداشته باشد.

88498433سرويس  اقتصادي4
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تقليل دادن چالش بودجه نويس�ي ايران كه 
يكي از پن�ج ابربحران اقتصاد اي�ران به زعم 
مشاوران اقتصادي دولت معرفي مي شود به 
بودجه نهادهاي غيردولتي )انقابي، مذهبي 
و تبليغاتي(، مصداق به انحراف بردن مبحث 
بودجه ري�زي غيرعمليات�ي ناصواب اس�ت، 
به ويژه آنكه امروز يك�ي از دايل چاپ پول 
بدون پش�توانه، بدهي هاي بيش از 540 هزار 
ميليارد توماني دولت، ش�ركت هاي دولتي و 
نهادهاي وابسته به نظام بانكي، پيمانكاران و 
بخش هايي چون صندوق هاي بازنشستگي، 
بيمه ها و  بازار بدهي عنوان مي شود و از طرف 
ديگر به دلي�ل ريخت و پاش ها و اس�راف در 
بودجه هاي دولتي هر س�ال ش�اهد افزايش 
بهاي ارز هاي نفتي و غيرنفتي هس�تيم، زيرا 
دولت و ش�ركت هاي دولتي ب�ه دليل فاصله 
گرفتن از كسري بودجه و تس�ويه بخشي از 
بدهي هاي هنگفت ش�ان مجب�ور به افزايش 
ن�رخ تس�عير ارز هس�تند، ف�ارغ از آنك�ه 
برايشان مهم باش�د كه اين مسئله چه بايي 
بر سر اقتصاد كان و خرد ايران آورده است. 
 از زمان پيدايش نفت در ايران مستشاران خارجي 
بودجه نويسي و بودجه ريزي را در ايران به شكل 
نفتي بنا نهادند، به طوري كه با گذشت 100 سال 
امروز مي بينيم كه فونداس��يون بودجه نويس��ي 
ايران كج بنا ش��ده و هر دولتي هم كه روي كار 
آمده است به دليل آنكه تماميت دولت يا بخشي 
از دولت خود را وامدار اشخاص حقيقي و حقوقي 
مي ديدند، ب��ه هيچ عنوان به قط��ع بودجه هاي 
غيرضروري و بودجه ريزي عملياتي فكر نكردند 

يا اينكه اين امر را به س��ه س��ال آخر دولت خود 
حواله كردند كه در نهايت هيچ دولتي تاكنون زير 
بار اصاح بودجه ريزي سنتي ايران نرفته است، 
چراكه باش��ك اين امر هزينه هاي كاني را به 

دنبال خواهد داشت. 
   سود بنگاه هاي دولتي كفاف هزينه يك 

ماه دولت را هم نمي دهد
بر اساس ايحه بودجه سال ۹۸، بودجه عمومي 
كشور كمتر از 500 هزار ميليارد تومان است و 
بودجه ش��ركت هاي دولتي و وابسته به دولت با 
رش��دي در حدود ۴0 درصد به مرز 1200هزار 
ميلي��ارد تومان رس��يده و به وضوح مش��خص 
اس��ت كه بخش دولت با وجود اينكه در حدود 
60 درصد اقتص��اد ايران را در اختي��ار دارد، اما 
درآمدهاي حاصل��ه از بنگاه هايي ك��ه تماماً يا 
بخشي از آن دولتي اس��ت در ايحه بودجه ۹۸ 
كمتر از 12 ه��زار ميليارد تومان عنوان ش��ده 
اس��ت. جالب اينكه هزين��ه ماهان��ه دولت در 
حدود 20هزار ميليارد است، يعني درآمد تمام 
بنگاه هاي دولتي، كفاف ي��ك ماه از هزينه هاي 

دولت را هم نمي دهد. 
بايد يادآور شد كه ريشه افزايش حجم نقدينگي 
در ايران را بايد در بدهي هاي دولت، شركت هاي 
دولتي و مؤسسات وابسته به دولت به نظام بانكي 
و مال��ي و اقتصاد ايران جس��ت وجو كرد كه اين 
بدهي هاي از س��وي دولت در حدود 5۴0 هزار 
ميليارد تومان عنوان مي ش��ود، اما كارشناسان 
مس��تقل از ارقامي در حدود ۸00 تا 1000هزار 

ميليارد تومان سخن به ميان مي آورند.
در اين بين اگر صورت مالي هر يك از بانك ها 

و مؤسس��ات اعتباري غيربانكي در كشور را 
بررس��ي كنيم، مي بينيم كه مطالبات كان 
اين بانك ه��ا از دولت و ش��ركت هاي دولتي 
وابس��ته به دولت اس��ت و عمده بدهي هاي 
بانك ها به بانك مركزي نيز مرتبط با دولت و 
شركت هاي دولتي است، لذا سوخت ماشين 
توليد بدون پشتوانه پول را بدهي هاي دولت 

ايجاد مي كند. 
در چنين ش��رايطي كه رش��د حجم نقدينگي 
كل كش��ور عموماً ريش��ه در بدهي هاي دولت 
و ش��ركت هاي دولتي به نظام بانك��ي و متعاقباً 
اضافه برداش��ت بانك ها در بان��ك مركزي دارد 
و در جن��گ تمام عي��ار اقتصادي با غ��رب قرار 
داريم و امري��كا در وزارت خزانه داري خود اتاق 
جنگ عليه ايران را تجهيز كرده، بخش دولت و 
شركت هاي دولتي و مديران اين بخش ها دغدغه 

فتح كرسي هاي مجلس در انتخابات را دارند. 
جالب آنك��ه هر وقت زم��ان انتخاب��ات دولت و 
مجلس مي شود، شاهد رش��د بدهي هاي بخش 

دولت و شركت هاي دولتي هستيم. 
در چنين شرايطي، تقليل دادن مشكات كشور 
به بودجه برخی نهادها بسيار عجيب است. مشاور 
رئيس جمهور می گويد برخی مراكز بودجه كل 
كشور را به گروگان می گيرند! در فضای مجازی 
چنان به بودجه برخی نهادها پرداخته می شود 
كه انگارهمه بودجه كش��ور به آنه��ا اختصاص 
دارد. در حالی كه مجموع بودجه همه آن مراكز 
از بودجه چند شركت معدود دولتی كمتر است. 
دولت به رغم آنكه دارايي هاي عظيمي در حوزه 
بنگاه هاي دولت��ي را در تملك دارد، س��ود اين 

بنگاه ها كفاف يك ماه از هزينه هاي جاري دولت 
را نمي ده��د و جالب آنكه چش��م دولت فقط به 
فروش سرمايه هاي نفتي، ارزي، معدني و مالياتي 

است. 
    دروغ دولت هيچ كاره!

با مطرح شدن دوباره حواشي بودجه و بهره برداري 
برخي جريان هاي سياسي براي القاي اين دروغ 
كه س��هميه ها براي برخي نهادهاي غيردولتي، 
دست دولت را براي اداره كشور بسته نگه داشته، 
برخی به دنبال جدل های بيه��وده و بی تأثير در 

اقتصاد هستند. 
در واق��ع دولت بخ��ش اصل��ي اي��ن بودجه را 
مصرف مي كند، اما برخي جريان هاي سياس��ي 
با بهره برداري بخش��ي از بودجه، طوري وانمود 
مي كنند ك��ه گويا دولت ب��ا اي��ن بودجه هيچ 
اختياري از خود ندارد و در ح��ال ارائه خدمات 

مالي به نهادهاي ديگر است. 
هدايت اه خادمي، عضو كميسيون انرژي درباره 
بودجه ش��ركت هاي دولتي گفته است: بودجه 
شركت ملي نفت نسبت به سال گذشته تقريباً دو 
برابر شده است، در حالي كه ميزان صادرات نفت 

ايران 50 درصد كاهش يافته است. 
وي اضافه كرد: بودجه سه شركت ملي نفت، ملي 
گاز و ملي پاايش و پخش بايد با شفاف س��ازي 
همراه باش��د، چراكه اصواً نظ��ارت دقيقي بر 
بودجه ش��ركت ملي نفت وجود ندارد. مجموع 
بودجه اين سه شركت بيش از ۹00 هزار ميليارد 

تومان تعيين شده است. 
بودجه پيش��نهادي براي ش��ركت ملي نفت در 
سال ۹7، حدود 30۹ هزار ميليارد تومان بود كه 
امسال به بيش از 600 هزار ميليارد تومان افزيش 

پيدا كرده است.
 در مجموع بايد گفت سهم خود دولت از بودجه 
1700 ميليارد توماني بيش از ۹2 درصد است و 
جريان سياسي حامي دولت به جاي ارائه آدرس 
غلط درب��اره بودجه س��اير نهادها، تنه��ا درباره 
بودجه سه شركت وابسته به وزارت نفت توضيح 
دهد كه 75 درصد بودجه شركت هاي دولتي را از 

آن خود كرده است.

عمليات فريب آشنا در بودجه
تقليل دادن مشكات كشور به بودجه برخی نهادها تاكتيكی براي انحراف افكار عمومي است

هادی غامحسینی
  گزارش   یک

مهران   ابراهیمیانجعفر   تکبیري
زيان ايراين ها از اشتباه پسابرجامی

فرصت سوزي مديران صنعت هوايي باعث شده كه شرايط ناوگان هوايي 
كشور در اوضاع نامناسبي قرار بگيرد. 

در روزهای پسابرجام بود كه دولتي ها براي برجسته سازي دستاوردهاي 
آن، شروع به امضاي قراردادهاي خريد هواپيما با دو غول هواپيما سازي 
دنيا كردن��د؛ قراردادهايي كه هم��ان روز بس��ياري آن را بلندپروازانه 
مي دانستند و كمتر كس��ي اميدي به تحقق آن داش��ت. در آن روزها 
بسياري بر اين باور بودند كه دولت بهتر است به جاي تمركز بر اين نوع 
قراردادها كه هزينه زيادي به كشور تحميل مي كند و احتمال اجراي آن 
نيز بسيار پايين است، به سراغ خريد پرنده هاي جوان دست دوم برود كه 
از ايمني كافي برخوردار هستند و قيمت آن نيز كمتر از پرنده هاي صفر 
كيلومتر اس��ت. اين ديدگاه اما هيچ گاه توسط مديران دولتي پذيرفته 
نشد و نتيجه آن شد كه سهم ايران از هواپيماهاي مسافري پسابرجام 
تنها 16 فروند بود كه از اين تعداد فقط س��ه فرون��د آن توانايي انجام 
پروازهاي بلند را دارند و 13 فروند ديگ��ر از نوع هواپيماهاي كوچكي 

هستند كه فقط توانايي كاركرد در مسيرهاي كوتاه داخلی را دارند. 
اين اصرار دولت براي عقد قرارداد خريد هواپيما هاي نو و چشم بستن 
بر بازار جذاب هواپيما هاي دست دوم در كنار عدم تاش براي اورهال 
كردن هواپيماهاي زمين گير داخلي تا آنجا ادامه پيدا كرد كه با خروج 
امريكا از برجام و اعمال مجدد تحريم ها بار ديگر مسير خريد هواپيما 
بسته ش��د و ايراين هاي داخلي به مش��كات روزهاي قبل از برجام 
گرفتار ش��دند؛ مش��كاتي كه حاا بخش مهم حمل و نقل كشور را با 
اختال روبه رو كرده، به نحوي كه بر اساس آمارهاي موجود 16 ايراين  
داخلي در مجموع 1۸3 هواپيماي فعال دارند كه عمده پروازهاي اين 
1۸3 هواپيما در مس��يرهاي داخلي و نهايتاً كشورهاي همجوار است. 
نكته مهم اين است كه اين 16 ايراين در مجموع ۸0 فروند هواپيماي 
زمين گير دارند كه در صورت انجام اورهال قابليت بازگشت به سرويس 

و تقويت ناوگان هوايي كشور را دارند. 
مجموع 61 پرنده هواپيمايی ايران اير، تقريباً نيمي از آن كه 32 فروند است، 
توانايي پرواز و ارائه سرويس دارند و 2۹ فروند ديگر از ناوگانش زمين گير 
اس��ت. جالب اينجاس��ت كه از اين 32 فروند در حال خدمت، 13 فروند 
آن مربوط به هواپيماهاي ATR 72 اس��ت كه به تازگي وارد ناوگان اين 
شركت شده و تنها قابليت پرواز در مسيرهاي كوتاه را دارد. پس از ايران اير، 
هواپيمايي آسمان كه وابس��ته به صندوق بازنشستگي كشوري است هم 
شرايط نامساعدي دارد و از مجموع 3۸ فروند پرنده تحت مالكيتش تنها 
1۹ پرنده توانايي پرواز دارند و 1۹ پرنده ديگ��ر اين ايراين زمين گيرند. 
هواپيمايي ماهان نيز اگرچه شرايط مساعدتري نسبت به ايران اير و آسمان 
دارد، اما اين ايراين هم 1۸ پرن��ده زمين گير و ۴1 پرنده در حال خدمت 
دارد. حال هدف از عنوان كردن اين آمار براي آن است كه بار ديگر تأكيد 
شود نوسازي و بهسازي ناوگان هوايي كشور مي تواند فرصت درآمدزايي را 
براي كشور و كم اثر كردن تحريم ها فراهم آورد؛ اتفاقي كه نه تنها مي تواند 
خروج ارز از كشور توس��ط ايراين هاي ترک و عرب را كمتر  كند، بلكه از 
موقعيت اقتصادي و فرهنگي ايران به عنوان ارزان ترين مقصد گردشگري 
جهان براي توسعه صنعت توريسم بهره مي گيرد. بنابراين وقت آن است كه 
مديران دولتي با فراموش كردن بدعهدي هاي غربي ها براي فروش هواپيما 
به ايران با اتكا به توان داخلي و استفاده از فرصت هاي موجود، هواپيماهاي 
جوان را وارد خدمت ناوگان هوايي كشور كنند و هواپيماهاي زمين گير را 

براي افزايش تعداد صندلي ها نوسازي و بهسازي كنند. 

 پاسخ سازمان برنامه 
به دروغ سازي  هاي بودجه اي 

س�ازمان برنامه و بودج�ه اعام كرد، بودجه س�ازمان نوس�ازي، 
توس�عه و تجهيز م�دارس كش�ور 1850ميليارد تومان اس�ت كه 
در رس�انه هاي اجتماعي 11ميليارد تومان درج ش�ده و اعتبارات 
موسس�ه جامعه المصطفي العالميه 33درصد كاهش يافته است. 
به گزارش س��ازمان برنامه و بودجه، در پي انتش��ار برخ��ي خبرها در 
رسانه هاي اجتماعي در مورد بودجه نوسازي و تجهيز مدارس در ايحه 
بودجه ۹۸، سازمان برنامه و بودجه توضيحات زير را به منظور تنوير افكار 
عمومي منتشر كرد كه مي توان اين توضيحات را پاسخ سازمان برنامه 

به دروغ سازي  هاي بودجه اي دانست. 
- در مجموع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي س��رمايه اي سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور بالغ بر 1۸500ميليارد ريال 
است )1۸50ميليارد تومان( كه به اش��تباه 11ميليارد تومان عنوان 
شده است، ضمن اينكه در ايحه بودجه س��ال 13۹۸ براي اولين بار 
ميزان اعتبار مربوط به طرح، تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمام كه 
50درصد آن توسط خيرين تأمين شده باشد، معادل تعهد خيرين و 
به ميزان 10هزار ميليارد ريال )رش��د 1۴3درصدي نسبت به قانون 
13۹7( منظور شده است كه مي تواند موجب افزايش ظرفيت خيرين 

محترم مدرسه ساز شود. 
- اعتبارات موسسه جامعه المصطفي العالميه: اعتبارات هزينه اي اين 
موسسه آموزشي كه داراي 52هزار و 133 دانشجوي خارجي است )اكثراً 
از كشورهاي افغانستان و پاكس��تان( در جدول شماره 7 ايحه بودجه 
كل كش��ور، 200ميليارد تومان است كه در مقايس��ه با اعتبار مصوب 
قانون سال 13۹7 )303ميليارد تومان( حدود 33درصد كاهش يافته 
است. اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي آن نيز 17ميليارد ريال است، 
لذا مجموع اعتبارات پيش بيني شده براي موسسه مذكور 201ميليارد 

تومان است كه به اشتباه 300ميليارد تومان اعام شده است. 
- اعتبارات س��ازمان غذا و دارو: اعتبارات هزينه اي سازمان مذكور از 
محل اعتبارات عمومي ايحه بودجه سال 13۹۸ كل كشور با 2۴درصد 
رشد نسبت به قانون بودجه س��ال 13۹7 به ميزان ۴12ميليارد ريال 
پيش بيني ش��ده و رقم 330ميليارد ريال عنوان شده بودجه مصوب 
س��ال 13۹7 آن س��ازمان اس��ت. همچنين س��ازمان مذكور داراي 
1250ميليارد ريال درآمد اختصاصي است كه در صورت تحقق تماماً 
در اختيار آن س��ازمان براي انجام برنامه ها و فعاليت هاي پيش بيني 

شده اش قرار خواهد گرفت. 
.........................................................................................................................

 حذف ۴  صفر از پول ملي 
تغييري در قدرت خريد مردم ايجاد نمي كند

رئي�س كميس�يون اقتص�ادي مجل�س، معتق�د اس�ت ك�ه 
ح�ذف چهار صف�ر از پ�ول مل�ي تغيي�ري در ش�رايط اقتصادي 
همانن�د ش�رايط تورم�ي، رك�ودي و ق�درت خري�د م�ردم 
نمي گ�ذارد و فق�ط ساده س�ازي اع�داد ص�ورت مي گي�رد. 
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسامي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به اينكه در جريان بررسي 
ايحه بانك مركزي جمهوري اسامي ايران در دولت حذف چهار صفر 
از پول ملي تصويب ش��د، گفت: از روز نخست كه بحث حذف يك صفر 
مطرح شده بود، پيشنهاد شد كه چهار صفر حذف شود؛ چراكه با توجه به 
هزينه هاي سنگين حذف صفرها، اين اقدام منطقي تر است.  نماينده مردم 
كرمان با بيان اينكه حذف چهار صفر از پول ملي هيچ تغييري در شرايط 
اقتصادي همانند شرايط تورمي، ركودي و قدرت خريد مردم نمي گذارد، 
تأكيد كرد: با حذف چهار صفر فقط ساده سازي عددها صورت مي گيرد و 
تقريب عددها آسان تر مي شود، براين اساس مجلس با حذف چهار صفر 

موافق تر بوده و در طرح بانكداري به آن توجه كرده است.

س�وي مدي�ركل   خودرو خبر نقل ش�ده از 
صنايع خودرو مبنی برتوقف توليد خودرو در 

سال آينده تكذيب شد. 
 روابط عمومي و اطاع رس��اني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در اطاعيه اي اخبار منتشرشده 
به نقل از مديركل صنايع خ��ودرو درخصوص 
توقف توليد به دليل مش��كات ناشي از تحريم 
را تكذيب كرد. اين مركز در اين اطاعيه اعام 
كرد: به رغم تاش استكبار جهاني براي توقف 

صنعت خودروي كش��ور، با توجه به نقش مهم 
و اساس��ي اين صنعت در تولي��د ناخالص ملي 
و همچنين اش��تغال كش��ور، وزارت صنعت با 
برنامه ريزي صورت گرفته با خودروس��ازان در 
زمينه تأمين قطعات و اج��زاي موردنياز براي 
توليد انواع خودرو به ويژه خودروهاي پر تيراژ 
اقدام كرده اس��ت. در ادامه اين اطاعيه آمده 
است: سال آينده شاهد افزايش توليد نسبت به 
امسال براي انجام تعهدات مربوط به پيش فروش 
خودرو از س��وي خودروس��ازان خواهيم بود و 
تأكيد مي ش��ود، هيچ گونه خللي در توليد اين 

خودروها در سال آينده اتفاق نخواهد افتاد. 
اين اطاعيه يادآور مي ش��ود، خبر نقل ش��ده از 
سوي مديركل صنايع خودرو مربوط به تعهدات 
خودروسازان در ارتباط با محصواتي كه به دايل 
تحريم و عدم همكاري ش��ركاي خارجي قابليت 
تأمين نخواهند داشت، بوده است و مشكلي براي 

توليد خودرو هاي پرتيراژ ايجاد نخواهد شد.

با وجود گذش�ت  زم�ان   اقتصادکان از  15روز 
انتشار گزارش رش�د اقتصادي بانك مركزي، 
اين گزارش هنوز منتشر نشده است و به نظر 
مي رسد، گزارش رشد اقتصادي بانك مركزي 
به سرنوشت گزارش نرخ تورم دچار شده است. 
به گزارش فارس، ماجراي انتش��ار و توليد آمار 
گويا به نرخ تورم يك ماه محدود نمي شود و در 

حال تسري به ديگر حوزه هاي آماري است. 
بعد از ماجراي حذف آمار ت��ورم آذرماه، بانك 
مركزي در ماه  جاري و انتشار نرخ تورم مركز آمار 
كه رقمي كمتر از نرخ محاسباتي بانك مركزي 
بود، انتش��ار آن براي دولت خوشايندتر بود، به 
نظر مي رس��د اين خوش��ايندها و ترجيح ها به 
گزارش رشد اقتصادي هم سرايت كرده است. 

معاون اقتصادي بانك مركزي در آذرماه اعام 
كرد تا پايان اين ماه گزارش رش��د اقتصادي را 
منتشر خواهد كرد، اما گذشت 15روز از آغاز ماه  

دي، اين گزارش از سوي بانك مركزي منتشر 
نشده است. اما به جاي آن مركز آمار ايران پنجم 
دي ماه گزارش رشد اقتصادي را منتشر كرد كه 
براساس آن رشد اقتصادي در شش ماهه سال 
۹7 ب��ه 0/3 درصد بدون نف��ت و 0/۴ درصد با 
احتساب نفت كاهش يافته است. اين رشد در 
سه ماهه دوم امسال بدون نفت منفي 2/3 درصد 
و با احتساب نفت منفي 1/1 درصد بوده است، 
اما در مجموع و با احتساب رشد سه ماهه اول، 

به عدد مثبت 0/۴ درصد رسيده است. 

آمار»رشد اقتصادي« بعد از »تورم« حبس شدتوقف توليد خودرو در سال آينده تكذيب شد

اگر ص�ورت مال�ي هر يك 
از بانك ه�ا و مؤسس�ات 
اعتب�اري غيربانكي را هم 
بررسي كنيم، مي بينيم كه 
مطالبات كان اين بانك ها 
از دول�ت و ش�ركت هاي 
دولتي وابس�ته ب�ه دولت 
اس�ت و عم�ده بدهي هاي 
بانك ه�ا به بان�ك مركزي 
ني�ز مرتب�ط ب�ا دول�ت و 
شركت هاي دولتي است، لذا 
سوخت ماشين توليد بدون 
پشتوانه پول را بدهي هاي 
مي كن�د ايج�اد  دول�ت 

 اگ�ر بخ�واهي�م مق�ول�ه ازدواج را ب�ا س�ه م�ؤل�ف�ه 
ب�ودج�ه 98، وام مسكن و آين�ده تورمي پي�ش بين�ي 
و ب�ررس�ي كني�م ب�ا حس�اب�ي س�اده خ�واهي�م 
فهمي�د 98 س�الي كم ع�روس و دام�اد خ�واه�د بود. 
اين در حالي است كه در بودجه ۹۸ همانند بودجه ۹7، 
تسهيات قرض الحس��نه ازدواج براي هر يك از زوجين 
همان 15ميلي��ون تومان با دوره بازپرداخت پنج س��اله 
مقرر ش��ده و هر اقتصاد خوانده و نخوان��ده اي مي داند 
اين مبل��غ تكافوي جزيي ترين مخارج س��نگين ازدواج 

را نخواهد داد. 
اگر س��ري به بازار حال حاضر )دي ۹7( بزنيم، جهش هاي 
قيمتي لوازم خانگي س��ر به فلك مي زند. از ابتداي امس��ال 
تاكنون به دليل افزايش نرخ ارز، قيم��ت انواع لوازم خانگي 
ايراني از ۴0تا 60درصد و قيمت انواع لوازم خانگي خارجي 

100درصد افزايش يافته و همچنين قيمت فرش و موكت 
نسبت به پارسال 100درصد افزايش داشته است. 

حدوداً يك ماشين لباسش��ويي ايراني از 33ميليون ريال تا 
52ميليون ريال، قيمت هر اجاق گاز ايراني از 17ميليون ريال 

تا ۴0ميليون ريال، قيمت هر يخچ��ال ايراني از 30ميليون 
ريال تا 60ميليون ريال و قيمت يخچال سايد باي سايد هم 

از ۹0ميليون ريال تا 160ميليون ريال است. 
فروش��ندگان اذعان دارند، اگر ش��ش تا ۹ ماه پيش با ۴0تا 
50ميليون تومان مي شد جهيزيه اي كامل تهيه و دختران 
را راه��ي خانه بخت ك��رد، اما ام��روز اين رقم بي��ن 100تا 

120ميليون است. 
همچنين در شرايطي كه ميانگين قيمت مسكن در پايتخت 
نسبت به سال گذش��ته تقريباً دو برابر ش��ده است، بخشي 
از تقاضاي خريد در ماه هاي آينده ناگزي��ر روانه بازار اجاره 
مي شود و از تعداد زوجيني كه با استفاده از وام خانه  اولي ها در 
اولويت هستند، كاسته خواهد شد و بر تقاضاي اجاره افزوده 
مي شود. به اين ترتيب احتمال بر هم خوردن تعادل عرضه و 

تقاضا در بازار آپارتمان هاي اجاري وجود دارد. 

98 شايد سال كم عروس و داماد شود
برابر شد هزينه جهيزيه و مسكن 2  

    گزارش 2
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   چهره ها

رئي�س كميس�يون امنيت  مل�ي مجل�س می گوید 
 »spv« توافق مال�ي بي�ن ای�ران و اتحادی�ه اروپ�ا
در زمين�ه اقتص�ادي، ابت�كار راهب�ردي نيس�ت. 
حشمت اه فاحت پيش��ه رئيس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس ش��وراي اسامي در گفت وگو 
با تسنيم، با اش��اره به آخرين وضعيت اجراي »spv« از 
سوي اتحاديه اروپا، گفت: به نظر بنده اتفاق راهبردي در 
مناسبات اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا رخ نخواهد داد.  
وي با بيان اينكه توافق مالي بين اي��ران و اتحاديه اروپا 
»spv« در زمينه اقتصادي ابتكار راهبردي نيست، ادامه 
داد: اين توافق مي تواند از لحاظ سياسي، راهبردي بين 

دو طرف باشد. 
اروپايي ه��ا از امريكا مي ترس��ند و نمي توانند س��ازوكار 
اقتصادي با ايران تعري��ف كنند، اما از لحاظ سياس��ي، 
عزم ازم را دارند و اي��ران هم مي توان��د از اين ظرفيت 
براي ارتباط با كش��ورهاي مختلف دنيا استفاده كند تا 
مانع از ايجاد محاصره عليه كشورمان شود. فاحت پيشه 
اظهار داشت: براي ما مهم اين است كه در برابر فشارهاي 
حداكثري امريكا، بيش��ترين مقاومت را داش��ته باشيم 

و ب��ا كش��ورهاي مختلفي 
كه انگيزه سياس��ي ازم را 
براي هزينه كرد در مقابله با 
تحريم هاي يكجانبه امريكا 

دارند، همكاري كنيم. 
نماينده اس��ام آباد غرب در 
مجلس درباره بخش هايي كه 
ايران و اروپا قرار است روي آنها كار كنند، توضيح داد: گفته 
شده يكي از بخش هايي كه ايران و اتحاديه اروپا روي آن 
تعامل خواهند داشت بحث دارويي است، البته پس از اعام 
رأي دادگاه اهه امريكايي ها نيز اعام كردند حوزه دارويي، 
غذايي و كشاورزي جزو تحريم ها نيستند. رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه تاكنون 
مسئوان وزارت خارجه اطاعاتي درباره اينكه كدام كشور 
اروپايي پذيراي شركت ثبت شده براي »spv« است به ما 
اعام نكرده اند، گفت: اخيراً نيز در جلس��ه اي كه اعضاي 
كميسيون با وزير امور خارجه داشتند، اعضاي كميسيون 
درخواست داشتند هرچه سريع تر اين موضوع مشخص و 

نتيجه آن به ملت اعام شود.

رئيس كميسيون امنيت  ملي مجلس:
توافق مالی ایران و اروپا راهبردی نیست

 نماین�ده خب�رگان ب�ا اش�اره ب�ه ط�رح موضوع آش�تي مل�ي از 
س�وي ع�ده اي گف�ت: م�ردم هرگ�ز ب�ا فتنه گران�ي كه ع�زت و 
اقت�دار كش�ور را خدش�ه دار كرده ان�د، آش�تي نخواهن�د ك�رد. 
به گزارش رس��ا، آيت اه س��يد رحيم توكل نماينده مردم مازندران در 
مجلس خبرگان رهبري در نشست بصيرتي كه در مسجد حيدريه قم 
برگزار شد، با اشاره به توهين هاي مكرر فتنه گران در سال 88 نسبت به 
مقدسات و ش��عائر مذهبي و ديني گفت: اين فتنه گران در روز عاشورا 
به صورت علني به ش��ادي كردن پرداختند و عزاداران اباعبداه)ع( را 
مورد ضرب و جرح قرار دادن��د.  وي با بيان اينكه حركت هاي فتنه گران 
دشمنان را نسبت به براندازي نظام اسامي اميدوار كرد، اظهار داشت: 
اظهارات ميرحسين موسوي پس از عاشوراي 88 مبني بر اينكه حاضران 
در خيابان ها مردم خداجو هستند، دروغي بيش نبود، زيرا اين افراد در 
خيابان ها اقدام به كتك زدن عزاداران حسيني كردند. آيت اه توكل با 
تأكيد بر اينكه مردم از فتنه گران اعام انزجار مي كنند، ابراز داشت: ما 
تا جايي كه فتنه گران توبه نكرده، از م��ردم عذرخواهي نكنند و به خط 
انقاب برنگردند با آنها خواهيم جنگيد، زيرا حركت فتنه گران در فتنه 
88 مبني بر قتل مردم بي گناه، ايجاد اغتش��اش و فراهم آوردن زمينه 

دخالت بيگانگان در مسائل كشور قابل بخشش نيست. 
استاد درس خارج حوزه علميه قم به پافشاري سران فتنه بر مواضع غلط 

و نادرستشان اشاره كرد و با بيان اينكه همه 
نظام سلطه و استكبار جهاني از فتنه گران در 
سال 88 حمايت مي كردند، عنوان داشت: 
برخي با مطرح كردن »طرح آش��تي ملي« 
مي خواهند زمينه آشتي ملت با فتنه گران 
را فراهم كنند، اما بايد بدانند كه مردم بصير 
ايران هرگز با فتنه گراني ك��ه عزت و اقتدار 

كشور را خدشه دار كرده اند، آشتي نخواهند كرد. 
وي با اشاره به اينكه مردم بصير ايران حماسه 9 دي را بدون تبليغات و به 
صورت خودجوش و جهادي خلق كردند، افزود: هنگامي كه مردم ديدند 
فتنه گران به شعائر ديني و آرمان هاي انقاب و نظام اسامي توهين مي كنند 
و قصد براندازي نظام جمهوري اسامي را دارند به ميدان آمده و دشمنان را 
متحير كردند.  آيت اه توكل با بيان اينكه درگيري نظام اسامي با دشمنان 
بر سر مس��ائل مبنايي اس��ت، گفت: تا زماني كه ما در خط انقاب، امام و 

رهبري قرار داريم، دشمن به توطئه انگيزي هاي خود ادامه مي دهد. 
نماينده م��ردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري ب��ا انتقاد از گراني 
قيمت اجناس و كاهش قدرت خريد مردم تصريح كرد: اين گراني ها ثمره 
عدم نظارت بر قيمت هاست، بنابراين مس��ئوان بايد نظارت بيشتري 

داشته باشند و مشكل گراني را حل كنند.

آیت اه توكل:
 گراني ها ثمره عدم نظارت مسئوان است

   یك سؤال از وزیر بهداشت مستعفي
علي اصغر شفيعيان يك فعال رسانه اي در توئيتر 
درباره هزينه قاضي زاده هاشمي در رسانه ها براي 
تصويرسازي خوب از وضعيت وزارت بهداشت، 

نوشت: 
يك سؤال از آقاي قاضي زاده هاش��مي كه تا حاا وزير بهداشت بود، 
ماهانه چقدر در رس��انه ها براي تصوير س��ازي خ��وب از وضعيت اين 
وزارتخانه خرج مي كرد؟ پيشنهادم اين است كه سناريوهاي پنج ساله 

را در تماشاخانه اي به نمايش بگذارند. 
........................................................................................................................

   واقعيت دولت امریكا
سيدسجاد، يك فعال رس��انه اي در توئيتر با انتشار تصويري از جلسه 
ترامپ درباره تعطيلي دولت، نوشت: اين تصوير عمق فاصله ميان ادعا و 

واقعيت هاي امريكا را نشان مي دهد. 
ترامپ پوستري كه براي ترس��اندن مردم ايران از خشم اياات متحده 
طراحي شده را در مقابلش گذاش��ته اما در حال بحث بر سر مشكات 

تعطيلي دولت فدرال و خروج نظامي از سوريه براي وزرايش است. 
........................................................................................................................

   خسارت اقتصادي فتنه 
حج��ت اه عبدالملكي تحليلگر مس��ائل اقتصادي درباره خس��ارت 

اقتصادي فتنه 88 به كشور در توئيتر خود نوشت: 
خسارت اقتصادي فتنه سال 88 براي كشور بيش از 100ميليارد دار 
بوده است. آناني كه با ادعاي تقلب كشور را دچار اين خسارت كردند 
بايد در دادگاه ادله ارائه كنند و اگر نگذاشتند اول بايد اين خسارت را 

جبران كنند و سپس اعدام. 
........................................................................................................................

   روایت قاليباف از فرار مالياتي 
شهردار سابق تهران و عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با انتشار 
توئيتي در صفحه توئيترش از مبالغ كان فرار مالياتي در كشور نوشت. 

قاليباف در توئيتر نوشت: 
مجموع مبلغ ماليات 100نفر از كس��اني كه ماليات واقعي نمي دهند، 
بيشتر از ۲ميليون ماليات دهنده كم درآمد است، چون اين واقعيت ها را 

مي گويم، نتيجه اش مي شود به راه انداختن جنگ رواني عليه من. 
........................................................................................................................

    دموكرات ها به چه مي اندیشند
دكتر ابوذر گوهري درباره دور جديد فعاليت كنگره 

امريكا و راهبرد دموكرات ها در برابر ترامپ نوشت: 
دور جديد فعالي��ت كنگ��ره امري��كا در حالي آغاز 
ش��ده اس��ت كه دموكرات ها، مجلس نمايندگان و 
جمهوريخواهان همچنان مجلس سنا را در اختيار گرفته اند. پيامدها 
و الزامات كنترل مجلسين توسط دو حزب مختلف باعث خواهد شد 
اين دوره اواً براي خود كنگره و ثانياً براي دولت ترامپ متفاوت از دوره 
قبل باش��د. دموكرات ها با توجه به انتخابات آتي رياست جمهوري و 
پاسخگويي به افكار عمومي، برنامه مدوني براي مقابله با سياست هاي 
دولت و شخص ترامپ دارند؛ امري كه نقش و اهميت راهبري سران 
حزب دموكرات خصوصاً خانم پلوسي را درون كنگره از يكسو و نقش 
متنفذان حزب دموكرات بي��رون از كنگره را برجس��ته تر و مضاعف 

خواهد ساخت. 
با توجه به نقش مجلس نمايندگان در تصويب لوايح مالي، دموكرات ها 
اهرم ازم در پيشبرد اهدافش��ان را دارند. هر چند در حوزه سياست 
خارجي دول��ت دس��ت برت��ر را دارد اما كنگ��ره مي تواند به ش��كل 
غيرمستقيم و از طريق كنترل بودجه اقدامات دولت را تا اندازه اي مهار 
نمايد. نقطه كانوني اقدامات دموكرات ها، انتخابات رياست جمهوري 
آينده است، آنها به خوبي مي دانند تقابل صرف با دولت نمي تواند منافع 

آنها را تأمين كند. 
ايجاد تزلزل در پايگاه رأي نس��بتاً ثابت ترامپ و به صحنه آوردن آراي 
خاموش اقليت ها، زنان و در يك كلمه پايگاه رأي سنتي دموكرات ها و 
در نهايت – به  عنوان مهم ترين عامل- قرار دادن شخصيتي مناسب در 
برابر ترامپ در جايگاه نامزد رياست جمهوري، جهت پيروزي در انتخابات 

آينده از اهداف دموكرات ها در دو سال پيش رو است.

اقت�دار جمه�وري اس�امي ای�ران در عرصه 
منطقه اي و بين المللی به ترازي رس�يده است 
كه بس�ياري از مقام�ات امری�كا نيز جب�راً به 
آن اعت�راف كرده ان�د و حتي در ش�رایطي كه 
هدف شان در س�خنراني ها تهدید و ترساندن 
جامعه ایران مي باش�د نيز نمي توانند نس�بت 
به قدرت روزاف�زون جمهوري اس�امي ایران 
چشم پوشي كنند. دونالد ترامپ رئيس جمهور 
امریكا كه تاكن�ون چندبار به ص�ورت تلویح و 
تصریح به ق�درت فزاینده جمهوري اس�امي 
ایران اعتراف كرده اس�ت، پنج ش�نبه گذشته 
ضمن ابراز تمایل جهت مذاك�ره با طرف ایراني 
)جهت تحریك احساسات جامعه ایراني با هدف 
ایجاد دوقطبي مردم- حاكميت( در جمع اعضاي 
كابينه گفت: »زماني كه رئيس جمهور شدم هر 
منطقه از خاورميانه به خاطر ایران تحت حمله 
بود. س�وریه، یمن و هر جاي دیگر و عربس�تان 
تحت محاصره ایران قرار داش�ت. در واقع همه 
جا تحت محاص�ره ب�ود. ایران یك ق�درت در 
خاورميانه بود كه مي خواست همه آن را بگيرد.« 

   اعتراف بعد از لفاظی!
ترام��پ در خ��ال لفاظي هاي خود علي��ه ايران و 
اتهام زني ای كه عليه كش��ورمان ط��رح مي كند، 
نمي تواند از قدرت روزاف��زون گفتماني جمهوري 
اسامي ايران چشم پوشي كند و به رغم ميل باطني 
خود اقتدار كشورمان در منطقه را مورد ستايش قرار 
مي دهد. اينكه دونالد ترامپ صراحتاً بيان مي كند: 
»ايران هر كاري بخواهد در سوريه انجام مي دهد« 
نمايانگر اين مسئله اس��ت كه امريكايي ها به رغم 
دش��مني هاي گس��ترده خود با ايران نمي توانند 
نسبت به اقتدار جمهوري اسامي ايران و گستره 

نفوذ گفتماني كشورمان بي تفاوت باشند. 
رئيس جمهور امريكا كه تا چند هفته قبل از سقوط 
قريب الوق��وع نظام اس��امي س��خن مي گفت و از 
فروپاشي اجتماعي- سياسي كش��ورمان حرف به 
ميان م��ي آورد و با تفاخر و خودش��يفتگي از كوتاه 
شدن دس��ت كش��ورمان در حوزه نفوذ منطقه اي 
سخنراني مي كرد، امروز همانند بسياري از رؤساي 
جمهور پيش از خود نسبت به قدرت كشورمان اقرار 
مي كند. ام��روز برخاف رهب��ران جريان غرب زده 
داخل��ي كه معتقدند، كش��ورمان ب��ه دليل ضعف 
جايگاه و فق��دان قدرتمندي در عرص��ه داخلي و 
بين المللي بايد برگ هاي اقتدار خود نظير موشكي 
را با امريكايي ها معامله كند! ترامپ مي گويد: »من 

نمي خواهم امريكا تا ابد در سوريه بماند، سوريه فقط 
خاك اس��ت و مرگ. ايران دارد واقع��اً افرادش را از 
سوريه بيرون مي كشد، اما صادقانه بگويم هر كاري 

كه مي خواهند مي توانند در سوريه انجام دهند.«
    اعتراف تنها محدود به رئيس جمهور امریكا 

نيست
در طول سال هاي اخير به ويژه طي ماه هاي منتهي 
به خروج دونالد ترامپ از برجام، امريكايي ها بارها 
نسبت به اقتدار جمهوري اس��امي ايران اعتراف 
كرده اند ك��ه از جمله آن اظه��ارات چندماه پيش 
مايك پمپئو اس��ت. پمپئو كه تجربه رياس��ت بر 
سازمان جاسوسي سيا را دارد، بيان مي كند: فشار 
تحريم ه��ا، فرصتي ب��راي مخالفان رژي��م فراهم 
مي كند تا تغييراتي را كه خواس��تار آنند در رژيم 
به وجود آورند؛ همان خطي ك��ه جريان غرب زده 
داخلي از سال 88 تاكنون به صورت ويژه مورد توجه 
قرار داده است. اين طيف س��ال 88 با بسترسازي 

اجتماعي- سياسي )آشوب و غائله آفريني( زمينه 
تحريم و دخالت غربي ها در امور داخلي كش��ور را 
به وجود آورد و امروز به واسطه تصميم گيري هاي 
خاص در حوزه اقتصادي سعی دارد تا كشور وادار به 

تغيير رفتار در برابر امريكايي ها شود. 
روزنامه لس آنجلس تايمز مهرماه سال 1۳88 از قول 
يك مقام امريكايي به نام جان ها نوشت: »مطمئناً 
پيامي كه از گردهمايي اخير فعاان اپوزيسيون- كه 
بين آنها افراد نزديك به سران جنبش سبز حضور 
داش��تند- ش��نيدم اين بود كه تحريم بايد هرچه 
شديدتر اعمال ش��ود؛ تحريم ضعيف يا تدريجي، 
فقط به رژيم ام��كان مي دهد كه خود را با وضعيت 

جديد تطبيق دهد.«
مايك پمپئو در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه ايران 
در عراق بسيار قدرتمند است، واكنش امريكا به تاثير 
ايران بر نفوذ متحدان واش��نگتن چيست؟ گفت: 
»بر همين اساس اس��ت كه مي گوييم برجام مانع 

فعاليت هاي ايران نشده و به همين خاطر است كه 
روي فعاليت هاي مالي ايران متمركز مي شويم. ايران 
فشار زيادي را در عراق وارد كرده و برجام نتوانست 
جلوي نف��وذ ايران را در منطقه بگي��رد.« البته اين 
نكته كه امريكايي ها بارها اذعان كرده اند هدف آنها 
از برجام تحديد قدرت و نفوذ منطقه اي ايران بوده 
و چنين هدفي هيچ گاه به مرز واقعيت نرسيده است 
نيز در جاي خود قابل توجه ب��وده و نبايد از اهداف 

جريان غرب زده داخلي در اين باره غافل شد. 
پايگاه مشهور امريكن كانسروتو نيز با انتشار گزارشي 
با عب��ارت »زماني كه كش��ورهاي جعلي به جنگ 
مي روند«، با اشاره به اينكه عربستان و متحدانش 
را نمي توان كش��ور ناميد، شكست ايران را به دليل 
عدم اصاح سيستم هاي حكومتي كشورهاي عرب 
منطقه غيرممكن مي داند و می گويد: »كشورهاي 
حاشيه خليج ]فارس[ براي آنكه دوام بياورند بايد 
فراتر از مش��كاتي مانند نيروي كار و مسائل مالي 

را در نظر بگيرن��د. آنها بايد اصاحات سياس��ي را 
بپذيرند؛ اصاحاتي كه به مردمانشان نقش و سهم 
برجسته اي در جامعه مي دهد. در نهايت، بهترين 
راه براي شكست ايران، ارائه يك فلسفه حكومتي 
متقاعدكننده تر و يك احس��اس واقعي اجتماعي 
است كه اكنون كشورهاي پادشاهي حاشيه خليج 
]فارس[ - كه متحدان نزديك امريكا در منطقه اند- 

فاقد آن هستند.«
   اعتراف غربی ها، كوچك بينی داخلی ها

اي��ن پاي��گاه تحيلي در حالي شكس��ت اي��ران را 
غيرممك��ن مي داند كه همانطور كه اش��اره ش��د 
مقامات غرب��ي در تريبون هاي عموم��ي قبح اين 
مسئله را براي امريكايي ها ريخته اند كه ايران قدرت 
بامنازع منطقه اي است كه مي تواند در بسياری از 
تحوات مهم جهاني نقش آفريني كند، كمااينكه 
بارها اذعان كرده اند كاهش اقت��دار ايران و تغيير 
رژيم به واسطه طرح هايي مانند»جنگ نرم« معنا 
 )hehill( پيدا مي كند. وب سايت امريكايي هيل
وابسته به كنگره امريكا نيز در گزارشي با اعتراف به 
شكست ناپذيري ايران، تمركز بر طرح هايي نظير 
تغيير حاكميت در اي��ران را مهم ارزيابي مي كند. 
آنچه در اين ميان مهم می نمايد اين مسئله است 
كه آمريكايی ها بر خاف گذشته نمی توانند نسبت 
به ق��درت روز افزون جمهوری اس��امی ايران در 
عرصه های مختلف بی تفاوت باش��ند و در مقاطع 
مختلف نسبت به آن اعتراف می كنند اما در مقابل 
جريان غرب��زده داخلی، يكی از اهداف مش��خص 
خود را تضعيف روحيه اعتمادب��ه نفس ملی قرار 
داده تا بستر ازم برای استانداردسازی رفتار ايران 

را فراهم كند.

خادمي: 
 براي كاهش فاصله بین مردم و مسئوان 

راه زیادي باقي مانده است
نماین�ده م�ردم ای�ذه و باغملك در 
مجلس با اشاره به ضرورت رفع تبعيض 
طبقاتي و فاصله بين مسئوان و مردم 
كه یكي از اهداف انقاب اسامي بوده 
اس�ت، گفت: م�ا نبای�د ب�ه نقطه اي 
مي رس�يدیم كه در بين مس�ئوان و 
مردم فاصله اي وجود داش�ته باش�د 
چراكه ما ۴۰ س�ال پي�ش ب�راي این موض�وع انق�اب كردیم. 
هدايت اه خادمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به ضرورت رفع موانعي 
كه بين مسئوان و مردم فاصله انداخته است، بيان كرد: يكي از اهداف 
انقاب اس��امي رفع تبعيض طبقاتي و برقراري عدالت اجتماعي بود. 
در دوره بعد از انقاب تا دهه ۶0 نيز وضعيت خ��وب بود و فاصله بين 
مسئوان و مردم نبود و مسئوان خود را تافته جدا بافته نمي دانستند. 
وي در ادامه اظهار كرد: اما از دهه ۷0 فاصله بين مردم و مسئوان 
بيشتر شد و كس��اني كه مسئوليت گرفتند با اس��تفاده از امكاناتي 
كه از سوي دولت در اختيار آنها قرار گرفت تصور كردند كه بايد از 
مردم متفاوت باش��ند در حالي كه اين مردم بودند كه مسئوان را 

بر سركار آوردند. 
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس تصريح كرد: متأسفانه هرچه 
جلوتر نيز آمديم اين فاصله و اختاف بيش��تر شد و مسئوان خود 
را از مردم جدا دانستند. فرزندان برخي مسئوان براي تحصيل به 
خارج از كشور رفتند و حتي حاضر نيستند فرزندانشان در كشوري 
كه به دست خود آنها ساخته شده، زندگي كنند و درس بخوانند. از 
سوي ديگر برخي از مسئوان همزمان كه كار دولتي انجام مي دادند 
به كار اقتصادي و تج��ارت روي آوردند و از رانت ه��اي دولتي نيز 

استفاده كردند. 
خادمي در ادامه خاطرنش��ان كرد: اين جاي تاسف است كه وقتي يك 

مسئول شعار مرگ بر امريكا مي دهد، فرزندش در امريكاست. 
اين عضو كميس��يون انرژي مجل��س تصريح كرد: اق��دام امام جمعه 
موقت تهران - برداش��تن ميله هايي كه بين مردم و مسئوان وجود 
داشت- كار خوبي بود اما در حقيقت ما نبايد به نقطه اي مي رسيديم 
كه اصا در بين مردم و مسئوان فاصله اي وجود داشته باشد چراكه 
امروز ۴0 س��ال از انقاب گذشته است و ما ۴0 س��ال پيش براي اين 

موضوع انقاب كرديم. 
خادمي در پايان بيان كرد: براي كم كردن فاصله بين مردم و مسئوان 
راه زيادي مانده است. امروز فاصله بين مردم و مسئوان زياد و عدالت 
اجتماعي كم رنگ تر شده است. ما بايد به راه و روش حضرت امام )ره( 

و مقام معظم رهبري بازگرديم. 
جدايي مسئوان از مردم و دنبال كردن منافع شخصي باعث شده ايران 
با چنين منابع غني ای ش��اهد حجم بااي بيكاري باشد و نتواند نفت 

خود را به محصول تبديل كند.

برخی جریان های سياسی داخلی در شناخت واقعيت های ایران از دشمن عقب ترند

اعتراف دشمن به اقتدار منطقه ای ایران
   گزارش  یک

س�خنگوي ش�وراي نگهبان گف�ت: ایح�ه CFT پس از 
اعمال اصاحات توس�ط مجلس ارسال ش�د و در شوراي 
نگهبان م�ورد بررس�ي ق�رار گرف�ت ام�ا فق�ط دو ایراد 
از ایرادات�ي ك�ه ش�ورا گرفت�ه بود، مرتفع ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، عباس��علي كدخدايي در نشست خبري ديروز 
گزارشي در مورد بررس��ي مصوبات مجلس شوراي اسامي در 

جلسات شوراي نگهبان ارائه داد. 
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به بررسي طرح تشكيل وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خاطرنشان كرد: به 
رغم اصاح به عمل آمده، ايراد بند يك سابق اين شورا كماكان 
به قوت خود باقي است و اصاح انجام شده نافي قوانين و مقررات 
خاف شرع قبل از انقاب كه تشخيص خاف شرع بودن آنها به 

عهده فقهاي محترم شوراي نگهبان است، نيست. 
وي تصريح كرد: به رغم اصاحات به عمل آم��ده، ايراد بند ۲ 

سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. 
كدخدايي با اشاره به بررسي ايحه الحاق ايران به كنوانسيون 
بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريس��م در شوراي نگهبان 
گفت: در بند يك، نظر قبلي ش��وراي نگهبان به جز ايراد بند ۳ 
سابق )بند ۴ مصوبه شوراي فعلي( ساير ايرادات اين بند به قوت 

خود باقي خواهد ماند. 

سخنگوي ش��وراي نگهبان افزود: س��اير ايرادات شورا به جز 
ايرادات ۲ و ۳، كماكان به قوت خود باقي است. 

وي يادآور شد: شوراي نگهبان ايرادات مشخصي در مورد ايحه 
مذكور داشت و اين ايحه براي اصاح و تأييد شوراي نگهبان 
به مجلس ارسال ش��د. با توجه به بررسي هاي مجلس شوراي 
اسامي، تنها دو ايراد از مجموع ايرادات شوراي نگهبان برطرف 

شده و ايرادات ديگر شورا همچنان به قوت خود باقي است. 
   وظایف هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص 

كامًا مطابق قانون است
كدخدايي با اشاره به بررس��ي طرح اصاح قانون بودجه سال 

9۷ در شوراي نگهبان گفت: اين مصوبه مغاير با اصل ۵۲ قانون 
اساسي است و دولت و شوراي نگهبان معتقدند در صورت لزوم 
اصاح بودجه بايد ايحه متمم يا ايحه اصاح بودجه از سوي 

دولت تهيه و ارسال گردد. 
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا نظارت هاي هيئت عالي 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر قوانين از لحاظ قانوني 
درست است؟ اظهار داشت: همانطور كه بارها در اين باره توضيح 
داده ام، سياس��ت هاي كلي پس از مشورت با مجمع تشخيص 

مصلحت نظام از سوي رهبر معظم انقاب اباغ مي شود. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان ادامه داد: همچني��ن نظارت بر 
سياست هاي كلي نظام بر اس��اس اصل 110 قانون اساسي بر 
عهده رهبر معظم انقاب اس��ت كه در س��ال هاي گذشته اين 
اختيار نظارتي به تمامي اعضاي مجمع به صورت كلي تفويض 
شده بود اما از سال 9۶ بنا به درخواست مجمع و همچنين براي 
سرعت كار، قرار بر اين ش��د كه هيئت عالي نظارت بر مجمع 
تشخيص مصلحت نظام اين وظيفه نظارتي را بر عهده گيرد و 

اين مسئله كامًا مطابق قانون است. 
   هيئت نظارت بر رفتار نمایندگان 

به ادعاي صادقي درباره شوراي نگهبان رسيدگي كند
كدخداي��ي در واكنش به س��ؤالي مبني بر اينكه آيا ش��وراي 

نگهبان در روند تأييد صاحيت نمايندگان مجلس تغييراتي 
را در آينده ايجاد مي كند يا خير؟ تصريح كرد: آنچه قانونگذار 
براي ما تعيي��ن تكليف كن��د، آمادگي اج��راي آن را داريم و 
انتظارمان از مجلس هم اين اس��ت كه قان��ون انتخابات را كه 
نواقص زيادي دارد، اصاح كن��د و اميدواريم در فرصت باقي 

مانده اين قانون اصاح شود. 
وي در واكنش به س��ؤالي مبني بر اينكه اخيراً محمود صادقي 
اتهاماتي را به شوراي نگهبان نس��بت داده، بررسي آن به كجا 
رسيد؟ گفت: ما از هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان خواسته ايم 
اين موضوع را بررس��ي كند اما متأس��فانه بررس��ي نكرده كه 

انتظارمان اين است مورد بررسي قرار گيرد. 
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه 
آيا درباره اين موضوع با شوراي نگهبان جلسه اي برگزار شده 
است، افزود: قطعاً اين مسئله نياز به جلسه مشترك ندارد اما 
بخش حقوقي ش��وراي نگهبان اين مس��ئله را مورد پيگيري 

قرار مي دهد. 
كدخدايي در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا 
احكام هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در رد صاحيت آنان 
از سوي ش��وراي نگهبان تاثير دارد، گفت: قطعاً اگر به شوراي 

نگهبان اعام شود، مدنظر قرار مي گيرد.

كدخدایي در نشست خبري: 
فقط ۲ ایراد شوراي نگهبان درباره ایحه CFT رفع شده است

گزارش  2

رئيس جمه�ور امری�كا در 
خال لفاظي هاي خود عليه 
ایران و اتهام زني ای كه عليه 
كش�ورمان ط�رح مي كند، 
نمي تواند از قدرت روزافزون 
گفتماني جمهوري اسامي 
ایران چشم پوشي كند و به 
رغم ميل باطني خود اقتدار 
كش�ورمان در منطق�ه را 
مورد ستایش قرار مي دهد



ش�ما س�ابقه ب�ازی در نق�ش برخی 
کاراکترهای کمدی را داش�ته اید. در 
حال حاضر س�ینمای ای�ران مبتابه 
کمدی هایی اس�ت که قطعًا نمي توان 
از آنها به عنوان آث�اری فاخر یاد کرد. 
آثاری که حاضرند به هر قیمتی مردم را 
بخندانند. در تئاتر نیز شاهد رویکردی 
هستیم که از آن به عنوان تئاتر تجاری 
یاد مي شود که رقص و آواز و لودگی در 
آن حرف اول را مي زند. فکر می کنید 

مشکل کجاست؟
بخشي از مش��کل اقتصادي اس��ت. تا زماني كه 
مشکل اقتصادي وجود دارد و بازيگران و عوامل 
نمايش بخواهند خودشان را تأمين كنند چاره اي 
جز اين ندارند. واقعيت اين اس��ت كه تئاتر هاي 
فاخر و سالم احتياج به حمايت هاي دولتي دارند. 
تا اين حمايت وجود نداشته باشد ماجرا به همين 
منوال ادامه پيدا مي كند. ببيني��د من مدتي در 
كيش بودم و آنج��ا ديدم كه تئاتره��ا به معناي 
واقعی كلمه تبديل به جنگ هاي احمقانه ش��ده 
اس��ت. لوده بازی هايی كه اصًا برايش��ان انتقال 
مفاهيم يا هنر به معنای حقيقی اهميتی ندارد. 
دو س��ال رفتم كيش تاش كردم كه يك اتفاق 
هنري بيفتد و انديش��ه در تئاتر نميرد. خيلي بد 
نشد ولي واقعاً موفقيت آميز نبود. ظاهراً همه جا 
همين طور است. در سطح تهران هم نگاه كنيد 
اين رويکرد وجود دارد. تئات��ر به لحاظ كمي  در 
حال گسترش است اما كيفيت كارها روز به روز 
پايين مي آيد. ذائقه تماشاگر هم تابع همين مسئله 

تغيير مي كند.
نظر ش�ما درباره تئاتر هایی که اخیراً 
وزی�ر ارش�اد از آن ب�ه عن�وان تئاتر 
اکچري ی�اد کرد چیس�ت؟ ب�ه نظر 
مي رس�د نمایش های�ی روی صحن�ه 
مي رود که قرار اس�ت صرفًا برای یک 
طبقه خ�اص باش�د. قیم�ت بلیت ها 
رقم های باایی را نش�ان مي دهد. این 
رویک�رد نگراني های�ي را ایجاد کرده 
اس�ت. این وضعیت را چطور ارزیابي 

مي کنید؟
در ح��ال حاضر يك س��ري از بازيگران س��ينما 
وارد تئاتر مي ش��وند و از محبوبيت و شهرت آنها 
اس��تفاده مي شود ولي هس��تند تئاتر هايي كه با 
خود خيلي ستاره س��ازي ندارند ول��ي باز مردم 
وقت��ي درك مي كنند اين نمايش خوبي اس��ت 
مي رون��د و حمايت مي كنن��د. نمايش هايي هم 
داريم كه مهجور هس��تند يعني در س��الن هاي 
كوچك اجرا مي ش��وند. بازي ها خوب و منطقي 
اما واقعيت اين است كه تماش��اگر در شأن خود 
ندارند. چطور مي توانن��د در تئاتر هاي خصوصي 
مثل ش��هرزاد ش��بي فان قدر پرداخت كنند تا 
نمايش شان اجرا برود و رقابت كند با تئاتری مثل 
تئاتر مي سي سي پي با اين حجم آرتيست. به لحاظ 
حمايتی به نظرم عدالت وجود ندارد. كارشان را 
من كامل رد نمي كنم ولی ذائقه سازی مي كنند. 
راس��تش دلم براي بچه هاي تئاتر مي سوزد، اين 
همه هم زحمت مي كش��ند. خيلي از ستاره هاي 
سينما از بچه هاي تئاتر هستند كه مدتي مهجور 
بودن��د و اان مي درخش��ند روي صحنه و مردم 
به خاطر آنها مي آيند و مي بينن��د اينکه بتوانند 
كار خوب ارائه دهند اي��راد ندارد اما معتقدم بايد 
امکانات برای همه بچه های تئاتر وجود داش��ته 
باشد. از س��ويی ديگر معتقدم مردم بايد به تئاتر 
اعتماد كنند و نبايد با كاره��ای ضعيف از مردم 

سلب اعتماد شود. 
چقدر مي توانیم تئاتر را در این شرایط 

تقویت کننده فرهنگ بدانیم؟
واقعيت اين است كه تئاتر جزء اينفك فرهنگ 
يك كشور است. تئاتر مي تواند در فرهنگ سازی 
جامعه تأثيرگذار باش��د، تفکر به وج��ود بياورد، 
حركت انساني به وجود بياورد، شعور ايجاد كند. 
نمايش هايي هستند كه با اين هدف ساخته و اجرا 
مي ش��وند كه آدم هاي قوي دارن��د كار مي كنند 
و با ش��عور و فرهنگ هس��تند كه در راس��تاي 
فرهنگ س��ازي برای جامع��ه گام برمي دارند و 

نمايش هايي را روي صحنه مي برند.

برخي معتقدند بس�یاري از اجرا هاي 
تئات�ر فرهنگي نیس�تند و گاهي هم 

ضدفرهنگي هستند.
بله ممکن است. ش��ك نکنيد اين اتفاق ممکن 
اس��ت بيفتد. ما درباره تئاتري صحبت مي كنيم 
كه فرهنگ ايج��اد مي كند و تئات��ر هدفش اين 
است. من اعتقاد دارم كه تئاتر بايد فرهنگ سازي 
كند و اگر غير از اين باش��د همان طور كه گفتيد 
ضد فرهنگ عمل مي كند اما من گمان نمي كنم 
كامًا اين تفکر به اين ماجرا محيط باش��د. اان 
اجراهايي وجود دارند چند ت��ا كار جديد ديدم. 
من مدتي تهران نبودم و دور بودم ولي وقتی آمدم 
با هجمه اي از تئاتر ها مواجه ش��دم و با احساس 
خوشايندي رفتم يك س��ري كارها را ديدم. فکر 
كنم جوان هاي ما در زمينه تئاتر دارند س��خت 
فعاليت مي كنند و سالن ها س��اخته شده و اان 
فرصت وج��ود دارد كه تئاتر ه��اي خوبی را اجرا 
كنند اما تئاتر جزء اينفك فرهنگ است. معتقدم 
بايد حمايت شود. اگر تئاتر و جنبه فرهنگ سازی 
آن تقويت شود به سود جامعه است. يك بعد آن 
سرگرم سازی است، بعد ديگر اين است كه مردم 
با رفتن به تئاتر خود را در معرض پاايش روح قرار 
مي دهند البته اين به ش��رطی اتفاق مي افتد كه 
توليدكننده خودش آدم خودساخته ای باشد و بر 

اهميت كاری كه انجام مي دهد واقف باشد. 
چقدر هنر تئاتر در کش�ور ما مردمي 
است و بلیت هاي گران تئاتر چه تأثیري 

مي تواند در این هنر داشته باشد؟ 
به نظرم مجبور شدند به اين سمت بروند. من اصًا 
اين رويکرد را تأييد نمي كنم اما وقتي تئاتر را به 
خود آدم ها واگذار مي كنيد مجبورند بليت را گران 
كنند يا كاري كنند كه مردم بخندند و هيجان زده 
شوند تا بيايند و تئاتر را ببينند. واقعيت اين است 
كه تئاتر بايد حمايت شود. من خودم چند سال 
پيش در تاار هنر كارگردان��ي كار كودك كردم 
بليت را 15 هزار تومان تعيين كرده بوديم. براي 
تشويق بچه ها و خانواده ها كه ببينند بليت را ارزان 
كرديم چون حمايت ش��وند. مثًا ب��راي اجراي 
نمايش پدر 20 تومان حمايت ش��ديم. اگر اين 
حمايت نبود نمي توانستيم س��ر پا بمانيم و اجرا 
كنيم هر چند باز دچار مشکل شديم. تا حمايت 
دولت نباشد نمي ش��ود. تئاتر هزينه بر است، به 

خصوص تئاتر كودك.
این طور که مشخص است تئاتر کودك 

هزینه هاي زیادي نیاز دارد. 
بله بر خاف نگاهي ك��ه اان وج��ود دارد تئاتر 
كودك هزينه بر است، ساخت عروسك، ساخت 
دكور و طراحی صحنه هزينه دارد. بايد جاذبه هاي 
بصری وجود داشته باش��د يا جاذبه هاي شاعرانه 
رمانتيك و پرتخيل براي بچه ها وجود داشته باشد. 
اينها بدون پول نمي شود. اان ساخت عروسك 
كمتر از يك ميليون تومان وجود ندارد، اين از كجا 
تهيه مي شود؟ يا بر عهده خود آدم ها است يا بايد 
از جايی ديگر تأمين شود. فرض بفرماييد مي گفتم 
بيا برآورد اجرا كن و برو من هيچ تضميني براي 
بازدهي پول دولت نداشتم. كار را انجام مي دادم و 
اجرا مي رفتم. اان مي گويند برو دست تو جيبت 
كن هر چه اتفاق افت��اد، افتاد ما اگر توانس��تيم 
كمك مي كنيم. خيلي از تئاترها حمايت دولتي 
نمي شوند و خودشان بايد در واقع هزينه ها را تهيه 
كنند و تهيه كننده اي بااي سر كار نيست. او هم 
به فکر جيبش خواهد ب��ود، به فکر تأمين حقوق 
آدم ها مي افت��د و مجبور اس��ت كارهايی بکند. 
اين عقيده من نيس��ت كه بگويم خوب است، نه 
خوب نيست اما تا تئاتر حمايت نشود و تا هنر اين 

مملکت هنر واقعی نش��ود همين ها را مي بينيد. 
بودجه كشور ما براي تئاتر و فرهنگ كشور را شما 
ببينيد. نگاه به هنر و نمايش اصًا با مسائل ديگر 
قابل مقايس��ه نيست. اين اس��ت كه تا زماني كه 
دولت و دولتمردان نگاه ويژه به فرهنگ مملکت 
نداشته باشند همين وضعيت را خواهيم داشت و 

سخت تر خواهد شد .
نقش کارگزاران فرهنگي و سیاستگذاران 

را شما چقدر دخیل مي دانید؟
به هر حال ما يك چيزی داريم به نام تغذيه روحي 
كه بايد به رسميت شناخته شود. مردم خوراك 
روحی مي خواهن��د. هنر برای همين اس��ت. ما 
اان با بچه ها چه رفتاري داريم مي كنيم؟ چطور 
هدايت ش��ان مي كنيم؟ اگر من براي بچه خودم 
هزينه نکنم، كتاب و دفتر را تأمين نکنم و... مداد 
دستش ندهم و كمك نکنم خط را خوب بنويسد 
اين بچه نمي تواند بنويسد و نمي تواند انديشه اش 
را گسترش بدهد و از خودش حمايت كند و برای 
مس��ائل زندگي خودش تصميم بگيرد. اين بچه 
را در موقعيت آدم ها قرار بدهيد. در مورد كشور 
هم تا دفتر و مداد ندهيم و تأمين نکنيم هنرمند 
نمي توانيم به وجود بياوريم. ما تا آدم ها را نسازيم و 
فرهنگ سازی را جدی نگيريم به جايی نمي رسيم. 
من ياد دارم يك جايی اين مطلب را خوانده بودم و 
پيگير بودم، گفتم در كشور ژاپن يا چين با نمايش 
خاق، آدم هايشان را س��اختند. حدود 25 نفر از 
بچه ها را از دوران كودكي انتخاب كردند با نمايش 
خاق رويشان كار كردند. 10 سال بعد، 15 سال 
بعد دولتمردان كشور خود بودند. ما كجا چنين 
چيزي در مملکت خودمان داريم؟ نخبه هايمان 
را رها كرده ايم به حال خود، نخبه ها دارند از اين 

مملکت مي روند. دل آدم مي سوزد.
تئاتر کودك اان در چه وضعیتي قرار 

دارد؟
نه سينماي ما و نه متأس��فانه تئاتر ما در وضعيت 
خوبی به سر نمي برد. واقعيت اين است كه نسبت 
به شرايط ما خوب نيس��ت. تئاتر هاي زيادي اان 
اجرا مي رود به نام تئاترهاي خصوصي. يك تئاتر 

خصوصي كودك نمي بينيد چرا؟ ك��ودكان آدم 
نيستند؟ در كشورهای پيشرفته روی كودكانشان 
كار مي كنند. مخاطب هدف كودكان هستند. اينجا 
اصاًً كودك و نوجوان را به رسميت نمي شناسند كه 
برايش كار كنند. در صورتي كه مردم بيشتر براي 
بچه ها بايد بها بدهند. ما چند تا سالن نمايش كودك 
داريم در تهران بزرگ؟ يک��ی در پارك اله كه دو 
سالن كوچك دارد، يکي هم تاار هنر. كجا داريم به 
عنوان تئاتر كودك و نوجوان. اينجاست كه دل آدم 
مي سوزد. اگر ما اين بچه ها را برايشان تفکر ايجاد 
نکنيم رشد نخواهند داشت. اان شما سينما را ببين 
سرمايه گذار و تهيه كننده سرمايه مي گذارد آن قدر 
دير پخش مي كند و آن قدر اكران خوب نمي گيرد. 
همان طور كه من چند تا فيلم كار كردم يا پخش 
نشدند يا در شرايط بدي پخش شدند كه آدم دلش 

مي سوزد. تئاتر كودك هم همين طور است.
برای تقویت معنویت، اخاق و فرهنگ 
در س�ینما و تئاتر چ�ه کار باید کرد؟ 
فیلمنامه و متن چقدر در این وضعیت 

تأثیر دارد؟
خيلي مؤثر است. فيلمنامه خوب تعيين كننده يك 
سينماي خوب است . همه چيز بر پايه و اساس متن 
خوب استوار است. تا يك فيلمنامه استاندارد نباشد 
سينماي خوبي نخواهيد داشت. اان شما سينما را 
ببينيد با يك گرايش هاي احمقانه  روبه رو هستيم. 
بازار مکاره شده است. در فيلم ها اان براي فروش 
چه مي كنند. مي روند بيرون كشور تصوير چند تا 
زن بی حجاب مي گيرند و چند تا تصوير كنار ساحل 
و مي آيند يك پوستر زرق و برق دار درست مي كنند 
و اينجوری مي خواهند مخاطب جذب كنند. خب 
اين را بهترش را ماهواره ها نش��ان مي دهند. اينها 
چه دردی از فرهنگ و مخاطب م��ا دوا مي كند؟ 
خيلي سالم تر و شريف تر و بهتر مي شود در كشور 
خودمان فيلم س��اخت. اين چند تا فيلم كه اان 
رفته اند بيرون از ايران فيلمب��رداري كردند مثل 
تگزاس، ميامی، لس آنجلس حاصلش چي هست 
واقعاً؟ چه دردي از اين مردم و مملکت دوا مي كند؟ 
فکر مي كنند تماشاگر ايرانی دنبال موی زنان است، 
اين نگاه به مردم تحقيرآميز اس��ت. اگر فيلمنامه 
خوب بتوانند بنويسند اين بازی ها را درنمي آورند. 
با هنرشان نمي توانند مخاطب جذب كنند دنبال 

جذب از طريق اين ادا و اطوارها هستند.
آنچه برخ�ي از آن ب�ه عن�وان تئاتر 
باشکوه یاد مي کنند به چه معناست؟ 

معنای آن اين اس��ت كه به هر حال يك واژه ای 
استفاده كنند كه وزنه اي از نظر فرهنگي به وجود 
بياورد. تقويت كننده فرهنگ باش��د. تئاتر فاخر 
تئاتري اس��ت كه فخر مملکت باش��د. هيچ نگاه 
انتقادي به بينوايان يا كارهاي ديگر نمي كنم، به 
نظر من محترمند و شايد ازم باشد، ما موزيکال 
ازم داريم اما تئاتر فاخر به نظرم تئاتري اس��ت 
كه باعث ارتقاي فرهنگ كشور ش��ود.  جواناني 
را داريم كه انديشه خوبی دارند و تئاتر مي توانند 
اجرا كنند. اين مي تواند تئاتر ما باشد. انديشه هاي 
ملي مذهبي و فرهنگي و هر چه شاخص هاي اين 
مملکت اهميت دارد، دين و مذهب و ايده آل های 
ديگر آنچ��ه مي تواند تعيين كننده باش��د و يك 
مملکت را بس��ازد. اين تئاتر به اعتق��اد ما تئاتر 
فاخر اس��ت. اميدوارم با سرمايه گذاري هاي ازم 
و نگاه های درس��ت و س��ازنده تئاتر هاي فاخر را 
بتوانيم توليد كنيم. تئاتری كه مردم به آن افتخار 
كنند. ي��ك دوره كوتاهي ش��هرداري در زمينه 
كودك گفت يك نمايشنامه بنويسيد و مسابقه 
برگزار كرد. مسابقه 10 نمايش، 10 تا اجرا، گرچه 
پول كمي دادند اما تأثيرگذار بود ولی تعطيل شد 
و رفت. اگر ما بودجه خوبي داش��ته باشيم، 10 تا 
كارگردان انتخاب كنيم بگويي��م اين بودجه در 
اختيار شما برو تئاتر فاخر، تئاتر ملي، تئاتری كه 
انديشه ساز است روی صحنه ببر و بدانيم به كدام 
آدم ها امکانات بدهيم تا بودجه ها تلف نشود، شايد 

اتفاق خوبی بيفتد. 
به جز نمای�ش و بازیگری فعالیت های 

هنری دیگری هم دارید؟
دو رمان جديد روانه بازار كردم كه نام يکی پرسه در 
پاريس است و در زمينه شعر هم سه كتاب شعر دارم 

و چند مجموعه قصه به عاوه چند نمايشنامه.
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تئاتره�ای زی�ادی ب�ه ن�ام تئاتر 
خصوصی  اان اجرا می رود، چرا یک 
تئاتر خصوصی کودك نمی بینید؟ 
کودکان آدم نیستند؟  در کشورهای 
پیشرفته مخاطب هدف در تولیدات 

هنری کودکان هستند

 تئاترها تبدیل به ُجنگ های 
احمقانه شده اند

رضا فیاضی در گفت وگو با »جوان«:

رهیافته امریکایی در گفت وگو با »جوان« مطرح کرد
 زنان امریکایی از غلبه نگاه جنسی

 در جامعه ناراحتند
  معصومه طاهری

مانی )اسم مس��تعار برای امنيت در رفت و آمد به امريکا( يك رهيافته امريکايی و كارشناس 
ارشد روانشناسی است. وی در امريکا در يك كلينيك روانشناسی كار می كند.  مانی در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا داشتن حجاب برای زنان ظلم در حق آنهاست؟ می گويد: اگر معنی ظلم را 
گرفتن توانايی و قدرت يك فرد در نظر بگيريم، افرادی كه معتقدند داشتن پوشش و حجاب، 
ظلم و اجحاف در حق زنان اس��ت در واقع به اين گزاره تأكيد مي كنن��د كه توانايی ها و قدرت 
يك زن در ظاهر اوست. البته اينجا و در ايران عده ای از من درباره آزادی زنان در امريکا سؤال 
می كنند و بعضی هم نادانسته حسرت زنان در امريکا را می خورند كه آزادانه و بدون ممنوعيتی 
پوشش دارند؛ در حالی كه در كشور امريکا خانم ها از اين نوع نگاه به آنها ناراحت  هستند و آن را 

تضييع حق خودشان می دانند.
او می گويد: چند وقت قبل با يك دختر جوان و زيبای امريکايی كه تقريباً 30 سال سن داشت 
روبه رو شدم كه بسيار افسرده بود و از نوع نگاه جامعه به زن گله داشت. او می گفت تا وقتی زيبا 
و جوان هس��تی اينجا به تو اهميت می دهند و همه ارزش ها و محسناتی كه برای انسان قائل 
هستند با قدم گذاشتن به سن و سال بااتر از بين می رود. به او گفتم همه جا اين طور نيست و 
من كشوری را می شناسم كه در آنجا يك خانم هر قدر سنش بيشتر می شود نه تنها بی ارزش 
نمی شود، بلکه برعکس به عنوان فردی جا افتاده و با تجربه بيشتر مورد احترام است. او از اين 
حرف من تعجب كرد و به هيجان آمد و گفت به من بگو اين كشور كجاست تا آنجا برای ادامه 
زندگی بروم. اصًا تصورش را نمی كرد در كش��ور ايران كه اين قدر رسانه ها آن را منفی نشان 

می دهند چنين مسئله ای وجود داشته باشد و ارزش زنان در ظاهرشان در نظر گرفته نشود.
هر چند مانی خودش رهيافته ای امريکايی اس��ت و به ايران آمده اما در مقام حرفه ای كه در 
كشور خود دارد و شرط اصلی روانشناسی رازداری گفته های مراجعه كنندگانش است، از آوردن 
مصداق با جزئيات پرهيز می كند حتی اسم آنها را هم نمی آورد و در ادامه می گويد: درست است 
كه در ايران اگر خانمي  حجابش كم باشد مردها به او نگاه می كنند ولی در امريکا چون عرضه 
برهنگی وجود دارد مردان كمتر توجه مي كنند. در واقع تنوع بصری زيادی برای آنها وجود دارد 
و اين مسئله نظام خانواده را تضعيف مي كند. اين را هم بايد در نظر گرفت كه در كشور امريکا 
اصواً حد و مرزها كمتر است يا وجود ندارد و حجاب يك مرز امنيتی است. مثًا در دانشگاه ها يا 
در ارتش اياات متحده امريکا شما می بينيد كه دخترها مشکات بسياری در مورد تجاوز و عدم 
امنيت دارند و مدام در معرض خطر تعدی مردها هستند. اصًا آزادی ندارند چون مرزی برای 
حجاب وجود ندارد. قانون هس��ت ولی وقتی آمارها را نگاه كنيد می بينيد در واقعيت برعکس 
مکتوبات قانونی، چيز ديگری به شما نشان می دهد حتی در هاروارد كه يك دانشگاه معتبر و 
معروف علمي  جهانی است و خيلی ها آرزو دارند آنجا درس بخوانند و مدرك بگيرند دخترهای 
دانشجو در س��طوح مختلف تحصيلی اعتراضات زيادی كرده بودند كه گارد حفاظت دانشگاه 
در مقابل كسانی كه به آنها تجاوز می كنند عکس العملی نشان نمی دهد و اين آزاردهنده است 
چون افراد دانشگاهی در محل تحصيل خود هم امنيت ندارند. حاا من از شما سؤال می كنم آيا 
اين ظلم در حق زنان نيست و حقوق آنها ضايع نمی شود؟! متأسفانه اغلب از دور نگاه می كنند 

در حالی كه آب نيست، سراب است.
  خیابان های امریکا شبیه باغ وحش شده 

خانم آل منصور هم ايرانی مقيم امريکاست كه نزديك به 20 سال پيش به اين كشور مهاجرت 
كرده است. وی اكنون در يك مؤسسه آموزشی به مهاجران زبان انگليسی می آموزد. در پاسخ 
به سؤال ما می گويد: داشتن پوش��ش و حجاب ظلم به زنان نيست، من سال های زيادی است 
كه در امري��کا زندگی می كنم و با فرهنگ و قوانين آن آش��نايی كام��ل دارم. اتفاقاً برهنگی و 
نداشتن پوشش برای خود زنان خطر دارد. اينجا صحبت خيلی فراتر از اين رفته؛ در واقع صحنه 
خيابان های امريکا و نوع پوشش زنان 90 درصد شبيه باغ وحش انسان ها شده... اين وضعيت 
قابل هضم نيس��ت و اصًا هم برای آقايان حل نشده و عادی نيس��ت، تنها چيزی كه اينجا در 
حق زنان اتفاق افتاده است و آن را نشان از حقوق زنان و آزادی می دانند آن است كه به خاطر 
در دسترس بودن راحت خانم ها و اندام بدون پوش��ش و نيمه برهنه آنها با رنگ و لعاب آستانه 
تحريك آقايان باا رفته است و همين امر باعث شده انحرافات جنسی زيادی صورت بگيرد و 

امينت و آزادی آنها به خطر بيفتد.
اين مهاجر ايرانی در امريکا می گويد: اين طور نيست كه اينجا چون حجاب نيست، زنان آزادی 
دارند، بلکه زنان به مراتب در خطر بيش��تری هس��تند و با وجود مجازات های س��نگين آمار 
وحشتناك تجاوزات وجود دارد و باز می بينيم كه چون آستانه تحريك باا رفته انحرافات جنسی 
بروز و ظهور پيدا كرده است. مثل همجنس بازی، سکس با حيوانات و تجاوز به پسران و دختران 
خردسال و روابط جنسی بين محارم. من معتقدم به عنوان يك زن در امريکا داشتن پوشش نه 

تنها ظلم در حق ما نيست، بلکه برعکس باعث امنيت و آرامش خاطر می شود .
خانم آل منصور درباره اين كه در امريکا متلك گويی رواج دارد يا نه؟ می گويد: متلك گويی يك 
نوع آزار جنسی محسوب می شود و مجازات دارد ولی چشم چرانی وجود دارد البته چون همه 
چيز راحت در دسترس است ديگر هر چيزی جلب توجه نمی كند. اين ضرب المثل بين زنان 

امريکايی رايج است كه »طوری لباس بپوش كه دوست داری باهات رفتار بشه«.

   جواد محرمی    
رضا فیاض�ي برای نس�ل های گوناگونی که مخاطب س�ینما و تلویزیون 
بوده اند چهره ای آشناست. گفت وگوی »جوان« با این بازیگر، نویسنده 
و فعال تئاتر کودك را که ش�امل مباح�ث روز عرصه تئاتر و س�ینما از 
جمله تئاتر های تج�اری و نیز ضعف س�ینمای ملی اس�ت، مي خوانید.
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يادکرد

برای تیمسار داريوش ضرغامی و تأثیرش در اولین روزهای جنگ

فرمانده  فراموش شده 
  احمد محمدتبريزی

گمنام هاس�ت.  سرزمی�ن  خرمشه�ر 
فرقی نمی کن�د فرمانده باشد ي�ا سرباز، 
نظامی باشد ي�ا غیرنظام�ی، در هر مقام 
و جايگاه�ی خرمشهر برای ه�ر قشری 
میعادگاه دل های عاشق است. قلب هايی 
که برای ايران باصابت می تپد. نخستین 
روزه�ای جن�گ اي�ن را به خوب�ی ثابت 
کرد. دشمن خوش خی�ال متجاوز رؤيای 
اشغ�ال سري�ع خرمشهر را داش�ت و در 
يک بزنگاه تاريخی هر کس ب�ا هر توانی 
از هر نقطه کشور خ�ودش را به اين شهر 
بندری رساند تا دست دشمن را از خاکمان 
کوتاه کند. در آن روزهای سخت، تکاوران 
نیروی درياي�ی پیشتاز مقاوم�ت بودند. 
با تمام وج�ود آمدند و مقاوم�ت کردند و 
از بی مهری روزگ�ار در ابه ای صفحات 
تاريخ گم شدند تا ما امروز کمتر تکاوران 
قهرم�ان اواي�ل جن�گ را بشناسی�م. 
از همان اولین روز جنگ، ارتش بعثی بر خاک 
ایران تاخت تا در عرض چند روز جنوبش را 
مال خود کند. در تحلیل آنها نیروهای نظامی 
ایرانی ضعیف و مقاومت مردمی شکننده بود. 
در معادات شان روی کاغذ همه چیز ساده و 
راحت به نظ��ر می رسید؛ یک حمله برق آسا 
با تمام قوا بر نیروهای نظامی بدون انسجام 
ایران خیلی زود کار را یکسره می کرد اما آنها 
در معادات شان لحاظ نکردند جنگ فقط به 
ابزارآات و تسلیحات نیست. جنگ فقط به 
نقشه های کاسیک روی کالک های عملیاتی 

نیست بلکه جایی دیگر سرنوشت جنگ ها 
رقم می خورد. آنها حساب غیرت و مردانگی و 
ایثار مردان ایرانی را نکرده بودند. قطعاً تا آن 
زمان نمی فهمیدند که مگر می شود با غیرت 
هم جنگید و رزمندگان ثاب��ت کردند که با 

غیرت و مردانگی هر کاری می توان کرد.
عراق در آخرین روز شهریور  1359 حماتش 
را به خاک ایران آغاز کرد و مردم را در شوک 
و بهت فروبرد. مردم خرمش��هر که بیشتر از 
شهرهای دیگر زیر آماج بمباران هواپیماهای 
بعثی قرار داشتند، صدای پوتین های سربازان 

عراقی را می شنیدند که هر لحظه نزدیک تر 
می شدند. آنها از زمین و آسمان یورش آورده 
بودند و به کسی رحم نمی کردند. وحش��ت 
و ت��رس در شهر پخش شد و م��ردم هر چه 
داشتند، گذاشتند، جانش��ان را برداشتند و 

شروع به ترک شهر کردند.  
این مردم تنها، به یک ناج��ی نیاز داشتند. 
کسی ک��ه قاصد خبره��ای خ��وش باشد. 
ناگهان ناخ��دا داریوش ضرغام��ی به همراه 
۲۷۰ تفنگدار در مهر 1359 وارد آبادان شد. 
خبرش در میانه آن همه ترس و هراس برای 
مردم مسرت بخش بود و مایه قوت قلب شان. 
هیبت تکاوران وحش��ت را ب��ه دل دشمن 
انداخت. آنها انتظار مواجهه با چنین نیروهای 

ورزیده و آماده ای را نداشتند. 
ناخدا هوشنگ صمدی ک��ه در کنار تیمسار 
ضرغامی نق��ش مهمی در دفاع از خرمش��هر 
داشت، درباره تأثیر تکاوران نیروی دریایی در 
آن روزهای سخت می گوید: »تکاوران محور 
اصلی مدافعان خرمش��هر بودند. پش��تیبانان 
صدام یعنی ابرقدرت های شرق و غرب و حاشیه 
خلیج فارس برای او طرحی تهیه کرده بودند 
که او بتواند خرمش��هر را یک روزه تصرف کند 
اما 3۴ روز پشت دیوار های خرمشهر ایستاد. 
در این 3۴ روز تکاوران برای تمام ارتش عراق 
خطرناک احساس می شدند. آنها از سایه خود 
در خرمشهر می ترسیدند. اگر اسمی از تکاور 
می آمد تن شان می لرزید. به این ترتیب صدام 
برای سر فرماندهان جایزه تعیین کرد. این برای 
همیشه در دل تاریخ خواهد ماند که داوران 
نیروی دریای��ی، فرماندهانی چ��ون داریوش 
ضرغامی داشتند و کاری کردند که دشمن در 
پشت دیوار های خرمشهر با دادن تلفات بسیار 
سنگین 3۴ روز معطل شود. وقتی هم خرمشهر 
را تصرف ک��رد هیچ گاه نتوانس��ت پایش را به 
خرمشهر شرقی باز کند.« می گویند صدام برای 
سر تیمسار ضرغامی جایزه تعیین کرده بود. او با 
وجود آنکه در خرمشهر چندین بار مجروح شد 
اما از جبهه خارج نشد. ترکش های گلوله های 
دشمن تا آخر عمر بر تن او وجود داشت. تیمسار 
ضرغامی نقشي مهم در آن روزها داشت و اگر 
حضور او و نیروهایش نبود،  معلوم نبود وضعیت 

جنگ چگونه پیش مي رفت.
تیمسار ضرغامی ای��ن روزهای آخر خسته 
از نامهربانی ها ب��ود و چندی پیش در جمع 
دوستان دیرینش جان به جان آفرین تسلیم 
کرد و از میان مان رفت. او از بی وفایی مردم 
زمانه گله داش��ت. ناراحت و غمگین زیر پل 
خرمشهر این جمات را به همرزمان قدیمش 
گفت و اندک��ی بعد دار فان��ی را وداع گفت؛ 
»انتظار مهمان نوازی نداریم اما انتظار داریم 
به سراغ مان بیایید، احوال مان را بپرسید یا 
درب اتاق تان باز باشد ما به دیدنتان بیاییم. ما 

فراموش شدگان عرصه دفاع هستیم...«
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می گويند صدام ب�رای سر تیمسار 
ضرغامی جايزه تعیین کرده بود. او 
با وجود آنکه در خرمشهر چندين بار 
مجروح شد اما از جبهه خارج نشد. 
ترکش های گلوله های دشمن تا آخر 
عمر بر تن او وجود داشت. اگر حضور 
او و نیروهاي�ش نبود،  معل�وم نبود 
وضعیت جنگ چگونه پیش مي رفت

 صغري خیل فرهنگ 
»امتیاز حسین« اهل پاراچنار پاکستان بود. آنجا 
بارها با وهابي ها که به مناطق شیعه نشین تجاوز 
مي کردند، مبارزه کرده بود.  بعدهابه ايران آمد و 
عازم جبهه مقاومت در سوريه  شد و طي سه بار 
حضور در اين جبهه به عنوان يکي از فرماندهان 
لشکر زينبیون با تکفیري ها مبارزه  کرد. مديحه 
دختر 13 ساله اين شهید مي گويد مي دانم دختر 
شهید بودن مسئولی�ت آور است و بايد مراقب 
خیلي چیز ها در زندگي ام باشم اما مصمم هستم 
طوري زندگي کنم که پ�درم به من افتخار کند. 
همسر »امتیاز« ه�م مي گويد همه سختی هاي 
نبودنش از اين جهت ب�رای من لذتبخش است 
که او يک شهید است. به همسرم افتخار مي کنم 
و خوشحال هستم که خ�ون »امتیاز« ها به ثمر 
نشس�ت و مقاوم�ت در سوريه و ع�راق پیروز 
شد.  براي آشنايي بیشتر ب�ا اين شهید جبهه 
مقاومت با پ�در، مادر، خواهر، همس�ر و فرزند 
شهید به گفت وگو نشستیم ب�ا اين توضیح که 
باخبر شديم مدتي قبل پدر شهید دعوت حق 
را لبیک گفته و به فرزند شهیدش پیوسته است.

دختر شهید 
 خاطراتي از پدر

من مدیحه 13 سال دارم. مادرم را در دوران کودکي 
از دست دادم و بعد از آن با مادربزرگم )مادر پدرم( 
زندگي کردم. پ��در باعث شد م��ن درس بخوانم. 
خاطره ای که از پدرم دارم این است که عاقه ای به 
درس نداشتم. پدرم چند بار با احترام و خوشرویي 
درباره فوای��د درس خواندن با من صحبت کرد که 
درس خواندن چقدر مهم اس��ت و چقدر مي تواند 
سرنوشت آدم ها را تغییر ده��د اما من عاقه اي به 
مدرسه نداشتم. یک روز ب��ه مدرسه نرفتم و پدرم 
به من تذک��ر داد. مدتي گذشت باز ی��ک بار دیگر 
بی دلیل به مدرسه نرفتم. پ��درم تفنگ شکاری را 
به دستش گرفت. وقتی تفنگ را دست پدرم دیدم 
خیلي ترسیدم. همان جا به پدرم گفتم من مدرسه 
را خیلی دوست دارم و می خواهم به مدرسه بروم. 
همان ترس باعث شد بعد از آن همیشه شاگرد ممتاز 
کاس شوم اما وقتی پدرم به شهادت رسید، دچار 
افت تحصیلی شدم و دیگر نتوانستم مثل گذشته 
درس بخوانم و نمرات عالي بگیرم.   یک روز با بچه ها 
خاک بازی می کردم و با هم خانه درست کرده بودیم 
که پسر عمویم آمد و خانه گل��ی ما را خراب کرد و 
من همان جا نشستم و گریه کردم. چون سخت بود 
که دوباره آن را بسازم. وقتی پدرم آمد و دید گریه 
می کنم، علت گریه ام را پرسید و من ماجرا را تعریف 
کردم. گفت این که گریه ندارد. آستین لباسش را باا 
زد و آن خانه گلی را دوباره براي من درست کرد و من 

خیلی خوشحال شدم. 
  لباس سفید

بعد از برگزاري مراسم تشییع و خاکسپاري پیکر 
پدرم به محل اسکان برگشتم. خیلی خسته بودم 
و خوابیدم. در خواب پدرم را دیدم که لباس سفید 
بر تن داشت و خیلی نورانی بود. به من گفت به پدر 
و مادرم بگو آن قدر گریه و بی تابی نکنند. شما اگر 
گریه کنید، آبی وارد قبر من می شود و من را از بین 
می برد و شما را هم از بین می برد، صبور باشید، دیگر 
گریه نکنید، مگر ندیدید که من دیروز هنگام ناهار 
سر سفره نشسته بودم و با شما ناهار خوردم. من که 
نمرده ام پیش شما هستم. پدر به من هم یک دست 
لباس سفید داد. وقتی از خواب بیدار شدم، خوابم را 

براي مادربزرگم تعریف کردم.
 مسئولیت دختر شهید بودن

مدرسه ای که من در آن درس می خوانم، یک مدرسه 
بین المللی است و دانش آموزان ایراني، آذربایجاني، 
افغانستاني و پاکستاني هم در این مدرسه حضور 
دارند. مدرسه زیر نظر جامعه المصطفی است. همه 

همکاسی های من می دانند مادر و پدر ندارم، همه 
با من دوست هستند و خیلی رعایت مرا مي کنند و به 
اصطاح هوای من را دارند. به من احترام می گذارند. 
حتی خوراکی های خود را با من قسمت می کنند. 
اان که این افتخار نصیب م��ن شده دختر شهید 
باشم به بچه ه��ا می گویم بابای م��ن رفت تا شما 

بی بابا نشوید.

مي دانم دختر شهید بودن، مسئولیت هم دارد. باید 
مراقب خیلي چیزها باش��م. سعی می کنم زندگی 
خوبی داشته باشم، حج��اب را رعایت مي کنم، به 
قرآن خیلی عاقه دارم و دوست دارم قرآن را درست 
یاد بگیرم و بخوانم. می خواهم یک ختم قرآن برای 
پدرم بگیرم و ثواب آن را به ایشان هدیه کنم تا پدرم 
به من افتخار کند. عیب ندارد که من پدرم ندارم. 
بی پدری من باعث شده خیلی ها پدر داشته باشند. 
می خواهم انسان خوبی باشم که فردا نگویند دختر 
امتیاز حسی��ن چنین اخاق��ی دارد. دوست دارم 

افتخار پدرم باشم.

مادر شهید 
  تیرانداز ماهر 

نوه ام مدیحه، نه مادر دارد و نه پدر. او مادرش را در 
کودکي از دست داد اگرچه پدرش دوباره ازدواج کرد 
اما هر قدر در حق او مادری و پدری کنیم نمی توانیم 
خأ آنها را پر کنیم. او بعد از شهادت پدرش گفت 
دیگر به مدرسه نمی روم و ما می دانستیم این اتفاق 
به خاطر عدم حضور پدرش است. شهادت پدر لطمه 
روحي سنگیني ب��ر مدیحه وارد ک��رد و او را دچار 
افسردگی شدید کرد. سه ماه به مدرسه نرفت تا اینکه 
با کمک یکی از دوستان، او را قانع کردیم تا به مدرسه 
بازگردد. پسرم جنگ با تروریست ها را از پاراچنار 
آغاز کرده بود. امتیازحسین با علوم وفنون نظامي 
آشنایي و حتي سابقه مبارزه با تکفیري ها را داشت. 
از این رو به محض ورود به جبهه مقاومت به عنوان 
جانشین فرمانده زینبیون شهید مالک انتخاب شد.   
همرزمان شهید وقتی برای عرض تسلیت پیش ما 
آمدند، می گفتند »امتی��از« رزمنده شجاعي بود. 
اصًا از می��دان جنگ و گلول��ه نمی ترسید. بدون 
ترس و واهمه به خط مقدم می رفت و هدف گیری 
فوق العاده ای داشت. خیلي از دلیري و شجاعت او 
مي گفتند. وقتی پسرم به شهادت رسید فقط من 
می دانستم و دیگر اعضاي خانواده در جریان نبودند. 
ما را همان شب که پیکرش به ایران آمد، به معراج 

شهدا بردند و آنجا بود که ما پیکرش را دیدیم.

همسر شهید
 دلي که آتش مي گیرد 

همه سختی ه��اي نبودنش برای م��ن لذتبخش 
است. خوشح��ال هستم که خ��ون »امتیاز«  ها به 
ثمر نشست و مقاومت در سوریه و عراق پیروز شد. 
هرچند کودکان خود شهید مثل کودکان سوریه 
یتیم شدند. من برای خودم گریه نمی کنم اما برای 
فرزندان شهید اش��ک می ریزم. فرزند کوچک مان 
اصاً پدر را ندیده است. وقتی به دنیا آمد، چهار سال 
تنها زندگی را اداره کردم. سختي کشیدم اما افتخار 
می کنم. این کمترین چی��زی بود که می توانستم 
تقدیم حضرت زینب)س( کنم. خیلی وقت ها که 
فرزندم را می بینم، دلم آت��ش می گیرد. پدرش را 

ندیده ولی ه��ر روز عکس پ��در را می بوسد و روی 
صورت خود می گ��ذارد و می گوید پدر عزیزم، پدر 
خوشگلم! کجا رفتی، دلم برایت تنگ شده است. 
مي گوید ما خیلی وقت است به قم آمده ایم، شما چرا 
نمی آیید؟ دایی رفت و برگشت، شما کجا هستید 
که نمی توانید به خانه بیایید. طوری با عکس پدرش 
سخن مي گوید که انگار سال ها با او زندگی کرده و 
دل من را آتش می زند. خیلی وقت ها عکس همسرم 
را جایی می گذارم که دخترم نبیند. همه این دردها 
فداي حضرت زینب)س(. مي دانم »امتیاز حسین« 

چیزی داشت که حضرت زینب)س( او را طلبیده بود 
اما من او را نشناخته بودم. تمام این سختی ها برای ما 
لذتبخش است و باز هم اگر برای حضرت زینب)س( 
قربانی ازم باشد، هر سه فرزندم را در راه حضرت 
زینب)س( تقدیم می کنم. دوست داشتم همسرم 
کنارم باشد ولی جانش به فدای حضرت زینب)س(. 
همان ط��ور که ب��رادرم را به حض��رت زینب)س( 
سپردم، همسرم را هم به ایشان می سپارم، ان شاءاه 

که قبول کنند. »امتیاز« افتخار ماست.
پسر بزرگم نمي دانست پدرش شهید شده است، فکر 

مي کرد او در قم زندگي مي کند و ما براي دیدارش به 
قم آمده ایم. وقتي به قم رسیدیم، به من گفت مادر 

مگر پدر اینجا کار نمی کند؟
   لحظات سخت 

وقتی به قم آمدیم نمی دانستیم همسرم به شهادت 
رسیده اس��ت. به ما گفته بودن��د او مجروح شده و 
شما را آوردیم که همسرتان را ببینید. وقتی به قم 
رسیدیم، ما را به محل اسکان مان بردند که خواهر 
همسرم گفت چرا مارا اینج��ا آورده اید؟ مگر قرار 
نیست ما را به بیمارستان ببرید تا »امتیاز« را ببینیم، 

اینجا که بیمارستان نیست. گفت پیاده نمی شویم تا 
ما را به بیمارستان ببرید. آنها با یک سیاستی گفتند 
اان شما خسته هستید، تازه از راه رسیده اید، کمي  
استراحت کنید، شب می رویم. وقتي شب شد دو نفر 
روحاني پیش ما آمدند و به تدریج خبردار شدیدم 
که »امتیاز« به شهادت رسیده است. وقتي خبر را 
شنیدم، آن لحظه هیچ چیز را متوجه نمی شدم، مثل 
یک مجسمه مات و مبهوت مانده بودم، خیلی سخت 
گذشت. هرگز آن لحظه را فراموش نمی کنم. تا یک 
ماه که ما اینجا بودیم نه فقط من، حتی پدر، مادر و 
خواهر و بچه هایم نمي توانستند غذا بخورند. یک 
شوک بزرگ به خانواده ما وارد شده بود؛ روبه روي 
هم مي نشستیم و هر کس چیزي مي گفت. روزها به 

سختي مي گذشت. 

خواهر شهید
   پشتیبان خانواده 

ما پنج خواهر هستیم، چهار خواهرم وقتی عروسی 
کردند ب��رادرم امتیاز حسین حض��ور داشت و به 
کارهاي ما رسیدگي مي کرد. م��ن بعد از شهادت 
او ازدواج کردم. شبي ک��ه قرار بود فردایش مراسم 
عروسي ام برگزار شود، خواب برادرم را دیدم. بیرون 
حرم حضرت ام��ام حسین)ع( در کرب��ا بود. یک 
نایلون دستش بود، گفتم اینجا چه کار می کنی؟ 
گفت فکر نکن من از عروسی تو فرار کردم، در بازار 
دنبال جهیزیه براي شما می گ��ردم. برادرم وقتی 
ایران بود و کار می کرد به ما می گفت هیچ وقت ترک 
تحصیل نکنید. شما درس بخوانید، من پشتیبان 
شما هستم. هر قدر پول نی��از داشته باشید، برای 

شما می فرستم.

پدر شهید
   گلوله اي در قلب 

پدر شهید که مدتي بعد از این مصاحبه دعوت حق 
را لبیک گفت، درباره فرزند شهیدش این گونه روایت 
کرد: دو پسر داشتم که یکی از ما جدا زندگی می کرد. 
»امتیاز« ما را نگهداری می کرد و با ما زندگی می کرد 
اما وقتی خواست به ایران بیاید، من زمین های زراعی 

خود را بین آنها تقسیم کردم. 
وقتی »امتیاز« در ایران بود، یک روز با من تماس 
گرفت و گفت تصمیم دارد فدای��ی حرم حضرت 
زینب)س( شود. گفت پدر به من اجازه بدهید، من 
تصمیم نهایی خود را گرفته ام ولی به مادرم چیزی 
نگویید، چون او طاقت دوری مرا ن��دارد. وقتی به 
سوریه رسیدم خودم با مادر تم��اس می گیرم و او 
را راضی می کنم. من گفتم جان ما فدای حضرت 
زینب)س(، من راضی هستم، خدا از تو راضی باشد. 
همه ما باید فداي اسام شویم ولی مادر و همسرش 
از این موضوع اطاعی نداشتن��د، من هم چیزی 
به آنها نگفت��م و تا زمان شهادت کس��ي از اعضاي 
خانواده نمي دانست »امتیاز« به سوریه رفته است اما 
وقتی »امتیاز« شهید شد، دیگر کسی نبود که از ما 
نگهداري کند. آنجا مشکات زیادی هم داشتیم. ما 
بعد از شهادتش به ایران آمدیم. اان هم وقتی دلمان 

تنگ می شود کنار مزار پسرمان می رویم.
همرزمانش مي گویند نحوه شهادت امتیاز به این 
ترتیب بود که گلوله بع��د از اصابت به دست چپ 
او وارد بدن��ش شد و به قلبش رسی��د. چند روز در 
بیمارستان دمشق بستري بود اما چون قلبش آسیب 
دیده بود به شهادت رسید. یکی از همرزمانش که 
همشهری او هم بود می خواست براي عیادتش به 
بیمارستان برود که »امتی��از« اجازه نداده بود زیرا 
معتقد بود اگ��ر او را در آن وضعی��ت ببیند، نحوه 
مجروح شدنش را به پدر و مادرش خواهد گفت و 
آنها ناراحت خواهند شد. حواسش به پدر و مادرش 
بود. از امتیازحسین 3 پسر به نام هاي باسط حسین، 
حسن حسین، تنویرحسین و یک دختر به نام مدیحه 

به یادگار مانده است.

گفت وگوي »جوان« با خانواده »امتیاز حسین« از فرماندهان شهید لشکر زينبیون 

پسرم جنگ با تروريست ها را از پاراچنارآموخته بود 

همه اين دردها فداي حضرت زينب)س(. 
مي دانم »امتیاز حسین« چیزی داشت که 
حضرت زينب)س( او را طلبیده بود اما من 
او را نشناخته بودم. تمام اين سختی ها برای 
ما لذتبخش است و باز هم اگر برای حضرت 
زينب)س( قربانی ازم باشد، هر سه فرزندم 
را در راه حضرت زينب)س( تقديم می کنم
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  محمد مهر
يادم مي آيد بچه بودي�م و در باغچه خان�ه پدري مان 
درخت سيبي داشتي�م كه يكي دو سالي ب�ود از رمق 
افتاده بود، نيمه جان بود و ديگر سيب نمي داد. اما انگار 
پدر با درخت رودربايستي داشت و نمي خواست عذرش 
را بخواهد. قديمي ترها با معرفت ت�ر بودند و پدر انگار 
شرم مي كرد درخت زيبايي را كه سال ها براي ما سيب 
داده بود از باغچه اخراج كند. ما هم دوستش داشتيم، 
اما درخت نيمه جان و تقريبا خشكيده بود. يادم مي آيد 
پاييز يكي از سال ها بود و با خواهرانم تصميم گرفتيم 
هر چقدر ميوه در زيرزمين خانه بود از سيب ، نارنگي، 
پرتقال و گابي به شاخه هاي درخت خشكيده سيب 
آويزان كني�م بلكه درخت را خوشح�ال كرده باشيم. 
راستش احساس مي كرديم كه درخت بيچاره ناراحت 
است و از اينكه ديگر نمي تواند سي�ب بدهد افسرده 
شده است و از ما خجال�ت مي كشد. ما هم با اين شيوه 
مي خواستيم درخت را دوباره ب�ه زندگي برگردانيم و 
اميدوارش كنيم. يواشكي و دور از چشم مادر، ميوه ها را 
از زير زمين بيرون كشيديم و با نخ و كاموا به شاخه هاي 
درخت سيب چسبانديم تا به ق�ول معروف اعتماد به 
نفس از دست رفته را به درخت نگون بخت برگردانيم. 
مي خواستيم مثل پزشكاني كه دستگ�اه شوك را به 
سينه بيمار دم فوت مي چسبانند ت�ا ضربان دوباره به 
قلب برگردد ضربان را به رگ ه�اي درخت برگردانيم 
كه البته اي�ن تكنيك ما جواب ن�داد و طفلك درخت 
خشكيده يك ذره هم تكان نخورد. ما به خيال خودمان 
مي خواستيم زوركي به درخت اعتماد به نفس تزريق 
كنيم و بگوييم:»ببين! تو ن�ه تنها نخشكيده اي، بلكه 
درختان سيب معمولي، اگر فقط يك رقم ميوه مي دهند 
كه آن هم سيب است، تو خودت به تنهايي يك ميدان 

ميوه و تره بار هستي و اين همه ميوه داده اي.« 
اما كارها آنطور كه م�ا مي خواستيم پي�ش نرفت. در 
حقيقت ما با اين كار بيشتر حال درخت را گرفتيم، چون 
درخت بيچاره پيش خ�ودش گفت:»ما كه خشكيده 
بودي�م ي�ك درد بيشتر نداشتي�م حاا ك�ه دلقك و 
مترسكم�ان كرده اند دردمان افزون ت�ر شد. آخر اين 
چه كاري است كه با آدم يا همان درخت مي كنند؟ كجا 
ديده ايد يك درخت سيب، نارنگي بدهد، آن هم نارنگي 
انضمامي و اتصالي، يعني نارنگي اي كه به واسطه نخ و 
كاموا به شاخه هاي درخت سي�ب وصل شده است؟« 
وانگهي درخ�ت سيب احساس بدي داش�ت از اينكه 
ميوه هاي درخت ديگري را به شاخه هاي او چسبانده اند. 
ما فكر مي كنيم درخت ها هم مث�ل آدم ها هستند كه 
ماحصل و دستاورد ديگران را به نام خودشان بزنند و 
آب از آب تكان نخورد و هيچ وج�دان دردي نگيرند. 
فك�ر مي كنيم درخت ها ه�م مثل آدم ه�ا هستند كه 
بروند پول بدهند يا يكي را تبدي�ل به مستعمره شان 
كنند كه برايشان پايان نامه دكتري بنويسد و آنها هم 
با افتخار چنان اي�ن پايان نامه ها را ب�ه دست يا همان 
شاخه هاي خود ببندند كه انگار از ازل كاري جز پايان 
نامه نويسي نداشته اند و اساساً اگر به دنيا آمده اند، براي 
همين امر بوده است. من كه فكر مي كنم تدبير غلط ما 
در خوشحال كردن طفلك درخ�ت بي رمق، آن اندك 
رمقي هم كه در جان درخت بيچاره مانده بود را تمام كرد 
و در حقيقت درخت بيچاره از خجالت آب شد و تمام، و 
حاا جاي او در باغچه پدري خالي است. درست است 
كه پدر سرانجام مجبور شد جن�ازه عمودي درخت را 
پايين بياورد، اما من هميشه فكر مي كنم درخت از شرم 
آب شد، چون احساس مي كرد يك موجود بي هويت و 

مصنوعي شده است. 
  چرا چشم هست اما نمي بيند؟

اين همان نقطه اي است ك��ه مي توانيم روي آن 
تأمل كنيم كه چرا يك چشم كه ظاهراً هيچ عيب 
و ايرادي ندارد به جايي مي رس��د كه نمي بيند، 
يعني آنچه را كه بايد ببيند نمي بيند. برگرديم به 
عبارت هاي آغازين اين مطلب: در محاسبه هزار 
گوشه قرباني مي شود تا گوشه اي ديده شود اما در 
توجه همه گوشه ها ديده مي شود. چشم محاسبه 
چشم گردابي است اما چشم توجه چشم صاف، 

آرام و آبي. 
 واقعيت آن است كه چش��م به معناي يك كره با 
مقداري عصب و سلول هاي فوق العاده و عجيب 
اگرچه عضو شگفت انگيزي است،اما در حقيقت 
چشم بيش از يك دستگاه براي ديدن نيست، به 
عبارت ديگر اين چشم نيست كه ديدن را تعيين 
مي كند. مثل اين مي ماند ك��ه شما يك مسابقه 
فوتبال مهم را برگزار مي كنيد كه دهها دوربين 
از باا ، پايين ، چپ ، راس��ت و انواع جهت ها اين 
مسابقه و اتفاقات آن را پوشش مي دهند. درست 
است كه ديدن مسابقه به واسطه اين دوربين ها 
اتفاق مي افتد اما اين كارگ��ردان تلويزيوني يا به 
عبارت بهتر كارگ��ردان آن بازي است كه تعيين 
مي كند ما چه تصاوي��ري را ببينيم. در واقع مهار 
و اهرم هداي��ت آن دوربين ها به دست كارگردان 
است. يا اينطور بگوييم فيزيك و سخت افزار ديدن 
به واسطه دوربين ها روي مي ده��د، اما نرم افزار 
ديدن به واسطه كارگردان و عوامل و دستيارهاي 
اوست. مث��ًا از قبل تعيين ش��ده است كه چند 
دوربين در كجاي زمين كاشته شود. از قبل تعيين 
شده است و دهها تصويربردار تلويزيوني تربيت 
شده اند ك��ه چطور زواياي مهم ب��ازي را پوشش 
دهند و از كجا ب��ه مسابقه نگاه كنن��د. مثًا چه 
كسي عكس العمل مربي ها را پوشش دهد و چه 
موقعي پخش عكس العمل ي��ك مربي مي تواند 
يك تصوير مفيد و جذاب براي تماشاگر باشد يا 
چه موقع ما روي سكوها برويم يا چه زماني تصوير 
از باا را داشته باشيم كه هر كدام به منظوري و بنا 
به نيازي كه در ما وج��ود دارد از سوي كارگردان 
مسابقه انتخاب مي شود و روي خروجي مي رود و 
آيا ما همين كار را با چشم خود نمي كنيم؟ توجه 
كنيد كه يك كارگردان مدام پشت چشم هاي شما 
قرار گرفته و اوست ك��ه تعيين مي كند شما چه 
چيزي را ببيني��د. اوست كه تعيين مي كند شما 
تصوير را براي خودتان - در ذهن- آهسته كنيد و 
به تحليل تصوير ثبت شده در ذهن برويد يا اينكه 
به سرعت از آن تصوير عبور كنيد.كارگردان هايي 
هستند كه به دليل عاقه به تعقيب بخشي از بازي 

ممكن است لحظه مهمي از يك مسابقه را از دست 
بدهند، يعني كارگردان بايد بداند چه زماني تصوير 
آهسته بر اثر يك برخورد جنجالي را پخش كند 
و اگر اين پخش نابهنگام باشد ممكن است يكي 
از مهم ترين و تعيين كننده ترين تصاوير بازي را 

از دست بدهد.  
  وقتي فقط چشم محاسبه در من مي زيد

آيا اين همان كاري نيست كه ما گاهي در زندگي 
انجام مي دهيم؟ گاهي به دليل اصرار به تعقيب 
برخي از صحنه ها يا پخش مداوم آنها صحنه هايي 
مهم از زندگي را از دست مي دهيم. مثاً فرض كنيد 
من به يك سفر رفته ام و مي خواهم در طبيعت با 
آنچه در طبيعت مي گذرد يكدل باشم. فرض كنيد 
يك چند وقتي آن چشم محاسبه گري كنترل مرا 
به دست گرفته و زندگي را فقط محاسبه ديده ام، 
محاسبه دستاوردها. زندگي را از چشم به دست 
آوردن و بيشتر به دست آوردن ديده ام، بعد از چند 
وقت دچار مال ، تنگنا و بيم��اري شده ام چون 
استرس زيادي را به اين واسطه به تن و ذهن خود 
تحميل كرده ام و حاا با تني رنجور و رواني آشفته 
نزد يك متخصص رفته ام و او مسئله را براي من 
خوب تشريح كرده و گفته است كه تو روان ، ذهن 
و جسم خود را با فشارها در هم آميخته اي و آدمي 
بوده اي كه خودت را بسته اي به مسابقه. او به من 
گفته است مسابقه دادن هم حدي دارد و اگر يك 
قهرمان دو هم اصرار داشته باشد هر لحظه و هر روز 
بدود تحليل مي رود. پس مدتي خود را از مسابقه 
دادن و مقايسه كردن رها كن، اساساً به زندگي به 
چشم مسابقه و محاسبه نگاه نكن تا جسم ، چشم ، 
ذهن و روان تو از زير بار اين همه فشار بيرون بيايد 

و نفس راحتي بكشي. 
  چشم هاي ما كارگرداني ديگر مي خواهد

حاا من آمده ام به طبيعت و مي خواهم با چشِم 
توجه و نه چش��ِم محاسبه به طبيعت نگاه كنم. 
اما چه كنم كه چشم من عمري چشم محاسبه 
بوده است، به هر چيزي كه نگ��اه مي كنم از ديد 
فايده و منفعت است. ع��ادت كرده ام همه چيز را 
عدد مي بينم. مثًا نگاه مي كنم به يك جنگل و 
مي پرسم اين جا چند متر است. اينجا مجوز ساخت 
مي دهند؟ مي شود يك مجتمع ويايي در اينجا 
ساخت؟ چند واحد مي شود ساخت؟ آيا بازدهي 

اقتصادي دارد؟ چقدر تسهيات مي دهند؟... 
 مي بينيد؟ من رفته ام قدري از مسابقه خارج شوم، 
اما چون آن نگاه محاسب��ه، مقايسه و مسابقه در 
من وجود دارد و اين نگاه در حقيقت چشم هاي 
مرا مل��ك و دارايي خود كرده اس��ت و اوست كه 
ديده هاي مرا كارگرداني مي كند، من در هر چيزي 
كه مي بينم زاويه سود و زيان و منفعت و محاسبه 
است و مي بينيد كه بيچاره آن درخت يا آن جنگل 
يا آن دريا تمام تاش خود را به خرج مي دهد كه 
مرا آرام كند. مثاً دريا با صداي موج هايش اين كار 
را مي كند، اما من گوشي براي شنيدن آن موج ها 
ندارم. آن پرنده كنار ساحل با پرواز زيبايش تمام 
تاش خود را مي كند كه م��را از محاسبه بيرون 
بياورد، اما من به اين فكر مي كنم كه مي شود اين 
غاز وحشي را پايين كشيد و كبابش كرد؟ درخت 
تمام تاش خود را مي كند، اما من چيزي از آن همه 
زيبايي نمي بينم، تا وقتي كه چشم هاي من بتواند 
كارگرداني ديگر بيابد و انتخاب صحنه ها را به كسي 

ديگر بسپارد وضع من همين خواهد بود! 

سخني درباره چگونه نگريستن و تفاوت ديدن و نگاه كردن
 چشم صاف »توجه« را

 جايگزين چشم گردابي »محاسبه« كن

سبك نگرش

 در محاسبه هزار گوشه قرباني مي شود تا گوشه اي ديده شود، اما در توجه همه گوشه ها 
ديده مي شود. چشم محاسبه چشم گردابي است اما چشم توجه چشم صاف، آرام و آبي. 

اين سطرها را در گوشه اي نوشته ام درباره دو نوع چشم و دو نوع نگاه. درباره اهميت نگاه 
اگر بگوييم انسان فقط نگاه است احتمااً سخن به گزاف نگفته ايم. ممكن است كه نتوانيم 
حق مطلب درباره نگاه و ديدن را ادا كنيم، به دليل اينكه برخاف آنچه تصور مي شود ديدن 
موضوع ساده اي است و وقتي درباره ديدن سخن مي گوييم درباره يك موضوع ساده حرف 
نمي زنيم و موضوع از پيچيدگي برخوردار است. در واقع انسان جز نگاه خود را نمي بيند. 
مي توانيد براي اينكه مطمئن شويد، آدم ها را به يك جاي مشخص ببريد، ظاهر قضيه اين 
است كه در آنجا يكسري ابزار يا مناظر واحد وجود دارد اما مي بينيد كه هر كسي توصيفي و 
تحليلي متفاوت خواهد داشت و چيزي را آنجا خواهد ديد كه ديگري نمي بيند. اين تفاوت از 
كجا مي آيد؟ از همين روست كه مي توانيم بگوييم انسان جز نگاه خود را نمي بيند. به عبارت 
ديگر انسان آن را مي نگرد كه مي خواهد بنگرد.  اگر ديدن مسئله ساده اي بود پس چرا در 
متون مقدس به ويژه در قرآن بارها در اين باره مي خوانيم كه بسياري از آدم ها چشم دارند، 
اما نمي بينند.  در آيه 179 سوره اعراف مي خوانيم:» َو لََقْد َذَرأْنا لَِجَهَنَّم كثيراً ِمَن الِْجِنّ َو اْلِنِْس 
لَُهْم ُقُلوٌب ا يَْفَقُهوَن بِها َو لَُهْم أَْعُيٌن ا يُْبِصُروَن بِها َو لَُهْم آذاٌن ا يَْسَمُعوَن بِها أُولِئك كاَلنْعاِم 
بَْل ُهْم أََضُلّ أُولِئك ُهُم الْغاِفُلوَن/ و حّقا كه ما بسياري از جن و انس را براي دوزخ آفريده ايم، 
زيرا كه دل ها دارند ولي بدان نمي فهمند و چشم ها دارند ولي بدان نمي نگرند و گوش ها دارند 

ولي بدان نمي شنوند، آنها مانند چهارپايانند بلكه گمراه ترند و آنها همان غافانند.«

روايت آدم هاي گرفتار در هويت هاي وصله پينه اي  و برچسبي

 درختي نباش كه ميوه عاريتي را با نخ
به شاخه خود مي چسباند!

  وقتي گرفتار هويت برچسب�ي و وصله پينه اي 
هستيم

آيا بسي��اري از ما انسان ه��ا درگير هوي��ت و شخصيت 
انضمامي و وصل��ه اي نيستيم؟ ف��رض كنيد كه من يك 
درخت هستم. مي بين��م كه فاني مي��وه داده است، اما 
من ميوه نداده ام. چه كار مي كنم؟ به جاي اينكه بپذيرم 
و از در پذيرش درآيم دائم در مقايسه مي روم و به خودم 
مي گويم نمي شود كه مردم ميوه بدهند و ما همين طوري 
بي برگ و بار بمانيم. داستان هم اين نيست كه من ميوه 
بدهم تا به واسطه ميوه هاي م��ن كامي شيرين شود. نه! 
من مي خواهم به واسطه آن ميوه ها آدم هايي را دور خود 
جمع كنم چون وقت��ي مي بينم كه يكس��ري افراد دور 
درخت كناري جمع مي شون��د و درباره او حرف مي زنند 
دچار خش��م و حسادت مي شوم و اين خشم و حسادت 
باعث مي شود به عنوان درختي ك��ه ميوه نداده است در 
اولين فرصت تاكسي بگيرم و بروم ميدان ميوه و تره بار و 
چند ده كيلو ميوه هاي جورواجور بگيرم - دقت كنيد كه 
نمي خواهم يك نوع ميوه هم بگيرم چون به اين واسطه 
مي خواهم حسابي حال آن درخ��ت كناري ام را كه فقط 
يك نوع ميوه داده بگي��رم و آن اف��راد را از گرداگرد آن 
درخت پراكنده كنم- و آن ميوه ها را به شاخه هاي خود 
وصل كنم تا به اين واسطه آدم ها دور من جمع شوند و هي 
به من بگويند آقاي ددددددرخت – با كلي دال- كه جامع 
همه فضايل، ميوه ها و ثمراتي كه يك درخت مي تواند در 
عمر خود آنها را گردآوري كند هستي. آخر علمي و دانش 
و اطاعاتي در اين قاره ها نبوده كه شما به عنوان دستاورد 
در شاخه هايت نياورده باشي كه تقديم جامعه مي كني، 
در صورتي كه اگر من خودم را با آن درخت كناري مقايسه 
نمي كردم چه اتفاقي ب��راي من مي افتاد؟ وقتي من خود 
را با آن درخت كناري مقايس��ه نمي كردم مي ديدي كه 
دو يا سه سال گذشت و من گاب��ي دادم و بر من روشن 
مي شد كه من درخت گابي هستم و من آفريده شده ام 
كه در اين عالم گابي بدهم، اما اين گابي ها واقعاً از من 
صادر شده بود و به واسط��ه حضور من در اين عالم شكل 
مي گرفت، يعني من مصدري بودم ك��ه اين گابي ها در 
آن زاده شود. يا مثًا نگاه مي ك��ردم كه پنج، شش سال 
گذشت و سرانجام من گ��ردو دادم اما من آن پنج، شش 
سال را صبوري مي كردم و ت��اب مي آوردم و ديگر نيازي 
نمي ديدم كه بروم ميدان ميوه و تره ب��ار و هر چه دستم 
مي رسد پشت صندوق ماشينم خالي كنم و بعد بياورم به 
شاخه هايم بچسبانم و بگويم كه اين منم طاووس عليين 
شده. نيازي نمي ديدم خودم را اينطور فريب بدهم بروم 
اين نظريه و آن نظريه را از فان��ي و فاني كپي كنم و به 
هم بچسبانم و به اسم خودم و به اسم توليد علم به اينجا 
و آنجا بدهم، چون من خودم را پذيرفته بودم و هرگز در 

مقام مقايسه با ديگران نبودم. 
   عناوي�ن پرطمطراق�ي ك�ه آب�ي از آنه�ا گرم 

نمي شود
حاا فرض ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه اساساً 
من درختي بي ميوه بودم يعني مي ديدم كه فان درخت 
و فان درخت ميوه دادند اما اساساً قرار نبود كه من ميوه 
بدهم. من براي منظور ديگري آفريده شده ام، يعني قرار 
نبوده اساساً من ميوه خوراكي بدهم، اما مي ديدم كه من 
حضور دارم و از حضور خود دچار شعف و شادي مي شدم، 
از تقارني كه در وجود من بود، از سبزي كه در برگ هاي 
من بود، از سايه اي كه مي توانستم بگسترانم دچار وجد 
و ش��ادي مي ش��دم و مي دانستم كه حضور م��ن در اين 

عالم بي سبب نيس��ت. اما چرا ما گاه��ي شكوه مي كنيم 
كه اساساً من نمي دانم براي چ��ه زاده شده ام و براي چه 
زندگي مي كنم و اصًا بودن و نبودن من تأثيري در اين 
عالم ندارد. فرض كنيد يك كارمن��د بايگاني در اين دنيا 
نباشد يا يك خبرنگار يا يك كارگ��ر يا يك كارمند فان 
اداره، من پيش خودم اين چيزها را فكر مي كنم كه مثًا 
اگر من مطلب اين صفحه را ننويسم چه مي شود. بعد در 

مقام پاسخ به خودم مي گويم هيچ اتفاقي نمي افتد. يكي 
ديگر پيدا مي شود و صفحه اين مطلب را مي نويسد. فكر 
مي كنيد كه مثًا به احترام من روزنامه اين صفحه را هر 
هفته خالي ب��ه چاپخانه مي فرست��د و مي نويسد در اين 
صفحه روزگاري فاني مطلب مي نوش��ت و ما به احترام 
او قرار اس��ت تا وقتي زمين مي چرخ��د و بساط منظومه 
شمسي برقرار است اين صفحه را خالي بگذاريم؟ معلوم 
است كه نه! يك��ي ديگر پيدا مي شود و اي��ن كار را انجام 
مي دهد و اين خيال ها و پندارهاي مبتني بر قياس باعث 
مي شود فرد دچار افسردگي و مال شود و بودن و نبودن 
خود را در اين عالم يكسان بپندارد، اما چرا ما سراغ چنين 
تحليل ها و پندارهايي مي رويم؟ اين به دليل آن است كه 
ما از يكس��و مي بينيم كه ميوه نداده اي��م و از سوي ديگر 
درخت هايي را مي بينيم كه از ه��ر شاخه شان يك ميوه 
آويزان است و ملت هم دور آنها جمع شده اند و مدام آنها 
را تش��ويق مي كنند و ما هم يا مي بينيم كه اساساً ميوه 
نداده ايم يا اگر ميوه هم داده ايم فقط يك رقم ميوه داده ايم 
آن هم ميوه هاي كوچك كه آدم خجالت مي كشد بگويد 
من اين ميوه ه��ا را داده ام. اما سؤال م��ن اين است:كدام 
درخت شريف تر، زيبات��ر و اصيل تر اس��ت؟ درختي كه 
ميوه هاي ريز و كوچك و گاه حتي كرمو داده و تازه يك 

رقم ميوه ه��م داده، اما آن ميوه ها م��ال خودش است يا 
درختي كه ميوه هاي برق انداخت��ه و درشت داده و همه 
نوع ميوه هم داده اما آن ميوه ها با نخ و كاموا به شاخه هاي 
آن درخت چسبانده شده اند و همه آن ميوه ها را از ميدان 
ميوه و تره بار خريده اند و ب��ه آن درخت چسبانده اند؟ آيا 
من در برابر چنين درختاني بايد احساس حقارت كنم؟ 
آيا از اينكه مي بينم يك عده هوادار دور آن درخت ها جمع 
شده اند بايد اختيارم را از كف بدهم و من هم بروم وارد اين 
مسابقه شوم؟ يعني به محض اينكه صداي به به و تأييد 
يك عده دور آن درختي كه در هر شاخه اش يك ميوه داده 
و از هر شاخه اش يك هنر مي ريزد مي شنوم خودم را ببازم 
و من هم بروم در اولين فرصت هن��وز دكان هاي ميدان 
ميوه و تره بار باز نشده خودم را برسانم سروقت آن جعبه ها 
و آن ميوه هاي متنوع را كه هر كدام از جايي و سرزميني به 
آنجا رسيده با نخ و كاموا به شاخه هايم بچسبانم كه در اين 

مسابقه از بقيه عقب نمانم؟ و آيا داستان اينكه ما اين همه 
تصنع و بي ريش��گي دور و بر خودمان مي بينيم از همين 
جا نشئت نمي گيرد؟ داستان اينكه عناوين پرطمطراق 
و اسم هاي دهان پركن ف��راوان هستند اما از اين عناوين 
آبي گرم و گرهي گشوده نمي شود همين جا نيست؟ آيا 
از همين جا نش��ئت نمي گيرد كه في المثل در جامعه ما 
مدعي تحصيلكردگي و فضل و دانش پروري زياد است، 
اما به رشد نمي رسيم؟آيا اغلب ما همان درختاني نيستيم 
كه ميوه هاي عاريتي را با نخ و كام��وا به شاخه هاي خود 
چسبانده ايم و وقتي كتاب ه��ا را نگاه مي كنيم مي بينيم 
بسياري از آنها مونت��اژ ناشيانه نظريه هاي ديگران است، 
نظريه هايي كه يكي آنها را زيسته اس��ت- به درستي يا 
نادرستي آن نظريه ها كاري نداريم، اما سخن بر سر اين 
است كه يكي آن نظريه ها را زيست��ه است - اما ما آنها را 
زندگي نكرده ايم و فقط در جايي آنه��ا را سرهم بندي و 
مونتاژ كرده ايم. آيا در همين غير اصيل بودن نيست كه 
حتي وقتي به علم آموزي مي رسيم مي بينيم كه انگيزه 
اين نيست ك��ه من حقيقتاً به دانش��ي و فهمي و ادراكي 
برسم يا بهتر بگويم آگاه شوم، بلكه دنبال اين هستم كه در 
مسابقه مدرك ها و عنوان ها كم نياورم و بتوانم به واسطه 

آن مدرك ها و عنوان ها از مواهب موجود منتفع شوم. 
   خودت را به كثرت هاي فريب دهنده نباز

متأسفانه ما انسان اصيل كمتر تربيت مي كنيم، به جاي 
آن انسان هايي تربيت مي شوند كه دنبال تأييد مي گردند. 
انسان هايي كه دنبال اين و آن افتاده اند تا يكي پيدا شود 
و آنها را تأييد كند. به جان هر كسي كه دوست داريد مرا 
تأييد كنيد وگرنه من هاك مي شوم، من كشته و مرده 
تأييد شما هستم. جان مادرتان كسي مرا امضا كند و رك 
و پوست كنده به من بگويد كه من م��ورد تأييد هستم. 
كسي به من بگويد كه من دوست داشتني و بزرگ هستم. 
انسان واجد اصالت، آن درخت��ي است كه يك نوع ميوه 
مي دهد و از اينكه ببيند ديگران دهها نوع ميوه داده اند 
خودش را نبازد. از اينكه ببيند دورتادور برخي درخت ها 
شلوغ است و كسي ي��ا كساني او را تحوي��ل نمي گيرند 
خودش را نبازد و به زمي��ن و زمان ناس��زا نگويد. البته 
منظور اين نيست كه مثًا انسان اصيل در يك گرايش يا 
يك رشته خاص جلو مي رود، يك نوع ميوه دادن هم به 
اين معنا نيست. منظور از ي��ك نوع ميوه دادن اين است 
كه اگر چني��ن انساني در رشته ه��اي مختلفي تحصيل 
مي كند، در حقيقت همه آن علوم در يك منظومه و يك 
آگاهي به وحدت برس��د. اينطور نيست كه بين آن علوم 
هيچ هماهنگي نباشد و فرد در درون خود چند تكه باشد، 
مثًا اگر الهيات خوانده است در الهي��ات فردي ديندار 
است، اما وقتي فيزيك مي خواند ناگهان به يك فرد ديگر 
تبديل شود كه بين آن فيزي��ك و اين الهيات هيچ بده و 
بستاني وجود ندارد و هيچ راهي به هم ندارند و انگار دو 
فرد با دو جهان مختلف است كه در اولي في المثل قائل 
به تأثي��ر خداوند در عالم اس��ت و در دومي منكر چنين 
تأثيري مي شود،بنابراين چني��ن شخصي اگرچه ظاهراً 
ممكن است در چند رشت��ه تحصيل كند اما در حقيقت 
يك ميوه بيشتر نمي دهد، اما كسي كه اينگونه نيست اواً 
دانش او دانش وصله پينه اي و غيراصيل و دزديده شده 
است و در ثاني براي اينكه خودش را موجه نش��ان دهد 
مدام از كميت مايه مي گذارد و مثًا مي گويد تا به حال 
چندين كتاب يا چندين مقاله نوشته است در حالي كه 
آن تنوع چيزي جز تكرار ناآگاهي در رشته ها و شاخه هاي 

مختلف نبوده است. 

ما انسان اصيل كمتر تربي�ت مي كنيم، به 
جاي آن انسان هايي تربي�ت مي شوند كه 
دنبال تأييد مي گردند. انسان هايي كه دنبال 
اين و آن افتاده اند تا يكي پيدا شود و آنها را 
تأييد كند. به جان هر كسي كه دوست داريد 
مرا تأييد كنيد وگرنه من هاك مي شوم، من 
كشته و مرده تأييد شما هستم. جان مادرتان 
كسي مرا امضا كند و رك و پوست كنده به من 
بگويد كه من مورد تأييد هستم. كسي به من 
بگويد كه من دوست داشتني و بزرگ هستم

انسان واج�د اصال�ت، آن درختي است 
كه يك ن�وع مي�وه مي ده�د و از اينكه 
ببيند ديگ�ران دهها نوع مي�وه داده اند 
خودش را نبازد. از اينكه ببيند دورتادور 
برخ�ي درخت ها شلوغ اس�ت و كسي يا 
كساني او را تحوي�ل نمي گيرند خودش 
را نبازد و ب�ه زمين و زم�ان ناسزا نگويد

آدم ه�ا را به يك ج�اي مشخص 
ببري�د، مي بيني�د كه ه�ر كسي 
توصيف�ي و تحليل�ي متف�اوت 
خواهد داش�ت و چي�زي را آنجا 
خواهد ديد كه ديگري نمي بيند. 
اي�ن تف�اوت از كجا مي آي�د؟ از 
همين روست كه مي توانيم بگوييم 
انسان جز نگاه خ�ود را نمي بيند



  نيما احمدپور
زندگي سومين همسر محمدرضا پهلوي از جنبه هاي 
گوناگون درخور بازخواني است كه بي شك يكي از 
اين جنبه ها، خاستگاه خانوادگي و تربيتي اوست. 
مقالي كه هم اينك پيش روي شماست، با اين رويكرد 
به نگارش درآم�ده است. اميد آنك�ه مقبول افتد.

   
  همسر سوم در روزهاي ازدواج همسر اول!

اوایل مهر 1317 شمسي، درست در زمانی که رضاشاه 
سرمس��ت از 13 سال سلطن��ت، تصمی��م گرفته بود 
عروسی مناس��ب برای پسرش »محمدرض��ا«- که به 
تازگی درسش را در سوئیس تم��ام کرده بود- انتخاب 
کند و بدین وسیله، پایه های سلطنت و حکومت نوظهور 
پهلوی را برای بعد از خود نیز محکم کند، تقدیر اولین و 
آخرین عروس رضاخان به نحو جالبی به هم گره خورد! 
در همان روزهای پاییز 1317 شمسي که دکتر قاسم 
غنی برای مذاکره و فراهم کردن مقدمات ازدواج فوزیه 
و محمدرضا دائماً بین قاهره و تهران در رفت و آمد بود، 
فرح طباطبایی دیبا »که بعدها« آخرین عروس رضاخان 
شد، در 23 مهر 1317 )برابر ب��ا 15 اکتبر 1938( در 
یک بیمارست��ان دولتی در شه��ر بخارست-پایتخت 

رومانی- متولد شد. 
پدر و مادر فرح که خبر ازدواج ولیعهد پهلوی را در پاییز 
سرد بخارست می شنیدند، هیچ گاه فکر نمی کردند 22 
سال بعد، دخترشان، روزی همسر همین ولیعهد اغر، 
کم رو و خجالتی و اعلیحضرت شاهنشاه آریا مهر! بعدی 
شود. »سهراب دیبا« پدر فرح، افس��ر ارتش بود که در 
دادستانی ارتش خدمت می کرد و در آن هنگام، برای 
انجام یک مأموریت نظامی در »رومانی« به سر می برد. 
فریده دیبا )مادر فرح( در مورد سوابق نظامی شوهرش 
به مجروح شدن او طی عملی��ات سرکوب »اسماعیل 
آقا سمیتقو« )از شورشیان معروف منطقه کردستان( 
اشاره می کند. تنها موقعیت قابل توج��ه خانواده  فرح 
)که از طرف پدر آذربایجانی و از طرف مادر گیانی بود( 
سفارت کوتاه مدت پدربزرگ فرح در اهه بود و به جز 
این، اطاعات قابل توجه و مهمی در مورد سوابق خانواده 
دیبا در آثار محقق��ان و صاحب نظران وجود ندارد. پدر 
 فرح در سال 1327 شمسي )وقتی که تنها دخترش10 

ساله بود( به علت سرطان  خون درگذشت و فرح تحت 
سرپرستی مادر )فریده دیب��ا( و دایی اش )محمدعلی 

قطبی، پدر رضا قطبی( قرار گرفت.
  مادر فرح، صيغه يكي از تجار تبريز!

فرح بعدها در مورد علت انتخاب عن��وان »دیبا«، این 
عنوان را به شغل اجدادش در خرید و فروش پارچه های 
ابریش��می مربوط می داند. فرح خان��واده خود را یک 
خانواده متجدد و مترقی می دانست. برای نمونه، او در 
مورد دوران کودکی و شرایط خانوادگی اش به »مارگارت 
اینگ«، نویسنده  کتاب »مصاحبه با شاه«، گفته است: 
»مادرم آن وقت ها هم اجازه می داد که کارهایی را بکنم 
که این روزها برای دختر ایران��ی طبیعی است)!( مثًا 
اجازه داد وارد پیشاهنگی شوم و با دخترهای دیگر به 
اردوگاه و این جور جاها بروم، یا رفتن یک دختر تنها به 

پاریس برای تحصیل«.
اما به روایت فریده دیب��ا دوران کودکی فرح و شرایط 
خانوادگی او، دقیقاً برخاف قرائتی است که فرح بیان 
می کند؛ زیرا فریده دیبا تا مدتی پس از ازدواج دخترش 
و حضور در درب��ار پهلوی، رفتاره��ای مذهبی خود را 
داشت، تا اینکه ب��ه قول خودش: »م��ن در اوایل ورود 
به خانواده  سلطنتی به علت اعتق��ادات مذهبی اجازه 
نمی دادم افراد نامحرم دستم را ببوسند، به زودی متهم 
به فناتیزم )متعصب بودن( ش��دم و به حکم »خواهی 
نش��وی رسوا، همرنگ جماعت شو« کم کم خودم را با 
این طرز احترام)!( هماهن��گ کردم!« این حاات با آن 
چیزی که فرح بعدها در خص��وص خانواده اش وانمود 
می کرد، بسیار متف��اوت است. فریده دیب��ا در کتاب 
خاطراتش در مورد دوران کودکی دخترش، بعد از مرگ 
سهراب دیبا، آورده است: »بعد از مرگ شوهرم به تبریز 
رفتم و برای مدتی کنار مادرشوهرم باقی ماندم، چون 
عاقه  زیادی داشتم که دخترم به مدرسه  خوبی برود. از 
برادرم )محمدعلی قطبی( خواستم که سرپرستی فرح 
را برعهده بگیرد و خودم خیاط خانه ای را به راه انداختم 
تا زندگی ام را اداره کنم ولی اوضاع بد اقتصادی و فشار 
زندگی در آن موقع ک��ه تبریز در اشغ��ال دار و دسته  
پیشه وری بود، باعث شد به پیشنهاد رحیم آقا ایپکچی - 
یکی از سرمایه داران بزرگ تبری��ز- برای صیغه شدن 
جواب مثبت بدهم. بدین تربیت ف��رح از مادرش جدا 

شده و به تهران نزد دایی  اش رفته و نزد او ماندگار شد و 
محمدعلی قطبی، فرح را به مدرسه  فرانسوی ژاندارک 
که توسط راهبه های فرانسوی و مبلّغان و میسیونرهای 

مسیحی اداره می شد، سپرد«.
  سفر به سرزمين رؤيايی انتلكتوئل ها

پاریس در طول ق��رن بیستم، نه فق��ط مرکز سیاسی 
دولت فرانسه، بلکه پایتخت روشنفک��ران و »اشرف« 
اروپا و حتی جهان به شمار می رف��ت. این شهر از قرن 
نوزدهم تا امروز، مرکز مد اروپا بوده و بهشت رؤیاها ی 
بسیاری از عاقه مندان به فرهنگ غرب به شمار می آمد. 
پاریس نقطه ای بود که »ثروت و ق��درت«، » ادبیات و 
سیاست«، »شع��ر و هنر« و »دانش��گاه و کافه« به هم 
می رسیدند. پاریس، هم مرکز مد لباس بود، هم مرکز 
مد فکر و اندیش��ه! در بین پایتخت ه��ای اروپایی هیچ 
شهری مثل پاریس، چنین جامعیتی را نداشت! و در این 
میان وجود برخی دانشگاه های فرانسه مانند »سوربن« 
که از جمله معتبرترین دانش��گاه های جهان محسوب 
می شدند، به جذابیت پاریس می افزود. تا سال 1335، 
فرح دختری معمولی و مانند هم��ه  دختران هم نسل 
خویش ب��ود اما در این س��ال، در زندگی ف��رح اتفاقی 
ناخواسته روی داد که مسیر زندگی اش را به کلی عوض 
کرد و این اتفاق چیزی نبود جز ادامه تحصیل در پاریس. 
همین اقامت طوان��ی در فرانسه یک��ی از مؤثرترین 
مؤلفه هایی بود که شاکله  شخصیت فرح را شکل داد و 
 در نهایت با ورود فرح پهلوی به دربار پهلوی، تحوات 
فرهنگی- سیاسی- اجتماعی بسی��ار مهمی در تاریخ 

کشور ما به جای نهاد.
  ملغمه ای از روشنفكرنمايی و اقيدی اخاقی

در این سفر بود که فرح با داشتن پیش زمینه  تحصیل 
در مدرسه  فرانسوی ژندارک، عمیقاً تحت تأثیر فرهنگ 
فرانسوی قرار گرفت. فرهنگ فرانس��وی را به اختصار 
می توان ملغمه ای از روشنفکرنمایی و اقیدی اخاقی، 
توأم با آداب و سنن خاص اشرافی گری و در عین حال 
آمیختگ��ی با دموکراس��ی و مدرنیس��م، معرفی کرد؛ 
مؤلفه هایی که بعدها به وض��وح در رفتارها ی فرهنگی 
و سیاسی فرح پهل��وی نمود پیدا کرد. ف��رح هیچ گاه 
مدرسه  ژندارک تهران را فراموش نکرد و همیش��ه در 
سفرهایی که به سوئیس داشت با »سورکلر« از اولیای 
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راب�ط و عام�ل پيوست�ن ف�رح ب�ه 
حزب  ت�وده، ب�ه گفته  فري�ده ديبا، 
»انوشي�روان رئيس في�روز« يك�ی 
از هم كاسی هاي�ش در دانشك�ده   
پلی تكنيك پاريس و يكی از فعاان 
سازمان دانشجويی ح�زب  توده در 
پاريس بود، به جز فريده ديبا )مادر 
فرح(، احسان طبری از گردانندگان 
و نظريه پردازان حزب  ت�وده نيز در 
كتاب معروف خاطراتش »كژراهه« 
رفت و آمد و فعاليت ف�رح به شاخه  
دانشجويی حزب  توده در پاريس را 

تأييد كرده است

پ�در و م�ادر ف�رح ك�ه خب�ر ازدواج 
وليعه�د پهل�وی را در پايي�ز س�رد 
بخارس�ت می شنيدن�د، هيچ گ�اه فكر 
نمی كردند 22 س�ال بع�د، دخترشان، 
روزی همسر همين وليعهد اغر، كم رو 
و خجالت�ی و اعليحض�رت شاهنش�اه 
آريا مهر! بع�دی شود. »سه�راب ديبا« 
پ�در ف�رح، افس�ر ارتش ب�ود ك�ه در 
دادستان�ی ارتش خدمت می ك�رد و در 
آن هنگام، ب�رای انجام ي�ك مأموريت 
نظام�ی در »رومان�ی« ب�ه س�ر می برد
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خوانشي تحليلي از خاستگاه خانوادگي و تربيتي فرح ديبا

عبور از چپ گرايي به سرمايه سااري 
با وسوسه شهبانوگري!

  محمدرضا كائيني
بي تردید خوانش زمانه 
و کارنام��ه پهل��وي اول 
و دوم از ضرورت ه��اي 
افق گشایي فکري براي 
جوانان ام��روز به شمار 
م��ي رود. ای��ن ضرورت 
هنگامي مضاعف مي شود 
که به تبلیغات اغواگرانه 
امروزین ای��ن جماعت 
نظر ش��ود. اثر تاریخي- 
روایي»دربار به روایت دربار« در زمره کتاب هاي 
کم حجمي است که مي توان��د در این فقره براي 
جوانان مفید باشد. در دیباچه این کتابچه آمده 
است: »حکومت 57 ساله خاندان پهلوی بر ایران، 
بدون تردید، از سیاه تری��ن مقاطع تاریخ معاصر 
کش��ورمان به شمار می آید و ای��ن حقیقت آنجا 
نمایان ت��ر می شود که درباری��ان عصر پهلوی در 
خاطرات خود ب��ه توصیف سیاه��ی و تباهی آن 
می پردازند. ای��ن اثر به نمایان��دن گوشه هایی از 
مفاسد سیاسی دربار پهل��وی به روایت درباریان 
آن دربار، اختص��اص یافته و مؤلف محترم تاش 
کرده مطالب صرفاً از خاطرات اطرافیان محمدرضا 
پهلوی و دست اندرکاران حکوم��ت او نقل شود، 
زیرا در این صورت جوان ام��روز ایران اسامی تا 
اندازه ای به عمق فساد سلسله  پهلوی پی خواهد 
برد و ارزش انقاب اسامی را - که توسط دو نسل 
پیش از او به بار نش��ست - بیشتر از گذشته حس  

خواهد نمود«.
در آغازین فصل از این اثر تاریخي با اتکا به خاطرات 
مقربان پهل��وي اول و دوم، وابستگي آنان به دول 
خارجي نمایان شده است. در این بخش آمده است: 
»روی کار آمدن سلسله پهل��وی حاصل اقدامات 
قدرت های بیگانه، به خص��وص انگلستان و عوامل 
داخلی آنها بود و این نکت��ه از جمله اساسی ترین 
منابع شکل گیری فساد سیاسی در دربار پهلوی به 
شمار می آید. وابستگی و تعلق خاطر به قدرت های 

بیگانه در درب��ار پهلوی آنچنان قوی و ریش��ه دار 
بود که از شخ��ص اول دربار تا رده ه��ای میانی و 
حتی فروترین حلقه های قدرت، به منظور تثبیت 
موقعیت ی��ا افزایش ح��وزه نفوذ خ��ود، مسیری 
جز حرکت کام��ل در جهت تأمی��ن منافع بیگانه 
و رسیدن به آستان��ه اطاعت مح��ض و اطاعت از 
فرامین و خواسته های دولت های قدرتمند غربی 
تصور نمی کردند. طبیع��ی است در چنین فضایی 
مقواتی مانند استقال، منافع ملی کشور، هویت 
و شخصیت ایرانی تا چه ان��دازه بی مقدار و ناچیز 
شمرده خواهن��د ش��د. نخستین گ��ام در مسیر 
وابستگ��ی مطلق سلسل��ه  پهلوی ب��ه قدرت های 
خارجی، تأسی��س این سلسله توس��ط انگلستان 
بود. در همین رابطه، حسین  فردوست می نویسد: 
انگلیسی ها مدت طوانی روی افسران قزاق، که به 
وسیله افسران روس اداره می شد، مطالعه داشته اند 
و بین آنها امیر موثق  نخجوان )سرلشکر(، رضاخان 
)سرتی��پ( را انتخ��اب کردند و پ��س از مطالعات 
دقیق تر، برای منظوری که می خواستند، رضاخان 
را انتخاب نمودند. وقتی این مسائل و میزان نفوذ 
انگلیسی ها مش��اهده می شود، تردید نمی ماند که 
انگلیسی ها از زمان کودتا روی رضاخان و در خانه 
و در محل کار او نفوذ کام��ل داشته اند و این نفوذ 
غیرمش��هود تا رفتنش ادامه داشته است. پس به 
ترتیب تق��دم، انگلیسی ه��ا در زندگی خصوصی 
و ضمن انج��ام وظایف مملکت��ی روی رضاخان و 

اطرافیان نزدیک او، نفوذ داشته اند.
در این زمینه تاج الملوک، همسر رضاشاه، گفته 
است: بعدها شنیدم که نورمن وزیر مختار انگلیس 
در تهران شخصاً به ماقات احمدشاه رفته و گفته 
بود برای حف��ظ امنیت پایتخ��ت و جلوگیری از 
حمل��ه متجاسری��ن و جمعیت های بالش��ویک 
قوای رضاخان تح��ت امر کلن��ل اسمایس وارد 

خواهد شد.
او در جای��ی دیگر نی��ز می گوی��د: »اواخر بهمن 
ماه س��ال 1299 بود ک��ه شنی��دم انگلیسی ها 
 رضا را در رأس قش��ون گذاشت��ه و او را فرمانده 

کل  قزاق ها کردند«.

 در حاشيه انتشار اثر 
تاريخي- روايي»دربار به روايت دربار«

از منظر مقربان درگاه!
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مدرس��ه  ژندارک ک��ه در سوئیس اقام��ت داشت، 
ماقات می کرد اما داست��ان مهاجرت و رفتن فرح 

به فرانسه چه بود؟
محمدعلی قطبی- دای��ی و سرپرست فرح- که در 
سال های بع��د از جنگ جهانی با تج��ارت و دالی 
زندگی مرفّهی را برای خود فراهم کرده بود، تصمیم 
گرفته بود پس��رش رضا را ب��رای تحصیل به خارج 
بفرستد اما رضا قطبی آن قدر با دخترعمه اش فرح 
که از سنین کودکی هم خانه و هم بازی بودند، مأنوس 
بود که شرط رفتن به خارج را همراهی فرح بیان کرد! 
فرح هم که موفق نشده بود به دانشگاه پزشکی راه 
پیدا کند، اظهار عاقه کرد تا همراه پسردایی اش به 
فرانسه برود و این گونه بود که فرح راهی فرانسه شد 
تا به اتفاق پسردایی اش در رشته  معماری تحصیل 
کند. فریده دیبا در خاطراتش در خصوص هزینه های 
سفر فرح به فرانسه می گوی��د: »ماهانه 150 تومان 
برای ف��رح می فرستادیم که بع��داً از او شنیدم این 
پول برای زندگی و تحصیل او در شهری مثل پاریس 
کافی نبوده است و دخترم بدون اینکه ما را در جریان 
بگذارد برای تأمین کسری مخ��ارج خود به عنوان 
»پرستار بچه کار می کرده اس��ت«. فرح در پاریس 
نمایشگاهی از نقاشی هایش برگزار می کند تا بتواند 

بخشی از هزینه هایش را جبران کند.
  چپ زدگي در دوره تحصيل

موضوع مهمی که بای��د در بررسی دوران تحصیل 
فرح بدان توجه کرد و بعدها نیز در دوران شهبانویی 
او، اهمیت یافت، مسئله دوستان و هم کاسی های 
او در طول دوران تحصیل بود؛ کسانی مثل »لیلی 
امیرارجمن��د«، »فریده بابای��ی«، »ناهید کلهر«، 
»لیلی دفتری« و »انوشی��روان رئیس فیروز«. فرح 
دیب��ا در دوران تحصیل در فرانسه ب��ه دلیل آنچه 
م��ادرش آن را »روحیه حس��اس و مردم دوستی و 
عدالت خواهی و فقر و محرومیت در دوران کودکی« 
می خواند، جذب سازمان دانشجویی »حزب  توده« 
شد. »ناهید کلهر«، هم اتاق��ی و از دوستان نزدیک 
فرح در دوره اقام��ت در پاریس در خصوص رفتار و 
شیوه  زندگی فرح در طول سال های تحصیل، گفته 
است: »فرح همیشه در ته قلبش منتظر حادثه ای 
بود، مانند ملوان��ان توفان زده و کش��تی  شکسته، 
انتظار یک معجزه را می کشید. او دمدمی مزاج بود و 
وسواس زیادی نسبت به اغر ماندن داشت، روزها 
فقط شیر خالص می خورد و عاقه عجیبی به سرکه 
داشت و مرتب سرکه می نوشید، چون شنیده بود 
که سرکه برای اغری مفید است. لباس های بسیار 
نازک می پوشید. تم��ام پول خرد های کیفش را به 
گداها می بخش��ید، بارها شده بود که از بی عدالتی 

خدا پیش من، شکوه و گایه می کرد«.
حزب  توده بعد از سقوط رضاشاه در شهریور 1320، 
توسط گروه��ی از روشنفک��ران کمونیست ایرانی 
)افرادی مانند کامبخش و اسکن��دری و کیانوری 
و طبری( که ب��ه الگوی کمونیس��م روسی اعتقاد 
داشتند، تش��کیل شد. این حزب گسترده ترین و 
قوی ترین تشکیات حزبی را در ایران تشکیل داد 
تا اینکه در 1362 )پس از پیروزی انقاب اسامی( 
بعد از دستگیری و اعت��راف سران آن به جاسوسی 
برای اتح��اد شوروی، منح��ل شد. راب��ط و عامل 
پیوستن فرح به حزب  توده، به گفت��ه  فریده دیبا، 
»انوشیروان رئیس فیروز« یکی از هم کاسی هایش 
در دانش��کده   پلی تکنیک پاریس و یکی از فعاان 
سازمان دانشجویی حزب  توده در پاریس بود، به جز 
فریده دیبا )مادر فرح(، احسان طبری از گردانندگان 
و نظریه پردازان حزب  توده نی��ز در کتاب معروف 
خاطراتش »کژراهه« رفت و آمد و فعالیت فرح به 
شاخه  دانشجویی حزب  توده در پاریس را تأیید کرده 
است. رضا قطبی، پسردایی فرح نیز هنگام تحصیل 
در فرانسه، ب��ه کنفدراسیون دانش��جویان ایرانی، 
پیوسته بود و جرئت نمی کرد به ایران بازگردد، زیرا 

اسمش در لیست سیاه ساواک قرار گرفته بود.
  دلدادگي به كريم پاشا بهادري

یکی از جالب ترین مسائل مربوط به دوران تحصیل 
فرح در فرانسه، که تاکنون اشاره ای به آن نشده است 
و فقط تاج الملوک م��ادر محمدرضا در خاطراتش 
با کنایه به آن، اشاره زودگ��ذری می کند، موضوع 
آشنایی و نامزدی فرح )قبل از آشنایی با محمدرضا( 
با یک دانشجوی ایرانی مقیم پاریس است. فرح در 
اواخ��ر دوران تحصیل در فرانس��ه، تصمیم گرفته 
بود با کریم پاشا بهادری یکی از دانشجویان ایرانی 
مقیم پاریس ازدواج کن��د. او در نامه هایی که برای 
مادرش می نوشت از این جوان تا حد افراط تعریف 
کرده بود و از مادرش برای این ازدواج اجازه خواسته 
بود و فریده دیبا نیز ضمن موافقت تلویحی از فرح 
خواسته بود در این خصوص با رضا قطبی مشورت 
کند. فرح هم وقت��ی رضایت م��ادرش را فهمید، 
اعتراف کرد که مدت ها قبل در یک جشن کوچک 
با کریم پاشابهادری نامزد شده است! مسئله ازدواج 
فرح و پاشا بهادری چنان جّدی شد که فرح با عجله 
به ایران بازگش��ت و همراه مادرش مقداری لوازم 
زندگی و اسباب و...  از جمل��ه یک سماور زغالی از 
میدان بهارستان و یک گلیم قش��قایی نیز خرید و 
قرار شد پس از عزیمت فرح به پاریس، به فاصله دو 
تا سه  ماه، فریده دیبا هم ب��ه پاریس برود و در آنجا 
جش��ن ازدواج با کریم پاشا بهادری را برگزار کنند. 
البته درست در همین روزها فرح با شاه آشنا شد و 
این نامزدی را به فراموشی سپرد. مادر فرح در کتاب 
خاطرات خویش به منظور تبرئه  دخترش از هرگونه 
بی عفتی! چنین نگاشته است: »البته همان طور که 
فرهنگ و محذورات دینی)!( ایرانیان ایجاب می کند 
این دوستی بی��ن فرح و کریم پاش��ا بسیار ساده و 
پاک بود!« البته فرح هیچ گاه کریم  پاشابهادری را 
از یاد نبرد، زیرا بعدها پاشا بهادری به ریاست دفتر 

مخصوص شهبانو فرح برگزیده شد.
در همین سف��ر، لیلی امیرارجمند هم��راه فرح به 
تهران آمد و به اتفاق مادرش برای سر زدن به اقوام و 

فامیل به رشت رفتند. امیرارجمند در همان دوران 
تحصی��ل در فرانسه - به گفته فری��ده دیبا- تغییر 
مذهب داده و به دین مسیحیت کاتولیک گرویده 
بود. او تا آخر دوران سلطنت هم��راه فرح بود و به 
قول فریده دیبا نقش خواهر فرح را ایفا می کرد. طی 
همین دوران، فریده دیبا متوجه تغییرات شخصیتی 
دخترش شده و چنین نوشته است: »من در فرح نیز 
تغییرات کلی احساس کردم، عجیب نبود دختری 
که برای ادامه  تحصیل به فرانسه رفته و همه  دوران 
کودکی و نوجوانی خوی��ش را تحت نظر معلم ها و 
اساتید فرانسوی گذران��ده، این قدر تربیت غربی و 

البته فرانسوی پیدا کرده باشد.
  سيندرای فرانسوی در دربار ايران!

محمدرضا در کابی��ن خلبان هواپیمای��ی بود که 
بر فراز کوه ه��ای البرز، اوج می گرف��ت و دخترک 
هیجان زده ای کنار او نشسته بود که مرتب عرقش 
را از روی صورتش پاک می کرد و با ترسی آمیخته 
با احترام و جم��ات بریده بریده ب��ه سؤاات شاه 
پاسخ می گفت، شاه نیز به طور م��داوم او را برانداز 
می کرد. شاه قطعاً پرون��ده محرمانه این دخترک 
دانشجو را خوانده بود و می دانست همین دخترک 
اغر که اکنون کنارش نشسته، زمانی در تظاهرات 
دانش��جویان ایرانی مقیم فرانس��ه علیه سلطنت 
شرکت داشته و بارها در کافه ه��ای پاریس همراه 
هم کاسی های چپی اش، با آرزوی مرگ دیکتاتور 
کشورش!- یعنی محمدرضا پهلوی- گیاسش را 
سرکش��یده بود! محمدرضا نسبت به گرایش های 
چپ بسیار بدبین و حساس ب��ود و این حساسیت 
بی دلیل نبود زیرا اساساً رژیم پهلوی وابسته به بلوک  
غرب یعنی امریکا و جهان سرمایه داری بود و از این 
جهت در تقابل و تضاد با بلوک  شرق و کش��ور های 
کمونیستی )مث��ل اتحاد جماهیر ش��وروی( قرار 
می گرفت. در این میان، گروه ه��ای چپ به عنوان 
نیروهای تشکیاتی وابسته به شوروی از مهم ترین 
دشمنان رژیم شاه نشان داده می شدند. همچنین 
دست داشتن عوام��ل چپ گرا در ط��رح ترور شاه 
)در دانش��گاه تهران( بر نفرت شاه از نیروهای چپ 
می افزود. از سوی دیگر خاطره  تبلیغات و فحاشی 
شدید عوامل و مطبوعات وابسته به گروه های چپ 
علیه شاه و دربار، به خص��وص در دوران سه  ساله  
دولت مصدق، از جمله عواملی بود که باعث بدبینی 
شاه نسبت به نیروهای چپ شد اما با توجه به تمام 
این شرایط، یکی از دانش��جویان چپ گرا به عنوان 
همسر سوم شاه برگزیده شد. شاه از تمایات، عقاید 
و پرونده  محرمانه  فرح در سفارت ایران در پاریس 
و حتی بخش دانش��جویی ساواک اط��اع داشته 
است و جالب آنکه سواب��ق مخالفت با نظام پهلوی 
در پرونده  فرح چنان آشک��ار و جّدی بود که باعث 
شده بود نامش در لیست سیاه س��اواک قرار داده 
شود و این مسئله، در آینده مشکاتی را برای فرح 
به وجود آورد؛ بنابراین عل��ت انتخاب فرح از سوی 
شاه، همواره در هاله ای از ابهام قرار دارد، به خصوص 
که ژست های روشنفک��ری و چپ نمایی های فرح 
بعدها نی��ز در طول دوران همس��ری محمدرضا و 
حضور و نقش آفرینی او به عنوان سومین ملکه دربار 
پهلوی نیز ادامه یافت. از سوی دیگر فاصله طبقاتی 
فرح با دو همسر قبلی محمدرضا به این ابهام دامن 
می زند. فرح نه مانند فوزی��ه- خواهر ملک فاروق، 
پادشاه مصر- از خاندان با اص��ل و نسب سلطنتی 
و درباری بود و نه مانن��د ثریا اسفندیاری  بختیاری 
)همسر دوم شاه(، صاح��ب اصل و نسبی اشرافی و 
خانواده ای سابقه دار و معروف، که بتواند در اذهان از 
این لحاظ شایسته  همسری محمدرضا نشان داده 
شود. همچنین نه از نعمت زیبایی برخوردار بود که 
بتوان این انتخاب شاه را به زیبایی ظاهری سومین 

ملکه  پهلوی، منسوب کرد.
  فرضيه هاي�ي درب�اره عل�ل انتخ�اب 

سؤال برانگيز فرح ديبا
دو فرضیه را می توان در این مورد مطرح کرد: یکی 
اینکه شاه با علم به تمایات کمونیستی فرح و با توجه 
به اینکه که همواره کمونیست ه��ا را تهدیدی برای 
حکومت خویش می دانست، با انتخ��اب فرح و آزاد 
گذاشتن او در بروز تمایات روشنفکری و چپ مآبانه 
)البته به طور محدود و حساب شده(، چنین وضعیتی 
ر ا در درب��ار خود ایجاد کرد ت��ا ضمن خنثی کردن 
تبلیغات دشمن، بخش هایی از آنه��ا را جذب کند. 
از طرف دیگر با این اق��دام می توانست تلقی سنتی 
و قرون وسطای��ی از دربار و ش��اه را در غرب، بهبود 
بخشیده و چهره ای مترقی از یک ملکه ایرانی و شرقی 
در اذهان ایجاد کند و در همین راستا بافاصله بعد از 
ورود فرح به دربار پهلوی، سیاست قدیمی پهلوی ها 
در خصوص زنان - که در دوره رضاشاه تحت عنوان 
سیاست خش��ن و بدوی کش��ف حجاب پیاده شده 
بود- را به شکل پیچیده تر، یعنی  »ترویج ارزش های 

فرهنگی و هنری غرب توسط فرح« دنبال کند.
باید توجه داشت که زمان ورود فرح به دربار پهلوی 
زمانی است که طبقه متوسط شهرنش��ین در آغاز 
دهه  40 رشد کّمی و کیفی را می پیمود. با گسترش 
دانش��گاه ها، روشنفکران پایگاه مهمی پیدا کرده 
بودند و این نمی توانست از دید استراتژیست های 
سلطنت پهلوی و قدرت های حامی شاه دور بماند. 
در واقع ورود ف��رح به درب��ار و الیگارشی حاکم به 
عنوان یک روشنفکر چپ نما ی درجه سوم و کامًا 
بی خطر و محدودشده و تحت کنترل، حاصل تدبیر 
دستگاه بود. برای ورود به دهه 40 و آغاز دهه سوم 
سلطنت پهلوی، وقتی این فرضی��ه، به مرز ثبوت 
نزدیک تر می شود که کمتر از یک سال بعد از ازدواج 
شاه و فرح، تحت تأثیر شرایط جدید بین المللی از 
جمله روی کار آمدن جان.  اف. کندی، رئیس جمهور 
دموکرات در امریکا و فش��ار او به ش��اه برای انجام 
اصاحات و ایجاد فضای باز سیاسی، رژیم شاه چهره 
تازه ای از خود نش��ان داد و سعی کرد خصوصیات 

اصاح طلبانه و مترقی به خود بگیرد.
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   ديدگاه ه�اي فلسف�ي در نسب�ت مدنيت 
آدمي

براي حيات آدميان، ااقل در خيال و انتزاع مي توان 
دو حالت را متصور بود؛ اول اينكه همچون بسياري 
از ديگر جانداران مستق��ل از ديگر همنوعان زندگي 
كرده و صرفاً براي ب��رآورده ساختن نيازهاي انساني 
به توان خويش بسنده نمايد. طبع��اً ادامه حيات در 
چنين شرايطي با مخاطرات فراوان و دشواري بسيار 
همراه خواهد بود. حالت ديگر نيز زندگي در جامعه 
و استفاده از نيروي ديگران براي پيش��برد حيات و 
كاستن موانع آن است. عمده تاريخ بش��ر در مسير 
دوم رق��م خورده و آدم��ي از همي��ن راه كوشيده تا 
استعدادهاي خود را به فعلي��ت برساند. اين حيات 
مدني و زيست اجتماعي اما در حوزه نظر، ديدگاه هاي 

گوناگوني را به خود اختصاص داده است. 
در ميان نگرش فاسفه شرقي و غربي، تقريباً همگي 
معترف به الزام ارتباط و وج��ود نسبت ميان انسان 
و مدني��ت هستند ام��ا درخصوص كيفي��ت حيات 
مدني انس��ان دو ديدگاه عمده وج��ود دارد. ديدگاه 
نخست - كه ديدگاه مع��روف و رايج ميان متفكران 
اسامي نيز هست- انسان را »مدني بالطبع« مي داند 
كه ذاتاً و از روي فطرت اجتماعي است. و اما نگرش 
دوم –كه فاسفه مدرن بيش��تر به آن تأكيد دارند- 
انسان را موجودي غيراجتماعي بالفطره مي داند كه 
اقتضائاتي آن را به سوي زندگي با ديگر انسان ها سوق 
داده است. معتقدان به اين رويكرد خود در دو دسته 
قابل طبقه بندي اند. گروهي معتقدند كه انسان ها از 
سرناچاري و اضطرار تن به زندگي اجتماعي داده اند 
و گروهي ديگر اعتقاد دارند اجتماعي زندگي كردن 
انسان ها، يك انتخاب توسط انسان ها بوده است كه 

انسان ها مبتني بر عقل خود براي بهتر زندگي كردن 
و تكامل بيشتر به آن روي آورده اند. 

   انسان مدني بالطبع
بر اساس رويكرد نخست حي��ات اجتماعي آدميان 
همچون خلقت ازواج )زن و مرد( در نسبت با يكديگر 
است كه گرچ��ه به صورت مجزا آفري��ده شده اند اما 
در تعامل با يكديگ��ر است كه مي توانن��د به حيات 

ادامه دهند. 
اين ديدگ��اه رويكردي سنتي و پيش��يني به خلقت 
آدمي در اجتماع است به ط��وري كه حتي در ميان 
فاسفه يونان در تعريف چيستي انسان، اين موضوع 
مطرح بود و ارسطو انسان را به مقتضاي »طبيعتش« 
موجودي اجتماعي معرف��ي مي كند. جمله معروف 
»انسان، مدني بالطبع است« ني��ز به ارسطو نسبت 
داده شده است. در ميان فاسفه مسلمان نيز فارابي 
كه »معلم ثان��ي« و شارح افكار ارسط��و لقب گرفته 
است همين ديدگاه را دنب��ال نموده و بيان مي دارد: 

»زيست در جامعه، مفطور انسان است.« 
 ابن خلدون از نخستين نظريه پردازان علوم اجتماعي 
در ميان مسلمانان نيز معتقد اس��ت: »اجتماع نوع 
انسان، ضروري است و حكيمان اين معني را بدينسان 
تعبير مي كنند كه انسان داراي سرشت مدني است؛ 
يعني ناگزير اس��ت اجتماعي تش��كيل دهد كه در 
اصطاح ايشان آن را مدنيت گويند و معناي عمران 

همين است.« 
شيخ الرئيس ابوعلي سينا نيز در نظرات فلسفي خود 
اشاراتي دارد كه مي ت��وان آن را مؤيد همين نظريه 
دانست. از منظر وي انسان ب��ه تنهايي از عهده امور 
معيش��ت خود برنمي آيد؛ زيرا انسان »در حياتش« 
به امور زيادي محتاج است كه اگر بخواهد همه اين 

امور را خود به تنهايي متكفل باشد، ازدحام امور كثير 
بر واحد ازم مي آيد كه بر ف��رض امكان آن، متعسر 
است و با تعامل و همكاري همنوعانش، مي تواند امور 

معيشت خود را تأمين كند. 
ماصدرا نيز در يكي از شرح ه��اي خود موضوع نياز 
فطري انسان به حيات اجتماعي را اينگونه تش��ريح 
مي كند: »معلوم  اس��ت  كه  انسان  اگر ي��ك  نفر تنها 
مانند انواع  حيوانات  بود كه  كارشان  را بدون  شركت  
و همياري  ديگران  به  مقدار حاجت  انجام  مي دهند، 
نمي توانست  به تنهايي  خود را اداره  نمايد چون  ناگزير 
است  كه  از شخص  ديگري  از نوع خويش  ياري  جويد 
كه  او هم  در كارهايش  از ديگري  مانند او ياري  جسته 
 است، پس  يكي  براي  ديگري  كشت  مي كند و ديگري 
 براي  ف��رد ديگر آسي��ا مي نمايد، ب��راي  ديگري  نان 
 مي پزد و او نيز براي  ديگري  مي دوزد. يكي  مي سازد 
و ديگري  آهنگري  مي نماي��د و ديگري تجارت. و بر 
اين  قياس  تا آنگاه  كه  مجتمع اند كارهايشان كفايت  
مي شود و براي  اين  امر است  كه  نياز به  ساختن  شهرها 
و اجتماعات  و معامات  و ازدواج ها و ديگر همياري ها 
و انبازي ها پيدا مي كنند و خاصه، انسان  »در وجود 
و بقايش«  ناگزير از مشاركت  است  و مشاركت  تمام 
 نمي شود جز به  معاملت  و معامل��ه  را ناگزير سنت  و 

قانون عدل )و سياست عادانه( است.« 
عامه طباطباي��ي)ره( كه از بزرگ تري��ن شارحان 
فلسفه صدرايي است نيز در تفسيرالميزان و در تفسير 
بخشي از سوره بقره بر همين رويكرد صدرالمتألهين 
صحه مي گذارد و مي نويسد: »اين آيه، علت تشريع 
دين و تكليف كردن انسان به آن و سبب اختافاتي 
را كه در آن واقع شده است، ش��رح مي دهد؛ به اين 
بيان كه اف��راد انسان كه به حسب فط��رت، مدني و 

اجتماعي اند، در آغاز اجتماع به صورت گروه واحدي 
بودند.« 

و ني��ز در جاي ديگ��ر مي نويس��د: »در اين حقيقت 
ترديدي نيس��ت كه انسان، نوعي اس��ت كه در همه 
ش��ؤون زندگي خ��ود، مدن��ي و اجتماع��ي است و 
ساختمان وجودي سر تا پا احتياج انسان، و همچنين 
تاريخ گذشتگ��ان تا آن ج��ا كه در دس��ت است، و 
همچنين آزمايش افراد و طبقات نسل حاضر، بدين 

حقيقت گواهي مي دهند.« 
همچنين در بخش ديگري از تفسيرالميزان همين 
موضوع را تكرار مي نمايند: »اجتماعي بودن انسان، 
از مطالبي است كه اثبات آن، احتياج به بحث زيادي 
ندارد؛ چه اينكه خاص��ه اجتماعي بودن، از فطريات 

هر فرد است.«
با توجه به استنباطي ك��ه مي توان از عبارت »انسان 
مدني بالطبع« داشت، مي توان سرشت آدمي را فراتر 
از هر عامل ديگري، مدني دانست؛ يعني »انسان بما 

هو انسان« مدني و اجتماعي. 
  ديدگاه قرارداد اجتماعي

از ميان نظريه هايي كه مقابل ديدگاه »مدني بالطبع 
بودن« آدمي قرار مي گيرند، مي توان به نظريه معروف 
»قرارداد اجتماعي« اشاره كرد كه توسط فاسفه اي 

چون اك، هابز و روسو مطرح شده است. 
در نظريه قرارداد اجتماعي اين فرض برقرار است كه 
انسان ها تا قبل از تشكيل مدنيت، در وضعيت طبيعي 
خود زندگي مي كنند كه در آن قانون طبيعت حاكم 
است. بر اساس اين قانون هر فرد طبق ميل خود عمل 
مي كند و اصول »فردي« حاكم ب��ر رفتارهاست. اما 
رفته رفته نيازها و ضرورت هاي حيات انسان، سبب 
مي شود تا آدميان گرد هم جمع شده و براي تشكيل 
جوامع مدني به توافق برسند. در اين حالت انسان از 
»وضع طبيعي« عبور مي كند و وارد مرحله جديدي 
از زندگي مي شود كه به آن »وضع مدني« يا جامعه 

مدني مي گويند. 
در ميان قائ��ان به اين ديدگ��اه همانگونه كه اشاره 
شد، برخي اين انتخاب حي��ات اجتماعي را برگرفته 
از اضطرار و مش��كاتي مي دانند ك��ه در اثر تقابل و 
رفتارهاي انسان در ضديت با هم صورت مي گيرد و 
برخي ديگر، اين انتخاب را نوعي گزينش عاقانه براي 

بهتر زيستن مي دانند. 
 از جمله فاسفه بدبين كه به تئ��وري اضطرار تأكيد 
مي ورزد هابز است. به عقيده هاب��ز در كتاب لوياتان، 
انسان موجودي خودپرست و خودمحور است؛ لذت ها 
و آرزوهاي خاص خود را دارد، و به هيچ نظم اخاقي 
يا سياسي تعلق خاطر ندارد. حتي مقتضاي طبيعت 
انساني آن است كه همه با يكديگر در پي كسب منافع 
فردي بيش��تر در جنگ باشند. عب��ارت معروف هابز 
»هر انسان گرگ انسان ديگ��ر است« اشاره به همين 
مسئله دارد. آنچه آدميان را به تأسيس جامعه  مدني 

در نظري�ه قرارداد اجتماع�ي اين فرض 
برق�رار است ك�ه انسان ه�ا ت�ا قبل از 
تشكيل مدني�ت، در وضعي�ت طبيعي 
خود زندگ�ي مي كنند ك�ه در آن قانون 
طبيعت حاكم است. بر اساس اين قانون 
هر ف�رد طبق ميل خود عم�ل مي كند و 
اصول »ف�ردي« حاكم ب�ر رفتارهاست، 
اما رفت�ه رفت�ه نيازه�ا و ضرورت هاي 
حي�ات انس�ان، سب�ب مي ش�ود ت�ا 
آدمي�ان گرد ه�م جم�ع ش�ده و براي 
تشكيل جوامع مدني ب�ه توافق برسند

 انسان »مدني بالطبع«
 ديدگاه غالب انديشمندان اسامي است

تبيين مباني انسان شناسي؛  الگوي پايه پيشرفت اسامي- ايراني

محمدحسنصادقپور
وا مي دارد نه طبيعت مدنيت خواه او، بلكه خوِف تحليل

جان است كه مي بيند اگر از سرشت ستيزه جوي 
خود پيروي نمايد در معرض هاك خواهد بود و 

موجوديت و هستي خود را بر باد خواهد داد. 
اما نوع نگرش هابز با قرائتي كه جان اك و ژان 
ژاك روسو از مفهوم قرارداد اجتماعي دارند در 
همين موضع داراي تفاوت است؛ چراكه روسو و 
اك طبيعت انساني را با همدستي و همزيستي 
سازگار مي دانن��د و برخاف تام��س هابز كه 
انسان را موج��ودي خودخ��واه، درنده خوي، 
ستيزه ج��وي و بدسرش��ت مي شناس��د، اين 
انسان را موجودي نيكوسرشت و مستعد ترقي 
ارزيابي مي كند كه براي تكميل سرشت خود 
آگاهانه و از روي اختيار، حي��ات اجتماعي را 

برمي گزيند. 
اك انس��ان را موج��ودي در ذات تابع قواعد 
اخاق��ي مي داند ك��ه برخاف عقي��ده هابز، 
م��اك رفتارش صرف��اً لذت ه��اي جسمي و 
حيواني نيست بلكه »ن��داي وجدان« خود را 
احساس كرده و بر اس��اس آن رفتار مي نمايد. 
انساِن مدنظر اك، نه تنها گرِگ ديگر انسان ها 
نيست، بلكه موجودي نوعدوس��ت است و از 
همي��ن رو نگاهي كام��ًا مثب��ت و ايجابي به 
تش��كيل اجتماعات انساني نه از روي اضطرار 
بلكه با هدف كمك به همنوع و ارتقاي كيفيت 

زندگي بشري دارد. 
روس��و ني��ز ضم��ن آن ك��ه ه��ر دو غري��زه 
»خودپرستي« و »نوعدوست��ي« را در وجود 
انسان تأييد مي كند اما اصالت را بر اساس وجود 
وجدان بر نوعدوستي قرار داده و معتقد است 
غرايز انساني وي را ب��ه سمتي سوق مي دهند 
كه به اتحاد و يگانگ��ي انسان ها مي انجامد. در 
نگ��اه او انسان موجودي اس��ت آزاد و در عين 
حال منزوي كه احساس احترام توأم با حس 
ترس در وي وجود دارد و خود را مقهور قوانين 
طبيعت مي داند. ل��ذا براي مقابله ب��ا ناتواني 
خود برابر قهر طبيعت، به اين نتيجه مي رسد 
كه مي تواند با ساير همنوع��ان متحد شود تا 
از خطرات پيش روي خ��ود از جانب طبيعت 
بگريزد و ل��ذا در اين مرحل��ه از »طبيعت« به 

»مدنيت« گذار مي كند. 
جالب اينجاست كه نسل ديگري از فاسفه نظير 
ماركس، انگلس، گرامشي و... در انتقاد از نظريه 
قرارداد اجتماعي مباحث بسياري را بيان كردند 
و رويكرد فردگرايانه به آدمي و تشكيل جامعه 
مدني بر اساس قراردادهاي اختياري كه از دل 
انديشه هاي ليبراليستي جان اك و... حاصل 
شد را تنها منتج به سلطه دولت ها و استعمار بر 
افراد جامعه مدني تلقي نمودند و از اين حيث 
دچار درگيري زياد نظري با تئوري هاي قرارداد 

اجتماعي شدند. 

  بررسي امكان جمع بين دو ديدگاه
برخي ب��ه استن��اد برخي قول ه��اي فاسفه 
اسامي چنين مي نمايانند كه برخي از حكماي 
اسامي درگاه اشاراتي داشته اند مبني بر اينكه 
انسان ها فطرتاً اجتماعي نبوده و عندااضطرار 
به تش��كيل اجتماعات انساني و مدنيت روي 
آورده اند. از جمله عامه طباطبايي در برخي 
عبارات خود در تفسير آي��ات قرآن با تأمل در 
برخي آيات همچون »انّه كان ظلوما جهواً«، 
»ُخلق اإنسان هلوع��ا«، »ان اانسان لظلوم 
كّفار« و »اّن اإنسان ليطغي أن رأه استغني« 
چنين به نظر مي رسد ديدگاه خود را تاحدي 
به نظريه پيشتر گفته شده هابز پيرامون »ذات 

ستم پيش��ه انسان« نزديك مي كند تا مدعاي 
»حكم بشر به اجتماع مدني و عدل اجتماعي، 
حكمي از روي اضطرار و ناچاري است« را بازگو 
نمايد. در جايي نيز تصري��ح مي نمايند: »اگر 
اضطرار نبود، هرگز هيچ انساني حاضر نمي شد 

دامنه اختيار و آزادي خود را محدود كند.«
ابن سين��ا نيز كه در بخش��ي از اش��ارات خود 
افرادي كه خارج از جامعه انساني و در تشكلي 
غيراجتماعي و بدون مدنيت زندگي مي كنند 
را »موجوداتي غيرانساني« مي داند و از اين رو 
وي را مي توان پي��رو ديدگاه نخست برشمرد، 
اما در جايي ديگر از اضطرار در مدنيت سخن 
مي گويد: »انسان به تنهايي نمي تواند از عهده 
معيشت خود برآيد، مضطر است به عقد مدن و 

اجتماعات تن در دهد.«
مش��ابه همين ابهام در ديدگاه هاي فارابي نيز 
وجود دارد كه در جاي��ي از مدني الطبع بودن 
و در جاي ديگر از اجتم��اع انسان ها بر حسب 

ضرورت سخن رانده است. 
موارد طرح ش��ده فوق گرچه ب��راي توصيف 
انسان از ض��رورت اجتم��اع وي سخن گفته، 
اما نمي توان اين را بدان معنا دانست كه نافي 
و منكر مدني ب��ودن طبيعت انس��ان باشند؛ 
چراكه اصًا عبارت مع��روف »اانسان مدني 
بالطب��ع« در ديدگ��اه اين فاسف��ه در معني 
ضرورت و اضطرار در تشكيل اجتماعات مدني 
تفسير مي شود. يعني همين ك��ه انسان از رو 
آوردن به اجتماع، ناگزير است، معناي مدني 
بودن بالطبع وي است. لذا اين سخن از عامه 
طباطبايي كه »مح��رك اجتم��اع و مدنيت 
در انسان، اضطرار اس��ت« نفي كننده مدنيت 

بالطبع نيست. 
شايد بتوان براي جمع بندي مباحث به اشارات 
شهيد مطهري در تبيين موض��وع اجتماعي 
بودن انسان پرداخت. طبق نظر مرحوم شهيد 
مطه��ري)ره( نيز اجتماعي ب��ودن انسان، در 
متن خلقت و آفرينش او پي ريزي شده است. 
ايش��ان با استناد به آياتي از جمله آيه شريفه 
»يا أيها الناس إنّا خلقناك��م من ذكر و أنثي و 
جعلناكم شعوبا و قبائ��ل لتعارفوا إّن أكرمكم 
عنداّل أتقيكم« چني��ن نتيجه مي گيرند كه 
زندگي اجتماعي انسان، امري طبيعي و فطري 
است، نه صرفاً قراردادي و انتخابي يا اضطراري 

و تحميلي. 
ايش��ان در توضيح مفه��وم اجتماعي بودن 
طبيعت و ذات انس��ان، آن را استعدادهاي 
ويژه انس��ان مي دانن��د ك��ه وي را از ساير 
موجودات حيواني و نباتي متمايز مي سازد 
و اين استعداد شكوفا نمي شود مگر در پرتو 
حيات اجتماعي و تش��كيل تم��دن و طبعاً 
اين متفاوت است با جن��س حيات گروهي 
برخ��ي از ساير جان��داران از قبيل مورچه و 
زنبور عسل كه ب��ه طور غري��زي و قهري و 
بيرون از دايره انتخ��اب و اختيار، به صورت 
جمعي زندگي مي كنند. لذا به نظر ايشان اگر 
مقصود از مدنيت بالطبع آن است كه »انسان 
بدون اجتماع و به صورت انفراد قادر به ادامه 
زندگي نيست، به عاوه در انس��ان نيازها و 
استعدادهاي ذاتي نهفته است كه جز در پرتو 
زندگي اجتماعي به ظهور و فعليت نمي رسد 
و اين استعداده��ا و نيازه��ا در متن خلقت 
انسان نهاده شده و همين ها انسان را به سوي 
زندگي اجتماع��ي مي راند و مي خواند« اين 
مطلب درست اس��ت، ولي در عين حال اين 
با استقال نسبي عقل و اراده فرد و انتخابي 
بودن آن منافات هم ن��دارد. پس مي توان از 
سوي ديگر گفت زندگ��ي اجتماعي انسان 

قراردادي و انتخابي هم هست. 
  نتيج�ه پذيرش مدني�ت بالطبع بودن 

انسان
حاصل پذيرش بالطبع بودن مدنيت انسان اما 
صرفاً در انتزاع��ات فلسفي مستغرق نمي شود 
بلكه در تعين نيز وابستگي به هر يك از اين دو 
ديدگاه اثراتي دارد. در صورتي كه انسان را با 
ديدگاه نخست يعني »مدني بالطبع« بدانيم، 
الزامي براي برپايي يك قرارداد ميان افراد براي 
زندگي اجتماعي وجود ندارد و طبيعت انسان ها 
به صورت فطري و بدون عقد هر قراردادي، آنها 
را كنار يكديگر قرار داده و به اجتماعات انساني 
شكل مي دهد؛ اين در حالي است كه در ميان 
فاسفه غربي، مخالفان طبيعت مدني انسان، 
حتي شكل گيري اجتماعات نخستين را منوط 
به تفاهم گروهي از انسان ها بر سر قراردادها و 

حدود اوليه توافقي مي دانند. 
نتيجه دوم اينكه اگر انس��ان را مدني بالطبع 
بدانيم و حيات اجتماع��ي را در فطرت انسان 
سرشته تصور كنيم، اجرم بايد تصور كنيم كه 
شيوه و اصول رفتاري در حيات اجتماعي نيز در 
فطرت انسان نهادينه شده است و همين اصول 
فطري است كه قواعد رفت��اري در اجتماعات 
آدمي را شكل مي دهد نه قراردادهاي موقتي يا 
حدوثي ميان طرفين. با ادبيات ديني مي توان 
گفت نتيجه حاصل��ه از مدني ب��ودن بالطبع 
انس��ان، مسئل��ه »شريعت« اس��ت كه مسير 
حيات اجتماع��ي انسان را ب��ر اساس فطرت 
معين مي نمايد. همين موض��وع در نتيجه به 
اثبات ضرورت »نب��وت« ني��ز مي تواند ختم 
شود؛ چراكه قوانين فطري شريعت درخصوص 
حيات اجتماعي نياز ب��ه هدايتگري دارد كه 
مسلط به اين قواعد فطري بوده و بتوان آنها را 
براي مردم بازگو كند و با شناختي كه از جانب 
»فاطر« -ذات اق��دس اله- بر فط��رت آدمي 
دارد، صاح و فساد حيات اجتماعي را به آنان 

بازگو نمايد.

شهيد مطه�ري با استناد ب�ه آياتي 
از جمل�ه آيه شريفه »ي�ا أيها الناس 
إنّ�ا خلقناك�م م�ن ذك�ر و أنث�ي و 
جعلناك�م شعوب�ا و قبائ�ل لتعارفوا 
أتقيك�م«  إّن أكرمك�م عن�داّل 
چنين نتيجه مي گيرن�د كه زندگي 
اجتماع�ي انس�ان، ام�ري طبيعي 
و فطري اس�ت؛ نه صرفًا ق�راردادي 
و انتخابي ي�ا اضط�راري و تحميلي

مقوله كيفيت و ضرورت زيست انسان در اجتماع و به عبارتي »اجتماعي 
بودن بش�ر« در نظريات فلسف�ي از جمله مسائل پربح�ث در موضوع 
انسان شناسي )آنتروپولوژي( است. مدنيت انسان در ميان دانشمندان 
مسلمان نيز منشأ ديدگاه هاي فراواني ش�ده است. از آن جا كه الگوي 
پايه پيشرفت ايران�ي اسامي كه اخيراً توسط رهب�ر انقاب براي افق 

50 ساله كشور اباغ شد در نخستين بخ�ش خود محوري را به معرفي 
»مباني انسان شناسي« اختصاص داده است، ط�ي چند يادداشت، به 
تبيين بخش هاي مختلف آن در صفحه انديشه روزنامه پرداخته ايم. در 
آخرين بند از محور انسان شناسي كه در اين الگو آمده است به اجتماعي 
بودن انسان به عنوان يك اصل قابل پذيرش در تفكر اسامي پرداخته 

شده است. در اين بند تصريح شده است: »انسان موجودي اجتماعي 
است و تأمين بسياري از نيازها و شكوفايي استعدادهاي خود را در بستر 
تعامل و مشاركت جمعي جست وجو مي كند.« درخصوص ماهيت روابط 
اجتماعي انسان و منشأ آن عالمان اسامي نظرات مختلفي ارائه كرده اند 
كه در مجال پيش رو به بررسي اين ويژگي آدمي پرداخته خواهد شد. 

وان
  ج



  خراس�ان جنوبي: مدير اجرايي طرح بين المللي ترسيب كربن گفت: 
اجراي اين طرح از سال ۸۴ در خراسان جنوبي آغاز شده كه تاكنون ۱۶ هزار 
و ۲۰۱ هكتار از مراتع در شهرستان هاي سربيشه، خوسف و نهبندان با كاشت 
نهال، بذر پاشي و ايجاد هالي آبگير، احياء شده است. عليرضا ياري افزود: در 
اين مدت، ۵۵۰۰ هكتار نهال كاري، ۵۳۰۰ هكتار بذرپاشي و ۲۴۱۸ هكتار 
هالي آبگير در شهرستان سربيشه، ۳۸۳ هكتار نهال كاري و ۳۰۰ هكتار هالي 
آبگير در شهرستان خوسف و ۲۰۰ هكتار نهال كاري، ۳۰۰ هكتار هالي آبگير و 

۱۸۰۰ هكتار آبياري سنواتي در شهرستان نهبندان اجرا شده است. 
  خراسان رضوي: ۱۰ هزار هكتار از مزارع تربت جام در سال زارعي جاري 
به كشت محصوات كم آب طلب اختصاص يافت. معاون فني و اجرايي جهاد 
كشاورزي تربت جام گفت: اين رقم نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزايش 
يافته و از جمله طرح هاي نوين آبياري در شهرستان تربت جام است. علي 
مميزي افزود: بنابر اين اين سطح زير كشت به توليد محصواتي همچون 

زعفران، پسته، زيره و انواع گياهان دارويي اختصاص يافته است. 
  لرستان: مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان با اشاره به 
اينكه اكثر پروژه هاي آبخيزداري كه در ۱۸ حوزه استان در حال اجراست، 
اهدافي همچون جلوگيري از س��ياب، جلوگيري از فرسايش خاك، اخذ 
رسوبات، تغذيه سفره هاي آب زيرزميني، كمك به معيشت مردم را دنبال 
مي كنند، گفت: اين طرح ها با مساحت ۱۵۶۰۰ هكتار، با پيشرفت فيزيكي 
۹۵ درصد در حال اجراس��ت. ش��يرزاد نجفي افزود: س��اخت پروژه هاي 
آبخيزداري از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي در ۱۸ حوزه آبخيز، در 

سطح استان در دستور كار قرار دارد. 
  چهارمحال و بختياري: فرماندار شهرستان كوهرنگ از ورود بيش از 
۴ هزار گردشگر زمستاني در طي چند روز گذشته به اين شهرستان خبر 
داد و گفت: اغلب اين گردشگران از استان هاي اصفهان، خوزستان، تهران به 
اين شهرستان سفر كردند. مرتضي زمانپور با اشاره به اينكه بر اثر بارش هاي 
اخير، ارتفاع برف در شهر چلگرد به ۲۴ سانتي متر و در ارتفاعات به بيش از 
۷۰ سانتيمتر رسيده است، افزود: براي باز شدن پيست اسكي كوهرنگ بايد 
ارتفاع برف در شهر چلگرد به بيش از نيم متر برسد. بنابراين اكنون همچنين 
۸ اكيپ راهداري و نيروهاي امدادي هال احمر در سطح شهرستان آماده 

خدمات رساني به گردشگران هستند. 
  كرمان: رئيس اداره فني جنگل و جنگل كاري اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري استان كرمان گفت: پروژه بيولوژيك بخش جنگل از محل 
اعتبارات صندوق توس��عه ملي در دو شهرس��تان ارزوييه و بافت در حال 
اجراست و بااي ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. مسعود خوارزمي افزود: 
پروژه بيولوژيك در منطقه قادرآباد ارزوييه در مس��احتي به ميزان ۳۴۸ 
هكتار و پروژه بيولوژيك در منطقه شصت فيچ بافت در مساحتي ميزان 
۴۴۰ هكتار با احداث چاله و كاشت بذر در حال اجراست. پروژه نهال كاري 
نيز با كاشت گونه هاي مثمر )زرشك، بادام، انجير، بنه( كه براي اهالي جنبه 

اقتصادي خواهد داشت، اجرايي مي شود.

۱۲ تير ماه س��ال جاري بود كه اولي��ن گزارش ها 
درباره شروع آتش سوزي  ها در تااب بين المللي 
هورالعظيم منتشر شد. از همان ابتدا به رغم اينكه 
حري��ق در بخش خارج��ي تااب ب��ود، نيروهاي 
امدادي ايران براي اطفاي حريق وارد ميدان شدند. 
چندين بار حريق اطفا ش��د، اما باز هم شعله ها از 
گوش��ه  و كنار زبانه كش��يدند و بااخره به بخش 
داخلي تااب كه به هويزه شهرت دارد راه يافتند و 
در نهايت بعد چند بار عمليات اطفاي حريق ناكام، 
بارش هاي پايي��زي اين آتش خش��م را خاموش 
كردند. تاابي كه از آن نام برده ش��د، وسعتي بالغ 
بر ۱۱۸ ه��زار هكتار دارد كه بخ��ش عمده آن در 
عراق قرار دارد و قسمت كمي از آن متعلق به ايران 
است. دليل انجام اين همه عمليات اطفاي حريق و 
ناموفق بودن آنها همين است كه ورود آتش نشانان 
و هواپيماهاي اطفاي حريق به كشور همسايه بدون 
هيچ محدوديتي نبوده است و هر بار بايد مجوز به 
پرواز درآمدن هواپيماها صادر مي شد. از همين رو 
همواره دود ناشي از آتش سوزي تااب در آسمان 

اغلب نقاط مرزي استان خوزستان ديده مي شد. 
   هويزه با ورود گردشگران تسكين مي يابد

حاا بعد از خنك ش��دن چندماهه آتش تااب 

هويزه، مسئوان استاني درصدد اين برآمده اند كه 
هويزه را تبديل به منطقه گردشگري كنند. اجراي 
چنين برنامه اي نه تنها منجر به اين مي شود كه 
تااب به صورت دائمي تحت حفاظت قرار گيرد 
و امكان دوباره روشن شدن آتش در آن كم شود، 
بلكه فرصت خوبي هم براي جذب گردش��گران 
است. همچنين با رونق بازار صنايع دستي براي 
مردم منطقه هم ش��غلي پاي��دار ايجاد مي كند. 
گفته مي ش��ود كه اين تااب بين المللي از نظر 
منابع جانوري و گياهي بس��يار غني است و هور 
العظيم به عنوان يكي از زيستگاه هاي حساس و 
مهم پرندگان مهاجر آبزي و بومي منطقه از جمله 
اردك ها، غاز خاكس��تري، چنگر، انواع آبچليك 
ش��ناخته مي ش��ود. از گونه هاي كمياب تااب 
نيز مي توان به مرغ ميوه خوار، اكراس آفريقايي، 
عروس غاز، غاز پيشاني س��فيد كوچك و اردك 
مرمري اش��اره كرد؛ همچنين بيش از ۱۲ گونه 
ماهي هم در هور زيس��ت مي كنند كه برخي از 
آنها شامل بني، عنزه، گطان، حمري، شلج، آمور، 
برزم، بياح، كپور نقره اي مي شود و بر اساس گفته 
كارشناسان بعد از وقوع حوادث متعددي همچون 
آتش سوزي هاي گاه و بي گاه، كاهش ورود آب به 

تااب و خشكسالي؛ اين منابع طبيعی در معرض 
خطر قرار گرفته اند. البته شرايط و مشكات در 
محدوده عراقي اين تااب به نسبت بخش داخلي 
آن خيلي بيش��تر اس��ت. بنابراين تبديل هويزه 
به منطقه گردش��گري مي توان��د كمك بزرگي 
در راس��تای حفظ و احياي آن باش��د. از همين 
رو طي هفته گذش��ته جلس��ه اي بين مسئوان 
ميراث فرهنگي خوزس��تان با بخشدار نيسان و 
فرماندار شهرستان هويزه برگزار شد كه نتيجه آن 
ضرورت پيگيري برنامه ريزي براي احداث منطقه 
گردش��گري در هور هويزه با جذب سرمايه گذار 
بخش خصوصي است. اتفاق بزرگي كه به گفته 
كارشناسان مي تواند در راستاي توسعه صنعت 
گردشگري اس��تان كمك بزرگي باشد. ازم به 
ذكر است كه حصيربافي در خوزستان به خصوص 
شهرس��تان هاي منتهي به هورهويزه از اهميت 
باايي برخوردار است و به عنوان صنايع دستي 
منطقه شناخته مي ش��ود. حصيربافان نيز مواد 
اوليه خود را از نيزارهاي تااب تأمين مي كنند كه 
طي ماه هاي اخير ممنوعيت هايي براي ورود آنها 
به منطقه تااب ايجاد شده بود كه قرار است به 
گفته علي عبياوي رئيس اداره ميراث فرهنگي، 

صنايع دستي و گردشگري دشت آزادگان و هويزه 
مشكل تردد حصيربافان براي رفتن به نيزارهاي و 
برداشت ني ها از تااب هويزه برطرف شود و چرخ 

صنايع دستي استان به حركت در بيايد. 
   خوزستان آماده پذيرايي از گردشگران

عاوه بر آنچه گفته شد وجود تااب  سبب شده 
كه ميزان رطوب��ت در منطقه افزاي��ش يابد؛ از 
اين رو يك��ي از كاركردهاي مه��م هور العظيم، 
جلوگي��ري از اثرات مخرب طوفان ش��ن و گرد 
و خاك اس��ت و مي تواند به عنوان محلي براي 
زمستان گذراني گردشگران معرفي شود. چراكه 
زمس��تان هاي اين اس��تان آب هوايي معتدل و 
روبه خنك دارد و هرگردشگري را از هر نقطه اي 
به س��مت خود جذب مي كند.  بناب��ر اين رونق 
صنعت گردشگري و ايجاد تفرجگاه هايي براي 
توريس��ت ها مي تواند به عنوان اولي��ن گام در 
احياي تااب باش��د كه با ايجاد اش��تغال پايدار 
براي روستاييان منجر به كاهش انگيزه بوميان 
به مهاج��رت و خالي ش��دن مرزها به حس��اب 
مي آيد. البته جاذبه هاي گردشگري خوزستان 
تنها به ظرفيت هاي نواحي ه��ور هويزه منتهي 
نمي شود و اين استان به دليل جاي دادن سلطان 
داور، قدمگاه زين العابدين، موا فاضل، ابراهيم 
خليل، ابولفضل العباس و امير المومنين در دل 
خود، از لح��اظ تاريخي از اهمي��ت باايي براي 
گردش��گران برخوردار اس��ت. مضاف بر اين ها 
شهرستان دشت آزادگان با داشتن چهار يادمان 
شهيد سبحاني، شهيد چمران، شهداي چذابه و 
شهيد آويني هر س��اله ميزبان شماري از زائران 
يادمان هاي دفاع مقدس اس��ت. بنابراين وجود 
همي��ن ظرفيت ها و ش��كوفايي آنه��ا مي تواند 
اشتغالي پايدار براي بوميان و رونق اقتصادي را 
ايجاد كند كه بخشي از آنها با تبديل هورهويزه 
به منطقه گردشگري محقق مي شود و مسئوان 
بايد مس��ير را براي س��رمايه گذاران خصوصي 

هموار كنند.

تابستان امسال تااب بين المللي هورالعظيم كه بخش داخلي آن به هور 
هويزه شهرت دارد و در استان خوزستان قرار گرفته است؛ چندين ماه 
سوخت و س�وخت و در نهايت بعد از نتيجه بخش نبودن هيچ كدام از 
برنامه هاي اطف�اي حريق، بارش هاي پايي�زي آن را خنك و آرام كرد. 

به رغم اينك�ه اكنون خطري اين ت�ااب بزرگ را تهدي�د نمي كند، اما 
مسئوان خوزس�تاني درصدد اين هس�تند كه با تبديل آن به منطقه 
گردش�گري نه تنها مرهمي بر داغ هويزه بگذارند، بلكه براي هميشه 
دس�ت وقوع چنين حوادثي را ه�م از اين جاذبه طبيع�ي كوتاه كنند. 

عج��ب ب�ازي 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

نجامی  بي س�را
شده اين درياچه 
اروميه. يك روز از كم آبي و خش�ك ش�دن و 
تاثي�رات منف�ي ريزگردهاي�ش ب�ر نيم�ي از 
استان هاي ايران مي گويند و روز بعد از ورود آب 
رودخانه ها و درياي خزر و بارش هايي كه آن را از 
بح�ران خ�ارج كرده ان�د. ام�ا هر چه هس�ت، 
اعتبارات زيادي براي زنده نگه داشتن درياچه 
اختصاص يافته و هنوز نتيجه درس�تي حاصل 
نش�ده. حاا نماينده مردم ارومي�ه در مجلس 
شوراي اسامي هم معتقد است در برنامه كنوني 
ستاد احيا، جنوب درياچه اروميه بي آب مي ماند 
و حتي اگر ۱۴ ميليارد مترمكع�ب آب وارد آن 
ش�ود بازهم درياچه س�ابق را باز نمي گرداند. 

    
براساس مطالعات پايه منابع آب كارگروه احياي 
درياچه اروميه، سطح تراز درياچه اروميه تا اوايل 
ديماه سال جاري نس��بت به زمان مشابه در سال 
گذشته ۰/۱۴ متر افزايش را نش��ان مي دهد، بر 
همين اس��اس حجم آب موج��ود در درياچه نيز 
با افزايش ۰/۲۷ ميليارد مترمكعبي رو به رو بوده 
است.  سال ۹۳ سالی بود كه عمليات اجرايي طرح 
ملي نجات درياچه اروميه آغاز ش��د. در آن زمان 
معاون محيط زيس��ت انساني س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت گفته بود كه براي احياي درياچه 
اروميه از ظرفيت انجمن ها استفاده كرديم، چراكه 
انجمن به معناي استفاده از كل كشور است كه اين 
اقدام براي اولين بار در ستاد احياي درياچه اروميه 

صورت گرفت. 
 مسعود تجريشي ادامه داد: »مطالعات ازم براي 
احياي درياچه اروميه به انجمن هيدروليك واگذار 
شد و اين انجمن بايد پاسخگوي انتظارات باشد. 
تهيه سند و مدل، كار راحتي نيس��ت، اما از اين 

توان و تجربه ها مي توانيم به عن��وان الگو و مدل 
براي كشور بهره ببريم.«

اما حاا و با گذش��ت چهار س��ال از آن روزها و با 
اينكه گزارش ه��ا حكايت از افزاي��ش حجم آب 
درياچه دارند، نماينده م��ردم اروميه در مجلس 
شوراي اسامي مي گويد: »در برنامه كنوني ستاد 
احيا، جنوب درياچه اروميه بي آب مي ماند و حتي 
اگر ۱۴ ميليارد مترمكعب آب وارد آن شود بازهم 
درياچه به حالت قبل باز نمي گردد.« سيد هادي 
بهادري معتقد است: »بايد ش��وري آب درياچه 
اروميه ۲۵۰ گرم در ليتر باش��د ت��ا آرتميا بتواند 
مجدداً در اين درياچ��ه زندگي كند و براي اينكه 
ش��وري آب درياچه اروميه به ۲۵۰ گرم در ليتر 
برسد بايد حجم آب درياچه اروميه به ۱۴ ميليارد 
مترمكعب افزايش يابد ولي اين در حالي است كه 
در حال حاضر ۲ ميلي��ارد مترمكعب آب در اين 

درياچه وجود دارد.«

   ترازي براي سرگرم كردن مردم
هنوز كارشناس��ان نمي دانند كه ب��ا برنامه هاي 
موجود آي��ا درياچه حداقل در وس��عت كمتري 
مي تواند احيا ش��ود يا ن��ه. البته نماين��ده مردم 
اروميه در مجلس شوراي اسامي نيز در اين باره 
مي گويد: »حتي اگ��ر ۱۴ ميليارد مترمكعب آب 
به داخل درياچه اروميه وارد شود باز هم نقاطي 
از درياچه اروميه از جمله نق��اط جنوبي درياچه 
اروميه بدون آب باقي مي مان��د و آب به آن نقاط 
نمي رسد.« بهادري كه رئيس سابق دفتر استاني 
ستاد احيا درياچه اروميه در آذربايجان غربي نيز 
بوده، روند احيا درياچه اروميه در شش سال اخير 
را كم و بي��ش ثابت مي داند و اي��ن وضعيت را به 
ادامه بحران تشبيه مي كند و ادامه مي دهد: »اگر 
۱۴ ميليارد مترمكعب آب به داخل درياچه اروميه 
وارد شود مي توان گفت كه اين درياچه احيا شده 
است و درياچه اروميه قابل احيا است و پروژه تونل 

انتقال آب رودخان��ه زاب به اي��ن درياچه داراي 
پيشرفت ۷۰ درصدي است كه يكي از مهم ترين 
پروژه هاي احياي درياچه اروميه به حساب مي آيد 
و انتظار مي رود در اواخر س��ال آينده به افتتاح و 
بهره برداري برس��د.« وي كه رئيس فراكس��يون 
احياي درياچه ها و تااب ه��اي ايران در مجلس 
شوراي اسامي است چندي پيش هم با ترسيم 
و انتشار نموداري نش��ان داده بود در شش سال 
گذش��ته حال و روز درياچه اروميه از تراز ۱۲۷۱ 
در س��ال ۹۱ به رقم تراز ۱۲۷۰/۲ در س��ال ۹۷ 
رسيده است كه تغيير چشم گيري در احياي آن 
اتفاق نيفتاده است.  به هرحال، باا و پايين رفتن 
تراز آب درياچه اروميه را كسي نمي بيند و مردم 
به حرف هاي مسئوان اعتماد و بسنده مي كنند 
و منتظرند تا روزي از راه برس��د ك��ه يكبار ديگر 
درياچه را به مانند س��ال هاي قبل زنده و پرشور 
ببينند.  فرام��وش نكنيم كه درياچ��ه اروميه از 
اواس��ط دهه ۷۰ شروع به خشك ش��دن كرده و 
هرسال با كم شدن ۴۰ سانتي متر از عمق آن اين 
معضل زيس��ت محيطي به بحراني ترين وضعيت 
خود يعني از بين رفتن نزديك ب��ه ۹۵ درصد از 
وسعتش، به نابودي كامل نزديك مي شود. اگر طي 
اين دو دهه اقداماتي صورت گرفت و سمينارها و 
همايش هاي متعددي توسط دولت هاي روي كار 
آمده برگزار شد، اما همه آنها در حد شعار بوده و 
خيلي از حرف ها بر روي كاغذ باقي ماند و اان هم 
رسماً اعام شده كه با اين تدابير انديشيده شده 
باز هم بخشي از درياچه خش��ك مي ماند.  شايد 
در كنار تمام برنامه هايي كه براي احياي درياچه 
اروميه ارائه مي شود، بازخواست كردن مسئوان 
امر و كساني كه بودجه هاي كاني را دريافت كرده 
و در نهايت با طرحي شكست خورده ميز و صندلي 
خود را ترك مي كنند هم براي باز كردن راه جهت 

ورود افراد كارآمد و پاسخگو بد نباشد.

جنوبدرياچهاروميهبا۱۴ميلياردمترمكعبآبهماحيانميشود

 هر چند آتش تااب بين المللي هويزه به موقع خاموش نشد
 اما حاا قرار است با تبديل به منطقه گردشگري براي هميشه دست چنين حوادثي از آن كوتاه شود

هور العظي�م مي تواند ب�ه عنوان 
محل�ي ب�راي زمس�تان گذراني 
گردشگران معرفي شود. چراكه 
زمستان هايی معتدل داشته و اين 
ظرفيت را دارد كه هرگردشگري را 
به سمت خود جذب  كند.  بنابر اين 
رونق صنعت گردشگري و ايجاد 
تفرجگاه هايي براي توريست ها 
مي تواند به عن�وان اولين گام در 

احياي تااب باشد
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 ایجاد منطقه گردشگري 
مرهمي بر قلب سوخته تااب هور هویزه

 سرمایه گذاري هزار ميليارد توماني دولت 
در پایاب سد خداآفرین   

استاندار اردبيل از سرمايه گذاري هزار     اردبيل
ميلياردي دولت در حوزه پاياب س�د 

خداآفرين و قشاق دشت بيله سوار خبرداد. 
اكبر بهنام جو با بيان اينكه ۲۷ هزار هكتار از اراضي پاياب سد خداآفرين 
در شهرستان بيله سوار قرار داشته و دولت سرمايه گذاري بسيار مناسبي 
را در اين منطقه انجام داده است، گفت: در سال جاري نزديك به ۵ هزار 
هكتار از اراضي پاياب س��د خداآفرين در قالب ش��ركت هاي تعاوني به 
مردم واگذار شده كه با مجهز شدن به سيستم هاي آبياري به زير كشت 
محصوات مي روند.  وي اشتغال را از جمله مهم ترين دغدغه هاي دولت 
دانست و يادآور ش��د: با توجه جدي دولت به پاياب خداآفرين و ديگر 
طرح هايي كه از ظرفيت هاي مناس��ب اقتصادي، صنعتي و كشاورزي 
برخوردار هستند اشتغالزايي مورد نظر امكانپذير خواهد شد.  بهنام جو به 
ديگر برنامه هاي مهم اجرايي در شهرستان بيله سوار اشاره كرد و افزود: 
با برنامه ريزي انجام پذيرفته در شهرستان بيله سوار و جعفرآباد دو مورد 
از طرح هاي صناي��ع تبديلي به زودي راه اندازي خواهند ش��د و در اين 
خصوص مقدمات ايجاد صنايع توليدي پوشاك نيز فراهم مي شود.  وي 
اضافه كرد: مشكاتي از قبيل بهبود جاده ها، آب شرب روستايي، بهداشت 
و درمان و ديگر كمبودهاي مهم استان در سفر رئيس جمهوري به اردبيل 

مطرح خواهد شد تا در اين خصوص اعتبارات مناسبي دريافت شود.

 گسترش صادرات استان مركزي 
به عراق و سوریه   

فراهم سازي بستر گسترش صادرات    مركزي
استان مركزي به كش�ورهاي عراق و 
سوريه در راستاي توسعه اقتصادي استان در دستور كار قرار دارد. 
محمود نعمتي مدي��ركل دفتر هماهنگي امور اقتص��ادي و بين الملل 
استانداري مركزي در حاشيه جلسه هماهنگي و بررسي روند افزايش 
نقش فعاان اقتصادي اس��تان مركزي و اس��تفاده از ظرفيت هاي اين 
استان در بازسازي كشورهاي عراق و سوريه، با عنوان كردن مطلب فوق 
گفت: با توجه به اينكه در كشورهاي عراق و سوريه تقريباً جنگ به اتمام 
رسيده و در اين كشورها شاهد بازس��ازي هستيم، فرصت هاي زيادي 

وجود دارد كه مي توان در بازسازي اين كشورها مشاركت داشت. 
وي افزود: اس��تان مركزي با توج��ه به صنعتي ب��ودن و ظرفيت هاي 
مختل��ف در اين حوزه، مي تواند در زمينه س��اختمان س��ازي، تأمين 
سنگ ساختماني، راهسازي، انتقال نيرو، انتقال نفت و گاز و محصوات 
پتروشيمي، عايق هاي رطوبتي، ساخت نيروگاه، سدسازي و... به اين 
دو كشور كمك كند.  نعمتي بيان كرد: از سوي ديگر كشور عراق يكي 
از مقاصد مه��م صادراتي اس��تان مركزي ب��وده و ۳۰ درصد صادرات 
محصوات اس��تان به كش��ور عراق صورت مي گيرد و با توجه به اين 
شرايط بايستي زمينه هاي همكاري و توسعه بيشتر روابط فراهم شود.  
مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري مركزي 
گفت: همچنين استان مركزي در حوزه خدمات درماني نيز مي تواند 
با انتقال بيماران اين كشورها به اس��تان، به اين بيماران خدمات ارائه 
كند كه خود زمينه اي براي ارزآوري اس��ت.  وي تصريح كرد: تشكيل 
اين جلسه در راستاي افزايش مراودات براي مشاركت در بازسازي اين 
كشورها و همچنين توسعه صادرات استان است كه اين مهم قطعاً نقش 

مؤثري در ارتقاي اقتصاد استان مركزي خواهد داشت.

 توسعه سایت پرورش ميگو گميشان
 به 10 هزار هكتار   

مجوزهاي شهرك كشاورزي مرتبط با ميگو    گلستان
در استان گلستان صادر شده و در آينده 
فاز دو س�ايت پرورش ميگو گميش�ان را در اين قالب واگذار مي كنيم. 
استاندار گلستان با عنوان كردن خبر فوق و بيان اينكه به دنبال توسعه 
سرمايه گذاري در بخش ميگو گميشان هستيم، گفت: مجموعاً جمع فاز 
يك و دو سايت پرورش گميشان ۱۰ هزار هكتار خواهد شد و اميد داريم 
توليدات محصوات ميگو ما هر س��ال رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدي داشته 
باشد.  سيدمناف هاشمي خاطرنش��ان كرد: تنها نقطه اي در كشور كه 
مي توان واردات چوب را انجام دهد، استان گلستان است زيرا نقاط مرزي 
گلستان از جنگل فاصله دارد و آفات منتقل نمي شود. پيگيري ها براي 
توافق براي انتخاب بندر خشك يا بندر دريايي براي واردات چوب ادامه 
دارد.  وي با اشاره به بندر خشك اينچه در منطقه اينچه برون، گفت: دو 
هفته پياپي در اين خصوص با وزير راه و شهرس��ازي جلسه داشتم. هر 
سرمايه گذاري كه مي خواهد در زمينه بندر خشك سرمايه گذاري كند 
يا بايد به ما يا به راه آهن مراجعه كند.  هاش��مي اظه��ار كرد: در پروژه 
پارك پسماند در گام اول عمليات اجرايي جدي صورت گرفت. گام دوم 

مطالعات بود كه صورت گرفت و مناقصه انجام و پيمانكار انتخاب شد. 

تردد 5 هزار تاكسي  البرزي بدون كاتاليست    
رئيس كميسيون محيط زيست شوراي     البرز
ش�هر كرج با بيان اينكه سال گذشته 
امكان تجهيز 5 هزار تاكسي به كاتاليست فراهم شده بود گفت: اما 

با كوتاهي شهرداري اين فرصت از دست رفت. 
حس��ين محمدي با اش��اره به افزايش تعداد روزهاي پاك و س��الم در 
سال جاري به نسبت سال گذشته گفت: مهم ترين دليل در اين موضوع 
ناپايداري هوا و افزايش بارندگي ها در پاييز امسال بوده است.  وي با بيان 
اينكه يكي از منابع مهم آلودگي ه��واي كرج به خودروها و به خصوص 
ناوگان حمل و نقل عمومي مربوط اس��ت افزود: شوراي شهر در متمم 
بودجه سال گذشته يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به نصب كاتاليست 
بر روي تاكسي ها اختصاص داد؛ با اين بودجه امكان تجهيز ۵ هزار تاكسي 
به كاتاليست فراهم شده بود اما با كوتاهي شهرداري اين فرصت از دست 
رفت.  اين مسئول افزود: براي س��ال ۹۷ اين رقم به يك ميليارد تومان 
رسيد اما با توجه به افزايش قيمت  كاتاليست شايد بتوان هزار تاكسي را 

مجهز كرد و بايد ديد آيا شهرداري اين كار را انجام خواهد داد يا خير. 

آغاز توسعه دزفول با 30 پروژه اثرگذار
با همراهي شوراي شهر سند چشم انداز شهر    خوزستان
دزفول بازنگري و پروژه هاي داراي توجيه 
اقتصادي در بخش هاي گردشگري و فرهنگي تعريف و آغاز شده است. 
شهردار دزفول با اعام اين خبر گفت:كمپ اقامتي بوم گردي در پارك 
علي كله، پل عابر پياده روي رودخانه دز همراه با چرخ فلك و رس��توران 
زيبا روي رودخانه از جمله اين پروژه هاست.  وي ادامه داد: اگر از فضاي 
پل بهره برداري اقتصادي نكنيم درگذر زمان شاهد آسيب هاي جدي به 
اين سازه با ارزش آجري مي شويم. بنابر اين درخواست كرديم منابع مالي 
دولتي جهت مرمت و بهره برداري به شهرداري واگذار شوند.  اين مسئول 
افزود: سال گذشته ميراث به طور غير اصولي آن را ترميم كرده كه استفاده 
از آجرهاي غيربومي و بندكشي غير اصولي در آن جاي تأسف دارد.  وي 
بااشاره به ش��روع كار كميته نما ومنظر جهت تسهيل كارهاي عمراني 
مردم ساكن دربافت كهن گفت: به محض اباغ طرح كار اجرايي را شروع 
مي كنيم.  دوايي فر افزود:به زودي كار احداث كارخانه  زباله سوز شمال 
خوزس��تان رابا تكنولوژي مدرن هلندي آغازكرده و زيرسازي واسفالت 
كليه  مناطق كم برخوردار، احداث پارك ها، پياده رو  سازي و ساير خدمات 

به شهروندان نيز به صورت روزانه در حال اجراست.

88498441سرویس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

 حراج كاشي هاي تاریخي اصفهان 
در غفلت مسئوان ميراث فرهنگي  

بي توجهي به حف�ظ و نگهداري برخي از ابني�ه تاريخي در بعضي از 
شهر هاي كشور سبب شده تا در سال هاي اخير شاهد تخريب و بعضًا 
فروش قس�متي از آنها در داخل يا خارج كشور باشيم؛ اين درحالي 
است كه وظيفه حفظ و نگهداري آن به سازمان ميراث فرهنگي كشور 
سپرده شد و آنها ملزم به حفظ اين آثار ارزشمند تاريخي و فرهنگي 
هس�تند.  حاا خبرها حكاي�ت از آن دارد كه برخي از كاش�ي هاي 
گران قيمت ابنيه تاريخي در اصفهان در بازار به راحتي فروخته مي شود.  
موضوعي كه موجب شد تا اتحاديه صنايع دستي اصفهان اعام كند: 
»به فروشگاه هاي صنايع دستي هشدار داده ايم كه كاشي هاي سرقتي 
آثار تاريخي ملي را به هيچ عنوان از فروشندگان خريداري نكنند.«

    
وجود برخي از اماكن تاريخي و فرهنگي در كشور كه با معماري بسيار 
شگفت انگيز و با استفاده از مصالح بي نظير ازجمله كاشي هاي قديمي 
كه به دست استادكاران ساخته شده موجب شده تا اين آثار و قطعات 
به كار رفته در آنها از ارزش بااي معنوي و مادي برخوردار باش��د؛ اين 
درحالي اس��ت كه بي توجهي به حفظ و نگهداري آنها سبب شده تا در 
آستانه تخريب قرار بگيرند يا به دست سودجويان از اين مكان ها جدا و 
در بازار عتيقه جات به فروش برسند.  در اين ميان اصفهان با دارا بودن 
آثار تاريخي و فرهنگي همواره يكي از باارزش ترين شهرهاي ايران به 
شمار آمده كه گردش��گران داخلي و خارجي بسياري را به سوي خود 
كشانده اس��ت.   با تمام اين مزايا حاا خبرها حكايت از آن دارد كه از 
مدت ها قبل كاشي هاي نصب شده در بناهاي تاريخي اصفهان از دوره 
تيموريان تا دوره قاجاريه به راحتي و آشكارا در فروشگاه هاي دور ميدان 
نقش جهان و بازار بزرگ اصفهان در ويترين به نمايش گذاشته مي شوند 
و به فروش مي رس��ند.  موضوعي كه سبب شده تا دس��ت اندركاران و 
عاقه مندان به ميراث فرهنگي از اين اتفاق به شدت نگران و خواستار 

برخورد با آن شوند. 
   كاشي هاي نفيس ابنيه تاريخي اصفهان در دست سودجويان

چندي قبل بود كه خبرها حكايت از آن داشت كه تعدادي از كاشي هاي 
آثار تاريخي به جا مانده از دوره تيموريان ت��ا دوره قاجاريه به راحتي و 
آشكارا در فروشگاه هاي دور ميدان نقش جهان و بازار بزرگ اصفهان در 

ويترين نمايش داده مي شوند و به فروش مي رسند. 
اين امر سبب شده تا دلس��وزان حفظ آثار تاريخي و باستاني نگران اين 
موضوع مهم شوند؛ موضوعي كه عكس العمل مديران ميراث فرهنگي 
اصفهان را برانگيخت.  مديركل ميراث فرهنگي استان اصفهان درباره 
اين سرقت از بناهاي تاريخي ش��اخص اصفهان مي گويد: »در بناهاي 
تاريخي بايد همكاري از طريق كساني كه در آنجا ذينفع هستند صورت 
گيرد؛ براي مثال اگر در يك مس��جد اتفاق مي افتد اوقاف و نمازگزاران 
محلي همكاري كنند اگرچه اين نيز راهكار قطعي و مناسب براي همه 
مجموعه ها نيس��ت.« فريدون اللهياري مي افزاي��د: »بايد مراقبت ها را 
افزايش دهيم اما اين نكته نيز فراموش نشود كه در مورد ميراث فرهنگي 
بايد فرهنگ س��ازي انجام ش��ود. مردم مهم ترين كس��اني هستند كه 
مي توانند از آثار حفاظت كنند. وقتي در شهري ۲۲ هزار بناي واجد ارزش 
وجود دارد اگر مراقبت نباشد همه به نوعي مورد تهديد قرار مي گيرند.« 
به گفته برخي از مديران فرهنگي اصفهان، با وجود اينكه برخي از بناهاي 
تاريخي و از طريق استقرار نيروهاي حفاظتي و پايش هايي كه از طريق 
مانيتورينگ صورت مي گيرد حفاظت مي شوند اما به طور طبيعي اين 
امكان وجود ندارد كه براي همه بناهاي تاريخي نگهبان وجود داش��ته 
باشد.   رئيس اتحاديه صنايع دس��تي اصفهان با تأييد سرقت و فروش 
كاش��ي هاي ابنيه تاريخي اصفهان در اين خص��وص مي گويد: »طبق 
اطاعات واصله و مشاهدات عيني به اطاع مي رساند كاشي هاي نصب 
ش��ده در بناهاي تاريخي اصفه��ان از دوره تيموريان ت��ا دوره قاجاريه 
به راحتي و آشكارا در فروشگاه هاي دور ميدان نقش جهان و بازار بزرگ 
اصفهان در ويترين نمايش داده مي ش��وند و به فروش مي رس��ند. اين 
موضوع جدا از اين نكته كه سرقتي آشكار از اماكن عمومي متعلق به تمام 
نسل هاي حال و آينده است، موجب دو خسارت جبران ناپذير مي شود؛ 
اول زيبايي اين بناها خدشه دار مي شود، ديگر و مهم تر آنكه با خارج شدن 
اين آثار امكان ترميم و بازس��ازي علمي و صحيح اين بناها غيرممكن 
مي شود، لذا از اعضاي محترم درخواست مي شود با پيگرد قانوني و اخطار 
و اعام ممنوعيت فروش اين آثار تاريخي به افراد متخلف گامي مؤثر در 
حفظ اين ميراث ملي برداريد.« عباس شيردل مي افزايد: »به همين دليل 
به فروشگاه هاي صنايع دستي هشدار داده ايم كه كاشي هاي سرقتي آثار 

تاريخي ملي را به هيچ عنوان از فروشندگان خريداري نكنند.«

محمدرضا سوري



مدير نظ�ارت ب�ر كااه�اي اساس�ي وزارت 
جهاد كش�اورزي از واردات 10/5 ميلي�ون تن 
نهاده كشاورزي به كش�ور طي چند ماه اخير 
خبر داد و گفت: براي گرانفروش�ان نهاده هاي 
دامي در كش�ور 2300 فقره پرونده تش�كيل 
ش�ده اس�ت و با آنها برخورد جدي مي شود. 
ماه هاست كه براي گرانفروشان انواع كااها پرونده 
تشكيل مي شود. از گرانفروش��ان شير و لبنيات 
گرفته تا برنج و حبوبات و حاا نوبت به نهاده هاي 
دامي رسيده است. اكنون اين سؤال مطرح است 
كه آيا تشكيل پرونده هاي گرانفروشي ساير كااها 
نتيجه بخش بوده و قيمت ها كاهش يافته  يا خير؟ 
پرونده ها همچنان در حال بايگاني شدن در مراجع 

قضايي است و هنوز حكمي صادر نشده است؟
طي هفته گذش��ته اخباري مبني بر ناياب شدن 
نهاده ه��اي دامي و طيور منتش��ر ش��د و فعاان 
بازار از عدم تخصيص ارز براي واردات در يك ماه 
اخير خبر دادند و كمبود نهاده ها را توقف واردات 
اين كاا اع��ام كردند. از اين رو مدي��ر نظارت بر 
كااهاي اساسي وزارت جهاد كشاورزي با تكذيب 
توقف واردات نهاده ها در جلسه ستاد تنظيم بازار 
گزارش��ي از روند واردات نهاده ه��ا در پنج ماهه 

امس��ال ارائه داد و گفت: طي پنج م��اه اخير، كار 
رصد و پايش بر توزيع نهاده هاي كش��اورزي كه 
با ارز دولتي وارد مي شوند، بر عهده وزارت جهاد 

كشاورزي بوده است. 
محم��د قدي��ري ابيان��ه با بي��ان اينك��ه وزارت 

جهاد كشاورزي تمام تاش خود را به كار بسته تا 
اين پايش به خوبي انجام داده  و نهاده به درستي 
در اختي��ار توليد كنندگان پروتئي��ن قرار گيرد، 
افزود: هم اكن��ون ۸۰۰ نفر از كاركن��ان وظيفه 
نظارت را انجام مي دهند و در اين رابطه تا به حال 

۷۶ هزار پايش ميداني صورت گرفته است. ابتداي 
كار به سختي انجام مي شد، اما در ادامه با استفاده 

از سامانه وارد و پايش انجام شد. 
وي در حالي از ثبات يا رشد اندك قيمت نهاده ها 
سخن گفت كه در ماه هاي اخير كمياب شدن يا 
افزايش قيمت اين كاا موجب كاهش پرورش دام 

و افزايش قيمت هزينه توليد شده است. 
قديري ابيانه از تشكيل ۲۳۰۰ پرونده تعزيراتي 
در اين حوزه طي اين مدت خبر داد و با بيان اينكه 
عمده تخلفات در حوزه گرانفروشي، كم فروشي 
و توزيع خارج از شبكه بوده اس��ت، ادامه داد: در 
بخش ارزي نيز وارد شديم و چند پرونده در اين 

رابطه تشكيل شده است. 
قديري ابيانه با اش��اره به اينكه ام��روز در جنگ 
اقتصادي قرار داريم و بايد از امنيت غذايي كشور 
دفاع كنيم، افزود: حدود 1۰/5 ميليون تن نهاده 
وارد كش��ور ش��ده و اين مقدار واردات با ۴5۰۰ 
كاميون به صورت روزانه انجام شده است كه كار 

نظارت بر آن را به عهده گرفته ايم. 
اين مسئول عمده نهاده هايي كه وارد كشور شده 
است را ذرت، جو، كنجاله سويا، واكسن، بذر، كود 

و... عنوان كرد. 

س�ؤالي كه مكرر مردم مي پرس�ند اين اس�ت 
كه  چرا با وج�ود اينك�ه دار 18 ه�زار توماني 
به كان�ال 10 ه�زار تومان س�قوط ك�رده كااها 
همچن�ان گران اس�ت ؟ ش�ايد پاس�خ ب�ه اين 
س�ؤال را بتوان از ابه اي آمار ت�ورم توليد كه 
از سوي بانك مركزي اعام ش�ده است، يافت. 
براس��اس آم��ار بان��ك مرك��زي ش��اخص بهاي 
توليدكننده در اي��ران در آبان م��اه 1۳۹۷ به عدد 
1۸۲/1 رس��يد و نس��بت به ماه قبل مع��ادل ۳/5 
درصد باا رفت كه كمت��ر از 11/5 درصد افزايش 
در مهرماه بود. ش��اخص مزبور نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته برابر ۶۳/۳ درصد افزايش داشته است. 
شاخص مذكور، طي هش��ت ماه اول سال جاري به 
ميزان ۳۴/۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 

افزايش يافت. 
به عبارت ديگر هر آنچه در توليد مؤثر است، همچنان 
روند افزايش قيمت ها در آنه��ا ادامه دارد و معدود 
كااهايي است كه درصد بسيار كمي كاهش قيمت 

داشته اند. 
لذا آنچه ش��ما به عنوان گراني تصور مي كنيد هنوز 
تخليه آثار تورمي قيمت ارزهاي وارداتي بر قيمت 
تمام شده توليد است كه از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز 

نيمايي در محدوده ۹ هزار تومان رسيده است. 
البته در اين ميان برخي كاا ها نيز وجود دارند كه 
به طور كلي قاچاق منظور ش��ده و يا ارز نيمايي هم 
به آنها تخصيص نمي يابد، لذا آنها نيز به دليل خريد 
گران و قاچاق ب��ا ارزهاي آزاد از قان��ون و منطقي 

تبعيت نمي كنند. 
براساس آمار بانك مركزي شاخص بهاي توليدكننده 
در ايران، باا رفتن شاخص بهاي اقام و گروه هايي 

مانند دانه هاي روغني، كنجد، حب��وب، بادنجان، 
پياز، لوبياس��بز، تنباكو، پنبه، زعف��ران، مركبات، 
سيب، گردو، زيتون، پرورش حيوانات، ماهيگيري 
و آبزي پروري، ماهي منجمد، چيپس، خش��كبار، 
سركه، سبوس گندم، فرآورده هاي نانوايي، ماس 
و باگاس، حلوا شكري، سس قرمز، چاي و دمنوش، 
خمير مايه، نخ هاي مصنوعي، پارچه توليد شده از 
نخ طبيعي، »قالي، قاليچه و موكت«، پيراهن مردانه، 
كاپشن و اوركت، »توليد فرآورده هاي چوب، چوب 
پنب��ه، حصير و م��واد حصيربافي«، كاغ��ذ و مقوا، 
كك، سوخت س��بك هواپيما )جيپيفور(، پنتان، 
اتان، »روغن ها، روانكاره��ا و فرآورده هاي پاايش 
شده س��نگين نفتي«، قير، مواد شيميايي اساسي 
مصرف داخلي، كود و تركيبات ازت مصرف داخلي، 
پاستيك و اس��تيك مصنوعي پايه اي، پلي اتيلن 
سبك، استايرن، سموم دفع آفات و حشره كش ها، 
لعاب و فريت، صابون و مايع دستشويي، ضديخ، نخ 
تاير، توليد داروهاي شيميايي و گياهي، محصوات 
پاستيكي، شيشه و فرآورده هاي شيشه اي، ظروف 
چيني، بتون، لوله آهني و فوادي، ورق هاي آهن، 
آهن اسفنجي، پروفيل آهني، قطعات ريخته گري، 
منبع و مخزن فلزي، الكترود، س��يدي و ديويدي، 
تلويزيون، راديو، ترانس��فورماتور توزيع، كليد برق 
فشار قوي، وسايل خانگي برقي و گازي، بلبرينگ، 
ليفتراك، فن كوئ��ل، هواكش صنعت��ي، گاو آهن، 
ماشين فرز، اتوبوس، قطعات و لوازم الحاقي وسايل 
نقليه موتوري، موتورس��يكلت، حمل ب��ار با قطار، 
هزينه اقامت در مهمانپذير، ش��هريه مهدكودك و 
شهريه دانشگاه بيشترين اثر را در افزايش شاخص 
بهاي توليدكننده نس��بت به ماه قبل داشت. ضمناً 

در اين ماه، شاخص قيمت برخي از اقام و گروه ها 
نظير كدو، ليموش��يرين، انار، آمونياك صادراتي، 
پلي پروپيلن، آهن نبش��ي، كنتور گاز، الكتروموتور 

كولري و امپ كم مصرف پايين آمده است. 
در ماه مورد گزارش، باا رفتن شاخص بهاي اقام و 
گروه هايي مانند دانه هاي روغني برابر ۳5/۶درصد، 
كنجد 1۰۶/۲درصد، حبوب 1۲/۴درصد، بادنجان 
15/۹درصد، پياز ۲1درصد، لوبياسبز ۶۰/۳ درصد، 
تنباك��و ۲۳/۳درصد، پنب��ه ۴5 درص��د، زعفران 
1۳۲/۸درصد، مركب��ات ۷/1 درصد، س��يب ۸/۸ 
درصد، گ��ردو 1۰/۹درصد، زيت��ون 11/۴ درصد، 
پ��رورش حيوان��ات 5/۸ درص��د و »ماهيگيري و 
آبزي پروري« 1۳/1 درصد موجب ش��د ش��اخص 
بهاي گروه كش��اورزي، جنگل داري و ماهيگيري 
افزايش��ي به ميزان ۴/۲ درصد نس��بت به ماه قبل 

نشان دهد. 

در اين گروه، قيمت اقامي نظير كدو معادل ۳۸/۳ 
درصد، ليموش��يرين ۲۸/۷ درصد و انار 1۷درصد 
كاهش يافت. ش��اخص بهاي گروه مذك��ور، برابر 
5۲/۴ درصد از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته 

بااتر بوده است. 
همانگونه كه مي توان دريافت تقريباً هر چيزي كه 
سهم زيادي در س��بد خانوارهاي دهك هاي پايين 
داشته و بس��ياري از آنها را نمي توان حتي به عنوان 
كااي جايگزين از دهك ه��اي باا هم حذف كرد، 
گران ش��ده و همه مواد مذكور به عنوان مواد اوليه 

توليد به شمار مي روند. 
  وضع صنعت بدتر است 

با اين حال اين روند افزايش قيمت ها براي نهادهاي 
توليد به مراتب در بخش صنعت بدتر است. شاخص 
بهاي گروه صنعت، در مقايس��ه با ماه مش��ابه سال 

گذشته برابر ۸۷/۷ درصد افزايش داشته است. 
 در آبان ماه 1۳۹۷، ش��اخص بهاي گروه س��اخت 
)صنعت( به ميزان ۳/5 درصد نس��بت به ماه قبل 
افزايش يافت كه بيشتر ناشي از باا رفتن شاخص 
بهاي اقام و گروه هايي مانند ماهي منجمد معادل 
۲۰/1درصد، چيپ��س ۶۷۲درصد، ماس و باگاس 
5۴/1 درص��د، حلوا ش��كري 1۴/۳درصد، س��س 
قرمز ۲۶/1درصد، كاغذ و مق��وا 1۴/۶درصد، كك 
1۰/۶درصد، س��وخت س��بك هواپيما )جيپيفور( 
1۴1/۳درص��د، پنت��ان ۹1/۷ درصد، ات��ان ۹۷/۳ 
درص��د، اس��تايرن ۴۲/۹ درص��د، لع��اب و فريت 
۴۴/۳درص��د، شيش��ه و فرآورده هاي شيش��ه اي 
۳۰/۹ درصد، الكت��رود۲۲/1 درصد، تلويزيون ۲۰ 
درصد، رادي��و 1۹/۴درصد، ترانس��فورماتور توزيع 
1۲/۷درصد، كليد برق فش��ار ق��وي 1۲/۸درصد، 
اتوب��وس ۲۷/۴درص��د، قطع��ات و لوازم الحاق��ي 
وس��ايل نقليه موتوري ۰/۴ درصد ت��ا ۴۶ درصد و 
موتورسيكلت 55/5 درصد و... بود كه شاخص بهاي 
گروه مزبور، در مقايس��ه با ماه مشابه سال گذشته 

برابر ۸۷/۷ درصد افزايش داشت. 
نكته جال��ب توجه اينكه هنوز ه��م در بخش هايي 
مانند سبوس گندم ۸/۳ درصد، فرآورده هاي نانوايي 
۷/1درصد، خميرمايه 11/۳ درصد كه همچنان از 
ارز ۴۲۰۰ توماني اس��تفاده مي ش��ود نيز ما شاهد 
افزايش قيمت هستيم كه بايد دولتمردان در اين باره 

توضيحات اقناع كننده اي داشته باشند. 
  خدمات هم ساز گراني كوك كرد

همچنين در ماه مورد بررس��ي، باا رفتن شاخص 
بهاي اق��ام و گروه هاي��ي چون حمل ب��ار با قطار 
معادل 1۳/۲درصد، هزينه اقام��ت در مهمانپذير 
۴/۷درص��د، ش��هريه مهدك��ودك 11/۷درصد و 
شهريه دانش��گاه 1۰/۹درصد س��بب شد شاخص 
بهاي گروه اختصاصي خدمات افزايشي به ميزان ۳ 
درصد نسبت به ماه قبل نشان دهد. شاخص بهاي 
اين گروه، برابر ۳۶/1درصد نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته باا رفت. پيش بيني مي شود اين بخش در 
ماه هاي آينده و به خصوص با آغاز سال نو ساز گراني 
را بيش��تر كوك كند و براي تخليه آثار هزينه هاي 
ناشي از توليد بر قيمت تمام شده خدمات بيفزايد. 
همچنين دولت با توجه به ش��رايط كاهش درآمد  

احتمااً خدمات خود را گران تر خواهد كرد. 
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روند افزایش  هزینه تولید ادامه دارد 

حامد هدائي 

ه�ر آنچ�ه در تولي�د مؤثر 
است، همچنان روند افزايش 
قيمت ها در آنها ادامه دارد 
و مع�دود كااهايي اس�ت 
ك�ه درص�د بس�يار كم�ي 
كاه�ش قيمت داش�ته اند. 
ل�ذا آنچ�ه ش�ما به عنوان 
گراني تصور مي كنيد هنوز 
تخلي�ه آثار تورم�ي قيمت 
ارزهاي واردات�ي بر قيمت 
تم�ام ش�ده توليد اس�ت

تحليل چرايي گران ماندن كااها  به رغم كاهش قيمت ارز

براساس آمار بانك مركزی در آبان ماه 97، تورم در بخش های صنعت 88 درصد، توليد 34/4 درصد و خدمات 36/1 درصد بوده است 

مهران ابراهیمیان
  گزارش  یک

2300 پرونده براي گرانفروشان نهاده هاي دامي تشكيل شد

كدام استان ها بااترين نرخ بيكاري را دارند؟ 

   گزارش 2

   اشتغال

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386اميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

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

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافواد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

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

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوات پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوادخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

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

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

تولید بدون توجه به مشتري
  اين روزها هر چقدر هم مشتريان، طالب خانه اي باشند باز هم چيزي 
در اين ميان وجود دارد كه دلشان را بزند، خيلي هايشان مي دانند چرا 
مايل به خريد نيستند، آن هم به اين دليل كه سرمايه گذاران كهنه كاري 
هستند كه به دنبال شكاري مي گردند كه بابت مالك شدنش حتي پول 
هم بگيرند، اين موج��ودات عجيب خيلي خ��وب مي دانند كه چطور 
از يك آپارتمان زير قيمت خوش نقشه ۳۰ س��اله، به اندازه يك واحد 
سوپر لوكس نوساز پول به جيب بزنند. با اين حال معدود افرادي هستند 
كه رفتار س��رمايه گذاري اينچنيني دارند و بيشتر مشتريان به منظور 
كسب رفاه بيشتر به دنبال خانه اي هستند كه بتوانند اوقات خوشي را با 
خانواده در آن سپري كنند و چنين افرادي بنا به فرهنگ، سبك زندگي، 
موقعيت اجتماعي، ميزان درآمد، موقعيت اجتماعي و حتي شخصيت 
و خاطرات گذشته شان از يك خانه دلخواه توقع هاي متفاوتي را براي 
خريد در خود ش��كل داده اند. اين روزها با وجود اينكه مش��تريان نياز 
باايي به خريدهاي رفاهي در حوزه مسكن در خود احساس مي كنند، 
تمايل چنداني به خريد مسكن ندارند و بيشترشان در لحظه نهايي از 
خريد منصرف مي شوند. چرا!؟ براي يافتن پاسخ، بايد كمي روند بازار 
و تفكر مصرف كننده را برسي كنيم. به عنوان مثال يك ميليارد تومان 
مبلغ قابل ماحظه اي است، اما همين مبلغ در شمال تهران اصطاحاً 
يك تومان است و اگر با همين يك تومان از يك دال يا مشاور اماك 
بخواهي در زعفرانيه يك واحد 15۰ متري براي خريد به شما معرفي 
كند، اگر خيلي خاطرمان را بخواهد و قص��د برخورد محترمانه اي هم 
داشته باشد به ما مي گويد بهتر است با همين پول يك واحد با همين 
متراژ رهن كامل كنيد، اما سؤال مهمي كه پيش مي آيد اين است كه 
چرا با وجود اينكه پول حداقل براي خريد چنين س��اختمان هايي در 
دست مش��تريان تا حدود زيادي وجود دارد، آنان حتي در زمان رونق 
مس��كن ميل چنداني به س��رمايه گذاري در اين مجموعه ها ندارند يا 
خيلي سخت خريد مي كنند!؟ واقعيت اين است كه سازندگان پول را 
خرج مي كنند، ساختمان را مي سازند، اما به شيوه خودشان! نه مطابق با 
آنچه مصرف كننده آينده اش مي خواهد. گويا يك نفر با يك سيگار برگ 
كلفت پشت ميزي نشسته است و به س��ري كاران پيمانكارش دستور 
مي دهد همه س��اختمان ها را قواره هم بس��ازند. چهره شهر پر شده از 
ساختمان هايي با نمايي رومي و كاسيك. پيتر دراكر كه بسياري او را 
فردي پيشرو در زمينه مديريت امروز جهان مي دانند، معتقد است كه 
بازرگانان و افرادي كه در حوزه كسب و كار فعاليت مي كنند، در آستانه 
جامعه دانايي محور قرار دارند. در اين جامعه، مزيت رقابتي كمپاني ها 
از دارايي خاصي حاصل مي ش��ود كه به لحاظ تاريخي چندان توسعه 
نيافته اس��ت: توانايي دريافت بينش هاي مختلف از حوزه هاي متنوع 
و گوناگون و نه فقط حوزه كس��ب و كار و به كار گرفت��ن آنها. در واقع 
مي توان گفت اكثر س��ازندگان اماك و مس��تغات بر اساس پارادايم 
يا مجموعه فرضيه هايي در مورد چگونگي وضعيت آينده بازار مسكن 
عمل مي كنند كه باعث مي ش��وند آنها نتوانند به طرز مؤثري نيازهاي 
مشتري ها را بشناسند و خدمات خوبي به آنها ارائه كنند. اولويت اتنبرگ 
وضع كنوني جه��ان را اينگونه به تصوير مي كش��د: همه چيز از جمله 
مسائلي نظير توزيع، توليد محصوات جديد، زنجيره هاي تأمين و غيره 
دوباره اختراع شده ، اما بازاريابي همچنان در گذشته گير افتاده است. 
در اين دوران انفجار دانايي و عصر اطاعات كه در آن به س��ر مي بريم، 
محدوديت هاي پارادايم ساخت و س��از فعلي و رون��د بازاريابي اماك 
و مس��تغات آن نمود بيش��تري پيدا مي كند. به رغم اين حقيقت كه 
بسياري از پيش فرض هاي مرتبط با اين پارادايم در واقع ناشي از تفكرات 
سنتي هستند، اما آنها بر كيفيت تفكراتي كه به ساخت و ساز مي انجامد 
تأثيرگذارند. چگونه ؟ از آنجا كه اين كسب و كار بر پايه فرهنگ سنتي 
ما شكل گرفته است. شروع به اس��تفاده از »روش هاي جديد« روندي 
است كه بايد خود را با آن سازگار ساخت. اگر چنين است پس چرا اين 
پارادايم را تغيير نمي دهيم؟ چون تغيير دادن پارادايم هاي مستحكم 
و قدرتمند فعلي، نيازمند جسارت و صبر فراوان است. همچنان كه در 
طول تاريخ شاهد بوده ايم، افرادي كه نمي توانند چشم انداز جديدي از 
جهان را تصور كنند، معمواً بر سر حفظ چشم انداز موجود جنگيده اند. 
يك مشكل ديگري كه وجود دارد كنار گذاشتن زود هنگام ايده هاست. 
بسياري از اوقات، سازندگان و مس��ئوان ايده هاي مناسب و خوبي را 
بدون بذل توج��ه كافي كنار مي گذارند. اين ناش��كيبايي غالباً از اكراه 
داش��تن و بيزاري از يادگيري نش��ئت مي گيرد. درك اين موضوع كه 
قبل از طراحي هر محصول مانند س��اختمان بايد به درك عميق ترين 
ادراكات رواني و ناخودآگاه مشتريان دست يابيم، خود مي تواند انقابي 
بزرگ در توليد كشور ايجاد كند. سال هاي پيش ياد گرفتيم محصول 
را »براي« مش��تري طراحي كنيم، اكنون زمان آن رس��يده كه همان 
محصول را »با« مشتري طراحي كنيم؛ خواه اين محصول مسكن باشد 

يا يك كااي مصرفي ديگر!

 مطاب�ق نم�ودار مرك�ز آم�ار اي�ران كمتري�ن ن�رخ بيكاري 
ب�راي اس�تان ها س�منان، مرك�زي و هم�دان به ترتي�ب 
ب�ا 6/6، 6/9 و 7/3 درص�د و بيش�ترين ن�رخ بي�كاري 
براي اس�تان هاي كرمانش�اه ب�ا 18/2 درص�د، چهارمحال و 
بختي�اري ب�ا 17درص�د و الب�رز ب�ا 15/8 درص�د اس�ت. 
مطابق آمار مركز آمار ايران در حال حاضر تنها پنج استان سمنان، 
مركزي، همدان، زنجان و خراسان جنوبي نرخ بيكاري پايين تر از 

نرخ بيكاري تعيين  شده در سال 1۴۰۰ دارند. 
همچنين نرخ بيكاري در پاييز ۹۷ در استان هاي مختلف متفاوت 

بوده و در 1۶ استان از ۳1 استان كش��ور نرخ بيكاري در مقايسه با 
پاييز 1۳۹۶ افزايش يافته اس��ت كه خود به ه��ر حال نكته منفي 

محسوب مي شود. 
بيشترين افزايش نرخ بيكاري متعلق به استان البرز بوده كه اين نرخ 
در اين استان 5/5 درصد رشد داشته است. استان كرمانشاه نيز در 
ادامه كاهش نرخ بيكاري خود در سال جاري توانسته است بيشترين 
كاهش نرخ بيكاري را در فصل پاييز 1۳۹۷ در مقايسه با پاييز 1۳۹۶ 

به نام خود ثبت كند و نرخ بيكاري را ۶/۹ درصد كاهش دهد. 
مطابق نمودار مركز آمار كمتري��ن نرخ بيكاري در پاييز ۹۷ مربوط 

به استان سمنان با نرخ بيكاري ۶/۶ درصد بوده است. بعد از استان 
سمنان، در رتبه هاي بعدي كمترين نرخ بيكاري استان ها، دو استان 
مركزي و همدان به ترتيب با نرخ بي��كاري ۶/۹ درصد و ۷/۳درصد 
ايستاده اند. بيشترين نرخ بيكاري در پاييز ۹۷ هم به استان كرمانشاه 
با نرخ بيكاري 1۸/۲ درصد تعلق گرفته است. بعد از اين استان، دو 
استان چهارمحال و بختياري و البرز به ترتيب با نرخ هاي بيكاري 1۷ 
درصد و 15/۸ درصد قرار دارند. نرخ بيكاري در 1۲ اس��تان كشور 
از ميانگين نرخ بيكاري در كل كشور بااتر و در 1۹ استان كشور از 

ميانگين نرخ بيكاري در كل كشور پايين تر بوده است. 

 جهش قیمت نفت
 با امید به مذاکرات امریکا و چین 

در پايان معامات روز جمعه، پ�س از قرار مذاكرات تجاری آمريكا 
و چين ظرف اين هفته، اندك�ی از ترس های پيرامون كند ش�دن 
اقتص�اد جه�ان فرو ك�ش و قيمت نف�ت بي�ش از 2 درصد جهش 
كرد، ام�ا پس از اع�ام افزايش ش�ديد مي�زان ذخاي�ر انبارهای 
محصوات پاايش�گاه های آمري�كا، صعود قيمت محدود ش�د.

به گزارش رويت��رز، قيمت هر بش��كه نفت خام برنت دريای ش��مال، 
بينچ مارك بين المللی قيمت نف��ت، 1/۳۹ دار يا ۲/۴۸ درصد جهش 
كرد و به 5۷/۳۴ دار رسيد.  قيمت نفت با اظهارات وزارت تجارت چين 
باا رفت. اين وزارتخانه اعام كرد كه مقامات پك��ن در ۷-۸ ژانويه، با 
مقامات آمريكايی ديدار می كنند تا مذاكرات تجاری خود را ادامه دهند. 
اين ديدار در سطح معاونان وزرا خواهد بود. هفته گذشته شركت های 
انرژی آمريكايی ب��رای اولين بار طی س��ه هفته پي��ش از آن  از تعداد 
چاه های نفت فعال خود كاس��تند. طبق اعام شركت خدمات انرژی 
بيكر هيوز، اين هفته تعداد چاه های فعال آمريكا با هشت حلقه كاهش 

به ۸۷۷ حلقه رسيد.

 دستگیری ۳ بانکدار کردیت سوئیس
 به علت کاهبرداری ۲ میلیارد داری

مقامات دادستانی آمريكا اعام كردند كه سه بانكدار سابق دومين 
بانك بزرگ سوئيس، گروه كرديت سوئيس، به اتهام دست داشتن در 
كاهبرداری 2 ميليارد داری موزامبيك در لندن دستگير شده اند.

به گزارش راشاتودی، در اعام جرمی كه از سوی دادگاه فدرال بروكلين 
در نيويورك منتشر ش��د، اين سه متهم، مديران س��ابق، اندرو پيرز و 
س��ورجان س��ينگ و همچنين معاونت واحد فايننس جهانی، دتلينا 
سوبوا، مشكوك به نقض قانون مبارزه با رشوه، پول شويی و كاهبرداری، 
معرفی شده اند. اين سه نفر پس از دستگيری با ارائه وثيقه آزاد شدند، 
اما احتمااً به اياات متحده مسترد خواهند شد. دستگيری سه بانكدار 
كرديت س��وئيس، تنها كمتر از يك هفته پس از آن انجام می شود كه 
وزير مالی سابق موزامبيك در آفريقای جنوبی نيز در ارتباط با همين 
پرونده دستگير ش��د. مانوئل چانگ حاا در تاش است كه به آمريكا 
تحويل داده نشود. در ابتدای هفته ای كه گذشت، مظنون پنجمی هم 

در اين ارتباط دستگير شده بود.



 جام هفدهم  شاید 
دنيا حيدري
    گزارش

پرحاش�يه ترین و 
سياسي ترین جام 
ملت هایي شود  که آس�يا تا به امروز تجربه 
کرده اس�ت،  جامي که روز گذش�ته به طور 
رسمي با مصاف امارات و بحرین افتتاح شد، 
 ام�ا حاش�يه هاي ری�ز و درش�ت آن خيلي
 قبل ت�ر از افتتاحي�ه آغ�از ش�ده ب�ود.

 آسيا به واس��طه تنش هاي سياس��ي کشورهاي 
منطقه، کم بازي هاي سياس��ي به خود نديده، از 
نمونه هاي بارز سياسي بازي هاي ورزشي در آسيا 
مي توان به جام ملت هاي 1992هيروش��يما پس 
از پايان جنگ ايران و عراق و جنگ خليج فارس يا 
مقدماتي جام جهاني 1994 اشاره کرد که با التهاب 
و تنش هاي بس��يار زيادي همراه بود و رقابت هاي 
فوتبال را تحت تأثير درگيري هاي سياسي قرار داده 
بود. حاا و بعد از سال ها، بار ديگر مناقشات سياسي 
منطقه باعث شده تا هفدهمين دوره رقابت هاي جام 
ملت هاي آسيا تحت تأثير درگيري هاي سياسي 
منطقه قرار گيرد، به طوري که پيش از افتتاحيه اين 

بازي ها، صداي کشورهاي منطقه درآمد.
    پيش بيني ای که درست از آب درآمد

پرواضح بود ک��ه ايران در اي��ن دوره از رقابت هاي 
جام ملت هاي آسيا با کارشکني های  زيادي مواجه 
خواهد ش��د، چراکه ميزباني اين دوره از رقابت ها 
بر عهده اماراتي اس��ت که طي چند س��ال اخير 
در مناقشات سياس��ي ايران و عربستان در جبهه 

سعودي ها قرار گرفته. شايد هم به همين دليل بود 
که کي روش قبل از آنکه راهي امارات شود، گفت 
که هتل هاي اين کشور بيشتر به درد توريست ها 
مي خورد تا تيم هاي ورزشي و طولي نکشيد که با 
ورود تيم ملي به امارات مشخص شد که گفته هاي 
سرمربي تيم ملي ايران عين واقعيت بود، چراکه طي 
اتفاقي عجيب، چمدان هاي اعضاي تيم ملي ايران 
و خبرنگاران با يک روز تأخير به دست آنها رسيد تا 
باعث عصبانيت شديد کي روش و شاگردانش شود. 

    پا در کفش قطري ها
 اماراتي ها با انجام کارهاي پيش پا افتاده و انتشار 
عکس هايي از استاديوم هاي برگزاري مسابقات و 
مسائلي از اين قبيل سعي داشتند تا خود را آماده 
برگ��زاري هرچه بهتر رقابت ه��اي جام ملت هاي 
2019 آسيا نشان دهند. با اين حال کارشکني ها 
و سياس��ي کاري هاي آنها قب��ل از افتتاحيه همه 
رشته هايشان را پنبه کرد و چهره واقعي آنها را به 
تصوير کشيد، آن هم با ممانعت از ورود نايب رئيس 
قطري کنفدراسيون فوتبال آسيا و رئيس کميته 
برگزاري جام ملت هاي آس��يا به اين کشور که به 
منظور انجام کارهاي نهايي براي شروع مسابقات 
از عمان به امارات س��فر کرده بود، ام��ا از ورودش 
به امارات جلوگيري شد. اتفاقي که بعد از او براي 
خبرنگاران قطري رخ داد و انتقاد کشورهاي عربي 
منطقه به خصوص قطري ها را به دنبال داش��ت، 
به طوري که رس��انه هاي قطري اين برخورد را به 
سردردي براي يک ذهن مريض تشبيه کردند که پر 

از کينه است و  درمان آن به اشکال مختلف نتيجه اي 
نداشته و خواهان توضيح رسمي مسئوان ارشد 

سياسي امارات شدند. 
    کارشکني هاي کودکانه

با توجه به رفتار سياسي امارات  مي شد اين انتظار را 
داشت که اين کشور به واسطه ميزباني جام ملت ها، 
کارشکني هايي را در خصوص ايران انجام دهد، اما 
اينکه تا اين اندازه واضح و کودکانه بخواهد روحيه 
تيم ملي ايران را نشانه برود، قابل پيش بيني نبود. 
اماراتي  ه��ا  از همان ابتدا نش��ان دادند که ميزبان 
خوبي براي اين رقابت ها نيس��تند. دير رس��يدن 
چمدان کاروان ايران به هتل را شايد بتوان به نوعي 
توجيه کرد و يک حادثه غيرعمدي خواند )البته نه 
وقتي که پاي اماراتي ها در ميان باشد(، اما زمين و 
رختکن اشتراکي را نمي توان با هيچ بهانه اي توجيه 
کرد. در حالي که از ابتدا قرار بود تيم ملي ايران يک 
زمين اختصاصي براي تمرين در امارات داش��ته 
باشد، اما به طور ناگهاني همانطور که سرمربي تيم 
ملي هم تأييد مي کند زميني که براي تمرين تيم 
ملي ايران در نظر گرفته اند، بايد به طور مشترک 
با ژاپني ها يکي ديگر از تيم ه��اي مدعي اين جام 
استفاده شود. عجيب تر اينکه حتي رختکن هاي دو 
تيم نيز مشترک است. مسئله اي که کي روش هم 
آن را غيرقابل هضم مي خواند، اما تأکيد مي کند که 
اين مسئله نمي تواند تأثيري در روحيه و انگيزه  تيم 
او داشته باشد و هدف آنها که چيزي جز قهرماني در 

اين جام نيست، نشانه برود!

    بي اعتنایي رسانه اي
اماراتي ه��ا به رغم تمام ظاهرس��ازي هاي خود 
نمي توانند چه��ره واقعي ش��ان را پنهان کنند 
و مان��ع از به تصوير کش��يده ش��دن خصومت 
آنها با ايران به واس��طه رفاقت سياسي ش��ان با 
عربستاني ها ش��وند. اين مسئله را طي روزهاي 
اخير به وضوح مي ش��د در بايکوت خبري تيم 
ملي ايران در رسانه هاي اين کشور ديد. در حالي 
که تيم ملي اي��ران بيش از نيم دهه اس��ت که 
صدرنشين آسياس��ت و رتبه يکم رنکينگ قاره 
را در اختيار دارد و يک��ي از اصلي ترين مدعيان 
قهرماني اس��ت، کمترين سهمي در رسانه هاي 
اماراتي ندارد و جز خرده خبرهاي کم اهميت، 
نمي توان خبر ي��ا تحليلي در خصوص تيم ملي 
ايران در رسانه هاي اين کش��ور ديد. البته اين 
نخستين بار نيست که ايران با چنين کارشکني 
سياسي مواجه مي شود. سال 1988 هم که قطر 
ميزبان جام ملت ها بود، رسانه هاي اين کشور به 
واسطه تنش هاي سياسي که پايش را به ورزش 
هم کشيده بودند، ايران را تحريم رسانه اي کرده 
بودند، به ط��وري که در ط��ول تورنمنت هيچ 
عکس��ي از بازيکنان ايران در روزنامه هاي اين 
کشور چاپ نشد.حاا يک بار ديگر تاريخ تکرار 
ش��ده، با اين تفاوت که اين بار امارات است که 
کارشکني مي کند، نه فقط براي ايران که حتي 
براي قطري ها که طي يک سال اخير با آنها دچار 

مناقشات سياسي شده اند .

سرمايه سوزي در ورزش 
س��ير نزولي قهرمانان جواني که روي مدال هايشان  حساب باز کرده 
بوديم، گوياي اين است که راه و رسم حفظ يک قهرمان را که سرمايه 
ورزش کشور است، نمي دانيم. نمونه آن را هم اين روزها زياد مي بينيم، 
يکي مانند فرزان عاشورزاده که در 18سالگي قهرمان تکواندوي جهان 
مي ش��ود تا نويد تولد يک قهرمان تازه را بدهد، طوري که خيلي ها از 
همان سال خوش��رنگ ترين مدال ها را تا چندين س��ال  براي او کنار 
مي گذاش��تند، اما در کمتر از س��ه س��ال و حاا در 22 سالگي و طي 
کردن يک مس��ير نزولي،   به جايي رس��يده که حت��ي در رقابت هاي 
قهرماني کشور بازنده مي شود تا جايي که ش��ايد به تيم ملي تکواندو 

هم دعوت نشود. 
عاشورزاده جوان تا سال ها مي توانست مدال هاي خوشرنگ تکواندو را 
در رده هاي جهاني و المپيک براي ايران تضمين کند، اما پس از اولين 
موفقيت هايش آنقدر براي قهرمان کم سن و سال لقب هاي حماسي   
گذاشتند که اين جوان 18 ساله، چهار سال بعد از روزهاي اوجش به 
سرعت به روزهاي نزولش رسيده اس��ت. نمونه ديگري که مي توانيم 
به او اشاره کنيم، کيانوش رستمي است. قهرماني که  آنقدر در مسير 
تک روي افتاد که امروز حتي در بازي هاي آسيايي هم نمي تواند طا 
بگيرد و قهرمان ش��ود و ديگر کس��ي براي غيبت کيانوش که روزي 

دست ها بلندش مي کردند، غصه نمي خورد. 
اما چه مي شود قهرماناني مانند عاشورزاده و رستمي، به رغم شروع 
خوبشان در ورزش و مدال هاي خوشرنگي که براي کشورمان کسب 
کردند، خيلي زود در مس��ير نزول��ي قرار مي گيرن��د؛ نزول چنين 
قهرماناني که س��رمايه هاي ورزش ايران هستند را بايد در نداشتن 
مديريت و برنامه ريزي براي حفظ چنين ورزش��کاراني جست وجو 
کرد. ورزش ايران استعداد های فراوانی در رشته هاي مختلف ورزشي 
دارد، به خصوص که برخي رشته ها مانند کشتي، رشته هاي رزمي، 
وزنه برداري و چند رشته ديگر از رشته هايي هستند که کشورمان 
در س��طح جهاني و المپيک در رده برترين هاي اين رش��ته ها قرار 
دارد و با وجود ضعف هايي که ورزش ايران در اس��تعداديابي دارد، 
اما هر ساله اس��تعدادهاي زيادي در ورزش ايران مطرح مي شوند 
و نامشان سر زبان ها مي افتد. ورزش��کاران مستعدي که می توانند 
مدال آوري کش��ورمان در رقابت هاي مختلف را تا سال هاي زيادي 

بيمه مي کنند. 
با اين حال عدم برنامه ريزي براي قهرماني که در جواني به موفقيت هاي 
جهاني و المپيک مي رسد، سبب شده تا نتوانيم چنين سرمايه هايي 
را سال ها در اوج ببينيم. اين مسئله به ضعف سيستم مديريتي و البته 
مربيگري برمي گردد. اينکه بيشتر مديران و مربيان راه و رسم مواجهه 
و محافظت از يک قهرمان را نياموخته اند و براي چنين مسئله مهمي 
برنامه اي ندارند. اين در حالي اس��ت که براي رسيدن يک قهرمان به 
بزرگ ترين افتخارات در مسابقات جهاني، سرمايه گذاري انجام شده 
تا به چنين شرايطي برسد و با وجود چنين سرمايه گذاري هنگفتي اما 
براي حفظ اين قهرمانان برنامه اي وجود ندارد. بدون شک وقتي يک 
ورزشکار به روزهاي اوج و قهرماني مي رس��د، نيازمند راهنمايي ها و 

مشاوره هاي متعددي براي حفظ و تکرار اين افتخارات است. 
در چنين وضعيتي نقش يک مربي و مدير براي اينکه قهرمان دچار 
غرور کاذب و رفتن به سمت حاشيه ها نشود، پررنگ است. نقشي 
که از سوي مديران ورزش و مربيان خيلي جدي گرفته نمي شود. 
وقتي يک قهرم��ان تحت کنترل ق��رار نگيرد و يک مش��اور ماهر 
را کنارش نبيند، بدون ش��ک با توجه به جوان��ي و غرور حاصل از 
مدال هاي رنگارنگ وقتي دست اندازهاي پيش روي قهرماني اش به 
وي گوشزد نشود در مسير نزول قرار مي گيرد، تا جايي که تنها بعد 
از يک مدت کوتاه دوران پرافتخار ورزشي، به سرعت افت مي کند 
و وارد بحراني مي ش��ود که نتيجه غرور و غلوهاي بي شمار درباره 

موفقيت هايش بوده است.
 بي توجهي به مس��ائل رواني و انگيزش��ي چنين قهرماني س��بب 
مي ش��ود خيلي زود دوران قهرماني اش به پايان برسد تا حسرت 
قهرماني را بخوريم که سال ها مي توانست براي ايران مدال بگيرد، 

اما خيلي زود به پايان خط مي رسد. 

سعيد احمديان  آبروريزي سیاسي امارات  در  میزبانی جام هفدهم
کارشکني هاي ميزبان جام ملت هاي آسيا عليه ایران و قطر آغاز شد

شکست عاشورزاده و غيبت یعقوبي
در مسابقات کشوري تکواندو
سونامي روي نوار ناکامي 

مسابقات آزاد کشوري تکواندو فرصتي بود تا مدعيان شناخته شده اين 
رشته و همچنين اس��تعدادهاي جوان قدرتشان را به نمايش بگذارند. 
اين مس��ابقات که حکم رقابت هاي انتخابي تيم ملي را هم داشت، در 
حالي در خانه تکواندو به پايان رس��يد که نتايج به دس��ت آمده تأثير 
زيادي در تصميم گي��ري کادر فني براي انتخاب نف��رات برتر اعزامي 
به مسابقات جهاني انگليس دارد. شکس��ت فرزان عاشورزاده و غيبت 
ابوالفضل يعقوبي از اتفاقات عجيب اين مس��ابقات بود. سجاد مرداني، 
آرمين هادي پور و ميرهاشم حسيني به دليل کسب مدال در دو مرحله 
پايان مسابقات گرندپري و علي اش��کوريان و محمدعلي خسروي به 
خاطر کسب مدال طا در المپيک نوجوانان مس��تقيماً به اردوي تيم 

ملي اضافه مي شوند. 
   حذف عاشورزاده

کادر فني از مدت ها قبل اعام کرده بود حضور در مس��ابقات کشوري 
کليد حض��ور در اردوه��اي تيم ملي اس��ت. به همين خاط��ر تمامي 
تکواندوکاران ب��ه غير از نفراتي ک��ه معاف بودند، باي��د در انتخابي ها 
شرکت مي کردند. س��عيد رجبي، قهرمان بازي هاي آسيايي از جمله 
نفرات حاضر در اي��ن رقابت ها بود. تکواندوکاري که در س��نگين وزن 
مقتدرانه رقبايش را شکس��ت داد و مقام اول را کس��ب کرد، اما باخت 
فرزان عاش��ورزاده اتفاقي دور از انتظار بود. عاشورزاده که در يک سال 
اخير به دو مدال برنز قهرماني آسيا و بازي هاي آسيايي دست يافته، در 
حالي که به يک وزن بااتر) 63- ( کيلوگرم آمده بود در يک هشتم نهايي 
به تکواندوکاري از چهارمحال و بختياري باخت و از گردونه مسابقات 
حذف شد. سونامي تکواندوي ايران پس از ناکامي در بازي هاي المپيک 
ريو ديگر نتوانست درخشش گذشته را تکرار کند و با توجه به شکست 
او در مسابقات کشوري، احتمال غيبت عاشورزاده در مسابقات جهاني 

قوت گرفته است. 
حضور يا عدم حضور عاش��ورزاده در اردوي تيم ملي به نظر کادر فني 
بستگي دارد. فريبرز عسگري، س��رمربي تيم ملي تکواندوي مردان با 
اش��اره به اين موضوع در گفت وگو با تس��نيم اظهار داشت: »با توجه 
به اينکه شرايط در خصوص فرزان عاش��ورزاده پيچيده است بايد در 
خصوص او فکر کنيم تا به جمع بندي برسيم. فرزان در اين مسابقات 
در وزن تخصصي خود بازي نکرد و در وزن س��وم ب��ه ميدان رفت. از 
طرفي در مراحل باا مغلوب نشد و در مرحله يک هشتم نهايي از دور 
مسابقات کنار رفت. اگر فرزان عاش��ورزاده در مراحل بااتر شکست 
خورده بود، دس��ت ما براي دعوت او به تيم ملي بازت��ر بود، اما فرزان 
مغلوب حريفي شد که او نيز در دور بعد مغلوب بازيکني ديگر شد و در 
نهايت برنده اين دو ديدار نيز شکس��ت خورد. اين موضوع وضعيت را 
پيچيده تر کرده است. با همکاران خود مشورت مي کنم تا يک تصميم 

منطقي بگيرم.«
   استثنا نداریم

غيبت ابوالفض��ل يعقوبي که در س��ال 2018 در تمام��ي رقابت هاي 
گرندپري حضور داشت از جمله مسائل بحث برانگيز مسابقات کشوري 
بود که البته با واکنش قاطع سرمربي تيم ملي همراه شد: »بازيکني که 
در اين مسابقات به ميدان نرفته به هيچ عنوان شانسي براي حضور در 
اردوي تيم ملي نخواهد داشت و مسابقات آزاد کشوري مسير ورود به 
تيم ملي خواهد بود. ابوالفضل در خصوص دايل غيبت خود تماس��ي 
با من نگرفته و اطاعي از دايل غيبت او در مسابقات نداريم تا دليلي 

منطقي براي توجيه غيبت او داشته باشيم.«
فريبرز عس��گري همچنين در گفت وگو با مهر اب��راز اميدواري کرد 
بهترين ها به تيم ملي دعوت شوند: »هدف ما انتخاب بهترين نفرات 
براي حضور در مسابقات جهاني است و کسي که از فيلتر انتخابي ها و 
برتري در مسابقات پرتعداد عبور کند، بدون شک شايستگي خود را 
براي حضور در چنين ميدان بزرگي به کادر فني اثبات کرده است. ما 
قدرت اين ريسک را داريم که به جوانان باآتيه اعتماد کنيم و فرصت 
اين ابراز شايستگي را بدهيم و مطمئن هستم پاسخ ازم از اين اعتماد 

را خواهيم گرفت، کمااينکه در بازي هاي آسيايي نيز چنين شد.« 

شيوا نوروزي

خط میاني   نقطه قوت ايران است
  در سه هفته پيش رو به آرامش نياز داريم. 
تنها مس��ئله جام ملت هاي آسيا نيست 
و جامع��ه فوتبال، تمام دس��ت اندرکاران 
از مربيان و بازيکنان گرفته تا مس��ئوان 
فدراسيون و داوران بايد هميشه به دنبال 
اين آرامش باشند. تعادل بسيار خوبي در 
خط ميان��ي تيم ملي داري��م. از ترابي که 
ش��ايد جوان ترين بازيکن ما باشد گرفته 
تا اش��کان دژاگه باتجربه، ج��زو بهترين 
بازيکنان ما هستند که در خط مياني قرار 
دارند. کي روش در ميانه زمين نبايد نگراني داش��ته باشد و در مجموع 
تيم ملي ايران صاحب کمربند قوي مياني است. اين موضوع نقطه قوت 
تيم کي روش است. هر کدام از اين بازيکنان قابليت بازي در پست هاي 
مختلف را دارند و مي توانند هم در خط حمله و هم در خط دفاع به کار 
گرفته شوند، مثل احمد نوراللهي و روزبه چشمي و حتي وحيد اميري. 
کي روش در خط حمله طبق معمول به کساني فرصت داده که به آنها 
اعتماد دارد و مي داند  فرامينش را گوش مي دهند. لحظه از دست دادن 
توپ براي کي روش بسيار مهم است و در بازي ها مشخص بود که براي 
اين لحظه تمرين کرده اند. در اين زمين��ه، طارمي و انصاري فرد خوب 
عمل مي کنند و زود به ميانه زمين بازمي گردند تا در تصاحب دوباره توپ 
به ساير بازيکنان کمک کنند. بازي بدون توپ تيم ملي بسيار منظم و 
تأثيرگذار است و تأثير بازيکني که بدون توپ است از تأثير بازيکن با توپ 
بيشتر است. اين درس بزرگي است که کي روش به فوتبال ايران داده و 
اين موضوع را در دو جام جهاني اخير به نمايش گذاشته است. ما از روي 
بخت و اقبال به اين موفقيت ها دست پيدا نکرده ايم و قطعاً برنامه اي پشت 
تمام اينها بوده است. هر تيمي که در اين مسابقات قهرمان شود از نظر 
ارتباطي در سطح باايي قرار دارد، به خصوص ارتباط غيرکامي. بايد 
بازيکنان همدلي و همخواني داشته باشند. در غير اين صورت کار بسيار 
سخت خواهد شد. اگر بهترين مربي دنيا را هم روي نيمکت داشته باشيد، 
او نمي تواند معجزه کند اما ارتباطات قوي مي تواند بسياري از ضعف ها را 
بپوشاند. بازي نخست ما مقابل يمن فوق العاده مهم است و بايد قدم اول 
را خوب برداريم. اين تيم اصًا حريف ضعيفي نيست و نبايد ملي پوشان 

خود را در اين بازي از پيش برنده بدانند. 

 تست اطاعات عمومي از بازيکنان منچستر!
اوله گونار سولسشر، سرمربي موقت منچستريونايتد نشان داده که 
عاقه زيادي به کپي کردن برنامه هاي معروف سرالکس فرگوسن، 
سرمربي افسانه اي شياطين س��رخ در اين تيم دارد و در اين راستا 
قص��د دارد با برگزاري دوباره ش��ب هاي معروف ب��ه کوئيزنايت که 
از برنامه هاي مش��هور س��رالکس در اين تيم بوده به افزايش اتحاد 

بازيکنان يونايتد کمک کند. 
يک منبع نزديک به باش��گاه يونايتد به روزنامه سان انگليس گفته 
اس��ت: »اوله مي خواه��د بازيکنان با ه��م و در کنار هم باش��ند، نه 
اينکه در اتاق هاي هت��ل تنها بمانند و با تبلت هايش��ان بازي کنند 
يا در ش��بکه هاي اجتماعي بگردند.« اين منبع با اشاره به بازگشت 
کوئيز نايت هاي س��رالکس به باش��گاه عنوان کرده اس��ت: »مايک 
فان به يونايتد بازگش��ته، کس��ي که از بنيانگذاران کوئيزنايت در 
زمان سرالکس بود. او و سرالکس عاش��ق اطاعات عمومي بودند و 
رقابت هايي که شب ها درباره اطاعات عمومي بين بازيکنان برگزار 
مي شد خيلي جدي بود. بچه هاي تيم حاا می دانند که بايد اطاعات 

عمومي شان را باا ببرند.«

در حالي که فضاي 
کش��تي ايران با 
ش��روع تمرينات 
تيم هاي ملي آزاد و فرنگي زير نظ��ر مربيان آرام به 
نظر مي رس��د، اما در اتحاديه جهاني کشتي اوضاع 
چندان به سود ايران نيست. روس ها به واسطه نفوذ 
ديرينه  در اتحاديه جهاني کش��تي و تأثيرگذاري بر 
روند برنامه ريزي اين اتحاديه، اين بار از فقدان رياست 
فدراسيون در ايران و همچنين عدم وجود نماينده 
در جلسات اتحاديه نهايت اس��تفاده را برده اند و در 
اولين اقدام ميزباني مس��ابقات جام جهاني کشتي 
آزاد را به بهانه واهي عدم حضور ايران در اين رقابت ها 
از کشورمان گرفته اند. روس ها براي رسيدن به اين 
هدف ابتدا با ابي گري تصميمي را در اتحاديه جهاني 

کشتي به تصويب رساندند که مطابق آن فقط پنج 
تيم برتر رقابت هاي جهاني مجارستان مي توانند در 
مسابقات جام جهاني شرکت کنند و بعد از آن به اين 
بهانه که ايران نتوانسته جايي در بين پنج تيم برتر 
رقابت هاي مجارستان داشته باشد، ميزباني مشهد 
را با ابي گري از آن خود کرده اند. حاا اما با گذشت 
کمتر از 20 روز از اين اتفاقات، اتحاديه جهاني کشتي 
در نامه اي به فدراسيون کشتي کشورمان از ايران براي 

حضور در جام جهاني کشتي به ميزباني روسيه دعوت 
به عمل آورده اس��ت، دعوتي که به وضوح مي توان 
ردپاي روس ها را در آن مشاهده کرد. روس ها حاا 
که بابت اخذ ميزباني خيالي شان راحت شده و دوباره 
رأي و نظر خود را به کرسي نشانده اند، خواهان حضور 
ايران در اين مسابقات شده اند. بي ترديد از همين حاا 
مي توان به اعمال نظر و  نفوذ آنها در داوري مسابقات 
اطمينان داش��ت. به اين ترتيب فدراسيون کشتي 

بدون رئيس ايران در موقعيت بسيار حساسي قرار 
گرفته است. شرکت در اين مسابقات به منزله کوتاه 
آمدن در برابر زياده خواهي هاي روزافزون فدراسيون 
کشتي روسيه اس��ت. به نظر مي رس��د فدراسيون 
کشتي حاا که به قول حميد بني تميم، سرپرست 
فدراسيون در نامه اي خواستار شفاف سازي اتحاديه 
جهاني کشتي در خصوص اين تغيير موضع شده، 
بهتر است با قاطعيت پيگير اخذ مجدد ميزباني اين 
مسابقات هم باشد، مسئله اي که حق مسلم کشتي 
ايران اس��ت و بازگرداندن آن نياز به قاطعيت دارد. 
آنچه مسلم اس��ت اينکه هم روس ها و هم اتحاديه 
جهاني کش��تي خوب مي  دانند که غيبت ايران در 
جام جهاني کشتي آزاد چه ضربه اي به اين رقابت ها 
خواهد زد. بنابراين حاا اين فرصت براي کشتي ايران 
مهياست که اعتراض خود را با عدم پذيرش حضور 
در رقابت ها بنا به شرط ميزباني به آنها اعام کند تا 
هم روس ها دست از شيطنت بردارند و هم اتحاديه 
جهاني کشتي قدري از تصميمات يک جانبه خود به 

سود روس ها فاصله بگيرد.

فرصت کشتي 
براي پاسخ محکم به روس ها
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» کیا«ی  کارآفرين به دانشگاه تهران رفت
هفته گذش��ته دانش��گاه تهران يک مهم��ان فوتبالي داش��ت. مهدي 
مهدوي کيا، ستاره سابق فوتبال ايران به عنوان يک کارآفرين اجتماعي 
در ميان دانشجويان دانشکده حضور يافت. کيا در اين حضور توضيحاتي 
را درباره آکادمي کيا ارائه داد: »اين آکادمي ايراني که با بازيکنان زير 11 
سال تشکيل شده، زمين تمريني مخصوص خود را در جنوب شهر تهران 
داش��ته و بازيکنان را با حمايت وزارت آموزش و پرورش استعداديابي 
کرده، ساخته و به تورنمنت هاي معتبر مي برد تا آنها صاحب تجربيات 
بزرگي شوند و حتي بتوانند اسکلت تيم هاي ملي نوجوانان و جوانان ما را 
بسازند.« اين ستاره فوتبال با راه اندازي مدرسه فوتبال براي کساني که 
صرفاً نه استعداد و فقط عاقه به فوتبال دارند، درآمد کسب کرده و آن را 
براي آکادمي کيا هزينه مي کند. در پايان اين نشست  دکتر غامحسين 
حسيني نيا، رئيس دانشکده نشان دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران 

را به کيا اهدا کرد. 

مرتضي محصص

کارشناس فوتبال

کاراته دوباره به فرجي اطمینان مي کند
 اجراي قانون منع به کارگيري بازنشسته ها هرچند با سروصداي 
زيادي همراه ب��ود، اما بعد از گذش��ت تقريباً يک م��اه و حاا که 
گردوخاک حاش��يه ها فرو نشس��ته، مي ت��وان ديد آنه��ا که بايد 

مي رفتند هنوز سر کار خود حاضرند و برخي که متعهد، مسئوليت پذير 
و قانون پذير بودند، به رغم اينکه شرايط ماندن و کار کردن  داشتند 
به قانون  گردن نهادند و رفتند. يک��ي از مديران موفقي که بنا بر 
اجراي اين قانون استعفا داد و رفت محمدصادق فرجي، رئيس 
فدراسيون کاراته بود. رئيسي که کاراته را طي چند سال گذشته 
چنان مديريت و پش��تيباني کرد ک��ه ثم��ره آن را مي توان در 
درخشش ملي پوشان ايران در رقابت هاي آسيايي و جهاني ديد. 
کاراته اي که حاا مي تواند يکي از اضاع مهم و مدال آوري ايران 

در رقابت هاي المپيک باشد. در اين ميان،  اما خبر خوبي که 
شنيده مي شود اينکه فرجي موفق به اخذ نامه بازگشت به 
کار خود از ديوان عدالت اداري شده است. بر اين اساس 
او م��دارک خود را براي ش��رکت در انتخابات رياس��ت 
فدراسيون کاراته تحويل داده است. اتفاق خوبي که اگر 
با رأي مثبت مجمع عمومي فدراسيون اين رشته همراه 
شود، مي تواند باعث رشد بيشتر و بابرنامه تر کاراته شود. 
نبايد فراموش کرد که کاراته عاوه بر حمايت و بودجه ، 
به مديريت درس��ت و برنامه ريز هم نياز دارد. فرجي 
در طول دوران رياس��تش بر کارات��ه در اين دو مورد 
توانمندي هاي خود را نش��ان داد و حاا که مي تواند 
دوباره در اين س��مت مش��غول به کار ش��ود به نظر 

مي رسد کاراته بايد به او دوباره اطمينان کند.

امیدوارم  فوتبال با قهرماني مردم را شاد کند
آغ��از         بازتاب 
رقابت هاي 
جام ملت هاي آسيا حال و هواي ورزش قاره 
کهن را بيش از پيش فوتبالي کرده است. 
در اين راستا کشور ما نيز مستثنا نيست و 
اين روزها همه به نوعي پيگير اخبار تيم 
ملي و ج��ام ملت هاي آس��يا هس��تند. 
قهرمانان ورزشي ايران هم که خود را براي 
حضور در مسابقات مهم بين المللي آماده 
مي کنند از تيم ملي توقع موفقيت دارند. 
حسن يزداني، قهرمان کشتي آزاد جهان و 

المپيک، شاخص ترين ورزشکاري است که در اين 
خصوص صحبت کرده اس��ت. يزداني که خود را 
براي مس��ابقات پيش رو در س��ال 2019 آماده 
مي کند، مي گويد: »اميدوارم بچه هاي تيم ملي 
فوتبال با ياري خدا بهترين نتيجه را کسب کنند و 
باعث شادي دل مردم شوند. من طرفدار تيم ملي 
هستم و بازي هاي ملي را دنبال مي کنم. البته اين 
اتفاق فقط در زمان اوقات فراغت رخ مي دهد، واا 
حضور در تمرينات آماده س��ازي کش��تي تقريباً 
فرصت کمي براي ما باق��ي مي گذارد. با اين حال 

براي تيم ملي فوتبال آرزوي موفقيت مي کنم.«

حامد قهرمانی 
  چهره 

فريدون حسن
   کشتی 



بسياري از افرادي كه مرتكب قتل مي شوند 
پس از حادثه از محل متواري مي شوند. آنها 
در بهترين حالت به مدت چند س�ال موفق 
مي شوند به دور از چشم پليس براي خودشان 
به صورت مخفيانه زندگي كنن�د اما تجربه 
نشان داده است كه دس�ت قانون سرانجام 
گريبان اين افراد را خواهد گرفت. در جريان 
يك�ي از پرونده هاي قتل كه يك س�ال قبل 
اتفاق افتاد، عام�ل حادثه موفق ب�ه فرار از 
دس�ت پليس ش�د اما مأموران موفق شدند 
مخفيگاه او را در شهرستان گرمسار شناسايي 
كنند. وقت�ي مأم�وران وارد مخفيگاه متهم 
ش�دند موفق ش�دند هم اتاق�ي او را كه وي 
هم از قات�ان فراري ب�ود بازداش�ت كنند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۶:۲۰ شانزدهم 
آبان   سال گذشته قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كانت��ري ۱۷۹ خليج ف��ارس از قتل 
مرد جواني با خبر و هم��راه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم 
جنايي در بيمارس��تان فياض بخش با جس��د 
مرد 3۲ س��اله اي به نام شمس روبه رو شدند كه 
با اصابت چند گلوله به قتل رسيده بود. نخستين 
بررسي  ها نشان داد مقتول لحظاتي قبل در مسير 
شرق به غرب بزرگراه آزادگان، خروجي اتوبان 
خليج  فارس با ش��ليك چند گلوله مرد آشنايي 
روبه روي چش��مان فرزند خردس��الش زخمي 
شده كه پس از انتقال به بيمارستان بر اثر شدت 
خونريزي فوت مي كند.  پس��ر دايي مقتول كه 
شاهد حادثه خونين بود، گفت: ساعت ۱۵ عصر 
بود كه با پسر عمه ام ) شمس ( تماس گرفتم و به او 
گفتم كه در قهوه خانه اي حوالي آزادگان منتظر 
او هستم تا با هم قليان بكشيم. دقايقي بعد پسر 
عمه ام با پسر سه ساله اش به قهوه خانه آمدند. در 
حال قليان كش��يدن بوديم كه تلفن همراهش 
زنگ خورد و گف��ت بايد به خانه اش ب��رود و با 
خودروي ۲۰۶ او به طرف خانه اش به راه افتاديم 

كه در ميان��ه راه گفت با يكي از بس��تگانش در 
بزرگراه آزادگان قرار دارد. او خودرو را در نزديكي 
بزرگراه خليج فارس نگه داشت و از خودرو پياده 
شد و گفت من و پسرش داخل خودرو منتظر او 
بمانيم . پس از اين خ��ودروي پژو ۲۰۷ كنارش 
توقف كرد كه متوجه ش��دم راننده آن شاهرخ 
از بستگان نزديك همسرش است.  آنها در حال 
حرف زدن بودند كه صداي شليك دو گلوله به 
گوشم رسيد و ديدم كه پسر عمه ام زخمي شد. 
شمس در حالي كه خونين بود سنگي برداشت و 

به شيشه خودروي ۲۰۷ زد كه شاهرخ از خودرو 
پياده شد و چند تير ديگر به طرف او شليك كرد 
و به سرعت از محل گريخت. پس از آن خودم را 
به سرعت به او رس��اندم و جسد خونينش را به 
بيمارستان بردم اما متأسفانه او فوت كرد.  همسر 
مقتول هم در تحقيقات پليسي در ادعايي گفت: 
شاهرخ از بستگان نزديك من بود و مدتي قبل از 
او مقداري پول براي خريد خانه قرض گرفتيم و 
همين موضوع باعث اختاف ما شد. او ۲۰ دقيقه 
قبل از حادثه ب��ا من تماس گرف��ت و گفت به 

شوهرم بگويم كه پولش را پس دهد و من هم با 
شوهرم تماس گرفتم كه با هم قرار گذاشته بودند 
حرف بزنند اما نمي دانم چرا او شوهرم را به قتل 
رساند.  بررسي هاي مأموران پليس حكايت از اين 
داشت شاهرخ از مجرمان سابقه داري است كه در 
زمينه خريد و فروش مواد مخدر هم فعاليت دارد. 
همچنين مشخص شد وي پس از قتل به مكان 

نامعلومي گريخته است. 
هم اتاقي قاتل فراري هم قاتل فراري بود 

تحقيقات مأموران نشان داد قاتل هر چند وقت 
يكبار براي ف��رار از دام مأموران مخفيگاهش را 
تغيير مي دهد تا اينكه چن��د روز قبل مأموران 
در بررس��ي های تخصصي مخفي��گاه وي را در 
شهرستان گرمسار استان س��منان شناسايي 
كردند. مأموران سپس با گرفتن نيابت قضايي 
از قاضي منافي آذر ش��امگاه جمع��ه وي را در 
مخفيگاه��ش دس��تگير كردند.  مأم��وران در 
مخفيگاه مته��م كه خانه اي اج��اره اي بود مرد 
ديگري را هم به نام ابراهيم دستگير كردند كه 
مشخص شد وي هم اتاقي او است. در حالي كه 
ابراهيم مدعي بود به صورت اتفاقي با قاتل فراري 
آشنا و هم اتاقي شده است، بررسي هاي مأموران 
نشان داد ابراهيم هم قاتل فراري است كه شامگاه 
يك شنبه ششم اسفند سال گذشته در نزديكي 
قهوه خانه اي حوالي يافت آباد در جنوب تهران 
در درگيري، پسر عموي ۲۵ ساله اش را با چاقو 
به قتل رسانده و از محل گريخته است.  مأموران 
دريافتند ابراهيم كه قاچاقچي مواد مخدر است 
روز حادثه پس��ر عمويش را كه رقيب او بوده و 
از قبل هم به خاطر خري��د و فروش مواد مخدر 
اختاف داشته اند با ضربات متعدد چاقو به قتل 
مي رس��اند و از آن روز به بعد فراري مي شود تا 
اينكه شاهرخ مدتي بعد از قتل يكي از بستگانش، 
ابراهيم را كه از قبل مي شناخته مي بيند و بدين 
ترتيب دو قاتل فراري هم اتاقي مي شوند. دو قاتل 
فراري پس از دستگيري براي تحقيقات بيشتر به 

اداره دهم پليس آگاهي تهران منتقل شدند. 

متهمان تحت تعقیب در جریان خرید و فروش مواد مخدر مرتکب قتل شده بودند
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كارگر و كارفرما قتل را گردن هم انداختند
مردي كه در جريان رقابت كاري ش�ريك خود 
را به قتل رس�انده در جلس�ه محاكم�ه قتل را 
به گ�ردن كارگر خ�ود انداخت. م�رد كارگر هم 
مدعي ش�د كه نقش�ي در جريان قتل ن�دارد و 
كارفرم�اي او مرتك�ب جناي�ت شده اس�ت. 
 ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، بيس��ت و پنج��م 
ارديبهشت سال ۹۵، مأموران پليس ورامين از ناپديد 
شدن مرد جواني به نام كريم باخبر شدند. با اعام اين 
خبر، تحقيقات براي يافتن مرد جوان آغاز شد تا اينكه 
خبر رسيد حوالي شهر جس��د سوخته مرد جواني 
كشف شده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني و 
تشخيص هويت، مشخص شد جنازه متعلق به همان 

مرد جواني است كه اعام مفقودي شده بود. 
به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد در دستور 
كار قرار گرفت و در اولين گام از تحقيقات مشخص 
ش��د مقتول كه مردي افغان بود با يكي از دوستان 
ايراني اش به نام عرشيا اختاف داشته است. به اين 

ترتيب مرد ايراني به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار 
گرفت و هفت ماه بعد از كشف جسد بازداشت شد. 
مرد جوان در بازجويي ها جرمش را انكار كرد تا اينكه 
در مراحل بعدي عرشيا به قتل كريم اعتراف كرد و 
گفت: او رقيب كاري ام ب��ود و مدتي با هم اختاف 
داشتيم به همين خاطر نقشه قتل او را كشيدم و با 
همدستي يكي از كارگرانم او را به قتل رساندم. متهم 
در شرح ماجرا گفت: »سال ها با مقتول شريك بودم 
و در سوله اي در ورامين كار مي كردم. چند ماه قبل 
از حادثه به اختاف حس��اب خورديم و نتوانستيم 
مشكلمان را حل كنيم. اين گذشت تا اينكه قبض 
آب و برق آمد و از آنجائيكه كريم فكر مي كرد به او 
بدهكارم از من خواست آن را بپردازم. قبول نكردم 
و همين بهانه اختافي ديگر ش��د. « متهم در ادامه 
گفت: »قبض آب و برق را نه من پرداخت كردم و نه 
كريم به همين دليل اخطار آمد و قرار بود آب و برق 
سوله قطع شود. كنار همه اين اختاف ها مقتول به 

تازگي دستگاهي خريده بود و در كارش پيشرفت 
خوبي داشت. درآمدش از دستگاه زياد شده بود به 
همين دليل به او حسادت مي كردم تا اينكه تصميم 
گرفتم او را به قتل برسانم. « متهم در خصوص قتل 
گفت: »روز حادثه با كارگرم به نام حامد به سوله رفتم 
و وقتي با كريم صحبت كردم با هم درگير ش��ديم. 
در آن درگيري از حامد خواس��تم او را سوار ماشين 
كنيم و به مكان خلوتي ببري��م. مقتول را به اطراف 
شهر برديم و سپس با يك بند او را خفه كرديم. وقتي 
مقتول از نفس افتاد جسد را سوزانديم و بقاياي جسد 
را دفن كرديم. س��پس اموال او را سرقت كرديم تا 
ردي نماند.« با اقرارهاي متهم، كارگر وي بازداشت 
شد و به جرمش اقرار كرد. سپس دو متهم به اتهام 
مباشرت در قتل، جنايت بر ميت و سرقت روانه زندان 
شدند و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي 
به پرون��ده، اولياي دم كه پدر و م��ادر مقتول بودند 

درخواست قصاص كردند س��پس دو متهم خاف 
اظهارات در دادس��را قتل را گردن ه��م انداختند و 
جرمش��ان را انكار كردند. بنابراين هيئت قضايي با 
توجه به اظهارات دو متهم آنها را از قصاص معاف و 
به پرداخت ديه محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي 
كشور فرستاده شد اما به دليل نقص در تحقيقات 
پرونده بار ديگر به همان شعبه ارجاع داده شد.  صبح 
ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه قرار 
گرفت و اولياي دم بار ديگر درخواست قصاص كردند. 
سپس عرشيا در جايگاه قرار گرفت و با انكار جرمش 
قتل را گردن كارگرش انداخت. در ادامه كارگر وي 
نيز در جايگاه قرار گرفت و با انكار جرمش گفت: »من 
كارگر عرشيا بودم. روزي از من خواست مقتول را به 
اطراف سوله ببريم. وقتي به محل خلوتي رسيديم از 
ماشين پياده شديم. سپس عرشيا از من خواست تا 
دست هاي مقتول را بگيرم و خودش با يك بند او را 

خفه كرد.« در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

 كاهبرداري 100 میلیاردي
 از متقاضیان دریافت وام

س�ختگيري بيش از حد بانك ها ب�راي ارائه 
تسهيات به ش�هروندان زمينه فعاليت هاي 
مجرمانه بس�ياري را براي تبه�كاران فراهم 
مي كند. بسياري از شهروندان سرخورده از اين 
سختگيري هاي بي مورد به افراد و شركت هايي 
اعتماد مي كنند كه اندك سرمايه هايشان را 
هم از دس�ت آنها خارج مي كنند. يكي از اين 
افراد تبهكار مرد 34 س�اله اي به نام احسان 
است كه با فريب متقاضيان دريافت وام بيش 
از يكصد ميلي�ارد تومان به جيب زده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شكايت هاي 
مشابهي عليه متهم 34 س��اله كه  احسان. ع نام 
دارد به پايگاه س��وم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گزارش ش��د. بررسي ش��كايت هاي مطرح شده 
نشان داد كه احسان از مجرمان حرفه اي است كه 
با تأسيس شركت هاي كاغذي در زمينه پرداخت 
وام، مشتريان را فريب داده و از آنها كاهبرداري 
مي كند. يكي از ش��اكيان گفت: مدتي بود كه به 
دنبال تهي��ه يك وام يك ميلي��ارد توماني بودم. 
بانك ها اما شرايط سختي براي پرداخت داشتند 
و درصد اقساطشان باا بود. بعد از تحقيق متوجه 
تبليغات يك شركت ارائه دهنده وام در روزنامه ها 
و فضاي مجازي شدم، براي همين با دفتر شركت 
تماس گرفتم و بعد از پرس��يدن شرايط اعطاي 
وام، راهي دفتر شركت شدم. در آنجا با چند نفر 
از مشاوران اعطاي وام كه دختران جواني بودند 
حرف زدم. يكي از مش��اوران گفت شركت وام را 
به من پرداخت مي كند و من هم يك سال بعد از 
دريافت وام به شركت مراجعه كرده و وام را تسويه 
مي كنم. بعد از قبول ش��رايط دريافت وام، سند 
خانه و كپي اوراق هويتي ام را در اختيار مشاوران 
شركت گذاشتم و منتظر ماندم تا پول به حسابم 
واريز شود. مدتي از موعد تعيين شده براي واريز 

وام گذشت اما خبري از پول نبود براي همين با 
شركت تماس گرفتم اما كسي گوشي را برنداشت. 
نگران ش��دم و خودم را به دفتر شركت رساندم. 
وقتي به ش��ركت رس��يدم چند نفر آنجا تجمع 
كرده بودند. علت را كه سؤال كردم گفتند كه مدير 
شركت كاهبردار بوده و فرار كرده است. شاكي 
ادامه داد: اين پايان ماجرا نبود؛ چراكه چند روز 
بعد مدير حقوقي يكي از بانك ها به در خانه مان 
مراجعه كرد و گفت كه بان��ك خانه ام را مصادره 
كرده است. علت را كه س��ؤال كردم گفت من از 
بانك وام كان گرفته ام و سند خانه ام هم گروي 
بانك است و از آنجا كه اقساط را پرداخت نكرده ام 

بانك ملزم به مصادره كردن خانه شده است!

شاكي ادامه داد: بعد از تحقيق متوجه شدم كه 
مدير ش��ركت س��ند خانه ام را به همراه اوراق و 
مبايعه نامه اي كه در اختيارش��ان گذاشته بودم 
در گرو بانك گذاش��ته و به نام م��ن وام كاني 
گرفته و ب��دون اينكه اقس��اط را پرداخت كند 
متواري شده است.  بعد از مطرح شدن شكايت 
كارآگاهان پليس متوجه شدند كه مرد فريبكار 
از افراد زيادي به همين شيوه كاهبرداري كرده 
اس��ت. او بعد از داير كردن شركت پرداخت وام 
چند منشي خانم استخدام مي كرد و با تبليغات 
گسترده در روزنامه ها و فضاي مجازي متقاضيان 
وام را فريب داده و با اس��تفاده از اسناد ملي آنها 
وام كان گرفته و ناپديد مي ش��د. متهم بعد از 

آن با داير كردن شركت در محلي تازه دوباره به 
فعاليت مجرمانه اش ادامه مي داد.  در حالي كه 
هر روز بر تعداد شاكيان اضافه مي شد كارآگاهان 
پليس موفق شدند آخرين مخفيگاه احسان را در 
خيابان نلسون ماندا شناسايي و او را بازداشت 
كنند.  متهم در بازجويي ها به كاهبرداري هاي 
ميلياردي اعتراف كرد و گفت: بعد از راه اندازي 
ش��ركت كاغذي ش��روع به تبليغات گس��ترده 
براي پرداخت وام ۵۰۰ ميلي��ون تا يك ميليارد 
تومان ب��ا بازپرداخت يك س��اله در روزنامه ها و 
فضاي مج��ازي مي كردم. وقت��ي متقاضيان به 
دفترم مي آمدند اسناد ملكي شان را مي گرفتم 
و با اوراق هويتي آنه��ا وام هاي كان مي گرفتم. 
در مرحله بع��د كه موعد پرداخت اقس��اط فرار 
مي رسيد شركت را تعطيل مي كردم و در محل 
ديگري فعاليت خودم را شروع مي كردم. بانك 
هم با افزايش بدهي اقساط به سراغ مالك اسناد 

مي رفت و خانه هايشان را مصادره مي كرد. 
در ش��اخه ديگ��ري از تحقيق��ات كارآگاهان با 
بررس��ي حس��اب هاي بانكی احس��ان متوجه 
ش��دند برآورد اوليه ارزش مالي پرونده بيش از 
يكصد ميليارد تومان اس��ت كه تحقيقات براي 
شناسايي شاكيان پرونده در جريان است.  سردار 
عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: متهم از ش��ركت هاي كاغ��ذي با عناوين 
مختلف براي كاهبرداري هاي خود اس��تفاده 
مي كرد. يكي از شركت هايي كه متهم از آن براي 
دهها كاهبرداري استفاده كرده است شركتي 
به نام جامع��ه هدف دار اس��ت. بنابراين افرادي 
كه به اين ش��يوه از آنها كاهبرداری شده است 
براي طرح شكايت و پيگيري پرونده خود به اداره 
چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ در خيابان 

وحدت اسامي مراجعه كنند. 

زوج شيشه اي كه س�وار بر موتورس�يكلت هوندا اقدام به سرقت گوشي 
تلف�ن هم�راه در نق�اط مختل�ف ته�ران مي كردند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده همزمان با طرح ش��كايت هاي مشابه درباره 
س��رقت هاي گوش��ي تلفن همراه توس��ط زن و مردي موتور س��وار روي ميز 
كارآگاهان پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. براساس اوراق 
پرونده ش��اكيان در نقاط مختلف تهران از جمله خيابان ه��اي نواب، انقاب، 
سي متري جي و ميدان حر هدف سرقت از سوي زن و مرد موتور سوار قرار گرفته 
بودند. يكي از ش��اكيان گفت: در حال عبور از خيابان سي متري جي مشغول 
حرف زدن با گوشي تلفن همراهم بود كه ترك نشين يك موتورسيكلت هوندا 
كه زن جواني بود گوشي ام را قاپ زد. خواس��تم پاك موتور را يادداشت كنم 
كه متوجه شدم پاك آن مخدوش شده است.  كارآگاهان پليس بعد از بررسي 
شكايت هاي مطرح شده موفق شدند مخفيگاه زن و مرد سارق را در سه راه مقدم 
شناسايي و آنها را بازداشت كنند. نيما و س��ارا كه زن و شوهر بودند به سرقت 
بيش از ۵۰ گوشي تلفن همراه اعتراف كردند. نيما كه از مجرمان سابقه دار بود 
مدعي شد كه همسرش او را مجبور به ارتكاب سرقت كرده است. او گفت: ما هر 
دو به مصرف شيشه اعتياد داريم و براي تهيه مواد يا هزينه زندگي پول نداشتيم 
براي همين مجبور به سرقت شديم. نيما گفت: من شش ماه قبل بعد از تحمل 
چند ماه حبس از زندان آزاد شدم. از آن زمان بود كه به پيشنهاد همسرم سريال 

سرقت هايمان را شروع كرديم تا اينكه بازداشت شديم. 
سرهنگ كارآگاه عزيز خاني، فرمانده پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات بيشتر از دو متهم به دستور قاضي شعبه دهم بازپرسي ناحيه 

دهم دادسراي تهران در پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران ادامه دارد. 

 اعتراف زوج موتورسوار 
به سرقت گوشي هاي تلفن همراه

دو مج�رم س�ابقه دار ك�ه ب�ا در دس�ت داش�تن ش�اه كلي�د ب�ه 
مغازه ه�اي س�طح ش�هر دس�تبرد مي زدن�د هن�گام كش�يدن 
قلي�ان در يك�ي از قهوه خانه ه�اي ش�هر بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل ش��كايت هاي مشابهي درباره سرقت 
از مغازه هاي مختلف در س��طح ته��ران به مأموران پليس گزارش ش��د. 
بررس��ي هاي كارآگاهان پايگاه هش��تم پليس آگاهي ته��ران كه مأمور 
رسيدگي به پرونده شده بودند نشان داد كه هيچ كدام از مغازه ها به دوربين 
مداربسته مجهز نيس��ت. مأموران احتمال دادند كه سارقان از قبل محل 
سرقت را شناسايي و نيمه شب به محل دستبرد زده بودند. همه شاكيان 
به پليس گفته بودند كه صبح بعد از گش��ودن در مغازه متوجه سرقت از 
محل شده بودند. تحقيقات هم حكايت از اين داشت كه سارقان با در دست 
داشتن كليد مغازه مرتكب سرقت شده اند.  در حالي كه شكايت هاي مشابه 
همچنان به كانتري هاي شهر گزارش مي ش��د كارآگاهان پليس موفق 
شدند عامان سرقت را كه شهرام3۰ ساله و نويد ۲۵ ساله بودند شناسايي 
و ۲8 آبان ماه آنها را هنگام كشيدن قليان در يكي از قهوه خانه هاي چهارراه 
سيروس بازداشت كنند. در اولين بررسي ها معلوم شد كه هر دو متهم از 
مجرمان سابقه دار هستند كه قبًا به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده 
و به زندان افتاده بودند.  شهرام گفت: شغل من كليد سازي است و مهارت 
زيادي در گشودن قفل دارم. از سه سال قبل بود كه همراه همدستم نويد 
شروع به سرقت از مغازه ها كرديم. ما با موتور در نقاط مختلف شهر پرسه 
مي زديم و مغازه هايي كه مجهز به دوربين مداربس��ته نبود را شناسايي 
مي كرديم. بعد از آن نيمه شب به محل بر مي گشتيم و من در چشم بر هم 
زدني قفل مغازه را باز مي كردم و سپس لوازم داخل آن را سرقت مي كرديم. 
بعد از آن اموال سرقتي را به سه مالخر مي فروختيم.  بعد از اعتراف دو متهم 
بود كه سه مالخر بازداشت شدند و از مخفيگاه آنها مقداري از لوازم سرقت 
شده كشف شد.  فرمانده پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: از 
آنجا كه سرقت ها بدون تخريب صورت گرفته است بسياري از شاكيان از 
شاگردان خود به اتهام سرقت شكايت كرده بودند. وي ادامه داد: با اعتراف 
سارقان تعدادي از مالباخته ها شناسايي شدند. وي گفت: تحقيقات براي 
شناسايي جرائم بيشتر دو متهم به دس��تور قاضي شعبه هفتم بازپرسي 

ناحيه 34 تهران در پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 دزدان كلیدساز با شاه كلید
 به سرقت مي رفتند

رد پاي سارق متجاوزي كه در جريان سرقت به 10 كودك و 
دو زن تعرض كرده در پرونده هاي ديگر هم بررسي مي شود . 
به گزارش خبرنگار ما، متهم بيشتر طعمه هاي خود را كه 
كودكان بودند از جنوب تهران انتخ��اب مي كرد و زماني 
كه متوجه مي شد كودكي در خانه شان تنها است به بهانه 
اينكه به پدر كودك بدهي دارد وبراي او پول آورده اس��ت 
وارد خانه مي شد و با تهديد چاقو دس��ت و پاي كودك را 
مي بس��ت و پس از تعرض طاها و پول هاي آنها را سرقت 
مي كرد. متهم در حالي كه به ۱۰ ك��ودك و دو زن پس از 
سرقت تعرض كرده  بود از سوي مأموران به دستور قاضي 
شهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران شناسايي 

و دستگير شد.  
بررسي ها نشان داد اولين شكايت ها از متهم شيطان صفت به 
جرم سرقت و آزار و اذيت كودكان از دو ماه پيش مطرح شده 
و در دستور كار مأموران پليس قرار گرفته است.  همچنين 
مشخص شد متهم كه مرد 3۲ س��اله اي به نام عارف است 
داراي چندين فقره سابقه كيفري است كه حدود چند ماه 
قبل از زندان آزاد مي ش��ود اما مدتي بعد به خاطر اعتياد به 
مواد مخدر شيشه به مدت پنج ماه در كمپي براي ترك اعتياد 
بستري مي شود و در نهايت دو ماه قبل پس از بيرون آمدن از 
كمپ جرائم سريالي خود را آغاز مي كند.  همچنين تحقيقات 
مأموران حكايت از اين داشت متهم هر بار لباس هاي خود را 
عوض مي كرده و لباس هاي جديدي مي پوشيده و در بعضي 
از سرقت ها براي اينكه شناسايي نشود از كاه گيس استفاده 
مي كرده است. وي در يك مورد هم اشتباهي براي سرقت 
وارد مهد كودكي مي شود و وقتي با مقاومت مربي مهد روبه رو 
مي شود با زخمي كردن وي از محل فرار مي كند.  در حالي كه 
تحقيقات از متهم براي شناسايي قربانيان اين حادثه ادامه 
دارد مأموران به رد پاي متهم در چند پرونده ديگر كه براي 
خانواده هايي در خيابان غربي تهران رخ داده اس��ت روبه رو 
شدند كه نشان مي دهد متهم در خيابان هاي غربي تهران 

هم دست به جنايت زده است.

 ردپاي سارق متجاوز
 در پرونده هاي تازه

يك پزش�ك اخراج�ي از بيمارس�تان شهرس�تان داراب 
با حض�ور در اين مرك�ز درمان�ي، خس�اراتي وارد كرد كه 
ب�رآورد اولي�ه آن ح�دود 100 ميلي�ون توم�ان اس�ت. 
رئيس بيمارستان امام حسن مجتبي )ع( شهر داراب به ايرنا گفت: 
اين پزشك پنج ماه قبل به دليل برخي موارد نامطلوب در عملكرد، 
اخراج شده بود. دكتر فرزين بابايي ادامه داد: اين فرد روز جمعه 
۱4 دي ماه جاري پس از بحث لفظي با كاركنان بيمارستان در 
اين روز تعطيل، چند دس��تگاه نمايش��گر رايانه و دستگاه هاي 
ديگر بيمارستان را تخريب كرده و از محل خارج شد كه در جاده 
داراب – ش��يراز بازداشت شد. رئيس بيمارس��تان داراب اظهار 
داشت: پرونده اي براي اين فرد تشكيل شده و در حال پيگيري 
قضايي است. در شبكه هاي اجتماعي گفته شده است كه اين فرد 

مطالبات پرداخت نشده از مهر ۹۶ از اين بيمارستان دارد.

پزشک اخراجي 100 میلیون 
تومان خسارت زد

رانن�ده ي�ك دس�تگاه اتوب�وس هن�گام پنچرگي�ري 
ب�ر اث�ر ره�ا ش�دن ج�ك، ج�ان خ�ود را از دس�ت داد. 
س��رهنگ مهدي فضلي عليش��اه، فرمانده انتظامي شهرستان 
ساوجباغ گفت: در پي اعام مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ مبني 
بر فوت راننده يك دستگاه اتوبوس در ش��هر هشتگرد، مأموران 
كانتري مركزي ، براي بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند.  
وي افزود: پس از حضور مأموران در محل مشخص شد، استيك 
سمت شاگرد يك دستگاه اتوبوس شهري كه در مسير هشتگرد – 
ساوجباغ در حال تردد بود پنچر ش��د؛ راننده كه به منظور رفع 
نقص فني اقدام به تعبيه جك در زير اتوبوس و تعويض استيك 
كرده بود به علت شيب جاده، رها شدن ناگهاني جك تعبيه شده و 

قرار گرفتن ديفرانسيل خودرو روي قفسه سينه اش جان باخت.

 مرگ راننده اتوبوس
 با رها شدن جک



رئی�س تش�کیات خودگردان فلس�طین در 
س�خنانی گف�ت ك�ه معامله ق�رن ب�ه پایان 
رس�یده اس�ت و پس از تصمیم امری�کا برای 
انتقال س�فارت خ�ود به ق�دس، دیگر چیزی 
ب�رای مذاكره ك�ردن باقی نمی مان�د. محمود 
عباس گفته در مورد این مسئله كوتاه نخواهد 
آمد، حتی اگر صهیونیس�ت    ها او را بکش�ند.

 
در ش��رایطی كه دونال��د ترام��پ، رئیس جمهور 
امریكا در مرحل��ه نهایی كردن طرح موس��وم به 
معامله قرن برای حل مناقش��ه فلس��طین است، 
فلس��طینی    ها به ش��دت با این طرح كه یكجانبه 
به نفع صهیونیست    ها اس��ت، مخالفت می كنند. 
محمود عباس، رئیس تشكیات خودگردان كه به 
مصر سفر كرده، در دیدار با تعدادی از فرهیختگان 
و اصحاب رس��انه مصری در س��خنانی با اش��اره 
به طرح ترام��پ گفت:»ارتباط خ��ود را با تمامی 
مسئوان امریكایی در پی اصرارشان بر قدس به 
عنوان پایتخت اس��رائیل قطع ك��رده ام«. رئیس 
تشكیات خودگردان فلسطین گفت كه معامله 
قرن تمام شد و در پی اعام قدس از سوی امریكا 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی دیگر چیزی 
وجود ندارد كه درباره آن بتوان گفت وگو كرد. به 
گزارش ش��بكه المیادین، عباس گفت كه حل و 
فصل مسئله فلس��طین جز بر سه محور سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی انجام نخواهد شد. وی توضیح 
داد:»امریكایی    ها درخواست تشكیات خودگردان 
را برای عضویت در یونس��كو نیز ب��ه بهانه اینكه 
كنگره، فلس��طینی    ها را از سال 1987تروریست 

می دان��د، رد كردن��د«. محمود عب��اس در ادامه 
س��خنان خود همچنین گفت ك��ه روابط با رژیم 
صهیونیس��تی بحرانی اس��ت زیرا آنها در احداث 
شهرک های صهیونیست نشین جری تر شده اند. 
اگر این وضعی��ت ادامه یاب��د در روابط مان با آنها 
تجدیدنظر خواهیم كرد و ادامه قانون ش��كنی    ها 
شاید به قطع هرگونه رابطه با آنها بینجامد. رئیس 
تشكیات خودگردان گفت:»سازمان ملل 720 
قطعنامه درباره فلس��طین تصویب كرده كه هیچ 
یک از آنها اجرا نشده اس��ت«. به گزارش روزنامه 
رأی الیوم، عباس تأكید كرد كه هرگز اجازه نخواهد 
داد اعامیه بالفور با نظارت امریكا و امضای انگلیس 
تصویب ش��ود. وی درباره رژیم صهیونیستی هم 

در این دیدار گفت، رهبری فلس��طین عزم خود 
را جزم كرده ت��ا مانع از ادامه مصادره مقدس��ات 
و سرزمین فلسطین توس��ط رژیم صهیونیستی 
ش��ده و به روابطش با این رژیم از زمان توافقنامه 
اس��لو پایان دهد. رئیس تش��كیات خودگردان 
درباره موضع خود نسبت به طرح معامله قرن هم 
گفت:»من 8۳ سال س��ن دارم و مثل یک خائن 
نخواهم مرد. من توان جنگیدن ندارم اما می توانم 
نه بگویم. ما از قدس كوتاه نمی آییم«. معامله قرن 
یا توافق نهایی، طرحی به پیشنهاد دولت امریكا 
و رژیم صهیونیس��تی و حمایت عربستان، برای 
پایان منازعه اس��رائیل با فلس��طین و مقدمه ای 
برای عادی س��ازی روابط اعراب و اسرائیلی است. 

در این طرح، مس��ئله آوارگان ب��ا وطن جایگزین 
در خارج از فلسطین اشغالی حل و حق بازگشت 
آوارگان فلسطینی به كشورشان برای همیشه لغو 
می شود. همچنین بر اساس طرح مذكور، دولت 
فلسطین در نوار غزه و صرفاً در بخش     هایی از كرانه 
باختری تشكیل و وضعیت نهایی قدس و بازگشت 
آوارگان ب��ه مذاكرات بعدی موكول می ش��ود. به 
رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی از سوی دونالد ترامپ، واكنش    هاي 
جهانی را در پی داش��ته اس��ت و حتی متحدان 
اروپایی واش��نگتن هم حاضر به پذیرفتن چنین 

طرح خطرناكی نشده اند. 
  نامه تل آویو به حماس 

در پ��ی تش��دید اختافات بی��ن اح��زاب رژیم 
صهیونیس��تی، بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر 
اسرائیل از طریق مصر از جنبش حماس خواستار 
ادامه آتش بس شده است. به گزارش شبكه المنار، 
در این پیام آمده اس��ت:»اگر در این برهه زمانی 
اسرائیل با فشاری روبه رو شود فرصتی برای مانور 
نخواهد داشت و نتانیاهو تصمیم به پاسخی سخت 
خواهد گرف��ت«. در این نامه تل آوی��و از حماس 
خواس��ته زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در 
اسرائیل، به آرامش در مرزهای فلسطینی اشغالی 
پایبند باش��د. ناتوانی نتانیاه��و در مقابله با توان 
موش��كی گروه های مقاومت در نوار غزه، س��بب 
فروپاشی كابینه شد و سران كابینه ائتافی رژیم 
صهیونیستی بعد از به توافق نرسیدن برای حفظ 
ائتاف فعلی، تصمیم به انحال پارلمان و برگزاری 

انتخابات در ماه آوریل گرفتند. 
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عباس: معامله قرن به پایان رسیده است 

از  بس�یاری    گزارش  یک
كارمن�دان دولت 
فدرال بی حقوق و مواجب در خانه نشسته اند و 
پای�ان طوانی     ترین تعطیل�ی دول�ت را انتظار 
می كشند اما ترامپ برای گرفتن بودجه 5 میلیارد 
داری دیوار مرزی از كنگره كه به تازگی دست 
دموكرات  ها افتاده است مصمم به نظر می رسد و 
تهدید به تعطیلی طوانی مدت كرده و از طرف 
دیگر دموكرات  ها با اینکه زمزمه استیضاح به راه 
انداخته اند ولي از زبان رهبرشان در كنگره فعًا 
آن را تفرقه آمی�ز خوانده ان�د، طنزآمیز اینکه  
سیاست مهاجرستیزانه ترامپ نتیجه ای برعکس 
داشته است؛ ثبت ركورد تازه امریکایی های آماده 
مهاجرت به كشورهای دیگر. در صدر انگیزه این 
میل روزافزون مخالفت با ترامپ قرار دارد. بماند 
كه سیاس�ت فاشیس�تی جداس�ازی فرزندان 
مهاجران در مرز جنوبی كار را به جایی كشانده كه 
دولت ترامپ اجازه ورود مخبران حقوق بشری به 

كشور و ثبت وقایع را نمی دهد.

به نوشته پایگاه خبری- تحلیلی »هیل«، نظرسنجی 
مؤسس��ه »گالوپ « نش��ان می دهد كه 1۶ درصد 
از امریكایی     ه��ا گفته اند كه خواهان ت��رک دائمی 

كشورشان و زندگی در یک كشور دیگر هستند. 
 ركورد قبل��ی در این زمینه تقریباً ب��ا 11 درصد به 
ریاست جمهوری »جورج بوش پسر « مربوط     می شد 
كه در دوران ریاس��ت جمه��وری »ب��اراک اوباما« 
به 10درصد كاهش یافت. طی دو س��ال ریاس��ت 
جمهوری ترامپ، ۳0 درصد از امریكایی های زیر ۳0 
سال گفته اند كه خواهان ترک امریكا هستند. طی 
این مدت، ۴0 درصد از زنان زیر ۳0 سال امریكایی 
گفته اند كه خواهان ترک وطن و زندگی در كشوری 

دیگر هستند. 
اصلی     ترین دلیل حمایت امریكایی های شركت كننده 
در این نظرس��نجی از ترک دائمی امریكا، »ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ« بوده و پس از آن مشكات 
مربوط به مسائل وابسته به جنسیت، سن و درآمد، از 
جمله دیگر دایل حمایت مردم امریكا از ترک وطن 
بوده است.  در این نظرسنجی، كانادا در صدر لیست 

كشور    هایی قرار گرفته كه امریكایی های حامی ترک 
كشورشان خواهان اقامت در آن شده اند. 

بر این اساس، 2۶ درصد از امریكایی     ها اعام كردند 
كه خواهان ترک امریكا به مقصد كانادا هستند. این 
رقم در نظرسنجی قبلی )س��ال 201۶( 12 درصد 
بود.  نظرسنجی گالوپ طی دو سال 2017 و 2018 
از طریق تلفن و مصاحبه با هزار امریكایی 1۵ سال به 

باا گرفته شده است. 
 تهدید ترامپ و محافظه كاری دموكرات ها

رئیس جمهور امریكا در چهاردهمین روز از تعطیلی 
بخشی از دولت این كش��ور، با وجود اینكه دیدار با 
نمایندگان كنگره را بسیار سازنده خواند، از احتمال 
تداوم تعطیلی دولت امریكا تا ماه     ها و حتی  سال     ها 
سخن گفت.  به گزارش اسكای نیوز، دونالد ترامپ 
بعد از دیدار با نمایندگان دموكرات كنگره بر س��ر 
تعطیلی دولت فدرال امری��كا در جمع خبرنگاران 
گفت: هر دو توافق داریم كه می خواهیم به تعطیلی 
دولت پایان دهیم. او در عین حال تأكید كرد كه اگر 
ازم باشد وضعیت فوریت ملی اعام كرده و  در آن 
بدون مجوز كنگره تصمیم ازم درباره ساخت دیوار 

را اتخاذ خواهد كرد. 
ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگاران كه آیا این 
كار شدنی است و اینكه ش��ما چنین خواهید كرد 
گفت: شاید این كار را انجام دهم. شاید بدون كنگره 
هم این كار را كردم. البته ترجیح ما بر این است كه با 
كنگره مذاكره كنیم و مسئله دوطرفه حل شود. اما 
اگر به جایی نرس��یدیم احتمال دارد حالت فوریت 
ملی اعام كنم و از آن طریق ساخت دیوار بین امریكا 
و مكزیک امكانپذیر شود. ما بخشنده ایم و تا اینجا 
پول  زیادی هزینه كرده ایم.  از سوی دیگر ترامپ در 
توئیتی در واكنش به طرح استیضاح از طرف برخی 
نمایندگان جدید دموكرات كنگره نوشت، موفقیت او 
در ریاست جمهوری تنها دلیلی است كه دموكرات  ها 
می خواهند » از دست او خاص شوند « و تنها به دلیل 
» بیش از حد خوب بودن « عملكردش می خواهند او 

را از ریاست جمهوری كنار بگذارند. 
ترامپ در توئیتی نوشت: آنها تنها می خواهند من را 
استیضاح كنند چون می دانند نمی توانند در 2020 

پیروز شوند؛ به خاطر موفقیت بیش از حد من!

ترامپ در ادامه توئیتش خاطرنشان كرد: چطور شما 
رئیس جمهوری را كه شاید در بزرگ ترین انتخابات 
تمام دوران     ها پیروز شده، هیچ كار اشتباهی انجام 
نداده )عدم هرگونه تبانی با روسیه، این دموكرات  ها 
بودند كه تبانی كردند(، موفق     تری��ن عملكرد را در 
دوساله نخست ریاس��ت جمهوری نس��بت به هر 
رئیس جمهوری داشته و محبوب     ترین جمهوریخواه 
در تاریخ این حزب با 9۳ درصد اس��ت، اس��تیضاح 

می كنید؟«
این در حالی اس��ت كه براس��اس اعام مؤسس��ه 
نظرسنجی گالوپ میزان محبوبیت ترامپ درمیان 
جمهوریخواه��ان 98 درص��د و در می��ان كلی��ت 
رأی دهندگان ۳9 درصد اس��ت و معلوم نیست كه 

او رقم 9۳ درصد را از كجا آورده است. 
این توئیت اخیر دونالد ترامپ یک روز بعد از آن منتشر 
می شود كه دموكرات  ها كنترل مجلس نمایندگان 
امریكا را به دست گرفتند. اكثراً دموكرات های كنگره 
از جمله رئی��س مجلس نمایندگان یعنی نانس��ی 
پلوسی می گویند، سیاست محافظه كارانه ای در این 

باره پیش گرفته اند.
پلوسی، با مخالفت با طرح اس��تیضاح در وضعیت 
كنونی آن را گزینه ای » تفرقه آمیز « دانس��ت. اما او 
تأكید كرد اس��تفاده یكی از قانونگذاران از واژگانی 
در توصیف دونالد ترامپ » وخیم تر « از لحن صحبت 

كردن شخص رئیس جمهور امریكا نیست. 
رئیس جدید مجلس نمایندگان امریكا در مصاحبه 
با ام اس ان بی سی تأكید كرد: معتقدم كه ما خواستار 
اتحاد و كنار هم قرار دادن مردم هستیم. استیضاح 
رویكرد بسیار تفرقه آمیزی اس��ت و ما نباید بدون 

حقایق چنین رویكردی داشته باشیم. 
اظهارات پلوسی پس از انتش��ار سخنانی منتسب 
به یک عضو جدید كنگره مطرح ش��د كه گفته بود 
دموكرات  ها قصد استیضاح ترامپ را دارند. پلوسی 
تأكید كرد: به طور كلی این لحنی نیس��ت كه من 
بخواهم از آن اس��تفاده كنم اما با این حال معتقدم 
كه نباید آن را بزرگ جل��وه دهیم. لحن آن نماینده 
)رش��یده طلیب( بدتر از لحن رئیس جمهور امریكا 
نبوده اس��ت.  با این وج��ود براد ش��رمن، نماینده 
دموك��رات كالیفرنی��ا كه ط��رح اس��تیضاح علیه 

ترامپ را سال گذش��ته میادی معرفی كرد بود، به 
لس آنجلس تایمز گفت، قصد دارد مجدداً این طرح 
را ارائه و ترامپ را به دلیل اخراج جیمز كومی، مدیر 
سابق اف بی آی به ممانعت از اجرای عدالت متهم كند.  
رشیده طلیب، نماینده فلسطینی ااصل كنگره جدید 
امریكا از حزب دموكرات ترامپ را با لفظ توهین  آمیز 
مورد خطاب قرار داده و به او گفت: ما می خواهیم وارد 

عمل شویم و این حرامزاده را استیضاح كنیم. 
سخنگوی طلیب در بیانیه روز جمعه گفت: طلیب 
ب��رای این نماین��ده كنگره ش��د كه واش��نگتن را 
تكان اساس��ی دهد نه این كه وضع موجود را ادامه 
دهد. دونال��د ترامپ كامًا برای خدم��ت به عنوان 
رئیس جمهور بی كفایت است. این نماینده كنگره 
مطلقاً معتقد است كه ترامپ باید استیضاح شود و او 

با وعده تسریع كردن این امر، كاندیدا و پیروز شد. 
 عدم همکاری برای گزارش حقوق بشری

وزارت خارجه امریكا به شكایات رسمی مخبران ویژه 
سازمان ملل متحد كه گروهی از كارشناسان مستقل 
هس��تند كه درباره وضعیت حقوق بشری تحقیق 

می كنند، پاسخ نمی دهد. 
به گزارش روزنامه گاردین دست كم 1۳ درخواست 
بی پاسخ مانده اس��ت و مخبران از هفتم مه 2018 
پاس��خی به درخواست های ش��ان نگرفته اند. این 
درخواست     ها شامل تحقیقات بالقوه درباره سیاست 
ترامپ ب��رای جداس��ازی ك��ودكان مهاج��ران از 
والدین شان در مرز با مكزیک بوده است كه پیش از 

ابطال، جنجال بین المللی به راه انداخت. 
فیلیپ گونزالس مورالس، گزارش��گر ویژه سازمان 
ملل در امور حقوق بش��ر مهاجران می گوید، دو بار 
برای دیدار رسمی به دولت ترامپ درخواست داده 
است. او اصرار دارد درباره بحران مهاجرتی تحقیقات 
به عمل آید و ماه مارس و ژوئیه درخواست     هایی داد 
كه بی پاسخ مانده است. در حالی كه براساس گزارش 
گاردین، دونالد ترامپ از مقام های سازمان ملل برای 
بررسی سوء رفتارهای حقوق بشری داخلی امریكا 
دعوت به عمل نیاورده اس��ت و از زمان آغاز ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ فقط دو كارشناس سازمان 

ملل به امریكا رفته اند. 
از س��وی دیگر عضو دموك��رات كمیته ه��ای امور  
اطاعاتی و قضایی مجلس نمایندگان امریكا گفته 
كه كنگره این كشور درباره »پولشویی روسیه توسط 
س��ازمان ترامپ« و همچنین ارتباط��ات مالی او با 

عربستان سعودی تحقیق خواهد كرد. 
»اریک سوالول « در این باره گفت: »ما درباره اینكه آیا 
روس    ها از طریق سازمان ترامپ پولشویی كرده اند یا 

نه، تحقیقات شفاف و علنی خواهیم كرد.«
وی در گفت وگو با »یاهونیوز« تأكید كرد كه دامنه 
تحقیقات باید به اوایل سال 2000 برگردد چرا كه به 
گفته او باید »بفهمیم این سازش مالی )بین سازمان 

ترامپ و روسیه( از كجا شروع شد؟«
این عضو كنگره امریكا همچنین با اشاره به مواضع 
دولت ترامپ با عربستان سعودی و تداوم حمایت های 
كاخ سفید از ریاض به رغم دست داشتن مقام های این 
كشور در قتل »جمال خاشقجی« و همینطور انجام 
اولین س��فر خارجی ترامپ در مقام رئیس جمهور 
امریكا به عربس��تان س��عودی گفت: »شما شاهد 
یک شخصیت خودشیفته هستید و آنها )مقام های 
عربستان سعودی( برای او یک مراسم بزرگ استقبال 
ترتیب دادن��د و به نظر من ش��ما می توانید متوجه 

بشوید كه چرا به آنها جذب می شود.« 
اریک سوالول افزود: »آنچه كه من می خواهم بدانم 
آن اس��ت كه از طریق نگاه به درآمدهای مالیاتی و 
اسناد بانكی او متوجه شویم كه آیا روابط مالی ترامپ 

با سعودی    ها ادامه داشته است؟«
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مواضع گمراه کننده ابومازن 
محمود عباس، رئیس تشكیات خودگردان كه به مصر سفر كرده است 
در دیدار با جمعی از خبرنگاران این كشور گفت به زعم او معامله قرن 
پایان یافته اس��ت و بعد از انتقال پایتخت امریكا به قدس دیگر چیزی 

برای مذاكره باقی نمانده است. 
تحلیل سخنان محمود عباس ایجاب می كند كه مروری هرچند گذرا به 
روندی داشت كه مذاكرات سازش از آغاز اسلو تا قبل از ارائه طرح موسوم 
به معامله قرن از سوی دولت ترامپ طی كرده بود .  این مذاكرات با این 
امید از سوی گروهی از فلس��طینی    ها پیگیری شد كه در نهایت طبق 
قطعنامه های 2۴2 و ۳۳8 شورای امنیت سازمان ملل به تشكیل دولت 
فلسطینی در اراضی اشغالی سال 19۶7 شامل نوار غزه و كرانه باختری 
منتهی شود. اما رژیم صهیونیس��تی مذاكراتی را كه می بایست ظرف 
پنج سال تمام     می شد به بیش از 20 سال كش داد و به موازات مذاكرات 
استراتژی اشغال خزنده را با محوریت شهرک سازی در كرانه باختری 
به اجرا گذاشت و گام به گام به تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی این 
اراضی دس��ت زد و در عین حال شهرک سازی    ها را به گونه ای طراحی 
كرده كه به جدایی شهر قدس از دیگر مناطق كرانه باختری بینجامد. 
با به قدرت رسیدن ترامپ، رژیم صهیونیس��تی در چارچوب آنچه كه 
معامله قرن نامیده شد تاش كرد به حداقل امیدهای باقیمانده درباره 
تشكیل دولت محدود فلسطینی نیز پایان بدهد و لذا طرح دو دولت را 
كه آغاز مذاكرات سازش به طور سریح و ضمنی دنبال     می شد به یكباره 
كنار گذاشت و كوشید طرح مورد نظر راستگرایان صهیونیستی مبنی 
بر طرح یک دولت با دو ملت را در دستور كار قرار بدهد، به گونه ای كه 
حاكمیت فلسطینی    ها برای همیشه بر كرانه باختری و بیت المقدس از 
بین برود و دولت فلسطینی در خوشبینانه     ترین حالت از كرانه باختری 
به نوار غزه منتقل شود، در عین حال در پی مبادات ارضی بخش    هایی 
از صحرای سنای مصر را نیز شامل شود. تحقق این مسئله مستلزم وجود 
توافقات و بده وبستان های میان رژیم صهیونیستی و مصر و عربستان 
بود كه در این راستا طی چند سال گذشته در مواردی از جمله واگذاری 
جزایر صنافیر و تیران به عربستان اقداماتی صورت گرفت كه در همه این 
موارد تشكیات خودگران سكوت كرد و هیچ اعتراضی ولو لفظی نكرد. 
محمود عباس حداقل می توانست همكارهای امنیتی و اطاعاتی خود 
را با رژیم صهیونیستی در كرانه باختری به حالت تعلیق در آورد كه این 
كار را نیز انجام نداد. همچنین محمود عباس می توانست ساكنان كرانه 
باختری را با اعتراضاتی كه در نواز غزه علیه معامله قرن صورت می گیرد 
همراه و همگام س��ازد كه باز خبری نش��د. با وجود اینكه تهدیدهای 
اصلی معامله قرن متوجه كرانه باختری اس��ت اما ساكنان غزه به رغم 
اینكه تحت محاصره هستند، ماه    ها تظاهراتی را با عنوان حق بازگشت 
به راه انداختند و در مرزهای غ��زه تحصن و تجمع كردند و علتش این 
بود كه در معامله قرن برخاف قطعنامه های سازمان ملل حق بازگشت 
آوارگان فلسطینی برای همیشه رد شده اس��ت. با در نظرگرفتن این 
موارد اظه��ارات اخیر محمود عباس در جمع خبرن��گاران مصری اگر 
بیانگر اراده و تاش تشكیات خودگردان برای مقابله با ابعاد خطرناک 
معامله قرن می بود، می توانس��ت امیدوار كننده باشد اما عملكرد این 
تشكیات حاكی از انفعال این تشكیات در قبال این طرح است و این 
تشكیات نتوانسته یا نخواسته است از ظرفیت های مردم كرانه باختری 

برای مقابله با آن استفاده كند. 
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 عراقچی با اشرف غنی دیدار كرد
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز      شنبه در 
سفر به كابل با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفت وگو 
كرد. به گزارش ف��ارس، در این دیدار كه در ارگ ریاس��ت جمهوری 
افغانستان برگزار ش��د، هر دو طرف در رابطه با اهمیت مناسبات دو 
كشور، حصول صلح توسط افغان     ها و چگونگی استفاده بهتر از بندر 
چابهار بحث و تبادل نظر كردند. معاون وزیر خارجه ایران گزارشی 
در خصوص دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان ارائه كرد. هیئتی از 
طالبان هفته گذشته در س��فر به ایران با عراقچی دیدار و گفت وگو 
كرده بودند. عراقچی قرار است با مقامات ارشد دولت افغانستان در 
خصوص برخی از مسائل از جمله كمیته های پنجگانه بین دو كشور 

بحث و رایزنی كند. 

  ورود ساح های پیشرفته امریکا به پایگاه  »عین ااسد«
یک منبع آگاه نظامی در عراق از رسیدن میزان زیادی از ساح های 
پیشرفته امریكا به پایگاه هوایی »عین ااسد« در استان اانبار خبر 
داد. وی در گفت وگو با خبرگزاری عراقی »واع«، گفت»شماری از 
جنگنده های امریكایی حامل اسلحه و تجهیزات نظامی وارد پایگاه 
هوایی عین ااسد واقع در ناحیه »البغدادی« در شهرستان »هیت« 
در غرب ش��هر الرمادی ش��دند. هنوز دلیل پرواز این جنگنده     ها و 
جزئیات س��اح     هایی كه گفته می شود، پیش��رفته است، مشخص 
نیست. «این منبع اطاعات نظامی عراق گفت: این در حالی است 
كه چند روز پیش نیز، شمار زیادی از خودروهای نظامی امریكایی 
وارد پایگاه هوایی عین ااسد شده اند. نیروهای امریكایی در انتقال 
تجهیزات نظامی به مناطق استقرارش��ان در عراق، از شركت های 
امنیتی كمک می گیرند و نظامیان نیز با جنگنده     ها به مقر    ها مختلف 

اعزام می شوند. 

دستور دولت فرانسه 
برای برخورد شديدتر  با جلیقه زرد    ها

جلیقه زرد    ه�ا روز      ش�نبه ب�رای هش�تمین هفت�ه متوال�ی، 
ب�رای اولین بار در س�ال جدی�د میادی ب�ه خیابان    ه�ا آمدند تا 
نش�ان دهن�د اعتراض�ات ریش�ه دارتر از آن چی�زی اس�ت 
ك�ه امانوئل ماك�رون تص�ور می كند. دول�ت نیز ب�رای امنیتی تر 
كردن فضا، آنه�ا را متهم به ت�اش برای س�رنگونی و كودتا كرد. 
دیروز در هشتمین      شنبه پیاپی، شهرهای فرانس��ه بار دیگر چهره ای 
كامًا امنیتی نظامی به خود گرفت و وزارت كش��ور 10 گردان پلیس 
ضد شورش و سه گردان نیروی ژاندارمری با تجهیزات كامل از جمله 
خودروهای زرهی به كار گرفت. معترضان عاوه بر پاریس، در بوردو، 
نانت، مارس��ی، لیون و استراسبورگ دس��ت به تظاهرات گسترده ای 
علیه سیاس��ت های دولت ماكرون زدند. دولت فرانسه روز جمعه یک 
روز قبل از ش��روع هفته هش��تم اعتراضات، در اولین جلس��ه شورای 
وزیران به ریاس��ت ماكرون، تصمیم گرفت كه از ای��ن پس با جنبش 
ضد س��رمایه داری كه جلیقه زرد    ها آن را نمایندگی می كنند، برخورد 
شدیدتری داشته باشد و به همین دلیل بود كه امانوئل ماكرون ضمن 
تأكید بر ادامه اصاحات بنیادین، از اصطاح »برانداز « برای كس��انی 
استفاده كرد كه آنها را »آشوبگر« می خواند. بنیامین گریوو، سخنگوی 
دولت فرانسه هم هرچند پس از اولین جلسه شورای وزیران گفت كه 
رئیس جمهور تح�ول در كشور را ضروری می داند ولی متعرضان را به 
براندازی و كودتا متهم كرد. او گفت:» در فرانسه هیچ كس فراتر از قانون 
نیست« و تأكید كرد كه »هرچند بیشتر جلیقه زرد    ها قانون را رعایت 
می كنند اما این جنبش عاملی برای تحریک و شورش شده است. آنها 
می خواهند به این وسیله دولت را س��رنگون كنند. « سخنگوی دولت 
همچنین از مردم فرانسه خواست دیدگاه های شان را در جریان مناظره 
ملی كه در هفته های آتی در تمامی مناطق برگزار می شود، اعام كنند 
به جای آنكه به خیابان های بیایند:» ما به س��رعت به درخواست های 
شما پاسخ می دهیم. « گریوو با اشاره به اینكه دولت فرانسه پاسخ های 
قابل توجهی به تقاضاه��ای اولیه و قانونی جنب��ش اعتراضی و به طور 
خاص در زمینه قدرت داده معترضان را دعوت به مذاكره كرد : » ما آماده 
مذاكره با افراد ص�ادقی هستیم كه به دنبال استفاده ابزاری از سیاست 

و مشكل سازی نیستند.«
با این حال، شهرهای مختلف این كش��ور روز      شنبه صحنه اعتراضات 
بود. گروهی از معترضان در نامه ای سرگشاده ضمن رد پیشنهاد مذاكره 
با رئیس جمهور، به دولت درباره رفتار با م��ردم معترض مانند گدایان 
هش��دار دادند. به گزارش راش��اتودی، معترضان ضمن انتقاد از اینكه 
با معترضان مثل گدا رفتار می شود، پیش��نهاد گفت وگوی ملی را رد 
كردند و خواستار كاهش قابل توجه مالیات     ها شدند. این نامه در شبكه 
اجتماعی فیس بوک به نمایندگی از گروه��ی كه حدود ۳00 هزار نفر 
از هواداران جلیقه زرد از آن حمایت می كنند، منتش��ر و برای رسانه     ها 
هم فرستاده ش��ده اس��ت. معترضان خطاب به ماكرون نوشتند: »در 
صورتی كه شما و همكاران تان به مردم مانند گدا نگاه كنید، خشم به 
نفرت تبدیل خواهد شد. «در این بیانیه س��ه صفحه ای، با درخواست 
رئیس جمهور مبنی بر گفت وگو ملی هم مخالفت ش��ده و آمده است: 
»گفت وگو یک تله سیاسی بود تا مسئله ای را كه رئیس دولت را به شدت 

می  ترساند، از بین ببرد. « 
دیروز در تحولی دیگر كه می تواند زمینه امنیتی تر شدن فضای فرانسه 
به دست دولت را فراهم كند، نماینده حزب حاكم »جمهوری به پیش « 
در پارلمان فرانس��ه گفت نامه ای از یک فرد ناشناس دریافت كرده كه 
در آن تهدید به مرگ شده اس��ت. وی این نامه را نژادپرستانه خواند و 

تصویر آن را منتشر كرد. 

 دلداري امريکا به شیوخ عرب 
قبل از تخلیه سوريه

تصمی�م ناگهان�ی ترام�پ باع�ث بی اعتم�ادی می�ان متحدان 
منطقه ای امریکا ش�ده و ب�ه همین دلی�ل جان بولت�ون و مایک 
پمپئو قصد س�فر ب�ه منطق�ه را دارند تا ب�ه متحدان واش�نگتن 
اطمینان بدهن�د اما ناظران ب�ه رهبران منطق�ه توصیه می كنند 
به حرف های پمپئو و بولت�ون اعتماد نکنند چرا ك�ه حتی ترامپ 
نیز به حرف های آنها گوش نمی دهد و كار خ�ود را انجام می دهد. 
وب سایت »واش��نگتن فری بیكن« كه رابطه ای نزدیک با دولت امریكا 
دارد گزارش داد، پمپئو ای��ن هفته به مصر، اردن، قط��ر، امارات عربی 
متحده، عربستان سعودی، بحرین و كویت سفر می كند تا به متحدان 
منطق��ه ای امریكا اطمین��ان دهد كه »ای��اات متح��ده در حال ترک 

خاورمیانه نیست.«
دونالد ترام��پ، رئیس جمه��ور امری��كا دو هفته پیش اع��ام كرد كه 
نیروهای نظامی این كشور به زودی سوریه را ترک می كنند. این تصمیم 
ناگهانی ترامپ باعث غافلگیری متحدان منطقه ای امریكا به ویژه رژیم 
صهیونیستی شد و بعضی محافل اسرائیلی دولت ترامپ را متهم كردند 
تل آویو را تنها می گذارد. حاا به نظر می رس��د مقامات ارشد امریكایی 
تاش دارند این پیام را برسانند كه امریكا قصد ندارد »متحدان و نقش 
رهبری منطقه « را ترک كند. همزمان با سفر پمپئو، جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی دولت امریكا و جوزف دانفورد ، رئیس ستاد مشترک نیروهای 
مسلح امریكا هم به فلسطین اشغالی و تركیه سفر می كنند. بنابر گزارش 
»واشنگتن فری بیكن«، پمپئو در سفرهایش بار دیگر ایران را تهدیدی 
برای ثبات منطقه خواهد خواند و از كشورهای غرب آسیا خواهد خواست 
كه برای مقابله با ایران تاش كنند. فری بیكن تعداد كشور    هایی كه قرار 
است پمپئو در یک سفر از آنها بازدید كند را غیرمعمول خوانده و نوشته 
است كه این امر نشان می دهد تصمیم امریكا برای خروج از سوریه تا چه 
حد واكنش كش��ورهای منطقه را برانگیخته است. در همین حال، یک 
مسئول برجسته دیگر در وزارت خارجه امریكا نیز پیش از سفر آتی مایک 
پمپئو، وزیر خارجه این كشور به خاورمیانه در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: مضمون یكی از پیام های رسمی پمپئو این است كه امریكا هرگز 
خاورمیانه را ترک نخواهد كرد و با وجود انتشار گزارش     هایی از اظهارات 
متناقض و اشتباه درباره تصمیم واشنگتن باید بگویم كه ما هرگز به جای 

دیگری نخواهیم رفت. 
اما ناظران به رهبران منطقه توصیه كردند به حرف های مقامات امریكایی 
اعتماد نكنند. »راندا سلیم« كارشناس مسائل منطقه در دانشگاه جان 
هاپكینز كه به داشتن نگاه ضدایرانی و ضدسوری معروف است با اشاره 
به سفر پمپئو و بولتون به منطقه در صفحه توئیتر خود نوشت: » عرب     ها 
و كرد    ها بدین وسیله به شما هشدار داده ش��د. به چیزهایی كه بولتون 
و پمپئو هفته آینده درباره رفتار امری��كا خواهند گفت، باور نكنید. آنها 
رئیس جمهور نیستند و رئیس جمهور به آنها گوش نمی دهد.«  طی چند 
روز گذشته رس��انه های امریكایی گزارش دادند ترامپ به توصیه های 
بولتون و پمپئو برای حفظ نیروهای امریكایی در سوریه گوش نداده و 

بدون توجه مخالفت آنها تصمیم خود را گرفته است. 
 ترمیم ائتاف امریکایی ضدداعش

برخی منابع آگاه اعام كردند، امریكا تصمیم گرفته میزبان كشورهای 
هم پیمان خود در ائتاف ضدداعش باشد و در آن به بررسی تاش برای 
مقابله با پیامدهای ناشی از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور این كشور 
در زمینه خروج نیروهای امریكایی از سوریه بپردازد. هدف از كنفرانسی 
كه قرار است در تاریخ هفتم فوریه در واشنگتن برگزار شود، گردآوری 
وزرای 79 كشور عضو ائتاف ضدداعش و تشویق آنها به مقابله با این گروه 
تروریستی است اما تصمیم ترامپ در تاریخ 19دسامبر برای خارج كردن 
نیروهای امریكایی از سوریه و اظهارات ضد و نقیض مسئوان امریكایی 
درباره زمان خروج این نیرو    ها كه تعدادش��ان به حدود 2 هزار س��رباز 
می رسد، احتمااً باعث می شود هم پیمانان و شركای امریكا در تعهدات 
خود تجدیدنظر كنند. در آخرین اظهارنظر مبهم، یک مسئول برجسته 
وزارت خارجه امریكا روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت، امریكا جدول 
زمانی برای خارج كردن نیروهای خود از سوریه ندارد.  سپس او گفت، 
امریكا در عین حال تا اطاع ثانوی برای ماندن در س��وریه برنامه ریزی 
نمی كند. مشاوری در وزارت دفاع امریكا )پنتاگون( گفت: این كنفرانس 
در چارچوب تاش     ها برای كنترل پیامد    ها و آسیب های تصمیم ناگهانی 
ترامپ و توضیح این مسئله به اعضای ائتاف كه در موضوع عقب نشینی 
» اتفاقی رخ نداد « برگزار می شود. این مشاور پنتاگون كه نخواست نامش 
فاش شود، افزود: این تصمیم فردی و شتاب زده خشم و احساس ناكامی 
فرماندهان نظامی امریكا و اعضای ائتاف ضد داعش را در پی داشت، این 

كنفرانس تنها برای جلوگیری از زیان هاست. 
 درخواست كمک تركیه از امریکا

روزنامه وال استریت ژورنال امریكا از قول مقام های ارشد امریكایی گزارش 
داد،  دولت تركیه درخواس��ت كرده كه امریكا حمایت نظامی ش��امل 
حمات هوایی، حمل و نقل و لجس��تیكی برایش فراه��م كند تا بتواند 
مسئولیت مقابله با داعش در سوریه را انجام دهد. پیش تر كاخ سفید اعام 
كرد بود كه تركیه مسئولیت شكست داعش بعد از خروج امریكا از سوریه 
را بر عهده گرفته است. در همین راستا دولت تركیه در حال فراهم كردن 
مقدمات عملیات نظامی قریب الوقوع علیه مناطق تحت كنترل یگان های 
مدافع خلق در شمال شرقی سوریه است. تركیه یگان های مدافع خلق 
شاخه سوری پ.ک.ک دانسته و یک گروه تروریستی اعام كرده است. 
آنكارا تحت كنترل درآمدن برخی مناطق در س��وریه از سوی نیروهای 

كرد تبار را تهدیدی علیه امنیت ملی كشورش می داند. 

سیاست های مهاجرستیزانه ترامپ نتیجه معکوس می دهد

16 درصد امريکايي ها به دنبال فرار از امريکا

احمدكاظمزاده
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   نويد پارسا
قط�ار ح�راج ته�ران ب�ا تجرب�ه اي هف�ت 
س�اله در حال�ي به دهمي�ن ايس�تگاه خود 
رس�يده اس�ت كه اين ب�ار آثار بيش�تري با 
مضامي�ن ديني، مذهب�ي و آث�اري از طيف 
هنرمندان انقابي را با خ�ود حمل مي كند. 
در اي��ن دوره آثار چه��ار هنرمندي ك��ه در طیف 
هنرمندان انقاب و دفاع مقدس قرار مي گیرند، براي 
نخستین بار در حراج تهران چكش مي خورد. علیرضا 
اسكندري و ايرج اسكندري از هنرمندان دهه 30 و 
محمدسعید نقاشیان به همراه حسن روح اامیني از 
هنرمندان جوان اواخر دهه های 50 و 60 شمس��ي 
هستند كه آثارش��ان در كنار 110 هنرمند معاصر 

ايران به حراج تهران راه يافته است. 
   نخستين تجربه عليرضا اسكندري 

در حراج تهران
حراج اين دوره به يمن آيه مبارك »وان يكاد« 
با تابل��وي نقاش��یخطي با همی��ن مضمون اثر 
علیرضا اسكندري آغاز خواهد شد. اسكندري از 
هنرمندان دوران انقاب و جنگ تحمیلي است 
كه آثار بسیاري را در قالب هاي مختلف هنري 
با مضامین انقابي و مذهبي خلق كرده اس��ت. 
عنوان هنرمند برگزيده سال حضرت علي)ع( در 
سال 1379، رياست موزه شهید آويني وابسته 
به بنیاد حفظ آث��ار و ارزش هاي دفاع مقدس و 
رياست شوراي مركزي هنرهاي تجسمي بسیج 
در كارنامه او ديده مي ش��ود. نخس��تین تجربه 
حضور علیرضا اس��كندري در ح��راج تهران با 
تابلو نقاش��ي ای كه به آيه ش��ريفه »وان يكاد« 
مزين اس��ت، رقم مي خورد. اين اثر با رقم پايه 
20 تا 25میلیون تومان به عنوان نخستین اثر 
در دهمین دوره اين حراج به فروش گذاش��ته 
مي ش��ود. ايرج اس��كندري هنرمند ديگري از 
طیف هنرمندان موسوم به انقابي است كه تابلو 
نقاشي او نیز براي نخستین بار وارد گود حراج 
تهران شده اس��ت. تابلوی او با عنوان »خسرو و 
شیرين« با تكنیك تركیب مواد روي تخته و به 
صورت دو لته اي با رقم پاي��ه 25 تا 35میلیون 

تومان عرضه شده است. 
   اثري از حسن روح اامين در حراج

حسن روح اامین نیز كه يكي از نامزدهاي چهره 
هنر انقاب در س��ال 96 بود، از جمله هنرمندان 
جواني اس��ت كه براي نخس��تین بار اثري از او به 
حراج تهران راه پیدا كرده اس��ت. از اين هنرمند، 
اثري بدون عنوان از مجموعه »عصیان« در دهمین 
دوره حراج تهران عرضه ش��ده است كه همچون 

ديگر آثارش يادآور عاشوراس��ت. قیمت پايه اين 
اثر 15 تا 20میلیون تومان برآورد ش��ده اس��ت. 
محمدسعید نقاشیان نیز از هنرمندان تازه وارد به 
حراج تهران است كه در زمینه نقاشیخط، گرافیك 
و خوشنويسي فعالیت دارد. اين هنرمند 41 ساله 
با اثري نقاشیخط با عنوان »باران« در اين دوره از 
حراج تهران حضور دارد كه رقم پايه براي اين اثر 
10 تا 14میلیون تومان تعیین شده است. صداقت 
جباري در زمینه نقاش��یخط بسیار شناخته شده 
است و سابقه هفت دوره حضور در حراج تهران را 
دارد. آثار نقاشیخط صداقت جباري در سال هاي 
اخیر مورد استقبال موزه ها و مجموعه داران قرار 
گرفته و در حراج هاي معتب��ر داخلي و خارجي با 
موفقیت به فروش رسیده اس��ت. از اين هنرمند 
تابلويي نقاشیخط با مضمون اسماءاه از مجموعه 
»راز نهان« در دهمین دوره حراج تهران با قیمت 
پايه 200 تا 300میلیون تومان چكش مي خورد. 

   حضور حميد عجمي با خط معلي 
حمی��د عجم��ي هنرمن��د ط��راح گرافی��ك و 
خوش��نويس براي دومین بار در حراج تهران با 
يك تابلو نقاش��یخط حض��ور دارد. اين هنرمند 
خوش��نويس ك��ه از جمل��ه اس��تادان انجمن 
خوشنويسان ايران است و آثارش را با مضامین 
اسامي مي آفريند، مبدع خطي به نام »معلي« 
است و نمايش��گاه هاي بس��یاري از آثارش را به 
خط نستعلیق و معلي در داخل و خارج از ايران 
برگزار كرده است. اثر نقاشیخط حمید عجمي در 
دهمین دوره حراج تهران 30 تا 40میلیون تومان 
قیمت گذاري شده است. حبیب اه صادقي نیز در 
زمره هنرمنداني است كه نامش با هنر انقاب و 

دفاع مقدس پیوند خورده است. 
صادقي از پايه گذاران حوزه هنري سازمان تبلیغات 
اسامي است و حجم وسیعي از آثارش به موضوعات 
انقاب و دفاع مقدس و همچنین مضامین مذهبي 
به ويژه عاش��ورا مربوط مي ش��ود. او نقاش پرتره 
امام خمیني)ره( اس��ت و يكي از آثارش با عنوان 
»هجران« كه به مناسبت رحلت امام خمیني)ره( 

به تصوير كشیده بود، در پايتخت ژاپن به نقاشي 
ديواري تبديل شد. آثار او در نمايشگاه هاي داخلي 
و خارجي بس��یاري به نمايش درآمده و بخشي از 
آثارش در موزه هنرهاي معاصر تهران و گنجینه 
حوزه هنري نگهداري مي ش��ود. آثار اين هنرمند 
تاكنون در سه دوره حراج تهران چكش خورده و در 
دهمین دوره نیز اثر او با رقم پايه 20 تا 25میلیون 

تومان روي میز حراج مي رود. 
از ديگر هنرمنداني كه اثر وي در حراج تهران حضور 
به هم رسانده است مي توان به مرتضي اسدي اشاره 
كرد كه براي دومین بار است چكش خوردن آثارش 
را در حراج تهران تجربه مي كند. اسدي از جمله 
هنرمنداني اس��ت كه نزديك به دو دهه در حوزه 
هنري فعالیت دارد و آثار بس��یاري را با مضامین 
انقابي و دفاع مقدس عرضه كرده اس��ت. در اين 
دوره اثري از اين هنرمند 61 ساله با رقم پايه 15 
تا 20میلیون تومان به فروش گذاش��ته مي شود. 
نام ديگري كه در اين باره به چشم مي خورد كاظم 
چلیپا است كه او نیز در گروه نقاشان حوزه هنري 
جاي گرفته است و نامش به عنوان نقاش انقاب در 
حافظه تاريخ هنر كشورمان به ثبت رسیده است. 
يكي از معروف ترين آثارش در دهه 60 نقاشي از 
يك بسیجي است كه در تاريكي هاي شهر میان 
مردمي سر در گريبان و بي توجه به حضور او گام 
برمي دارد. تابلو »توبه حر« و »ذوالجناح« از ديگر 
آثار معروف او در زمینه هنر عاشورايي است. اين 
هنرمند تجربه سه بار حضور در حراج تهران را دارد 
و در دهمین دوره حراج، تابلو نقاش��ي او با عنوان 
»باغ سوخته« با رقم پايه 30 تا 40میلیون تومان 

چكش مي خورد. 
   حضور آثار انقابي از هنرهاي تجسمي 

همچنین مرتضي گودرزي كه س��ال ها رياست 
بخ��ش هنرهاي تجس��مي حوزه هن��ري را بر 
عهده داش��ته اس��ت، از هنرمنداني اس��ت كه 
همگام با ساير هنرمندان انقاب در حوزه هنري 
دست به خلق آثاري با مضامین انقابي و دفاع 
مقدس زده اس��ت. تابلو نقاشي او براي سومین 
بار وارد حراج تهران ش��ده اس��ت و در دهمین 
دوره نقاش��ي او با عنوان »انتهاي س��كوت« با 
رق��م 25 تا 35میلی��ون تومان رق��م پايه روي 
میز ح��راج مي رود. اين اثر س��ال گذش��ته در 
قالب نمايشگاهي انفرادي در گالري شیرين به 
نمايش درآمده بود. عاقه مندان به هنر جمشید 
بايرامي را نیز با مجموعه عكس هاي بي نظیرش 
از مراس��م حج به خاطر دارند كه با نمايش اين 

عكس ها در دهه 80 به شهرت رسید.

 دهمين »حراج تهران« 
ميزبان هنرمندان انقابي

حراج اين دوره به يمن آيه مبارك »وان يكاد« با تابلو نقاشيخط عليرضا اسكندري آغاز می شود

  هادي عسگري
در مراسم رونمايي از مس�تند »عابدان كهنز« كه در حاشيه 
برگزاري نهمين جش�نواره فيلم عمار انجام ش�د، انگش�تر 
سردار سليماني به مجيد رستگار كارگردان اين اثر تقديم شد. 
در پنجمین روز از برگزاري نهمین جشنواره فیلم عمار از مستندي 
با نام »عبادان كهنز« رونمايي ش��د. اين مستند روايتي است از 
جواناني كه براي پاس��داري از ارزش هاي ديني جان خود را فدا 
كردند. كهنز نام شهركي در شهرستان شهريار است و »عبادان 

كهنز« اشاره اي به اتفاقي دارد كه در اين شهرك رخ داده است. 
مجید رستگار در نشست رونمايي از »عبادان كهنز« گفت: موضوع 
فیلم، روايت زندگي افرادي است كه به خاطر داشتن يك عبادتگاه، 
تاش هاي زيادي انجام مي دهند و با كمك مردم، مسجد حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( را مي سازند. اسم فیلم را به خاطر روايت زندگي 
افراد عابد و زاهد، »عابدان كهنز« گذاش��تیم. رستگار با اشاره به 
اينكه »عابدان كهنز« اولین فیلم مس��تندش اس��ت، ادامه داد: 
اين فیلم با كتابي به اسم »سرباز روز نهم« كه به بنده داده شده 
بود، شروع شد. فصل دوم اين فیلم را هم »س��ربازان روز دهم« 

نامگذاري كرديم. 
وي افزود: ساخت اين فیلم طي هشت جلسه و به مدت يك سال 
و دو ماه به طول انجامید. معتقدم به دلیل زمان فیلم نتوانستیم به 
درستي زندگینامه شهید صدر زاده را به تصوير بكشیم. ما در اين 
فیلم حتي 15 دقیقه از اتفاقاتي را كه در فتنه 88 رخ داد، به دايل 
مختلفي حذف كرديم. در دولت فعلي درست نبود كه قسمت هايي 
از اين فیلم منتشر شود اما شايد در دو سال آينده بخش هاي حذف 

ش��ده را به فیلم اضافه كنیم. در ادامه اين نشست، امیر مهريزدان 
تهیه كننده مستند»عابدان كهنز« با اشاره به اينكه ردپاي شهداي 
»كهنز« به خوبي در فیلم مشاهده مي شود، گفت: بدون شك، رمز 
فهمیدن فیلم، درك همین موضوع است. فكر مي كرديم كه حجم و 
بلند بودن زمان فیلم، بیننده را خسته كند، اما فیلم را به افراد زيادي 
نش��ان داديم و خوشبختانه، هیچ ش��خصي از ديدن آن احساس 

خستگي نكرد و رضايت خود را از تولید اين فیلم اعام كرد. 
تهیه  كننده مس��تند »عابدان كهنز« با اش��اره به اينكه اين كار، 
توسط دفتر مطالعات جبهه انقاب فرهنگي ساخته شده است، 
يادآور ش��د: اين عزيزان با همه وجود براي س��اخت اين مستند 
زحمت كشیدند و حاصل اين فیلم به گونه اي شد كه امروز همه از 

ساخت و تولید آن راضي هستند. 
در اين نشست انگشتر يادگاري حاج قاسم سلیماني از سوي حاج 
خدايار بهرامي از مسجد حضر امیرالمؤمنین)ع( كهنز به مجید 

رستگار كارگردان مستند »عابدان كهنز« اهدا شد.

حسن رحيم پورازغدي در نهمين جشنواره عمار مطرح كرد
هنر غيرسفارشي وجود ندارد
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اندك شود.

انتقاد معتمد آريا از ورود پول هاي مشكوك به سينما
سرمايه سااري در حال سلطه بر سينماي ايران است

   محمد صادقي
س�رمايه هاي  ورود  از  اي�ران  س�ينماي  زن  بازيگ�ر 
مش�كوك و پول هاي كان به س�ينما به ش�دت انتق�اد كرد 
و آن را باع�ث تس�لط فرهنگ و تفك�ر سرمايه س�ااري بر 
دانس�ت.  اي�ران  انديشه س�اار  و  متفك�ر  س�ينماي 
اعتراض به ورود سرمايه هايي با منشأ نامشخص به سینما و تزريق 
اين پول ها به بدنه سینما، نگراني هايي را در میان اهالي سینما ايجاد 
كرده است. اين اعتراض ها پیشتر از س��وي تهیه كنندگان سینما 
مطرح شده بود. چهره هاي سرشناس تهیه كنندگي فیلم، ورود اين 
سرمايه ها را باعث باارفتن هزينه هاي تولید به خصوص در بخش 
دستمزد بازيگران عنوان مي كنند كه در نتیجه توان بخش خصوصي 
براي ساخت فیلم را كاهش مي دهد. اكنون اما دامنه اعتراض ها از 
تهیه كنندگان و منتقدان سینما گسترش پیدا كرده و بازيگران نیز 
نسبت به آينده وضعیتي كه اين سرمايه گذاري هاي بي حساب در 
سینما به وجود خواهد آورد، هشدار مي دهند. فاطمه معتمد آريا در 

گفت و گو با »ايسنا« به مسئله ورود هاي كان به سینما مي گويد: 
»من با سینماي تجاري مخالفتي ندارم و با سرمايه داري و سرمايه 
گذاري و سود در سینما هم نه تنها مخالف نیستم بلكه جذب سرمايه 
و سوددهي را موفقیت سینما مي دانم ولي بايد ببینیم سرمايه اي 
كه وارد اين سینما مي ش��ود آيا مي تواند و حق دارد روابط، محتوا 
و انديشه فیلمسازي در اين سرزمین را كه نتیجه دهها سال تاش 
انسان هاي شريف و فهیم اعم از مدير و دست اندركار است به واسطه 
سرمايه و پولش تغییر دهد؟« معتمدآريا مي افزايد: »سرمايه گذاري 
كه با كیفي پُر از پول نقد دِر خانه بازيگري مي رود تا از او بخواهد در 
فیلمش بازي كند و آنطور كه او دوست دارد بازي كند يا پخش كننده 
و سینماداري كه پیشاپیش لیست اسامي بازيگران و عوامل ديگر 
را براي كارگردان مي فرستند تا حتماً در فیلم باشند يا كارگردان را 
مجبور مي كنند تا براي نمايش فیلمش اس��م فیلم را تغییر دهد و 
اسمي را بگذارد كه حتماً ُمعرف يك نوع لودگي و بي مايگي باشد...« 
اين بازيگر با تأكید بر اينكه سینماي ايران در طول چند دهه داراي 
س��امت مالي بوده است، تأكید مي كند: »مس��ئوان و مديران و 
البته اهالي و دست اندركاران نبايد و حق ندارند اين سینما را تسلیم 
آلودگي پول هاي كان بي شناسنامه كنند و نبايد اجازه دهند ورود 
اين سرمايه ها مناس��بات مالي و روابط حرفه اي و سالم سینماي 
ايران را درهم بريزند و آن را به سینمايي غیرفرهنگي و بي خاصیت 
و بي آبرو و بي اعتبار تبديل كنند.« به رغم انتقادهاي اهالي سینما و 
هشدارهاي آنها نسبت به عواقب حضور سرمايه هاي بي حساب در 
سینما، تا به حال نهادهاي نظارتي در سینما نسبت به اين موضوع 

مهم واكنشي نشان نداده اند.

    سيدمرتضي ذاكر
عض�و ش�وراي عال�ي انق�اب فرهنگ�ي در نشس�ت 
»مباني س�ينماي سفارش�ي« جش�نواره عمار با تأكيد 
بر اينك�ه هنر غيرسفارش�ي وجود ن�دارد، گفت: حتي 
زماني ك�ه هنرمند پاي مي�ز مذاكره براي ي�ك قرارداد 
مي نشيند تا سفارش�ي را بگيرد، انتخاب كرده است كه 
سفارش كجا را قبول كند و س�فارش كجا را قبول نكند. 
حس��ن رحیم پورازغدي عضو حقیقي شوراي عالي انقاب 
فرهنگي در نشست »مباني س��ینماي سفارشي، سفارش 
خوب و بد« جشنواره فیلم عمار گفت: سینماي سفارشي از 
دو بعد قابل بررسي است؛ بعد اول كه معني منفي نیز دارد 
اين است كه هنرمند فاقد انگیزه دروني براي يك كار هنري 

باشد و به آن كاري كه انجام مي دهد عقیده نداشته باشد. 
در حقیق��ت، انجام آن هنر ي��ا از روي ري��اكاري و نفاق به 
هنرمند تحمیل شده اس��ت يا به دنبال منافع حاصل از آن 
است. كار غیرسفارشي نیز در مقابل آن قرار دارد و به معناي 
اين است كه هنرمند، از روي اخاص و با نیت صادقانه يك 

كار هنري را انجام بدهد. 
وي ادامه داد: دقت داش��ته باشید كه مس��ئله سفارش در 
فضاي اقتصادي يا تجاري مهم نیس��ت اما وقتي س��فارش 
وارد مقوله فرهنگ و هنر كه ب��ه تعلیم و تربیت مي انجامد، 
مي شود، مسئله فرق مي كند و دقیق تر و حساس تر مي شود. 
يك هنرمند روي فكر و روح مخاطب اثر مي گذارد، بنابراين 
مسئله بسیار مهمي است. رحیم پورازغدي تمام فعالیت هاي 
افراد را ناشي از سفارشات دانس��ت و گفت: نكته مهمي كه 
بايد بدان توجه ش��ود اين است كه هر كس��ي، هر كاري كه 
انجام مي دهد سفارشي است چراكه يا سفارش نفس اوست 
يا سفارش روح اوست. در حقیقت، هوس هاي ما به ما دستور 
مي دهد كه چه كنیم و چه نكنیم. از همین منظر بايد گفت 
كه عمل عبث و بدون سفارش اصا وجود ندارد و به همین 
دلیل هم است كه سفارش هايي را از بیرون دريافت مي كنیم. 
اگر كسي بگويد من به هنر و س��ینمايي مي انديشم كه در 
خدمت هیچ مفهوم خاصي نیس��ت و ايدئولوژي ندارد، بايد 
فهمید كه بیان چنین حرفي از اصل و ريشه نادرست است. 
در پاسخ به چنین شخصي بايد گفت كه همین هنر بااخره 
در خدمت خود تو اس��ت، عقايد تو در آن جاري است و در 
نهايت منافع مالي و غیر مالي ات را تأمین مي كند، بنابراين 
در پشت بي فلسفه ترين هنرها نیز يك فلسفه خاص وجود 
دارد. هیچ اثر هنري وجود ندارد كه بگويد من نمي خواهم بر 

هیچ كس اثر بگذارم چراكه در اولین گام بر خود آن هنرمند 
اثرگذار است. وي به مضمون هنر اشاره كرد و گفت: به لحاظ 
مضموني نیز امكان ندارد كه محصول هنري تولید شود اما 
راجع به هیچ چیز نباشد. در حقیقت، هیچ سینمايي وجود 
ندارد كه اگر از شما بپرس��ند، مضمون آن چیست، بگويید 
راجع به هیچ چیز اس��ت. از همین منظر بايد گفت كه اگر 
شما راجع به يك مسئله اي حرف زديد، نسبت به آن مسئول 
هس��تید و حتي وقتي كه راجع به چیزي حرف هم نزديد، 

نسبت به آن مسئول هستید. 
رحیم پورازغدي در بخش ديگري از صحبت هاي خود ضمن 
اشاره به هنرمند سفارشي و غیرسفارشي گفت: بايد بگويم 
كه هنر غیرسفارشي وجود ندارد، حتي اگر كسي از بیرون به 
شما سفارش ندهد، خودتان از درون سفارش داده ايد. زماني 
كه هنرمند پاي میز مذاكره براي يك قرارداد مي نش��یند تا 
سفارشي را بگیرد، انتخاب كرده است كه سفارش كجا را قبول 
كند و س��فارش كجا را قبول نكند. اين كار براساس عقايد او 
انجام مي شود. بر همین اساس، مي توان يك تقسیم بندي كلي 
انجام داد. هنرمند مكتبي تا زماني در يك جا قرار مي گیرد كه 
با عقیده او متناسب باشد. معیار او در اين حالت حق و حقیقت 
اس��ت. در مقابل، هنرمند غیرمكتبي همه چیز را براس��اس 

سفارش دروني و منافع خود انتخاب يا رد مي كند. 
او در بخش پاياني اين جلس��ه بیان داش��ت: تاكنون هیچ 
نظريه اي راجع به هنر و رسانه وجود ندارد كه ايدئولوژيك 
نباشد. در حقیقت تمام تعاريف مطرح شده راجع به هنر و 
رسانه در دل خود يك ايدئولوژي دارد. از همین منظر بايد 
گفت كه تمام هنرمندان مشغول به امر و نهي هستند. اگر 
چه شايد در ظاهر نیس��ت و در باطن به آن اشاره مي شود. 
عاوه بر اين، ممكن است كه اين كار يا امر به معروف يا امر 

به منكر باشد.

رونمايي از مستندي درباره شهداي مدافع حرم در »عمار« 
انگشتر سليماني به »عابدان كهنز« رسيد عضو هيئت انتخاب جشنواره فيلم فجر:

هيچ فيلمي مشكل مميزي نداشت
يك�ي از اعضاي هيئ�ت انتخاب جش�نواره فيلم فج�ر بيان ك�رد: ۳۲ اثري 
كه اكن�ون در بخ�ش نگاه نو و س�وداي س�يمرغ حض�ور دارن�د، برآمده از 
ظرفيت س�ينمايي ما هس�تند. كيفي�ت آثار س�ينمايي در مجم�وع رو به 
پيش�رفت اس�ت و اين نوي�د خوش�ايندي براي س�ينماي كش�ور اس�ت. 
حسن خجسته در گفت وگو با ايسنا ضمن تأكید بر اينكه »داوري آثار هنري كار 
بسیار سخت و زمانبري است«، بیان كرد: پروسه انتخاب آثار كار بسیار وقت گیري 
است و بین اعضاي هیئت انتخاب گفت وگوهاي بسیاري صورت مي گیرد زيرا اقناع 

كردن، بسیار دشوار و پیچیده  است. 
وی توضیح داد: مهم تري��ن نكته مورد توجه بین اعضاي هیئ��ت انتخاب خط روايي و 
داستان فیلم بود، همچنین قدرت و توانايي فیلمس��از در سینمايي سازي و ويژوالیزه 
كردن آن اثر و چگونگي شخصیت پردازي از جمله موضوعات مورد توجه مان بود. مورد 
ديگر نگاه فیلمساز به موضوعي كه در اثرش به آن پرداخته بود، برمي گردد. كیفیت آثار 
سینمايي در مجموع رو به پیشرفت است و اين نويد خوشايندي براي سینماي كشور 
است كه سال آينده سینما از تماشاگر بیشتري برخوردار خواهد بود و سینما ديدني تر 
مي شود. خجسته درباره اينكه آيا اثري به دلیل مشكات ممیزي نتوانسته است به بخش 
رقابتي وارد شود؟ گفت: ما تمام آثار را كه حدوداً 83 فیلم بود نگاه كرديم و اتفاقاً مي توانم 
بگويم سینماي ما در حال رشد اس��ت. فیلمي در بین آثار ارسالي وجود نداشت كه به 
خاطر موضوعاتي كه در آن مطرح كرده اس��ت نتواند به جشنواره وارد شود. مخصوصاً 
فیلمسازان جوان نكات جالبي را در آثارشان آوردند و اين شرايط امیدواركننده اي است. 
وي در پايان اظهار كرد: در يك جشنواره و در داوري آثار ممكن است بین اثري كه در 
رتبه چهارم قرار مي گیرد با اثري كه در رتبه سوم است، تفاوت چنداني وجود نداشته 

باشد اما بااخره مجبور هستیم اين آثار را در سطح هاي مختلفي بگنجانیم.

علي�رضا اس��كندري ، حس��ن 
روح اامين��ي، حمي��د عجمی، 
مرتض��ی اس��دی و مرتض��ی 
گودرزی از جمل��ه هنرمندانی 
هس��تند ک��ه آث��ار آنه��ا ب��ه 
ح��راج ته��ران راه یافته اس��ت

گايه  داوودنژاد از مسئوان جشنواره فجر
عليرض�ا داوودن�ژاد در پ�ي اعام مس�ئوان جش�نواره 
فيل�م فجر مبني ب�ر نرس�يدن فيلم »مصائب ش�يرين ۲« 
ب�ه دبيرخان�ه اي�ن روي�داد از اين اظه�ارات گاي�ه كرد. 
اين كارگردان سینما در پاسخ به سؤال ايسنا مبني بر اينكه چرا 
فیلم »مصائب شیرين 2« به هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر 
نرسید، توضیح داد: من در هفته هاي اخیر مشغول فیلمبرداري 
چند درصد باقي مانده از فیلم در تهران بودم چون هوا سرد شده 
بود و به آنچه مي خواستم دست پیدا كرده بودم و دفتر جشنواره 
هم تماسي با من نگرفت تا چند روز پیش كه آقاي سیمونیان 
سراغ فیلم را گرفت كه توضیح دادم فیلمبرداري درحال اتمام 
است و حتماً فیلم را مي رسانم و اين تأخیر هم به خاطر رعايت 
فصل در فیلم بوده و بخش انگلیس فیلم هم حاضر است. در اين 
شرايط من فرض را بر اين گذاشتم كه با اين عذر موجه، مشكلي 
براي فیلم به وجود نیايد تا اينك��ه در روزنامه خواندم »مصائب 

شیرين 2« به جشنواره نرسیده است!
با توجه به اينكه همیش��ه در اين ايام از دفتر جشنواره با ما مدام 
تماس مي گرفتند و مراحل آماده سازي فیلم را دنبال مي كردند و 
كمك هم مي رساندند من در حیرتم كه چرا اين بار فقط يك دفعه 
با من تماس گرفتند و چرا از من نخواستند همان 70درصدي را 
كه آماده است و آن را چندماه قبل به مسئوان فارابي هم نشان 
داده ام برايشان بفرستم؟ كما اينكه با تهیه كنندگان ديگر دائم 
در تماس هس��تند و به ديدن 40-30 درصد بعضي فیلم ها هم 
رضايت داده اند. داوودنژاد در پايان خاطرنش��ان كرد: اتفاقي كه 
براي فیلم »مصائب شیرين 2« افتاده است اتفاقي عادي نیست و 
امیدوارم آقاي داروغه زاده با رسیدگي به اين موضوع و حل آن به 

اين ماجرا پايان بدهند. 
...........................................................................................................

 نمايش آثار گرافيست صهيونيستی
در تهران

در  صهيونيس�ت  لم�ل«  »يوس�ي  گرافيس�ت  آث�ار 
نمايش�گاه بين الملل�ي ب�ه عن�وان ب�ه »رن�گ حي�ات« 
در ب�اغ م�وزه قص�ر ب�ه نماي�ش گذاش�ته ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، نمايش��گاه بین المللي پوستر آب با عنوان »به 
رنگ حیات« عصر پنج شنبه 13 دي ماه ساعت 15 در نگارخانه 
ملك الشعراي بهار باغ موزه قصر گشايش يافت. در اين نمايشگاه 
48 اثر از هنرمنداني از كش��ورهاي ايران، امريكا، لهستان، پرو، 
س��وئیس، كره جنوبي، كنیا، چی��ن، يونان، روس��یه، اندونزي، 
فلسطین، فرانسه، مكزيك، اوكراين و اكوادور به نمايش درآمده 
است. در اين نمايشگاه آثار طراحان گرافیك ديگري نیز به چشم 
مي خورد. يوس��ي لمل هنرمند و گرافیست سرشناس اسرائیل 
است و كارهايش عموماً به خاطر مفاهیم سیاسي شان از شهرت 
بسیاري برخوردارند. لمل پیش از اين نمايشگاه پوستر»نشاني از 

ايران« را در فلسطین اشغالي برگزار كرده بود. 
نمايش��گاه به رنگ حیات توس��ط س��ازمان فرهنگي- هنري 
شهرداري تهران و فرهنگسراي ارسباران در باغ موزه قصر كه زير 
نظر شهرداري تهران است برگزار شده است. حال بايد ديد پاسخ 
شهرداري تهران و سازمان فرهنگي - هنري شهرداري به اين 
اقدام چه خواهد بود. سلیماني مدير باغ موزه قصر در گفت وگو 
با فارس گفت: اين فرد به عنوان فلسطیني به ما معرفي شده بود 
و هنگامي كه متوجه ش��ديم وي فلسطیني نیست آثارش را از 

نمايشگاه جمع آوري كرديم. 
...........................................................................................................

 هاشمي با »شورش عليه سازندگي« 
در جشنواره عمار 

مستند »شورش عليه سازندگي« در روز پنجم نهمين جشنواره 
عمار رونمايي ش�د و اولين اكران خود را پشت سر گذاشت. 
مستند »شورش علیه سازندگي« كه به كارگرداني مصطفي شوقي 
تولید شده، دومین مستندي است كه با موضوع آيت اه هاشمي 
رفسنجاني در جشنواره عمار اكران مي شود. پیش از اين نیز مستند 
جنجالي »هاشمي زنده است« در روز س��وم جشنواره به نمايش 
درآمده بود. »شورش علیه س��ازندگي« روايتي متفاوت از دوران 
رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در كشور است. اين دوران كه 
به سازندگي معروف شده است، ابهامات و اتفاقاتي را دارد كه كمتر 
بیان شده است. مصطفي ش��وقي، كارگردان اين مستند با نگاهي 
به اين دوران هشت س��اله، سیاس��ت هاي تعديل اقتصادي را كه 
توسط هاشمي رفنسجاني مطرح شده بود مورد نقد و بررسي قرار 
داده است. او در اين فیلم 80 دقیقه اي سراغ چند كلیدواژه رفته و 
اتفاقاتي را بررسي كرده است. او از انتخابات سال 68 و كسب اكثريت 
آرا توسط هاشمي رفسنجاني آغاز كرده و سپس وارد انتقادات به 
سیاست هاي تعديل اقتصادي دولت پنجم در سال 70 مي شود و از 
همین منظر، به شورش هاي خیاباني شهر مشهد در سال 71 نگاه 
كرده است. در بخش بعدي اين مستند، كارگردان سراغ انتخابات 
سال 72 و كاهش آراي هاشمي رفس��نجاني نسبت به چهار سال 
قبل رفته و به مشكات او پس از انتخابات اشاره كرده است. اوج اين 
مشكات در سال 74 رخ مي دهد؛ جايي كه شورش هاي خیاباني به 
اوج رسیده و در نهايت منجر به كنار گذاشتن سیاست هاي تعديلي 

در سال هاي پاياني دولت ششم مي شود.

    ديده بان فرزين   ماندگار

    جشنواره  فجر


