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سخنگوی وزارت خارجه در ادامه انتقادات 
:SPV مسؤوان دیپلماسی از عدم اجرای

 وزیر کشور با اشاره به وضعیت 
فضای مجازی در کشور:

 اروپا »جداً« 
ناتوان است

ولنگاری مجازی 
داریم

دیدگاه

مسؤولیت اداره کشور- بویژه بخش اقتصاد- 
با چه کس��ی است؟ پاسخ چندان مبهم نیست: 
دست کسی که مدیریت بودجه را در اختیار دارد! 
دعوا بر سر نحوه اختصاص و هزینه کرد بودجه اما 
این روزها بدل به بحث پردامنه ای ش��ده است. 
دولتی  های ناامی��د از برجام و SPV، تازه بعد از 
6 سال یادش��ان آمده راه حل آب خوردن مردم، 
دل بس��تن به کدخدا نیس��ت، بلکه می توان با 
اصاح ردیف  های بودجه هم کارهایی کرد! آقای 
حسام الدین آشنا، مشاور رسانه ای رئیس جمهور 
از نهاده��ای مقدس��ی می گوید ک��ه بودجه را 
گ��روگان می گیرن��د؛ روزنامه  ه��ای زنجیره   ای، 
کانال  ه��ای تلگرام��ی جورش��ده و خبرنگاران 
اصاح طلب هم با ش��دت تمام این س��خنان را 
پوش��ش می دهند. حمله به نهادهای فرهنگی 
ذیل بحث بودجه، ضرباهنگ اصلی فعالیت این 
روزهای بی بی سی، صدای آمریکا، اصاح      طلبان 
و دولتی هاس��ت. سخن فعا در میزان درست یا 
غلط بودن این مباحث نیست. سخن این است 
ک��ه دولت و مش��اورانش در دام��ن زدن به این 
مسائل جنجالی چقدر راست می گویند و منافع و 

مصلحت عمومی را طلب می کنند؟ 
پاس��خ دادن به این س��وال چندان دش��وار 
نیست. از کل بودجه 1700 هزار میلیارد تومانی 
کشور، تنها مبلغ 450 هزار میلیارد تومان بودجه 
عمومی محسوب می شود که نمایندگان بر سر 
آن در مجلس چک و چانه می زنند؛ چیزی کمتر 
از یک سوم کل بودجه! مابقی بودجه هم-یعنی 
چیزی حدود 1274 هزار میلیارد تومان- بودجه 
ش��رکت  های دولتی اس��ت که اساسا در صحن 
مجلس مورد بحث و بررس��ی ق��رار نمی گیرد! 
جالب است بدانید اختیار هزینه کرد 93 درصد 
از 450 هزار میلیارد بودجه عمومی هم مستقیما 
در اختی��ار دولت و نهادهای دولتی اس��ت! یک 
مقایسه تکان دهنده      تر هم وجود دارد که ظاهرا 
جناب آشنا تمایلی به شنیدن و دیدن آن نخواهد 
داشت. تنها بودجه ش��رکت ملی نفت ایران به 
عنوان یکی از نهادهای دولتی، 550 هزار میلیارد 
تومان اس��ت، یعنی 100 هزار میلیارد بیش از 

تمام بودجه عمومی کل کشور!
نکته جالب تری که جناب آشنا به آن اشاره 
نمی کند اما این اس��ت که بودجه ش��رکت  های 
دولتی در س��ال 9۸ نسبت به سال 97 حداقل 
51 درصد افزایش داش��ته اس��ت. لذا روش��ن 
اس��ت حواله کرد افکار عمومی به سمت جدال 
ب��ا بودجه نهادهای فرهنگی، چه فریب بزرگ و 
آشنایی است که از سوی دولتی ها، بی بی سی و... 
دنبال می شود. این البته به معنای آن نیست که 
نهادهای فرهنگی مورد هجمه این طیف، همگی 
در دریاف��ت بودجه  های فعلی محق هس��تند و 
اساس��ا نباید درباره بودجه آنها بحث کرد. طبعا 
هر نهادی که از مناب��ع عمومی ملت بودجه ای 
دریافت می کند، باید نس��بت به آن پاس��خگو 
باش��د. توجه به این نکته اما مهم است که طبق 
گزارش روزنامه دولت��ی ایران، بخش فرهنگ و 
هنر، مجموعا ماهانه 1900 تومان روی دس��ت 
هر ایرانی خرج می گذارد. این در حالی است که 
هر ایرانی تنها برای اداره شرکت ملی نفت ایران، 
ماهانه قریب 500 ه��زار تومان هزینه می کند! 

مابقی حیاط خلوت  های دولت هم به کنار!
باز اگ��ر همین نس��بت را بخواهیم با همان 
جمعیت ۸0 و چند میلیونی کش��ور برای اداره 
تمام شرکت  های دولتی محاسبه کنیم، به عدد 
یک میلیون و 250 هزار تومان می رسیم؛ امری 
که بخوبی منش��أ پرداخت حقوق و پاداش  های 
نجومی در شرکت های دولتی را روشن می کند! 
ش��اید بر همین اس��اس اس��ت ک��ه غامرضا 
تاجگ��ردون، نماینده اصاح طلب مجلس نیز در 
واکنش به عملیات رسانه ای آشنای دولت با تندی 
برخورد کرده، می گوید: »هر رئیس جمهوري گویا 
باید یک مش��ائي داش��ته باشد. مش��اور محترم 
رئیس جمهور بعد از 6 سال از دوره رئیس جمهور 
با دادن آدرس غلط به جامعه فرار به جلو مي کند. 
بودجه را دولت مي دهد. 6 سال هم آقاي روحاني 
بودجه را به مجلس داد. هر آنچه بخواهد مي تواند 
در ایحه انجام مي دهد. مثل امسال که هر جا را 
دوست نداشت کم کرد و هر جا را دوست داشت 
باا برد... . جناب آقاي آشنا این مردم درد زیادي 

دارند؛ به دردشان نمک دروغین نریز!« 
تا اینجا روشن شد که خاف افسانه پردازی  های 
آقای آشنا، اقتصاد دوقبضه در دست دولت است و 

این او و همکارانش هستند که پول و...
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فریب آشنای دولت و 
مسأله لجن پراکنی!

     حسن رضایی     
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تکذیب تبرئه 
فریدون

ارتش سوریه حضور نظامی اش در ادلب و حماه 
را تقویت کرد

گزارش وطن امروز از موج تازه حمایت انگلیس 
از یک جاسوس دوتابعیتی و تداوم انفعال وزارت 
خارجه در پیگیری حقوق دیپلمات مظلوم ایرانی

 سخنگوی قوه قضائیه 
در نشست خبری عنوان کرد

درام عاشقانه جنگ

 شام آخر آمریکا 
با کرد ها 

اگر دیپلمات نبود 
چه می  کردید؟!
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 احتمال تحقیقات مفصل تر  ■
در پرونده عراقچی و همدستانش

 شکست مدافع عنوان قهرمانی ■
در نخستین گام

حریف ناشناس
 نخستین بازی ایران در جام ملت ها 

امروز مقابل یمن برگزار می شود

گزارش »وطن امروز« از نشست رسانه ای 
عوامل سریال تلویزیونی »مینو«

یادداشت امروز تیترهاي امروز

طرح استانی- شهرستانی ش��دن انتخابات 
مدتی اس��ت مجددا در دس��تور کار نمایندگان 
مجلس شورای اسامی است و از قرار معلوم پس 
از طرح و تصویب در کمیسیون شوراها، بزودی 
در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد 
ش��د. از آنجا که س��ال ها قبل و در ادوار گذشته 
مجلس نیز طرح  های مشابهی یا به نتیجه نرسیده 
یا توسط شورای محترم نگهبان رد شده    اند، لذا 
نخبگان و صاحب نظران مرتبط با فضای سیاسی 
و اجتماعی، با اهداف و محتوای این طرح آشنایی 
نس��بی دارند. با مطالعه این طرح پیش��نهادی، 
نکات و ابهامات بس��یار مهمی دیده می شود که 

نمی توان از کنار آنها به راحتی گذشت.
مکانیس��م  ی��ک  حقیق��ت  در  انتخاب��ات 
مردم س��اارانه ب��رای تبدیل فض��ای اجتماعی 
ب��ه مناس��بات سیاس��ی البت��ه در چارچ��وب 
محدودیت  های قانونی اس��ت، یعن��ی برگزاری 
انتخابات باید به بازتاب عرصه اجتماعی در عرصه 
قدرت و سیاست منجر شود. به عبارت دیگر، هر 
مقدار عرص��ه قدرت و انتخاب کارگزاران مبتنی 
بر خواست عمومی، واقعیت  های اجتماع و البته 
منطبق بر قانون و شرع باشد، قانون و مکانیسم 
برگزاری انتخابات کارآمدتر است. ناگفته پیداست 
که انتخابات مجلس ش��ورای اسامی از اهمیت 
بسیار باایی برخوردار است؛ اوا مجلس در رأس 
امور و نهاد قانونگذار کش��ور ب��وده و ثانیا تداوم 
مردم سااری را از طریق نظارت نمایندگان بر وزرا، 
دستگاه ها و نهادهای مختلف ممکن می سازد. از 
نظر اجتماعی، نمایندگان مجلس تنها بخش��ی 
از سطح کان حاکمیت هستند که تا دورترین 
نقاط کشور در دسترس مردم بوده و رأی و نظر 
مردم در انتخاب آنها به شکل پررنگی موثر است. 
بنابراین مجلس احس��اس وجود مردم سااری را 
تقویت می کند و از این جهت نقشی مهم در ثبات 

سیاسی � اجتماعی کشور دارد. 
قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسامی، 
دارای اشکاات اساسی است و ازم است مطابق 
شرایط کشور اصاح شود. مشکل این است که 
قانون فعلی انتخابات که به صورت اکثریتی برگزار 
می شود با حذف کامل اقلیت، انتخابات را به یک 
بازی م��رگ و زندگی برای جریانات سیاس��ی 
تبدیل کرده و از این رو همه س��اله در آس��تانه 

انتخابات، فضای سیاسی و...
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نقدی بر طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس

پیام مرادی

 پرونده »وطن امروز« درباره طرح تحول سامت
شکست و استعفای قابل پیش بینی وزیر بهداشت

گرانقیمت
یادآوری آنکه حس��ن قاضی زاده هاش��می چه 
جایگاهی در 2 دولت یازدهم و دوازدهم داشته است 

کاری س��خت نیست. تخم مرغ های 
دولت پس از آنکه سبد محمدجواد 

ظریف به عنوان وزیر امور خارجه 
را پر کرد باقی اش به س��بد 
انتقال  قاضی زاده هاش��می 
داده ش��د تا وزیر بهداشت 
م��رد  »دومی��ن  هم��واره 
باش��د که  خ��وب« دولتی 

همیش��ه و در مواق��ع روبه رو 
ش��دن مردم ب��ا چهره هایی 

چون آخوندی، ترکان، زنگنه، نعمت زاده و... س��عی 
می کرد با وارد کردن خود به قاب عکس دولتمردان، 
اعتبار و محبوبیتی به دولت ببخش��د. خالق طرح 
تحول سامت که همیشه به عنوان 
ادل��ه ای از غلط ب��ودن پیش فرض 
بی اعتنایی دولت یازدهم و دوازدهم 
به خدمات اجتماعی از آن یاد 
می شد، از محوری ترین مردان 
مقابله  ب��رای  رئیس جمهور 
انتقادها محس��وب  با موج 

می شد و...
صفحه 11 را بخوانید

گزارش »وطن امروز« از طرح رفرم پولی و چالش های پیش  روی دولت 

مأمور چهار صفر حذف
همتی: ایحه حذف 4 صفر پول ملی به دولت رفت
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عب�اس قدی�ری ابیان�ه: چندی 
اس��ت که از تاس��یس و ش��روع 
فعالیت ش��بکه تلویزیونی »ایران اینترنش��نال« در 
لندن می گذرد. این شبکه ارتباطات فراوانی با عمده 
معاندان جمهوری اسامی ایران برقرار کرده  است و 
در پمپاژ رس��انه ای اقدامات ریز و درشت آنها، خواه 
پوش��ش زنده خبری اجاس منافقین باشد، خواه 
برنامه پرسش و پاسخ با رضا پهلوی و خواه مصاحبه 
با یعقوب حر التسطری، سخنگوی گروه تجزیه طلب 
ااحوازیه، به دنبال حمله تروریستی شهریور ماه به 
مردم در رژه اهواز، هیچ مضایقه ای نکرده است. منابع 
مالی این شبکه که با پول پاشی گسترده توانست به 
سرعت، تعداد قابل توجهی از کارمندان شبکه های 
خبری »بی بی سی فارس��ی« و »من و تو« را جذب 
خود کند، مورد پرس��ش بس��یاری از فعاان حوزه 
رسانه بود. این شبکه اما با پنهان کردن وابستگی های 
مالی و سازمانی خود، ادعا می کرد رسانه ای مستقل 
است و از این طریق با جلب اعتماد مخاطبان رشد 

سریعی را تجربه کرد.
در این میان روزنامه گاردین در گزارشی به قلم 
سعید کمالی دهقان، پرده از منبع مالی این شبکه 
برداشت)1(. در این گزارش از شخصی به نام »سعود 
القحطانی« از نزدیکان محمد بن سلمان به عنوان فرد 
پشت پرده تامین مالی شبکه ایران اینترنشنال یاد 
می شود. القحطانی بعدتر توسط حکومت سعودی به 
علت دخالت در پرونده قتل خاشقجی از سمت خود 
برکنار می شود. هرچند در گزارش مزبور، نام منبع 
خبر فاش نشد اما پس از مرگ جمال خاشقجی و 
گشودن پرونده قضایی علیه روزنامه گاردین و فشار 
به نگارنده گزارش، کمالی دهقان در توئیتی مدعی 
شد این اطاعات را شخص خاشقجی با او در میان 

گذاشته بوده است.
برآشفتگی شبکه ایران اینترنشنال از افشای منابع 
مالی اش قابل درک اس��ت، چرا که با مشخص شدن 

نقش عربس��تان در جهت دهی این ش��بکه نه تنها 
50 میلیون یورو هزینه س��اانه صورت گرفته برای 
برنامه ه��ای آن به خاطر مخدوش ش��دن اعتبارش 
بی ثمر شد بلکه این شبکه به همراه خود گروهک های 
ضدانقاب را نیز به زیر کش��ید. کافی است ضربه ای 
که با افشای منابع مالی این شبکه به سلطنت طلبان 
وارد شده است را در نظر بگیرید که برای خدشه دار 
کردن هویت ش��یعی جمهوری اس��امی، تاکنون 
عرب ستیزانه ترین ش��عارها را سر می دادند و اکنون 
مشخص شده ناجی شان، رضا پهلوی، مبالغ هنگفتی 
از این رس��انه وابسته به عربس��تان، برای حضور در 

شبکه ایران اینترنشنال دریافت کرده است.
نکته اصلی این گزارش نه قتل خاش��قجی و نه 
توحش محمد بن سلمان، بلکه سازوکار مخفی نگه 
داشتن مسیر ارتباطات مالی شبکه ایران اینترنشنال 
است. با توجه به حساسیت باای موضوع، سوالی که 
به ذهن متبادر می شود این است که دربار سعودی 
از چه کانالی برای تزریق منابع مالی به این ش��بکه 
اس��تفاده کرده اس��ت؟ گاردین ب��ه اختصار به این 

پرسش پاسخ داده است: جزایر »کیمن«!
جزایر کیم��ن در کنار جزیره برم��ودا و جزیره 
بریتیش ویرجین بخشی از مراکز مالی فراساحلی 
وابسته به بریتانیا هس��تند. مراکز مالی فراساحلی 
که در ادبیات رس��انه ای بیشتر با عناوین »لنگرگاه 
مالیاتی« و »بهشت مالیاتی« نیز شناخته می شوند 
سال هاست با وضع مقررات حداقلی در حوزه مالی، 
اقدام به جذب پول و سرمایه از سراسر دنیا کرده  و 
می کنند. یکی از این مقررات حداقلی عدم شناسایی 
یا تساهل در شناسایی مشتری است که موجب شده 
موسسات حقوقی با تاسیس شرکت های پوششی رد 
پای مشتریان خود را از بین ببرند. البته هویت برخی 
مش��تریان این مراکز فاش شده است اما اغلب نه با 
ساز وکارهای شناسایی مشتری تعیین شده توسط 
FATF و کمیت��ه بازل، بلکه از طریق افش��اگرانی 

که نام ش��ان برای حمایت از موقعیت و جان ش��ان 
فاش نش��ده است؛ درباره مس��یر مالی شبکه ایران 
اینترنشنال، شخص جمال خاشقجی افشاگری کرده 
بود که تا قبل از ولیعهدی محمد بن سلمان روابط 

تنگاتنگی با دربار سعودی داشت.
اما مراکز مالی فراساحلی چه جایگاهی در فضای 
مالی بین الملل دارند؟ چه میزان س��رمایه خارجی 
جذب کرده اند؟ چه کسانی آنها را کنترل می کنند؟ 

در ادامه به این سوال ها پاسخ داده می شود:
برای درک اندازه اقتصاد مراکز مالی فراساحلی 
کافی اس��ت ادعاهای مالی این مراک��ز را با تولید 
ناخالص جهانی و ثروت خانوارها در جهان مقایسه 
کنیم؛ موسس��ه اقتص��ادی NBER، ب��ه عنوان 
معتبرترین مرکز پژوهش��ی اقتصادی آمریکا که 
29 دارنده نوبل اقتصاد با آن همکاری داشته اند در 
گزارشی در سپتامبر 2017 )2( حجم ثروت جهانی 
انباشته شده در مراکز مالی فراساحلی را قریب به 
10 درصد »جی دی پی« جهانی و معادل ۸ درصد 
ثروت خانوارها در جهان اعام کرده است. در بخش 
دیگر این گزارش به محل انباش��ت این سرمایه ها 
اشاره شده است. حوزه های مختلف جغرافیایی نیز 
به عنوان مبدا جریان این سرمایه ها میزان متفاوتی 
از ثروت خود را در این مراکز پولشویی، انباشته اند؛ 
ق��اره اروپ��ا با قریب ب��ه 15 درصد و کش��ورهای 
حاشیه خلیج فارس  و برخی کشورهای آمریکای 
اتین مع��ادل 60 درصد »جی دی پی« خود را در 
این مراکز س��رمایه گذاری کرده اند. البته به دلیل 
عدم اطاعات کافی درباره مراکز مالی فراساحلی، 
اختافات فاحش��ی پیرامون سهم بازیگران اصلی 
فعال در مطالعات معطوف به آن حوزه وجود دارد.

 در میان لنگرگاه ه��ای مالیاتی فراوانی که در 
جهان وج��ود دارد برخی از مهم ترین آنها، متعلق 

به کشورهای انگلیس و آمریکاست. البته از آنجایی 
که این کش��ورها بیرق مبارزه با پولش��ویی را در 
فراری به جلو برافراش��ته اند و در اکثر مناطق دنیا 
فرار مالیاتی یکی از مصادیق پولشویی به حساب 
می آید، کش��ورهای عنوان شده بیشتر با استفاده 
از عام��ان و نمایندگان خ��ود نظیر جزایر کیمن 
و برمودا متعلق به انگلس��تان و جزیره مارشال که 
س��ابقاً در کنترل آمریکا بوده است و ایالت داویر 
اقدامات مالی مدنظر خود را انجام می دهند؛ برای 
نمونه جزایر کیمن در س��ال 2011 با جذب 3/5 
تریلی��ون دار، پس از فرانس��ه در جایگاه شش��م 
در جه��ان از حی��ث جذب س��رمایه خارجی قرار 
گرفت)3(. این حجم س��رمایه با انباش��ت پول های 
کثیف از عواید فروش نفت توس��ط داعش، عواید 
فروش اس��لحه به صورت غیرقانونی به گروه های 
تروریس��تی، درآمد های ناشی از قاچاق و فرارهای 
مالیاتی بویژه از کش��ورهای در حال توسعه ایجاد 
شده اس��ت. البته دفاتر اصلی بانک ها و موسسات 
واق��ع در این مراکز در س��رزمین های اصلی بویژه 
لندن واقع شده اند و مطرح ترین بانک های جهان 
در این مراکز فعال هستند؛ به عنوان نمونه مرجع 
پولی جزیره کیمن از حضور و فعالیت 146 بانک 
در این جزیره در س��ال 201۸ خبر داده است که 
از می��ان این 146 بانک ، 32 بان��ک اروپایی، 25 
بان��ک آمریکایی، 13 بانک مکزیک��ی و کانادایی، 
27 بان��ک آمریکای جنوبی و 24 بانک نیز متعلق 
به کش��ورهای آمریکای جنوب��ی و حوزه کارائیب 
است)4(. در میان این بانک ها 40 بانک از 50 بانک 
برتر جهان حضور دارند )5(. در جدول نام و کش��ور 
مقر دفتر مرکزی برخی بانک های نام آشنای حاضر 

در این جزیره آمده است.
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 جدول بانک های نام آشنای حاضر در جزیره کیمن 
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مقر استقرار دفتر مرکزیرتبه بانک در جهاننام بانک

اسپانیاBanco Santander17سانتاندر

اسپانیاBilbao Vizcaya Argentaria39بیلبائو ویزکایا

انگلستانBarclays18بارکلیز

آمریکاJ.P.Morgan6جی پی مورگان

آمریکاBank of America10بانک آمریکا

آمریکاWells Fargo12ولز فارگو

آمریکاMorgan Stanley38مورگان استنلی

چینChina Construction Bank2بانک ساخت وساز چین

چینBank of China4بانک چین

ژاپنSumitomo Mitsui15سامیتومو میتسویی

ژاپنMizuho13میزوهو

سوییسUBS Group AG34گروه یوبی اس   ای جی

سوییسCredit Suisse40کردیت سوییس

فرانسهBNP Paribas9بی ان پی پاریباس

فرانسهSociete Generale19سوسیته جنرال

کاناداRoyal Bank of Canada33بانک سلطنتی کانادا

NBER نمودار جغرافیای مراکز مالی فراساحلی و سهم هر یک، بر اساس گزارش

FATF از قتل خاشقجی تا

مراکز مالی فراساحلی
گزارش
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تقدیر از اقتدارآفرینی نیروهای مسلح
الـعظـمی   ــرت آیـت اه  حض
ــر از  ــا تقدی ــی ب نوری همدان
مسلح  نیروهای  فعالیت  های 
ــور و  ــش اقتدار کش در افزای
تأمین امنیت جامعه، امنیت را 
بستر همه پیشرفت ها دانست. به گزارش رسا، 
حضرت آیت اه حسین نوری همدانی در دیدار 
جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی استان ها با 
تقدیر از فعالیت  های نیروهای مسلح در افزایش 
اقتدار کشور و تأمین امنیت جامعه خاطرنشان 
کرد: امنیت بستر همه پیشرفت هاست و خدمت 
ــلح از بزرگ ترین خدمت هاست،  نیروهای مس
ــاخت ها را تغییر داد  ــامی زیرس ــاب اس انق
ــان  ــه دارای ایم ــانی را روی کار آورد ک و کس
ــرد: وایت فقیه  ــند. وی اضافه ک و اعتقاد باش
تالی تلو معصوم در تقواست، رهبر معظم انقاب 
ــتی انقاب را در دریای  همانند امام راحل کش
ــروز بخوبی مدیریت می کنند، باید  متاطم ام
دستاوردهای انقاب اسامی بخوبی برای مردم 
تبیین شود تا دشمنان نتوانند به دروغ جو  سازی 
کنند. حضرت آیت اه نوری همدانی تأکید کرد 
امروز باید در برابر صف آرایی دشمن با بصیرت 
انقابی عمل کنیم و در برابر توطئه ها بایستیم.

غرب به کدام وعده    اش 
در برجام عمل کرد؟

دبیرکل حزب موتلفه اسامی 
ــارات  اظه ــه  ب ــش  واکن در 
ــع  جم در  ــور  رئیس جمه
ــرو که از  ــان وزارت نی کارکن
ــنات برجام  ــرات و حس خی
ــانی  ــت: اگر کس ــخن گفته بود، اظهار داش س
ــته اند مشکات مردم را  نخواسته  اند یا نتوانس
ــد ااقل نمک به زخم مردم  با برجام حل کنن
ــند. به گزارش فارس، محمدنبی حبیبی  نپاش
در پایان نشست دبیران حزب گفت: این سوال 
کلیدی مطرح است که در مقوله برجام قبا چه 
وعده هایی می دادند و اکنون همان وعده ها در 
چه حدی تحقق یافته است. آیا درباره تحریم ها 
ــده است؟ وضع معیشتی  گشایشی حاصل ش
ــده یا بدتر، مسائل تورم، گرانی و  مردم بهتر ش
ــده است؟  بیکاری حتی در حد معمول حل ش
وی خطاب به مدافعان برجام گفت: چرا با مردم 
صادقانه حرف نمی زنید؟ اگر کسانی نخواسته  اند 
ــته اند مشکات مردم را با برجام حل  یا نتوانس
کنند، ااقل نمک به زخم مردم نپاشند. حبیبی 
ــدام وعده ای را به 1+5 داده بود  افزود: دولت ک
ــه آن را به مرحله عمل درنیاورد و آنها کدام  ک
ــاره تحریم ها به ما دادند  ــده ای را بویژه درب وع
ــه آن عمل کردند؟ دبیرکل حزب موتلفه  که ب
اسامی گفت: بزک کنندگان برجام باید بدانند 
دولتمردان آمریکا تاکنون 1۰ بار ثابت کرده اند 
دشمن مردم و انقاب اسامی ایران هستند و 
کاری را که تاکنون علیه ما نکرده    اند، نتوانسته  اند 
ــته   اند. حوادث اخیر منطقه ما  نه اینکه نخواس
نشان داد آنها جز زبان اقتدار مبتنی بر مقاومت 

همه جانبه چیز دیگری نمی فهمند.

حکم مدیر تعاونی ثامن الحجج تأیید شد
15 سال زندان برای میر علی

دادستانی تهران حکم محکومیت مدیرعامل 
ــه ثامن الحجج را منتشر کرد که طبق آن  موسس
سیدابوالفضل میرعلی، مدیر موسسه ثامن الحجج 
به 15 سال زندان محکوم شد. به گزارش میزان، 
بنا به کیفرخواست صادره از ناحیه ۲۲ دادسرای 
ــادی تهران،  ــژه امور اقتص ــی و انقاب وی عموم
ــیدرضا، متولد  ــیدابوالفضل میرعلی، فرزند س س
ــره و مدیرعامل وقت  ــس هیات مدی 1۳۴۳، رئی
شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان 
ــال در نظام  ــارکت در اخ ــبزوار متهم به مش س
ــور از طریق وصول وجوه کان به  اقتصادی کش
ــپرده اشخاص حقیقی و حقوقی  صورت قبول س
تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون 
قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسامی ایران 
ــا مقابله با آن در دادگاه ویژه اقتصادی محاکمه  ی
ــد. وی با ایجاد موسسه ای تحت عنوان تعاونی  ش
ــوز از بانک مرکزی  ــدون اخذ مج ثامن الحجج ب
مبادرت به سپرده گیری و عملیات بانکی از طریق 
ایجاد شعب متعدد در سطح کشور کرده و با وجود 
ــزی و وزارت تعاون،  ــای مکرر بانک مرک اخطار ه
حجم قابل ماحظه ای از نقدینگی را جمع آوری 
کرده است. در بخشی از متن حکم میرعلی آمده 
ــراز علم مرتکب به موضوع  ــت:  با توجه به اح اس
جرم و موثر بودن اقدامات وی در جهت تحقق بزه 
و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز قصد نتیجه با 
علم به وقوع آن به لحاظ مقید بودن جرم منتسبه 
دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر به استناد بند 
ــره ۴ آن از قانون  ــک و ماده ۲ و تبص ـــ ماده ی ه
مجازات اخالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 
ــامی مصوب 1۳۹۲ متهم  ۲۷ قانون مجازات اس
موصوف را عاوه بر محرومیت از خدمات دولتی، 
به تحمل 15 سال حبس تعزیری با احتساب ایام 
بازداشت قبلی محکوم می نماید. میرعلی به حکم 
دادگاه اعتراض کرد اما  با تایید حکم فوق توسط 

دیوان عالی کشور در حال اجراست. 

گروه سیاسی: حجت ااسام محسنی اژه ای، 
ــت خبری  ــخنگوی قوه قضائیه در نشس س
ــت پرونده های متهمان مالی،  آخرین وضعی
برادر رئیس جمهور، احمد عراقچی، متهمان 
محیط زیست و بابک زنجانی را تشریح کرد. 
ــام اژه ای تبرئه حسین فریدون  حجت ااس
ــرد و گفت این پرونده هنوز به  را تکذیب ک
ــت. سخنگوی قوه قضائیه  دادگاه نرفته اس
همچنین درباره پرونده احمد عراقچی و دیگر 
همدستانش از احتمال تحقیقات مفصل تری 
ــنی اژه ای،  ــام محس ــر داد. حجت ااس خب
سخنگوی قوه قضائیه در صدوسی وپنجمین 
ــت: اسامی  ــت خبری خود اظهار داش نشس
ــه این  ــه در فاصل ــرادی را ک ــدادی از اف تع
ــده و  ــد هفته به اتهام مالی محاکمه ش چن
ــده اعام می کنم. وی  حکم شان قطعی ش
افزود: حمیدرضا جان قربان، فرزند علمدار به 
ــال  اتهام اخال در نظام اقتصادی به ۲۰ س

ــزای نقدی، آزاده  ــس و 1۲۰ میلیارد تومان ج حب
ــجادیه پزشک به 1۰ سال حبس، شاپور هیبتی  س
ــیراز به  ــردفتر دفترخانه در ش فرزند حجت اه، س
ــند مجعول به 1۴ سال حبس  ــتفاده از س اتهام اس
ــند به ۳  ــروی به اتهام جعل س و محمدجواد خس
ــند مجعول به ۷ سال حبس  ــال و استفاده از س س
محکوم شده اند. محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین 
ــند به ۳  ــدزاده به اتهام جعل س محمدکاظم احم
ــتفاده از سند مجعول به ۷ سال حبس،  سال و اس
بهرام رضایی به اتهام جعل سند به ۳ سال حبس،  
محمدحسین نجم زاده، کارمند بانک شیراز به ۲ سال 
و 11 ماه حبس و احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به 
اتهام گران فروشی به 1۲ سال حبس و 1۳ میلیارد 
ــال محرومیت از کارت  ــان جزای نقدی و ۲ س توم
بازرگانی محکوم شده اند. سخنگوی دستگاه قضا با 
ــاره به اینکه مهران طیاری، فرزند اسماعیل به  اش
اتهام قاچاق سوخت به ۴ سال حبس محکوم شده 
است، ادامه داد: همچنین ناصر محمدی نژاد، فرزند 
ــال حبس و 5۸ میلیون جزای  عبدالسام به ۲ س
نقدی،  عبدالستار مواپور به اتهام قاچاق سوخت به 
۲ سال حبس، بنیامین گلشن زاده به ۲ سال حبس 
ــال حبس  ــهیل آذرپور، فرزند علی نیز به ۲ س و س
ــزود: عبدالکریم  ــده اند. وی همچنین اف محکوم ش
ــال حبس و جزای نقدی، اردان  عبدلی پور به ۲ س
زینل زاده، فرزند نجف شهردار گچساران به 5 سال 
ــاق )۴ سال از این 5 سال به  حبس و ۷۴ ضربه ش
دلیل برخی خدمات تعلیق شده و 5۰ ضربه شاق 
هم تعلیق شده است(، میثم نارکی معاون شهردار 
به 5 سال حبس و ۷۴ ضربه شاق، علیرضا پناه پور 
ــهردار به 5 سال حبس و ۷۴ ضربه شاق  معاون ش
ــهرداری به ۷۴ ضربه  و نعمت اه متولی کارمند ش
ــده اند. اژه ای ادامه داد: همچنین  شاق محکوم ش
ــتانداری  ــاون هماهنگی اس ــر گوهرکانی مع جعف
کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف اموال دولتی به 
11۰ ضربه شاق، حمزه جعفرقلی به جرم تصرف 
اموال دولتی به 11۰ ضربه شاق، الیاس تاج الدینی 
رئیس جهاد کشاورزی استان کهگیلویه به ۷۴ ضربه 
شاق محکوم شدند، همچنین  15 دال خرد کف 
ــؤوان در تاطم  ــی بودند که به ادعای مس خیابان
ــل بودند که آنها نیز به صورت جزئی  بازار ارز دخی

محکوم شدند و ۶ ماه حبس داشتند. حجت ااسام 
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری دیروز در پاسخ 
به سوالی در خصوص پایین نیامدن قیمت اجناس 
بعد از پایین آمدن قیمت ارز و اینکه اقدامی در این 
ــود یا خیر؟ گفت: حقیقتاً افرادی  باره انجام می ش
که از این فرجه سوءاستفاده می کنند، اجناسی که 
ــان به بهانه گران شدن دار افزایش یافته،  برخی ش
حتی افرادی که بعد از کاهش قیمت دار کم فروشی 
می کنند حتما با آنها برخورد می شود. وی ادامه داد: 
البته برخورد با گران فروشی و کم فروشی به تعزیرات 
حکومتی که زیرمجموعه دولت است، ربط دارد اما 
ــت مردم مدعی العموم هم  به دلیل ارتباط با معیش
ورود کرده و نامه نگاری شده است که دادستان های 
ــهرها همکاری کنند. اژه ای گفت: در بسیاری از  ش
استان ها، دادستان ها از دستگاه های ذی ربط دعوت 
کردند تا بیایند و بنشینند و اقدامات مشترکی انجام 
ــت  ــتگیری و بازداش دهند،  امیدواریم نیازی به دس
ــات افراد از  ــه این اقدام ــا اگر بعد از هم ــد ام نباش
ــت برندارند ما ورود کرده  و   ــتفاده خود دس سوءاس

برخورد قاطع تری می کنیم. 
افس�ادفی اارض در پرون�ده برخی متهمان  ■

زیست محیط 
ــه از پرونده  ــوال ک ــه این س ــخ ب اژه ای در پاس
ــت محیط زیستی ها یک سال گذشته است  بازداش
اما خبری از دادگاه نیست، گفت: پرونده به دادگاه 
رفته اما تعیین وقت نشده است، باید وکا بیایند و  
پرونده را بخوانند ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است. 
ــی از آنها اتهام  ــده ۸ متهم دارد که برخ این پرون
ــاد فی اارض دارند. وی همچنین در پاسخ به  افس
سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین 
فریدون گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته اما 
موضوع مختومه شدن آن صحت ندارد. وی درباره 
احضار مسؤوان در کرج نیز گفت: تعدادی دستگیر 
ــده اند که یکی از آنها همان شهردار سابق است،  ش

البته افراد مختلفی هستند. 
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی  ■

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد برای 
ــت بدهی بابک زنجانی باید یک وقت نهایی  پرداخ
ــنی اژه ای در پاسخ به این سوال  تعیین شود. محس
که پرونده بابک زنجانی به کجا رسیده است؟ گفت: 

ــان ادعا می کرد افرادی  همانطور که می دانید ایش
هستند که حاضرند برایش پول بفرستند، آخرین 
اقدامی که شده این است که مسافرت های زیادی 
انجام شد اما هنوز پولی گرفته نشده است. وی افزود: 
اخیراً هم جلسه ای برگزار شد که متهم و وکیلش 
ــم قراردادی  ــد، پس از گفت  وگو باز ه حاضر بودن
ــد هیأتی به یکی از کشورها اعزام  نوشته و قرار ش
شوند، قرار است هفته بعد این اتفاق بیفتد و ببینند 
چیزی وصول می شود یا نه. محسنی اژه ای تصریح 
کرد: در این خصوص قرار دیگری هم بود که علیه 
برخی ها در خارج از کشور اقامه دعوا شود که وکیل 
ــده تا برخی کارها انجام شود. من نظرم  گرفته ش
ــود، زیرا  این بود که باید یک وقت انتهایی اعام ش
تا اان به چند کشور سفر شده و من فکر می کنم 
ایشان ادعایش صادق نیست، باید یک وقتی تعیین 
شود که اگر تا آن زمان اقدامی نشد تصمیم دیگری 
بگیریم. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال 
که موضوع رشوه توتال و محکومیت آن اثبات شده 
است اما چرا در ایران در این باره کاری انجام نشده 
و افراد و مسؤوان داخلی محاکمه نشده اند، گفت: 
ــد و خاف قانونی  ــر  چنین چیزی باش معموا اگ
ــد دادستانی کل کشور ورود خواهد کرد.  شده باش
در پرونده مهدی هاشمی موضوع استات اویل بود، 
نه توتال که رسیدگی هم شد. وی در پاسخ به این 
سوال که وزیر خارجه انگلیس در هفته های اخیر ما 
را تهدید کرده و خواستار آزادی نازنین زاغری شده 
ــت، گفت: اواً غلط کرده تهدید کرده، ثانیا آزاد  اس
ــردن زاغری ربطی به دخالت آنها  کردن یا آزاد نک
ندارد. حجت ااسام محسنی اژه ای درباره اسماعیل 
بخشی و اظهاراتش گفت: ایشان نامه ای نوشته به 
ــان نظر بدهند و  ــات که باید خودش  وزارت اطاع
ــط حفاظت وزارت  ــانی کنند، چون توس اطاع رس
ــی می شود. در این مورد هم باید خود وزارت  بررس
ــتگاه  ــات نظر بدهد. اگر خودش هم به دس اطاع

قضایی برود حتماً ورود و رسیدگی می کنیم. 
احتمال تحقیقات مفصل تر در پرونده عراقچی  ■

و همدستانش
ــابق  آخرین وضعیت احمد عراقچی، معاون س
ارزی بانک مرکزی و دیگر همدستانش یکی دیگر از 
موضوعات مطرح در نشست سخنگوی قوه قضائیه 

بود. به گزارش فارس، یکی از خبرنگاران در 
بخشی از این نشست گفت: بیش از ۴۲ روز 
از صدور کیفرخواست برای احمد عراقچی و 
ــته اما هنوز نوبت  ارجاع آن به دادگاه گذش
رسیدگی به آن فرا نرسیده است، در حالی 
که رهبر معظم انقاب تاکید داشتند کسانی 
که ارز را بی محابا به بازار آورده اند گناه شان 
کمتر از گیرندگان آن نیست و این در حالی 
است که دستگاه قضایی محاکمه ۴۷ روزه 
وحید مظلومین و رسیدگی سریع به آن را 
ــتاورد خود  دانسته است، حال  افتخار و دس
ــکوت  ــده که در پرونده عراقچی س چه ش
ــده و اطاع درستی از نحوه رسیدگی به  ش
ــت نیست؟ اژه ای در پاسخ گفت:  آن در دس
ــد که برخی پرونده ها نیاز به کار  یادتان باش
کارشناسی دارد و جالب است بدانید همین 
چند روز گذشته یک گزارش جدید از یکی 
ــت ما رسیده بود.  ــمی به دس از مراکز رس
ــی که در این گزارش آمده بود مبلغ متفاوتی  مبلغ
بود. ما هم می خواهیم پرونده خیلی زود به نتیجه 
برسد اما نیازمند این هستیم که تحقیقات کاملی 
ــتگاه قضا افزود: بانک  انجام دهیم. سخنگوی دس
ــکناس  مرکزی یک بار گفت 15۹ میلیون دار اس
ــان داده ایم اما  ــاار آقاخ ــون یورو به س و 5۹ میلی
ــاار آقاخان می گفت من کا ً ۲1 میلیون یورو  س
گرفته ام، یا مثاً اینها می گفتند 15۰ میلیارد تومان 
مازاد گرفته ایم و به خزانه واریز کرده ایم ولی بعد از 
ــت. اژه ای  آن آمدند و  گفتند 1۳۹ میلیارد بوده اس
ــم بدانید برخی از این متهمان  ــه داد: این را ه ادام
غیر از مسائل ارزی مسائل دیگری هم دارند. هنوز 
دادگاهی شروع نشده اما مشغول مطالعه هستند. 
ــته باشد که  اگر این گزارش اخیر هم صحت داش
اصا باید تحقیقات مفصل تری شود. این پرونده ۹ 
ــیف در میان این ۹ نفر نیست.  متهم دارد، البته س
ــخ به این سوال که اخیرا شنیده ایم در  وی در پاس
پرونده تخلف انتخابات سال قبل برخی ها محکوم 
شده اند، گفت: برخی افراد در دادگاه بدوی محکوم 
ــده اند اما در تجدیدنظر نمی دانم حکم شان چه  ش
ــد.  اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص حادثه  ش
ــجویان  علوم و تحقیقات و صحبت هایی که دانش
درباره عدم رسیدگی درست به این پرونده داشتند، 
گفت: من در اینجا اوا به این حادثه دیدگان تسلیت 
می گویم. اینگونه اتفاقات از دو جهت حایز اهمیت 
ــان این مرز و بوم در یک  ــت که 1۰ نفر از جوان اس
محیط دانشگاهی و علمی فوت کردند که تاسف آور 
ــه از روز  ــوع وجود دارد ک ــت. اینجا چند موض اس
ــتگاه های ذی ربط دنبال رسیدگی به  اول همه دس
ــه در این موارد  ــد. وی در ادامه افزود: البت آن بودن
قاضی نمی تواند خودش حرفی بزند و باید منتظر 
ــد، برای مثال همین موضوع  ــناس باش نظر کارش
ــکته راننده که مطرح شد اما امروز گفتند اصا  س
ــخ به این سوال که آیا در  صحت ندارد. وی در پاس
این پرونده فردی بازداشت شده است، گفت: اطاع 
ــنی اژه ای درباره اینکه آیا احتمال دارد  ندارم. محس
شما رئیس قوه قضائیه بشوید، گفت: قطعاً اینگونه 
نخواهد بود. وی افزود: موضوع قطعی دیگر این است 
که هر وقت رهبر معظم انقاب نفر بعدی را انتخاب 

کنند ما و شما هم از آن باخبر خواهیم شد. 

سیاسی 0 2

نماینده سابق اردبیل 
در مجلس خبرگان درگذشت

آیت اه میرابراهیم سیدحاتمی، نماینده سابق 
مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری 
ــی را وداع گفت. به  ــن دارفان به دلیل کهولت س
گزارش مهر، آیت اه میرابراهیم سیدحاتمی که 
ــن از عضویت در  پیش از این به دلیل کهولت س
مجلس خبرگان رهبری استعفا کرده بود، صبح 
دیروز دارفانی را وداع گفت. آیت اه سیدحاتمی 
ــیدجواد از علمای ربانی و سادات  فرزند حاج س
جلیل القدر داراارشاد اردبیل، سال 1۳۴۳ هجری 
قمری/ 1۳۰۳ خورشیدی در اردبیل متولد شد.  
ــی  وی عاوه بر تحصیل در مدارس دولتی بخش
ــاتید وقت حوزه  علمیه  ــوم حوزوی را از اس از عل
ــن نجفی، آخوند  ــیخ محس اردبیل همچون ش
ــیخ عبدالغفور عاملی،  مابشیر مدرس، حاج ش
شیخ غامحسین غروی قدسی، حاج میرزا ابراهیم 
کانتر و دیگر اساتید فرا گرفت. همچنین از سال 
1۳۴۳ به شهر اردبیل بازگشت و به تدریس علوم 
ــیر قرآن کریم  ــوزوی در حوزه علمیه و تفس ح
ــاجد اردبیل پرداخت. در جریان پیروزی  در مس
ــوان عضو فعال در  ــامی ایران به عن انقاب اس
استان به همراه امام جمعه فقید اردبیل »آیت اه 
مروج« به عنوان مبارز انقابی شناخته شد و پس 
از پیروزی انقاب اسامی در سمت هایی همچون 
سرپرستی حوزه علمیه اردبیل و نمایندگی مردم 

در مجلس خبرگان رهبری مسؤولیت داشت.

ظریف به کردستان عراق می رود
وزیر امور خارجه کشورمان در 
جریان سفر به عراق قرار است 
به اقلیم کردستان این کشور 
ــفر و با مقامات این منطقه  س
ــگاه  دیدار کند. به گزارش باش
خبرنگاران جوان، یک مقام کنسولگری ایران در 
سلیمانیه گفت که محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران در جریان سفرش به عراق به اقلیم 
کردستان نیز خواهد رفت. به گفته وی، ظریف 
در چارچوب این سفر که به منظور تقویت روابط 
اقتصادی انجام می گیرد، به اقلیم کردستان نیز 
خواهد رفت تا با مقامات این منطقه درباره تقویت 
ــان ایران و مردم عراق به منظور ایجاد  روابط می
سازوکاری اقتصادی به گونه ای که به نفع هر دو 
ــد، رایزنی کند. این مقام کنسولگری  طرف باش
ایران افزود: در جریان این سفر در هفته های آینده 
ــتی نیز با بازرگانان و چهره های تاثیرگذار  نشس
کردستان عراق در سلیمانیه برگزار خواهد شد. 
ــفر ظریف به منطقه کردستان عراق  آخرین س
اکتبر ۲۰1۷ بود که به منظور شرکت در مراسم 
تدفین جال طالبانی، رئیس جمهور پیشین عراق 

به اقلیم کردستان رفته بود.

توئیت عراقچی درباره سفرش به مزارشریف
گذشته را هرگز فراموش نمی کنیم

ــی وزیر امور خارجه با اشاره به  معاون سیاس
بازدیدش از ساختمان سابق سرکنسولگری ایران 
ــت: خون شهدا مسؤولیتی  در مزارشریف، نوش
ــرار داده، نگاه ما به  ــنگین بر دوش همه ما ق س
آینده است اما گذشته را هرگز فراموش نخواهیم 
کرد. به گزارش فارس، سیدعباس عراقچی که به 
افغانستان سفر کرده و در هفته ای که گذشت نیز 
ریاست هیأت ایرانی مذاکره کننده با طالبان در 
ــت، در صفحه توئیترش با  تهران را برعهده داش
انتشار تصاویری از ساختمان سابق سرکنسولگری 
ــت: »امروز در سفر به  ــریف نوش ایران در مزارش
شهر مزارشریف توفیق بازدید از ساختمان سابق 
سرکنسولگری جمهوری اسامی ایران و محل 
شهادت دیپلمات های کشورمان دست داد«. وی 
افزود: »خون شهدا مسؤولیتی سنگین بر دوش 
همه ما قرار داده است که برای ادای آن، خون دل 
بسیار باید خورد. نگاه ما به آینده است اما گذشته 

را هرگز فراموش نخواهیم کرد«.

همایش سیاست های دفاعی- امنیتی 
مشترک برگزار می شود

ــت های دفاعی-  همایش بین المللی »سیاس
ــترک، رویکردهای همکاری جویانه  امنیتی مش
ــیا« با سخنرانی شمخانی و حضور  در غرب آس
ــی و  ــی، امنیت ــی، دفاع ــخصیت های سیاس ش
ــیا و اروپا امروز دوشنبه در  صاحب نظرانی از آس
تهران برگزار می شود. به گزارش فارس، همایش 
ــی- امنیتی  ــت های دفاع ــی »سیاس بین الملل
ــترک، رویکردهای همکاری جویانه در غرب  مش
آسیا« صبح امروز دوشنبه 1۷ دی ماه در دانشگاه 
عالی دفاع ملی در تهران برگزار می شود. در این 
همایش یک روزه که با سخنرانی علی شمخانی، 
ــورای عالی امنیت ملی ایران آغاز به کار  دبیر ش
می کند، شخصیت های سیاسی، دفاعی، امنیتی و 
صاحبنظرانی از آسیا و اروپا به تشریح دیدگاه های 
خود درباره امنیت منطقه          ، تروریسم، افراطی گری 
ــات خارجی در منطقه  و تاثیرات منفی مداخ
ــاعت ۸ صبح با  ــد. این همایش از س می پردازن
ــگاه عالی دفاع ملی  ــارکت دانش همکاری و مش
ــته به  ایران و مرکز مطالعات راهبردی راد وابس
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری 

اسامی ایران برگزار می شود.

محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری عنوان کرداخبار

تکذیب تبرئه فریدون
اخبار

دوشنبه 17 دی 1397وطن امروز  شماره 2626 

گروه سیاسی: انتقادات مسؤوان 
ــی از  ــت خارج ــتگاه سیاس دس
عملکرد اروپا درباره بسته پیشنهادی همچنان ادامه 
ــت. بعد از آنکه محمدجواد  دارد و رو به افزایش اس
ــه و ضرر اروپایی ها  ــت رفت ظریف از فرصت از دس
صحبت کرد، حاا بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه برای دومین بار از ناتوانی اروپایی ها در 
ــخن گفت. قاسمی که در آخرین  اجرای SPV س
نشست خبری خود گفته بود »اتحادیه اروپایی نشان 
ــار آمریکا از توانایی ازم برخوردار  داد در مقابل فش
ــن ناتوانی »جدی«  ــت« این بار تاکید کرد ای نیس
است. قاسمی گفته است: طی ماه های گذشته این 
احساس کم کم جدی تر شد که کشورهای اروپایی 
 SPV ــدی در اجرای ــری ناتوانی های ج با یک س
مواجهند. البته همانطور که اشاره شد انتقاد از اروپا 
درباره SPV در عالی ترین سطح وزارت امور خارجه 
ــاره گفته بود:  ــت. ظریف در این ب ــده اس مطرح ش
»اروپایی ها یک فرصت جدی داشتند در ایران و این 
فرصت را به خاطر بی عملی و انفعال در برابر آمریکا یا 
ناهماهنگی داخلی یا فرصت طلبی )که می خواستند 
هم از منافع استفاده کنند و هم هزینه ای ندهند( از 
ــت دادند.  متاسفانه اروپا آمادگی هزینه کردن  دس
ــه SPV  ضرر کرده،  ــی که در قضی را ندارد... کس
اروپاست«. انتقاد ظریف حاا به صورت های مختلف 
در ادبیات سیاسی مسؤوان دستگاه دیپلماسی در 
ــت. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت  حال تکرار اس
ــا خبرگزاری  ــه ایران در گفت وگویی ب امور خارج
صدا و سیما، ضمن انتقاد از تأخیر اتحادیه اروپایی 
ــوم به SPV پس  ــاز و کار مالی موس در اجرای س
ــرد: اتحادیه  ــکا از برجام، تصریح ک ــروج آمری از خ
اروپایی در ایجاد ساز و کار مالی با حسن نظر ورود 
ــان داد  ــی مثبتی نیز از خود نش کرد و اراده سیاس
ــته  اما در طول زمان و طی مذاکرات ماه های گذش

ــاس کم کم جدی تر  این احس
ــورهای اروپایی با  شد که کش
ــری ناتوانی های جدی  یک س
در اجرای SPV مواجهند. وی 
سیطره دار و همچنین در هم 
تنیدگی اقتصاد اروپا و آمریکا 

ــرای SPV خواند  ــل اصلی تأخیر در اج را از دای
ــور اروپایی  ــزود: اتحادیه اروپایی و حتی ۳ کش و اف
طرف ایران در برجام نیز در اسارت و گروگان اقتصاد 
آمریکا هستند، لذا ازم است در جهت استقال خود 

و برای ادامه حیات مستقانه تصمیم بگیرند.
اروپا باید تصمیم بگیرد ■

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری 
ــت عواقب عدم  ــخنان خود تاکید کرده اس از س
ــمی البته  ــت. قاس اجرای SPV بر عهده اروپاس
عنوان نکرده است که وزارت امور خارجه دقیقا در 
قبال اروپا چه اقدامی انجام خواهد داد. وی گفت: 
کشورهای اروپایی باید بهای استقال اقتصاد خود 
ــد، چرا که انجام این کار مهم  از آمریکا را بپردازن
حتماً نمی تواند بدون هزینه باشد بویژه در اجرای 
ــون SPV که می تواند  ــم و تاریخی چ کاری مه
نقطه عطف مهمی برای همبستگی اروپا در صحنه 
ــورهای اروپایی باید در این  جهانی باشد، لذا کش
ــخنگوی  برهه و مقطع زمانی تصمیم بگیرند. س
وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسامی 
ایران قطعاً مسؤولیت عدم اجرای ساز و کار مالی 
موسوم به SPV را به عهده اروپا می داند و آنها باید 
به عنوان مقصر اصلی به عواقب این تصمیم فکر 

ــه ایران تاکنون  کنند، چرا ک
به تمام تعهدات برجامی خود 
ــی نهایتاً صبر  عمل کرده ول
ــد و اندازه ای  ــران حتماً ح ای
ــذا زمان اتخاذ تصمیم  دارد، ل
راهبردی اتحادیه اروپایی برای 

انتخاب مسیر خود نزدیک است.
در اجرای SPV با تأخیر مواجه هستیم ■

ــی از  ــخنان یک ــه س ــش ب ــمی در واکن قاس
ــت خارجی کشورمان مبنی بر  تحلیلگران سیاس
عدم اقدام عملی ایران در مواجهه با اجرایی نشدن 
ــائل، موضوعات  ــرد: برخی مس SPV تصریح ک
ــت کشور است که روند خود را در  داخلی و خواس
ــذاری داخلی طی می کند. وی  کانون های قانونگ
ــزود: برای مثال امروز در محافل مختلف درباره  اف
ــوم به CFT بحث می شود تا چیزی  ایحه موس
که در نهایت به نفع کشور و نظام اقتصادی ایران 
ــد اجرا شود، این موضوع بحث کاماً روشن و  باش
شفافی است که نیازی به توضیح ندارد و هر آنچه 
ــتگاه های قانونگذاری تصمیم گیری شود،  در دس
اجرایی خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: برقراری ارتباط بین تصویب لوایحی چون 
CFT را با موضوع SPV مطلوب نمی بینیم، چرا 
که موضوع SPV به عنوان تعهدی که 1+۴ پس 
از خروج آمریکا از برجام به ایران داد، کاماً روشن 
است. قاسمی افزود: 1+۴ با توجه به اجرای کامل 
تعهدات جمهوری اسامی ایران در برجام متعهد 
شد که به منظور برخورداری ایران از منافع برجام 

پس از خروج آمریکا از این توافق زمینه های ازم 
ــت  ــتا از اردیبهش را فراهم کند که در همین راس
امسال مذاکرات ما آغاز شد. وی گفت: متأسفانه در 
اجرایی شدن SPV با تأخیر مواجه هستیم و این 
به دلیل پیچیدگی موضوع و همچنین کار دشوار و 
نوین بین ایران و مجموعه ای از کشورهای اتحادیه 
ــت که منجر به  اروپایی با دیدگاه های مختلف اس
کندی این روند شده است. سخنگوی وزارت امور 
ــدید آمریکا را از دایل  خارجه کارشکنی های ش
ــاز و کار مالی خواند  مهم تأخیر در اجرای این س
ــرر بنگاه های اقتصادی و  و افزود: تهدیدهای مک
تجاری اروپایی توسط آمریکا عاملی بود که نهایتاً 

منجر به تأخیر در به نتیجه رسیدن SPV شد.
پمپئو بیش از حد صحبت می کند ■

ــمی همچنین نسبت به اظهارات اخیر وزیر  قاس
خارجه آمریکا که اعمال تحریم ها علیه ایران را به نفع 
مردم دانسته بود واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت 
ــه در این باره گفت: مایک پمپئو بیش از  امور خارج
ــفانه به رغم توصیه ها از  حد صحبت می کند و متأس
مشاوران ورزیده تری نیز بهره نمی گیرد تا دید بهتری 
ــرایط منطقه به او ارائه دهند. وی  به مردم ایران و ش
سخنان وزیر خارجه آمریکا را بدون منطق و آگاهی 
ــت و افزود: مایک  کامل از تحوات بین المللی دانس
ــاب ماهواره های ایرانی که موضوع  پمپئو درباره پرت
صلح آمیز و کاماً پایه گذاری شده بر بنیان های علمی 
ــت، اظهاراتی داشته که این اقدامات را به  و فنی اس
ــکی پیوند داده است در حالی که هیچ  موضوع موش
قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل جمهوری 
ــن اقداماتی منع نمی کند.  ــامی ایران را از چنی اس
ــت: جمهوری  ــور خارجه گف ــخنگوی وزارت ام س
ــامی ایران به عنوان کشوری مستقل توسعه و  اس
پیشرفت دانش و بنیان های علمی کشور را با همت 

اندیشمندان و جوانان دانشمند دنبال می کند.

SPV در ادامه انتقادات مسؤوان دستگاه دیپلماسی از عدم اجرای
سخنگوی وزارت امور خارجه این بار از ناتوانی جدی اروپا در این زمینه سخن گفت

قاسمی: اروپا »جداً« ناتوان است

دیپلماسی



بودجه

تشکیل »اتاق اصناف کشاورزی ایران«

بر اس��اس مصوبه هی��ات وزی��ران، »اتاق 
اصن��اف کش��اورزی ای��ران« از نماین��دگان 
اصن��اف  اتاق ه��ای  هیات رئیس��ه  منتخ��ب 
کشاورزی شهرس��تان های کشور و نمایندگان 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و نیرو )هر دستگاه یک نفر( در تهران 
تشکیل می ش��ود. به گزارش تسنیم، اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نامه ای 
مصوبه هیات وزیران را به وزارتخانه های وزارت 
جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کار و 
رفاه اجتماعی و دادگستری اباغ کرد. همچنین  
آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی 

و منابع طبیعی نیز اصاح  شد.

پرداخت سود سهام عدالت روستاییان

سازمان خصوصی سازی اعام کرد از فردا سود 
سال مالی ۱۳۹۶ به حساب روستاییان و عشایر 
واریز می ش��ود. همچنین مشموانی که تاکنون 
شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت 
ثب��ت نکرده اند فرص��ت دارند بار دیگ��ر در این 
زمینه اقدام کنند. به گزارش ایسنا، داوود خانی، 
معاون برنامه ریزی، توسعه و منابع انسانی سازمان 
خصوصی س��ازی با اش��اره به واریز سود عملکرد 
مالی سال مالی ۱۳۹۶ شرکت های سرمایه پذیر 
به حساب روستاییان و عشایر از فردا ۱۸ دی به 
صورت تدریجی، اعام کرد: در این مرحله حدود 
۱۳ میلیون نفر از مش��موان، سود سهام عدالت 
خود را دریافت خواهند کرد که این مقدار س��ود 
در مجموع به مبلغ بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان 
می شود. وی گفت: در مرحله نخست توزیع سود 
سهام عدالت مشموان در سال جاری نیز حدود 
۵/۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی بتدریج سود سهام عدالت خود 
را دریافت کردند که ارزش این میزان سود حدود 

۸۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

قیمت برخی خودروهای داخلی

بازارکارخانهنوع خودرو
22.492.00037.700.000پراید 111
22.790.00035.100.000پراید 131
23.400.00034.800.000پراید 151

27.570.00041.000.000تیبا صندوقدار
30.389.00045.200.000تیبا 2

32.944.60056.500.000پژو 405
SLX 35.105.90059.500.000پژو

34.745.20057.000.000پژو 405 دوگانه سوز
40.595.70070.500.000پژو پارس

42.481.00079.500.000پژو پارس کاس 13
20636.286.00060.300.000 تیپ 2
20641.942.00071.000.000 تیپ 5

V8 20642.763.10071.500.000 صندوقدار
LX 33.535.40060.000.000سمند
EF7 34.338.20061.000.000سمند

36.616.00065.000.000سمند دوگانه سوز کاس 16
46.989.40081.500.000دنا دنده دستی

53.265.800104،000.000دنا پاس اتوماتیک
20747.128.30091.000.000 دنده دستی
20754.361.900116.000.000 اتوماتیک

196،000،000200،300،000سراتو با آپشن 2000
61،000،000127،800،000ساندرو استپ وی اتوماتیک

75،000،00089،900،000اچ سی کراس
S7 194،000،000201،000،000هایما
S5 138،000،000171،800،000هایما
74،952،000130،000،000چانگان

48،264،00088،800،000پارس تندر
42.941.00084.800.000سمند سورن )توربو(

46.069.00091.500.000تندر پاس دنده ای
142.700.000277.000.000مزدا 3 تیپ 4

114.994.000223.700.000پژو 2008

     قیمت ها به تومان است

جهانگیری بخشنامه کرد
 دولتی ها حق مخالفت

 با ایحه بودجه ۹۸ را ندارند

ارس��ال  ب��ا  رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
و  وزارتخانه ه��ا  هم��ه  ب��رای  بخش��نامه ای 
سازمان های دولتی، یادآور شده در اجرای ماده 
۳2 آیین نام��ه داخلی هیات دولت و به منظور 
حفظ انس��جام و هماهنگی در مراحل تصویب 
ایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در مجلس، 
وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی موظفند از 
ایحه یادش��ده دفاع کنند. اسحاق جهانگیری 
در عین حال از س��ازمان برنامه و بودجه کشور 
نیز خواسته اس��ت هرگونه تخلف از مفاد این 
بخشنامه را با هماهنگی معاونت امور مجلس 
رئیس جمهور، به معاون اول رئیس جمهور اعام 
کند. در ادامه این اباغیه تاکید شده است: هیچ 
یک از مقامات و نمایندگان دستگاه های اجرایی 
مجاز به طرح پیشنهاد تغییر در تبصره ها، بندها 
و ج��داول یا موافقت با پیش��نهادهای مغایر با 
مفاد ایحه یادشده در جلسات کمیسیون ها و 
جلسات علنی مجلس شورای اسامی نیستند.

کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی 
بودجه ۹7

مناب��ع عموم��ی دولت در ۸ ماه��ه ۱۳۹۷ 
بال��غ بر2۰۳۱/۵ هزار میلی��ارد ریال و مصارف 
عمومی دولت در همین مدت معادل22۳۵/۸  
هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه 
سال قبل از رشد ۱۷/4 درصد برخوردار بوده و 
در مقایسه با رقم ۸ ماهه مصوب ۷۸/۸ درصد 
تحقق داشته است. به گزارش سازمان برنامه و 
بودجه، مصارف عمومی دولت در همین مدت 
ب��ا تحقق ۸۶/۷ درصد نس��بت به رقم مصوب 
معادل22۳۵/۸  هزار میلیارد ریال بوده اس��ت 
که نس��بت به رقم ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ رشدی 
برابر ۱2/۹ درصد داش��ته اس��ت. بدین ترتیب 
در دوره مورد بررس��ی بودجه عمومی دولت با 
2۰4/۳ هزار میلیارد ریال کس��ری روبه رو بوده 
که ۶۸/۵ هزار میلیارد ریال با استفاده از ظرفیت 
بند »ز« تبصره »۵« قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 
کل کشور و ۱۳۰/۸ هزار میلیارد ریال با استفاده 
از تنخواه گردان خزانه )موضوع ماده یک قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( و ۵ هزار 
میلی��ارد ریال از محل ظرفیت م��اده »۱2۵« 
قانون  محاس��بات عمومی کشور تامین شده 
اس��ت. بر اس��اس این گزارش، میزان صادرات 
نفت خام و میعانات گازی در این ۸ ماه به طور 
میانگین 2۰4۱ هزار بشکه در روز بوده که ۳۶۹ 
هزار بشکه در روز کمتر از مبنای بودجه مصوب 
۱۳۹۷ است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه 
نفت نیز ۷۱/۵۳ دار بوده است که ۱۶/۵۳ دار 
بیشتر از مبنای رقم مصوب است. از سوی دیگر 
بررسی ترازنامه های اساسی بودجه در ۸ ماهه 
۱۳۹۷ نش��ان می دهد کس��ری تراز عملیاتی 
به حدود ۹۵۰/4 هزار میلیارد ریال بالغ ش��ده 
است که ۸۳ درصد بیش��تر از ۸ ماهه مصوب 
بوده و ۵۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ 
افزایش نشان می دهد. رشد این تراز نسبت به 

سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰2 درصد است.
در همین حال س��ازمان برنام��ه و بودجه 
گزارش داد تراز دارایی های مالی بالغ  بر۳۰ هزار 
و ۶42 میلیارد تومان مانده دارد که به تعبیری 
نشان دهنده میزان کسری بودجه دولت در سال 
۹۶ اس��ت. به گزارش فارس، بررس��ی ها نشان 
می دهد واگذاری دارایی های مالی ۱۱2 درصد 
تحقق یافته اس��ت. درباره فروش اوراق مالی و 
واگذاری ش��رکت های دولتی به ترتیب رش��د 
۸۱/۶ و 4۶/۸- درصد اس��ت. سازمان برنامه در 
گزارش��ی آورد درصد تحقق تملک دارایی های 
مالی ۱۳۷ درصد بوده اس��ت.  بررس��ی ۳ تراز 
عملیاتی، واگذاری دارایی های مالی و دارایی های 
مالی نشان می دهد تراز عملیاتی بودجه ۸۰ هزار 
و 2۰۰ میلی��ارد تومان مانده منف��ی دارد و به 
معنی بااتر بودن اعتبارات هزینه ای نسبت به 

درآمدهای عمومی است.

 پرسش از زنگنه درباره
 فساد درقراردادهای نفتی

پرسش نماینده مردم مشهد از وزیر نفت 
درباره فساد در قراردادهای نفتی اعام وصول 
ش��د. به گزارش مهر، در پایان جلس��ه علنی 
یکشنبه مجلس شورای اسامی، هیات رئیسه 
مجلس پرسش جواد کریمی قدوسی، نماینده 
مردم مش��هد از بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره 
فساد در قراردادهای نفتی را اعام وصول کرد. 
گفتنی است موضوع قرارداد ایران با توتال که 
در دادگاه فرانس��ه رای به فساد مدیران نفتی 
وقت داده ش��د، از جمله موارد این پرس��ش 

است.

اصناف

3اقتصاد

محس�ن جندقی: وقتی محمود بهمنی، رئیس کل 
وقت بانک مرکزی س��خن از رفرم پولی و مساوی 
شدن یک دار با یک تومان می گفت فکرش را هم 
نمی کرد ۹ سال بعد همه آرزو کنند بعد از حذف 4 

صفر از پول ملی نرخ دار ۱۰ تومان باشد!
به گ��زارش »وطن ام��روز«، عبدالناصر همتی، 
رئی��س کل جدید بانک مرکزی دی��روز اعام کرد 
ایحه حذف 4 صفر از پول ملی تقدیم دولت شد تا 
بار دیگر موضوع جنجالی رفرم پولی در صدر اخبار 

اقتصادی قرار گیرد.
هفته گذشته همتی از چک پول های جدید ۵۰ 
ه��زار تومانی رونمایی کرد و در این چک پول ها در 
کنار عدد ۵۰۰ هزار ریال، عدد ۵۰ نیز درج شده بود 
تا مشخص شود دولت برای رفرم پولی و تغییر در 
واحد پول ملی برنامه دارد و همزمان در راه اجرای 

همین برنامه هاست.
همتی دیروز در جلس��ه فراکسیون مستقلین 
وای��ی مجلس گفت: در حوزه ریال��ی و ارز، بانک 
مرکزی بر بازار ارز مس��لط اس��ت و این نهاد روند 
تعادلی ن��رخ ارز را با تدبیر و رعایت عوامل دخیل 
در بازار پیش می برد و همانطور که قبا نیز گفته ام 
این روند تعادلی بازار ارز نباید بر اس��اس هیجانات 

کوتاه مدت پیش برده شود.
همچنی��ن در ادامه همتی با توجه به مجموعه 
اقدامات در حال انج��ام پیش بینی کرد که عرضه 
ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی شتاب بیشتری 

بگیرد.
آیا اان وقت حذف است؟ ■

بان��ک مرک��زی در دول��ت احمدی ن��ژاد یک 
نظرس��نجی را ب��رای تغییر پول ملی انج��ام داد و 
اکثر قریب به اتفاق ش��رکت کنندگان »تومان« را 
جایگزین خوبی برای ریال دانستند، چراکه تومان 
در جامع��ه رایج تر از ریال اس��ت و حذف 4 صفر از 

پول ملی می تواند تراکنش ها را راحت کند. 
البت��ه بحث رفرم پولی نخس��تین بار در س��ال 
۱۳۷۳ توسط طهماسب مظاهری مطرح شد که با 
مخالفت سایر مسؤوان مسکوت ماند. احمدی نژاد 
خیلی دوس��ت داش��ت تغییر واحد پول در دوران 
ریاست جمهوری وی رخ دهد. در سال ۱۳۸۹ و در 
آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، احمدی نژاد 
اعام ک��رد دولت برای مهار افزای��ش نرخ تورم با 
اجرای این قانون صفرها را از پول حذف خواهد کرد.

وی در مقابل پرس��ش خبرن��گاران که از تورم 
ناش��ي از هدفمندک��ردن یارانه ه��ا اب��راز نگراني 
مي کردند، یکي از راهکارهاي مقابله با این تورم را 
حذف صفرها دانست و گفت: »ما مي خواهیم واحد 
پول را تغییر دهیم و صفرها را برداریم و ارزش ریال 
را واقع��ي کنیم، چرا که در حال حاضر ارزش ریال 

واقعي نیست«.
البته بان��ک مرکزی در دولت احمدی نژاد قصد 
داشت 4 صفر از پول ملی حذف شود اما واحد پول 
ملی همان ریال باشد. 22 فروردین ۱۳۹۰ محمود 
بهمنی اعام کرد: بر اساس طرح حذف صفرها، یک 

ریال )برابر با ۱۰ هزار ریال کنونی( از نظر ارزشی با 
یک دار برابر می شود. با توجه به اینکه ریال واحد 
پول کشور است و تغییری نمی کند، با تحقق این 
برنامه، واحد پول خرد بعد از ریال همانند سال  های 
گذش��ته دینار و هر یک ریال برابر ب��ا ۱۰۰ دینار 

خواهد بود. 
محمود بهمن��ی در جایی دیگر گفت: حذف 4 
صف��ر از پول ملی حدود 2 س��ال در بانک مرکزی 
مورد تحقیق و کار کارشناس��ی قرار گرفته و تمام 
جوانب طرح در نظر گرفته شده است. با وجود اینکه 
این طرح برای کشور بسیار مفید خواهد بود اما تا 
زمانی که اطاع رسانی کامل نشود و اکثریت مردم 
تمایلی نداشته باشند، اجرا نخواهد شد و وقتی زمان 
آن فرا برس��د، در یک پروسه ۳ ساله اجرا می شود. 
بهمنی در سال ۱۳۸۹ رسما اعام کرد بعد از اجرای 
قانون هدفمندی، واحد پول ملی نیز تغییر خواهد 
ک��رد اما با اجرا ش��دن این قانون ه��م دولت اقدام 

خاصی نکرد.
با وجود اینکه مسؤوان دولت احمدی نژاد بسیار 
به تغییر پول ملی عاقه نشان می دادند و این بحث 
را تا سال ۱۳۹۰ مطرح می کردند اما با آغاز تحریم ها 
و کاهش شدید ارزش پول ملی، این طرح فراموش 

شد تا دولت روحانی بر سر کار آمد.
ولی اه سیف در سال ۱۳۹4 درباره حذف صفر 
از پول ملی گفت: این اقدام نیازمند بررسی شرایط 
اقتصادی است که آیا این کار را انجام دهیم یا خیر 
و یکی از پیش نیازهای آن رس��یدن به تورم پایدار 
تک رقمی است؛ آن زمان بهترین موقع برای انجام 
این کار اس��ت. باید آمادگ��ی ازم را ایجاد کنیم و 
به محض مهیا ش��دن شرایط و تورم پایدار و ثبات 
اقتصادی و با توجه به اقتضائات کش��ور، این کار را 

انجام می دهیم.
کارشناس��ان پولی و بانکی معتقدند رفرم پولی 
وقتی باید انجام شود که ثبات اقتصادی وجود داشته 

باشد و در اقتصاد پرنوسان که ارزش پول ملی هم 
ثبات ندارد نمی توان این کار را کرد. حتی در سال 
۱۳۹۵ که دولت اعتقاد داشت تورم زیر ۱۰ درصد 
اس��ت ولی اه سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی 
اعام کرد اکنون زمان مناس��بی برای تغییر رفرم 

پولی نیست.
س��یف آن زمان با تاکید ب��ر اینکه اکنون زمان 
مناس��بی برای حذف صفر از پول ملی نیس��ت، از 
تصمیم هیات وزیران برای تغییر واحد پولی ایران 

دفاع کرد.
وی 2 س��ال پیش گفته ب��ود: اان زمان حذف 
صفر از پول ملی نیس��ت. امس��ال نسبت به سال 
گذش��ته به ثبات اقتصادی رسیده ایم و باید یکی، 
دو س��ال این ش��رایط ادامه داشته باشد. اقتضائات 

اقتصادی باید در موضوع مدنظر قرار گیرد.
سرانجام ۱۷ آذر ۱۳۹۵ دولت در ایحه اصاح 
نظام بانکی مصوب کرد واحد پول کش��ور از ریال 
به تومان تغییر کند و هر توم��ان معادل ۱۰ ریال 
باشد که به معنی حذف یک صفر از پول ملی است؛ 
تجربه ای که دست کم در ۵۰ کشور اجرا شده است. 
به عبارت بهتر برای کاهش اثرات حذف صفر از پول 
ملی، دولت روحانی تصمیم گرفت فقط یک صفر را 
حذف کند که با کاهش شدید ارزش پول ملی، گویا 
دولت از این ایحه عقب نش��ینی کرده و حاا قرار 

است 4 صفر از پول ملی حذف شود.
آیا دولت روحانی می تواند؟ ■

حذف صفر از پول ملی طرح جذابی اس��ت که 
نه در زمان ریاس��ت محمود بهمن��ی و نه در زمان 
ولی اه س��یف نتوانست اجرایی ش��ود اما شاید در 
زمان ریاس��ت همتی این تابو بشکند و رئیس کل 
جدید بانک مرکزی که نشان داده برای اجرای هر 
وعده ای زود اقدام می کند، این طرح را اجرایی کند.

حذف صفر  پول ملی 2 سال مقدمه سازی می خواهد ■
یک مق��ام آگاه در بانک مرک��زی گفت: برای 

آماده س��ازی مقدمات اجرای طرح حذف صفر ها از 
پولی ملی به 2 سال زمان نیاز است و این طرح در 

کوتاه مدت قابل اجرا نیست.
ب��ه گ��زارش فارس، ی��ک مق��ام آگاه در بانک 
مرک��زی، درباره حذف صفر ه��ا از پول ملی، اظهار 
داشت: حذف صفر ها از پول ملی در مدت کوتاهی 
قابل اجرا نیست. برای آماده سازی مقدمات اجرای 
این طرح 2 سال زمان نیاز است و فرآیند اجرای آن 

کوتاه مدت نیست.
حذف صفر ها منجر به کاهش هزینه ها می شود ■

در ای��ن بین ش��هباز حس��ن پوربیگلری، عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس در حمایت از اقدام 
بانک مرک��زی گفت: حذف صف��ر از پول ملی به 
کاهش هزینه ضرب سکه و اسکناس در آینده منجر 
می ش��ود. این بهترین اقدام در راستای ساده سازی 

اعداد است.
نماینده مردم سیرجان با تاکید بر اینکه از ابتدا 
موافق حذف 4 صفر به جای یک صفر از پول ملی 
بوده ایم، تصریح کرد: اقدام به این عمل هزینه هایی 
برای کش��ور به همراه خواهد داشت که دولت باید 
با نگاه کارشناس��انه آن را نیز برطرف کند. با نهایی 
ش��دن این اقدام تغییرات بس��یاری در حسابداری 
و همچنین اس��ناد و مدارک بانکی صورت خواهد 
گرفت. وی با تاکید بر اینکه دولت باید از تجربیات 
موفق کش��ورها در راستای حذف صفر از پول ملی 
بهره گیرد، گفت: با تس��هیل مناسبات اقتصادی و 
مالی سردرگمی مردم در حین مراجعه به بانک ها 

نیز از بین می رود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: شاید 
در ابتدا تغییر سکه ها و اسکناس های موجود هزینه 
در بر داشته باشد اما در نهایت باید بدانیم که ضرب 
مجدد سکه ها و اسکناس ها در کاهش هزینه ها موثر 
اس��ت و به نوعی این اقدام به مثابه سرمایه گذاری 

است.
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گزارش »وطن امروز« از طرح رفرم پولی و چالش های پیش روی دولت 

مأمور چهار صفر حذف
همتی: ایحه حذف 4 صفر پول ملی به دولت رفت

مصوبه آذر 95  درباره حذف یک صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان اجرا نشده برگشت خورد

بر اس��اس آمار بان��ک مرکزی، 
بدهی بخ��ش دولتی به بانک ها 
ت��ا پایان س��ال ۱۳۹۶، مبلغ 2۰2 ه��زار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان بوده اما بر اساس اطاعات وزارت 
اقتصاد، میزان بدهی دول��ت به بانک ها تا پایان 
س��ال گذش��ته ۱۷۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان 
بوده اس��ت. به گزارش فارس، طب��ق آمار بانک 
مرکزی، بدهی بخش دولتی به ش��بکه بانکی در 
پایان اسفند ۱۳۹۶ به حدود 2۰۵۸ هزار میلیارد 
تومان بالغ ش��د که حدود ۷۹/۶ درصد از بدهی 
بخش دولتی به سیستم بانکی را دربر می گیرد. 

س��هم دولت و ش��رکت ها و 
موسس��ات دولت��ی از مانده 
ای��ن بدهی به ترتیب معادل 
۹۸/۳ درص��د و ۱/۶ درصد 
اس��ت، بنابراین بدهی دولت 
ب��ه ش��بکه بانکی از س��هم 

باای��ی در بدهی بخش دولتی برخوردار اس��ت. 
باید توجه داش��ت رقم یادش��ده  ش��امل اوراق 
به��ادار بخش دولتی نیز می ش��ود. ب��ا این حال 

بدهی دولت به شبکه بانکی 
در دوره مشابه 2۷/۸ درصد 
رشد داش��ته و به 2۰2 هزار 
و ۵۰۰ میلی��ارد توم��ان در 
س��ال ۱۳۹۶ رس��یده است. 
بدهی بخش دولتی به شبکه 
بانکی در ش��هریور ۱۳۹۷ با رشد 2۵/2 درصدی 
نسبت به دوره مش��ابه سال قبل به 22۹ هزار و 
۷۷۰ میلیارد تومان رسیده که سهم بدهی دولت 

در رقم یادشده ۹۷/۷ درصد است. گفتنی است 
از مبلغ کل بدهی بخش دولتی به ش��بکه بانکی 
تنها ۸2 هزار و 4۸۰ میلیارد تومان دارای تاییدیه 
حسابرس��ی اس��ت. چنانچه میزان بدهی دولت 
به ش��بکه بانک��ی را طبق آخرین گ��زارش اداره 
کل مدیریت بدهی ه��ا و تعهدات عمومی دولت 
در س��ال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار دهیم متوجه 
خواهیم ش��د که بدهی دولت به بانک مس��کن 
بااترین س��هم را در کل بدهی بانک ها به شبکه 
بانکی دارد. در این میان بانک های ملی و تجارت 

در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

دولت چه اندازه به بانک ها بدهکار است؟ بانک

سهام

خودرو

نفت

معایب و مزایای حذف صفر از پول ملی
معایبمزایا

افزایش اندک تورم با توجه به گرد شدن اعداد کوچک قیمت هابهبود و راحتی سیستم ضبط، ثبت و خواندن اعداد مخصوصاً اعداد بزرگ
بازگشت بی اعتمادی به پول ملی بر اثر تورم و نوسانات ارزی فعلی و بی اثر شدن طرحکاهش هزینه مدیریت اسکناس ها برای بانک مرکزی و بانک ها و کاهش سرانه اسکناس

 هزینه بر بودن با توجه به تغییر و تعویض اسکناس ها، تغییر سیستم ها و اتاف وقتافزایش ارزش اسمی پول ملی در مقابل ارزهای خارجی
اختال در قیمت گذاری کااها و سردرگمی مردم در کوتاه مدت و گسستگی داده ها به صورت تاریخیحذف سوءاستفاده از ارزش پایین مسکوکات نسبت به ارزش فلزات

امکان نیاز دوباره به اصاح در آینده در صورت تداوم تورمکاهش استهاک اسکناس به دلیل کاهش نیاز به نگهداری آن در حجم زیاد
احتمال تمایل مردم به نگهداری ارزهای خارجی در زمان تغییر در سایه عدم اعتماد، خبرسازی و شایعاتکاهش ناامنی ناشی از حمل مقادیر زیاد پول برای مبادات روزمره

تجارب برخی کشورها در حذف صفر  از پول ملی
نتیجه تجربه حذف صفر از پول ملیتعداد صفرهای حذف شده از پول ملیسالنام کشور

شکست طرحاز سال 1930 تاکنون طی 6 مرحله 18 صفر از پول ملی برزیل حذف شده1967برزیل
موفقیت طرححذف 4 صفر1960هلند
موفقیت طرححذف 6 صفر2005ترکیه

شکست طرححذف 3 صفر2003زیمبابوه
موفقیت طرححذف 12 صفر1947آلمان
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مدیرکل پزشکی قانونی تهران تشریح کرد
گزارش سانحه اتوبوس علوم و تحقیقات

مدیرکل پزش��کی قانونی استان تهران گفت: 
با توجه به گزارش آسیب شناس��ی درباره راننده 
اتوب��وس حام��ل دانش��جویان دانش��گاه علوم و 
تحقیقات، مش��خص ش��د این فرد سکته قلبی 
نکرده است. به گزارش فارس، مسعود قادی پاشا، 
مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان تهران گفت: با 
توج��ه به گزارش آسیب شناس��ی درب��اره راننده 
اتوب��وس حام��ل دانش��جویان دانش��گاه علوم و 
تحقیقات، مشخص شد این فرد سکته قلبی نکرده 
است. اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و 
تحقیقات 4 دی ماه در محل این دانشگاه واژگون 

شد؛ در این حادثه 10 نفر جان باختند.

عضو کمیسیون شوراها مطرح کرد
 شکست طرح تحول سامت

با کاهش بودجه

نماینده م��ردم در مجلس دهم با بیان اینکه 
شکس��ت کامل طرح تحول س��امت با کاهش 
بودجه ۹۸ وزارت بهداش��ت و درمان رخ می دهد، 
گفت: کاستن بودجه وزارت بهداشت و درمان به 
قیمت کاهش سرانه سامت جامعه تمام می شود. 
اصغر سلیمی درباره کاهش بودجه وزارت بهداشت 
و درمان در سال ۹۸، به خانه ملت گفت: کاهش 
بودجه وزارت بهداش��ت و درمان در س��ال ۹۸ به 
هیچ وجه ممکن و منطقی نیست، زیرا هم اکنون 
بس��یاری از بیماران با مشکات اساسی در حوزه  
بهداش��ت و درمان مواجه هس��تند چه رسد به 
اینک��ه در بودجه پیش رو اعتبارات نیز با کاهش 
روبه رو شود، بنابراین مس��ؤوان باید آگاه باشند 
س��امت مردم از هر مسأله ای بااهمیت      تر است و 
نباید بودجه ای در بهارستان در حوزه بهداشت و 
درمان تصویب شود که جوابگویی نیازهای درمانی 
بیماران نباشد. نماینده مردم سمیرم در مجلس 
اف��زود: حوزه درمان و بهداش��ت ج��زو رکن  های 
اساس��ی خدمات رسانی به ش��هروندان در کشور 
تلقی می شود، بنابراین باید بودجه وزارت بهداشت 
و درم��ان در اولویت تمام بودجه های کش��ور در 
عرصه  های گوناگون قرار بگیرد. عضو کمیسیون 
ش��وراها تصریح کرد: در قانون اساسی تاکیدات 
فراوانی به بحث بهداش��ت و درمان شده است و 
خدمات رسانی در این بخش جزو حقوق اولیه تمام 
شهروندان است، بنابراین بودجه سال ۹۸ در حوزه 
درمان باید متناسب با نیازهای درمانی و بهداشتی 
در حوزه سامت تعیین ش��ود. وی افزود: اجرای 
فراگیر و جامع طرح تحول سامت نیازمند تزریق 
بودجه مکفی اس��ت، بنابراین ب��ا کاهش بودجه 
وزارت بهداشت و درمان در سال ۹۸ به طور حتم 
طرح تحول س��امت با شکس��ت مواجه خواهد 
شد که این موضوع نمی تواند خبر مناسبی برای 

بیماران در سال ۹۸ تلقی شود.

 خانه نیما یوشیج واقع در منطقه یک شهرداری 
تهران در صورت موافقت و همکاری مالکان وارد 
مرحله تملک و بازسازی ش��ده و »خانه- موزه« 
می شود. اس��ماعیل بدریان، سرپرست شهرداری 
این منطقه اظهار داشت: شهرداری از سال ها پیش 
درص��دد تملک این ملک و تبدی��ل آن به خانه- 
موزه بوده اس��ت که متاس��فانه تاکنون به خاطر 
اختاف نظر بین مالکان و ورثه توافقی با مالکان 

انجام نشده است.
 داستان زندگی »یعقوب لیث« در کتابی با نام 
»پس��ر نان و نمک« دیدگاه جدی��دی از تاریخ را 
پی��ش روی نوجوانان می گذارد. این کتاب به قلم 
عباس جهانگیریان برای چهارمین  بار از س��وی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازنش��ر 
شده است. شرح تولد، وضعیت خانوادگی، دوران 
کودکی و نوجوانی، سال های عیاری یعقوب لیث 
و ش��رح مبارزه های وی در قالب داستانی جذاب 

نقل شده است.
 رئیس فرهنگس��رای عطار نیشابوری به همراه 
رئی��س خان��ه موزه ش��هیدان اقبال��ی در برنامه 
»ستارگان پرفروغ« منطقه 10 تهران، این هفته 
با خانواده شهید »رضا معماریان« دیدار می کند. 
در برنام��ه »س��تارگان پرف��روغ« که سه ش��نبه 
هجده��م دی ماه در بیت معظم ش��هید واامقام 
»رض��ا معماری��ان« برگزار می ش��ود، محمدرضا 
جمال��ی، مدی��ر فرهنگی هنری منطق��ه 10 به 
منظورگرامیداش��ت یاد و خاطره شهدا با خانواده 
معظم این شهید واامقام دیدار و از ایشان تجلیل 
خواهد کرد. شهید رضا معماریان در جریان جنگ 
تحمیلی در سال 1362 و در 21 سالگی به فیض 

رفیع شهادت نائل آمد.

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوا اعام کرد
کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم 

هوای تهران در اول دی ماه سال جاری، تاکنون 
4 روز آلوده به خود دیده اس��ت. شاخص کیفیت 
هوا که از س��اعت 10 صبح شنبه برای گروه های 
حس��اس ناسالم شده بود، ساعت 11 یکشنبه به 
عدد 126 رس��ید. به گزارش مه��ر، لیا نظری، 
سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در 
این باره گفت:  شاخص 24 ساعته کیفیت هوای 
تهران برای کودکان، کهنساان، بیماران قلبی و 
ریوی و بانوان باردار در شرایط هشدار قرار گرفت. 
همچنین حسین شهبازی، مدیر واحد پیش بینی 
ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته است: 
»بر اس��اس نتایج پیش بین��ی کیفیت هوا انتظار 
می رود  بتدریج از غلظت آاینده های تجمع یافته 
کاس��ته شود و ش��رایط بهبود یابد. بر این اساس 
پیش بینی می شود شرایط کیفیت هوای سالم در 

بیشتر مناطق پایتخت برقرار شود«.

استاندار تهران:
 منشأ بوی بد 

هنوز  شناسایی نشده است
اس��تاندار تهران درباره آخرین 
وضعیت پیگیری بوی نامطبوع 
ته��ران  گذش��ته  روز  چن��د 
توضیحاتی ارائه داد. به گزارش 
باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، 
انوشیروان محس��نی بندپی درباره منشأ بوی بد 
شهر تهران اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد 
انتشار این بو ناشی از ریزش یک ماده شیمیایی در 
یک مکان بوده است. وی با اشاره به اینکه این ماده 
ش��یمیایی از نوع ترکیبات سولفوره است، گفت: 
ماندگاری مواد سولفوره مانند مرکاپتان ها نسبت 
به مواد شیمیایی دیگر بیشتر است. استاندار تهران 
با بیان اینکه منشأ بوی بد چند روز گذشته تهران 
را بیشتر به این ماده نس��بت داده  اند تا فاضاب، 
گف��ت: فاضاب ه��ا گاز متان تولی��د می کنند و 
فاضاب های تازه خانگی هم بویی ندارند. بندپی 
تاکید کرد: تاکنون منش��أ این بو شناسایی نشده 
است و احتمال می رود موادی که بر پایه مرکاپتان 
است و در صنایع پاستیک سازی استفاده می شود 
در یک کارگاه به میزان یک بش��که 100 یا 200 
لیت��ری ریزش کرده و در محیط منتش��ر ش��ده 
باشد. وی خاطرنش��ان کرد: بررسی ها ادامه دارد 
اما تاکنون به منبع مشخصی دست پیدا نکردیم. 

 نامگذاری یک خیابان
 به نام »دریانوردان سانچی«

اعضای ش��ورای اس��امی ش��هر تهران در 
سالگرد سانحه سانچی به نامگذاری خیابانی در 
تهران به نام »دریانوردان س��انچی« رأی دادند. 
به گزارش ایلنا، در جلسه  روز گذشته شورای 
شهر تهران و در س��الگرد شهدای سانچی، به 
پیشنهاد روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
ملی نفتکش ایران، اعضای شورای شهر تهران 
در جلس��ه علنی خ��ود در گرامیداش��ت یاد و 
خاطره شهدای مظلوم س��انچی، به نامگذاری 
خیابانی به نام »دریانوردان سانچی« رأی دادند. 
بر این اس��اس، خیابان ش��هید عاطفی شرقی 
)محل اس��تقرار شرکت ملی نفتکش ایران( به 
نام خیابان »دریانوردان سانچی« تغییر نام داد 
و اعضای شورا خیابان شهید عاطفی غربی را به 

نام خیابان شهید عاطفی تغییر نام دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خبر داد
بازرسی ایمنی بیش از 2 هزار مدرسه

سخنگوی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری تهران از بازدید کارشناس��ان 
آتش نش��انی از تجهیزات گرمایش��ی و امکانات 
ایمنی مدارس ش��هر تهران خبر داد. سیدجال 
ملک��ی درب��اره اقدام��ات انجام ش��ده از س��وی 
آتش نش��انی درباره نظارت بر ایمن��ی مدارس و 
مهدهای کودک  به ایس��نا اظهار داشت: سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران هر 
سال با هماهنگی اداره آموزش وپرورش، پیش از 
بازگش��ایی مدارس بازدیدهایی را از تمام مدارس 
شهر تهران بویژه قسمت تاسیسات آنها انجام داده 
و توصیه  ه��ای ایمنی ازم را ارائه می دهند. وی با 
بیان اینکه در مرحله نخس��ت اجرای این طرح از 
بیش از 2 هزار و 500 مدرس��ه و مهدکودک در 
سراس��ر تهران بازدید ایمنی به عمل آمد، گفت: 
5 هزار نفر س��اعت از کارشناسان آتش نشانی در 
اجرای این طرح مشارکت داشتند. ملکی با بیان 
اینکه در یکهزار و ۹00 مدرس��ه نی��ز دوره  های 
آموزشی برای دانش آموزان، اولیا و مدیران مدارس 
برگزار شده است، اظهار داشت: مرحله بعدی این 
طرح که شامل بازدید کارشناسان آتش نشانی از 
تجهیزات گرمایشی و امکانات ایمنی مدارس است 

بزودی در سراسر تهران اجرا خواهد شد.

نبض جامعه

گروه اجتماعی: وزیر کشور در نشست روز گذشته 
شورای اجتماعی کشور به خأهای قانونی فضای 
مجازی اش��اره کرد و گفت: موضوعاتی که در این 
زمینه مطرح ش��ده بحق است. به گفته عبدالرضا 
رحمانی فضلی، در فضای مجازی سوءاستفاده های 
اعتقادی، اجتماعی، اخاقی، جنس��ی و فرهنگی 
وجود دارد و به نوعی با یک ولنگاری مواجهیم که 

نظارتی بر آن نمی شود.
بنا ب��ر اظه��ارات وی          ، والدی��ن در این زمینه 
نگرانن��د و مرتب تکرار می کنن��د دولت قوانینی 
ارائه دهد تا ما نس��بت به سامت فضای مجازی 
اعتماد کنیم. باید به خانواده ها اطمینان دهیم که 
ضمن رفع مش��کات، امکان استفاده مفید از این 
فضا را تقویت می کنیم . ضمن اینکه شورای عالی 
فضای مجازی متولی این موضوع است اما شورای 
اجتماعی نیز در این زمینه همکاری می کند و ما 
آمادگی داریم ستادی درباره این موضوع تشکیل 
دهیم و از تجارب دنیا در این زمینه استفاده کنیم. 
به گزارش فارس          ، وزیر کش��ور اف��زود: برخی 
کانال ها و ش��بکه ها مش��تری می گیرند و پس از 
مدتی ما ت��ازه تصمیم به برخ��ورد قانونی با آنها 
می گیریم که این ن��وع رفتار باعث باتکلیفی در 
اذهان عمومی می ش��ود. اگر ش��رایط استفاده از 
فضای مجازی از ابتدا روش��ن ش��ود، مبادات در 
این فضا ثبات و امنیت خواهد داش��ت. امیدواریم 
ش��ورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، 
اگرنه ما آماده     ایم یک کارگروه را در وزارت کش��ور 

در این ارتباط تشکیل دهیم. 
تبدیل طرح کاهش آسیب ها به قانون ■

ع��اوه بر این رئیس س��ازمان امور اجتماعی 
کش��ور در حاش��یه این جلس��ه گفته اس��ت: ما 
ب��ا همکاری مجل��س طرح کاهش آس��یب های 
اجتماعی را به قانون م��ادر تبدیل خواهیم کرد 
تا ضمانت اجرایی داشته باشد و سهم دستگاه ها 
نیز در آن مشخص شود. تقی رستم وندی، رئیس 
س��ازمان امور اجتماعی کشور گفت: این نشست 
در 2 محور اصلی برگزار شد؛ محور اول گزارشی 
از پیمایش سامت اجتماعی در کشور است که 
در مردادماه سال جاری با جامعه آماری بیش از 
17 هزار نفر در 31 اس��تان پیمایش انجام ش��د 
و نتایج آن در ش��ورای اجتماعی منتش��ر ش��د. 
قائم مقام وزیر کش��ور افزود: ای��ن پیمایش پس 
از تکمیل ش��دن در قالب گزارش ملی و با برش 
استانی منتشر می شود. نکته مهم درباره گزارش 

این است که مردم از زندگی 
ف��ردی رضایت بیش��تری از 
وضعی��ت اجتماع��ی دارند و 
این مورد نشان می دهد مردم 
نسبت به پنداشت از وضعیت 
اجتماع��ی رضای��ت کمتری 
دارند ک��ه دای��ل متعددی 
باش��د.  داش��ته  می توان��د 
رستم وندی بیان کرد: مصوبه 
جلس��ه این بود که وضعیت 
ب��ه وضعیت  نس��بت  فردی 
اجتماعی مدنظر پژوهشگران 
قرار بگیرد و قرار ش��د ما این 
وضعیت را بررسی کنیم، زیرا 
ممکن است این اثر مربوط به 

ضعف سیس��تم تبلیغاتی باشد که ما نتوانستیم 
اقدامات نظ��ام را بخوبی تش��ریح کنیم. وی در 
ادامه افزود: احساس رضایت زندگی فردی نسبت 
ب��ه اجتماعی می تواند به دلی��ل تهاجم تبلیغات 
و رس��انه های مخالف کش��ور و نظام طی 4 دهه 
گذشته باشد و حتی می توان ریشه های تاریخی 

و فرهنگی را مدنظر قرار داد.

تدوین قانون جامع برای  ■
آسیب های اجتماعی

ام��ور  س��ازمان  رئی��س 
اجتماعی کش��ور در ارتباط با 
بخش دوم جلس��ه گفت: در 
این بخ��ش نیازهای تغذیه ای 
اجتماعی  آس��یب های  حوزه 
مط��رح ش��د و همان طور که 
مستحضرید طبق تکلیفی که 
ما در قبال برنامه ششم توسعه 
داری��م، بای��د ط��رح جامعی 
را ب��رای کنترل آس��یب های 
اجتماعی طراح��ی کنیم که 
مصوب��ه ش��ورای اجتماع��ی 
در حقیق��ت ای��ن موضوع را 
ب��ه ما تکلیف کرد که فراتر از س��طح این موضوع 
را در قالب قانون جامع پیش��گیری از آسیب های 
اجتماعی مطرح کنیم.  رستم وند در ادامه گفت: ما 
ضمن همکاری با مجلس تاش خواهیم کرد طرح 
کاهش آس��یب های اجتماعی را به قانون مادری 
تبدیل کنیم که ضمانت اجرایی داش��ته باش��د و 
همچنین نقش و سهم دستگاه ها در آن مشخص 

شود؛ باید در بودجه سنواتی کشور اعتبارات برای 
هر کدام از دستگاه ها مشخص باشد. وی بیان کرد: 
نتای��ج قطعی این طرح و زمانبندی آن از س��وی 
وزارت کش��ور اعام می شود و تیم های تحقیقاتی 
ب��رای تضمین ط��رح جامع کاهش آس��یب های 
اجتماعی مش��غول به کار شدند که تا پایان سال 
طرح جامع کاهش آس��یب های اجتماعی تدوین 
می ش��ود، لذا موضوع جلس��ه تبدی��ل این طرح 
ب��ه زب��ان حقوقی و قانونی اس��ت ک��ه به کمک 
حقوقدانان، نمایندگان مجلس و همچنین مرکز 
پژوهش های مجلس تاش خواهیم کرد این طرح 
جامع را به یک ایحه قانونی تبدیل کنیم و آن را 
در اختیار مجلس قرار دهیم. رئیس سازمان امور 
اجتماعی کش��ور در پایان گفت: بحث زمانبندی 
به این بس��تگی دارد که تبدی��ل طرح به قانون از 
لحاظ کارشناس��ی چقدر به زمان نیاز دارد و وزیر 
کش��ور نیز تاکید خاصی بر زمان نداشتند و بیان 
کردند حتی اگر یک سال هم به طول انجامید به 
دلیل اهمیت و نقشی که قانون دارد، مهم نیست و 
تعجیلی در اینکه ظرف 2 تا 3 ماه آینده به نتیجه 
برسد نداریم، لذا بیشتر بر امر کارشناسی موضوع و 

اثربخشی قانون تاکید می کنیم.

آوای شهر

وزیر کش�ور: والدین مرت�ب تکرار 
می کنند دولت قوانینی ارائه دهد تا 
ما نس�بت به سامت فضای مجازی 
اعتم�اد کنیم. بای�د ب�ه خانواده ها 
اطمین�ان دهی�م ک�ه ضم�ن رفع 
مشکات، امکان اس�تفاده مفید از 

این فضا را تقویت می کنیم 
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سرپرست سازمان نظام پزشکی عنوان کرد
تبعات مطب داری در اماکن تجاری

مدیرکل دفتر دبستانی آموزش وپرورش اعام کرد
کاس اسباب بازی تنها تا پایه سوم ابتدایی

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی اعام کرد
حذف ردیف »بیمه اعتیاد« در بودجه 9۸!

وزیر آموزش وپرورش خبر داد
ارائه ایحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال

سرپرس��ت  اجتماع�ی:  گ�روه 
سازمان نظام پزشکی در واکنش 
به موضوع تاس��یس مطب در مکان های تجاری، 
گف��ت: این تصمیم منجر ب��ه افزایش هزینه ها و 
باا رفتن تعرفه ها می شود. محمدرضا ظفرقندی 

به مهر، اظهار داشت: شورای 
عالی اس��تان ها ایح��ه ای را 
با موضوع تاسیس مطب در 
مکان های تجاری به مجلس 
شورای اسامی ارسال کرده 
که در حال حاضر این ایحه 

وصول ش��ده اس��ت. رئیس ش��ورای عالی نظام 
پزشکی با تاکید بر اینکه ما مخالف چنین ایحه ای 
هستیم، تصریح کرد: موضوع کاربری مطب ها در 
مکان های مسکونی و تجاری در این ایحه مطرح 
ش��ده است که ما مخالف آن هستیم. ظفرقندی 

گفت: ای��ن اق��دام باع��ث افزای��ش هزینه های 
مط��ب داری و در نتیجه منجر ب��ه باا رفتن نرخ 
تعرفه ها خواهد شد. وی گفت: هزینه های سربار 
مطب ها در مکان های تجاری افزایش پیدا خواهد 
کرد و از همین رو، سازمان نظام پزشکی مخالف 
آن است. سرپرست سازمان 
نظام پزش��کی با اشاره به 2 
راهکار برای حل این موضوع، 
افزود: یا شورای عالی استان ها 
باید این ایحه را پس بگیرد 
ک��ه بعی��د می دان��م چنین 
اتفاق��ی بیفتد یا اینکه می توان در مجلس جلوی 
این کار را گرفت. ظفرقندی با عنوان این مطلب 
ک��ه امروز کمتر از 3 درص��د مطب ها در مناطق 
مسکونی اس��ت، گفت: این استدال قوی نیست 

که بخواهیم چنین ایحه ای بدهیم.

مدی��رکل  اجتماع�ی:  گ�روه 
دفتردبس��تانی وزارت آم��وزش 
 و پرورش گفت: مس��احت در نظر گرفته ش��ده 
در طرح کاس اس��باب بازی برای هر دانش آموز 
یک متر اس��ت و قبل از اج��را باید یک کاس و 

مناس��ب  اس��باب بازی های 
وجود داشته باشد و مهم تر از 
آن رعایت نکات ایمنی در این 

کاس هاست. 
دوره های آموزش��ی برای 
مدی��ران و معلم��ان اجرایی 

خواهد شد. مرتضی شکوهی درباره اجرای طرح 
کاس اس��باب بازی در م��دارس به میزان گفت: 
در اج��رای این طرح و ب��رای کارآمدتر بودن آن 
مدیران و معلمانی انتخاب می شوند که داوطلب 
اجرای این طرح باشند. وی افزود: مساحت در نظر 
گرفته ش��ده در طرح کاس اسباب بازی برای هر 
دانش آموز یک متر است و قبل از اجرا حتما باید 
یک کاس و اسباب بازی های مناسب وجود داشته 

باش��د و مهم تر از آن رعایت نکات ایمنی در این 
کاس هاست. 

ش��کوهی با بیان اینکه ویژگی اسباب بازی ها 
مش��خص و انتخاب ش��ده است، اش��اره کرد: در 
حال شناس��ایی مدیران، معلمان و مدارس��ی که 
بتوانند این ط��رح را اجرایی 
کنن��د هس��تیم و قطعا این 
طرح ت��ا دهه فج��ر اجرایی 
می ش��ود. وی درب��اره هدف 
از اج��رای این ط��رح گفت: 
کاس اس��باب بازی با هدف 
ایجاد نشاط و س��رگرمی و ایجاد انگیزه است اما 
هدف مهم تر این طرح بهره گیری از ظرفیت بازی 
در ایجاد ش��رایط بهتر یادگیری اس��ت. شکوهی 
همچنی��ن افزود: در مرحله اول این طرح در هزار 
مدرس��ه اجرایی می ش��ود. برای هر مدرسه یک 
کاس اسباب بازی در نظر گرفته شده است. این 
طرح در مقطع ابتدایی اجرایی می ش��ود و شامل 

کاس های چهارم، پنجم و ششم نمی شود.

گ�روه اجتماعی: معاون توس��عه 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور از حذف ردیف بودجه بیمه اعتیاد 
در ایحه بودجه سال ۹۸ خبر داد. فرید براتی سده 
در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح بودجه سازمان 

بهزیس��تی در ح��وزه اعتیاد، 
گفت: آنچه به بهزیستی تحت 
عن��وان یارانه داده می ش��ود، 
در قال��ب بودجه ه��ای کلی 
بهزیس��تی به این س��ازمان 
اختص��اص پی��دا می کند. به 

عبارت دیگر به بهزیستی یک بودجه کلی پرداخت 
می ش��ود و در بخش اعتیاد تحت عناوین خدمات 
درمان، بازتوانی و دیگر موارد مصرف می شود. وی 
با بیان اینکه امسال در ردیف های بودجه بهزیستی 
در ح��وزه اعتی��اد ردیف��ی تحت عن��وان »هزینه 

درمان اعتیاد« قرار داده ش��ده است، افزود: بودجه 
اختصاص داده به این بخش رقم زیادی هم نیست 
و تنها حدود 2 میلیارد و 600 میلیون تومان است. 
معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی 
ب��ا انتقاد از عدم اجرا و پرداخت کامل بیمه درمان 
اعتیاد طی سال های گذشته، 
گفت: طی این س��ال ها تنها 
رقم محدودی از بیمه اعتیاد 
هزین��ه ش��د و باق��ی آن یا 
برگش��ت خورد یا جای دیگر 
هزینه شد. پیگیر این موضوع 
بودی��م که از این بخش رقمی را به عنوان یارانه به 
بهزیستی اختصاص بدهند که این موضوع در عمل 
محقق نشد. براتی سده تصریح کرد: در بودجه سال 
۹۸ ردیف بودجه »بیمه درمان اعتیاد« حذف شده 

است.

گ�روه اجتماعی: وزی��ر آموزش 
و پ��رورش گفت: ایح��ه نظام 
رتبه بن��دی معلمان آماده ارائه به مجلس اس��ت 
و پیش از پایان س��ال به مجلس ارائه می ش��ود. 
به گزارش تس��نیم، روز گذش��ته پرسش حسن 

کامران، نماین��ده اصفهان از 
وزیر  بطحایی،  س��یدمحمد 
درب��اره  آموزش وپ��رورش، 
نظام رتبه بن��دی معلمان در 
دستورکار مجلس قرار داشت. 
وزیر آموزش وپرورش در این 

زمینه گفت: پیگیری های نمایندگان درباره نظام 
رتبه بندی معلمان در حصول نتایج در این زمینه 
بسیار تأثیرگذار بوده است و پس از 5 سال از مطرح 
شدن این موضوع، امروز به مرحله عملیاتی  شدن 
و آغاز رتبه بندی معلمان نزدیک می ش��ویم. وزیر 
آموزش وپرورش در همین راستا ادامه داد: پس از 
آنکه ایحه رتبه بندی معلمان به دولت ارسال شد، 
با عنایت رئیس جمهور و همکاری سازمان برنامه و 

بودجه، امروز در بودجه ۹۸ ردیف مستقلی به آن 
اختصاص یافته که گام مهمی است. 

وزیر آموزش وپ��رورش با بیان اینک��ه با درج 
ردی��ف اختصاص��ی در ایحه بودج��ه ۹۸ برای 
نظام رتبه بندی معلمان، عما اجرای رتبه بندی 
آغاز ش��ده اس��ت، ادامه داد: 
امیدواریم در سال ۹۸ مراحل 
اجرایی و عملیاتی آن شروع 
شود و نظام آموزش وپرورش 
و معلم��ان از ماحص��ل آن 
بهره مند ش��وند. بطحایی با 
تاکید بر اینکه ش��رایط فعلی اقتصادی کش��ور و 
نگرانی هایی که برای درآمدهای س��ال ۹۸ کشور 
وج��ود دارد، باعث ش��د تهیه ایح��ه رتبه بندی 
معلمان مورد مناقش��ه فراوان ق��رار گیرد، اظهار 
داشت: این ایحه با عنایات رئیس جمهور و معاون 
اول وی در دس��تور کار دول��ت قرار گرفت و در 6 
ماده آماده ارائه به مجلس اس��ت که تا پایان سال 

۹7 این ایحه تقدیم مجلس خواهد شد.

سامت

نیمکت

اعتیاد

چهره روز

وزیر کشور با اشاره به وضعیت فضای مجازی در کشور:

ولنگاری مجازی داریم
رحمانی فضلی: در فضای مجازی سوءاستفاده های اعتقادی، اجتماعی، اخاقی، جنسی و فرهنگی وجود دارد

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از تبدیل طرح کاهش آسیب های اجتماعی به قانون خبر داد

کوتاه و گویا
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گروه سیاسی: در ادامه تاش های گسترده مقامات انگلیسی برای 
آزادی نازنین زاغری، جاس��وس دوتابعیتی که سال ۹۵ دستگیر و 
روانه زندان شد، جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس 2 روز پیش در 
اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شد زاغری »بی گناه« است و »باید 

به او اجازه داده شود به خانه اش بازگردد«.
به گزارش »وط��ن امروز«، نازنین زاغری یک محکوم امنیتی 
است که به عناوین متعددی محکوم شده و برخی اتهامات او هم 
که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته، بسیار سنگین است. آنگونه که 
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران مهرماه سال ۹6  گفته است، 
ش��وهر زاغری تبعه انگلستان اس��ت و خود وی نیز دارای تابعیت 
مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می کرده 
است. وی مسؤول آموزش خبرنگاری آناین بی بی سی فارسی بوده 
و با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران 
اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل  مستعار، پسوردهای 
پیچیده و طوانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم افزارهای 
رمزن��گاری مطالب و اطاعات از جمله مواردی اس��ت که در این 
آموزش ها لحاظ می ش��ده است و اس��اتید این دوره، افرادی چون 
مهدی یحیی نژاد )مدیر سایت بااترین(، اردوان روزبه )مدیر رادیو 

کوچه( و محمود عنایت )مدیر گروه اسمال مدیا( بودند.
همچنین س��پاه ث��اراه کرم��ان 26 خرداد س��ال ۹۵ )2 ماه 
بعد از دس��تگیری( طی اطاعیه ای درباره دس��تگیری زاغری، از 
وی به عنوان یکی از سرش��بکه های اصلی وابسته به بیگانگان که 
مأموریت های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام 
انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: »وی با عضویت 
در ش��رکت ها و مؤسس��ات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه های 
رسانه ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری 
اسامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه های اصلی 
مؤسس��ات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت س��رویس های 
رسانه ای و جاسوسی دولت های بیگانه فعالیت های مجرمانه خود 

را طی سالیان گذشته انجام داده است«.
نکته جالب توجه درباره زاغری اینکه او عاوه بر این اتهامات، 
یک پرونده مفتوح دیگر هم در دستگاه قضایی دارد که هنوز رای 
آن صادر نش��ده است. غامحسین اس��ماعیلی دی ماه ۹6 در این 
ب��اره گفته بود: این فرد غی��ر از محکومیتی که هم اکنون در حال 
گذراندن آن است، یک پرونده اتهامی دیگر هم دارد که به دادگاه 
ارسال ش��ده و در فرآیند دادرسی دادگاه است. به گفته این مقام 
قضایی، در پرونده جدید نازنین زاغری حکمی صادر نشده است و 
نمی توان هم پیش بینی کرد محکوم می شود یا تبرئه یا اینکه در 
صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد، زیرا تعیین 
میزان مجازات بر عهده قاضی رس��یدگی کننده است. این پرونده 
هم اکنون در مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی، مرحله 

تجدیدنظر پیش رو خواهد بود.
با همه اینها و در حالی که جرم این جاسوس در دادگاه محرز 
و او محکوم ش��ده، در طول 2 س��ال گذشته کمتر ماقاتی میان 
مقامات ایرانی و انگلیسی برگزار شد که در آن انگلیسی ها آزادی 
زاغری را مطرح نکرده باشند. عاوه بر آن نخست وزیر و وزیر خارجه 
فعلی و سابق این کشور از هر فرصتی برای محکوم کردن جمهوری 
اسامی و القای بی گناهی زاغری بهره بردند. از شبکه های اجتماعی 
و رس��انه ها گرفته تا دیدار با مقامات ایرانی در تهران یا در حاشیه 
سازمان ملل! توئیت اخیر جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا درباره 

بی گناهی زاغری در همین راستا بوده است.
انگلیس برای آزادی یک جاسوس خود چه می کند؟ ■

با وجود پرونده سنگین زاغری، تاش گسترده دولت انگلیس 
برای آزادی او از زمان دیوید کامرون و بوریس جانسون، نخست وزیر 
و وزیر س��ابق خارجه این کشور شروع ش��ده و در دوران ترزا می 
  و جرمی هانت نیز کماکان با ق��وت ادامه دارد. در جریان ماقات 
نخس��ت وزیر بریتانیا و حسن روحانی که اوایل مهرماه در حاشیه 
اجاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد، 

به رغ��م اینکه هدف از این دی��دار، گفت وگو پیرامون آینده توافق 
هس��ته ای و روابط 2 کش��ور اعام ش��ده بود، ترزا می   تاکید کرد 
بریتانیا نسبت به زندانی کردن نازنین زاغری »نگرانی جدی« دارد 

و خواستار آن است که وی از زندان آزاد شود!
همچنی��ن جرمی هان��ت، وزیر خارجه بریتانی��ا در ماقات با 
محمدج��واد ظری��ف در نیویورک که در همان برهه انجام ش��د، 
خواستار اقدام جمهوری اسامی برای آزادی نازنین زاغری شد. وی 
گفت ازم است زاغری »سریعا« به خانواده خود در بریتانیا ملحق 
شود. به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا، هانت در پی این دیدار 
گفت: »من امروز در دیدار با همتای ایرانی خود تصریح کردم مطلقا 
ضرورت دارد دولت ایران در ارتباط با پرونده های چندین دوتابعیتی 
از جمله نازنین زاغری س��ریعا اقدام کند«. وی افزوده است: »من 
مجدد بر آزادی سریع زاغری تاکید کردم، زیرا او حق دارد به خانه 

و نزد خانواده اش بازگردد«.
عاوه بر ترزا می   و جرمی هانت، مقامات پیش��ین انگلیس نیز 
تمام تاش خود را برای آزادی زاغری به کار بستند. دیوید کامرون، 
نخست وزیر سابق بریتانیا در این باره به مقامات ایرانی نامه نوشت 
و جانسون، وزیر سابق خارجه این کشور نیز  آبان ماه سال گذشته 
در گفت وگویی رس��ما حکم حبس برای نازنین زاغری در ایران را 
محکوم و برای دیدار با او در زندان ابراز تمایل کرد! جانس��ون یک 
ماه بعد به تهران آمد و به گفته خود »گفت وگوی صریحی« درباره 
نازنی��ن زاغری با محمدجواد ظریف انج��ام داد. وزیر وقت خارجه 
بریتانی��ا یک بار دیگر نی��ز آزادی زاغری را در  گفت وگوی تلفنی 
با ظریف پیگیری کرده بود. عاوه بر اینها در آخرین س��فر هیات 
انگلیسی به ایران در شهریورماه گذشته، آلیستر برت، معاون امور 
خاورمیانه   وزیر خارجه انگلیس در کنار پرونده های برجام، یمن و 

سوریه، درباره آزادی زاغری نیز مذاکره کرد.
اقدامات مسؤوان بریتانیا برای آزادی یک دوتابعیتی محکوم 
در ای��ران البته صرف��ا به تقاضا ب��رای آزادی او در جریان دیدار با 

مقامات ایرانی محدود نشده و دولت انگلیس از چندی پیش اعطای 
مصونیت دیپلماتیک به این جاس��وس را در دستور کار قرار داده 
اس��ت. در صورت تحقق این تصمیم، ادامه محکومیت زاغری در 
واقع، در زندان نگه داشتن یک نماینده سیاسی انگلیس محسوب 
ش��ده و فشارهای سیاسی بر ایران جهت آزادی او افزایش خواهد 
یافت. تاش های گسترده انگلیس برای آزادی زاغری در شرایطی 
اس��ت که این فرد نه تنها مرتکب جرم و محکوم ش��ده که حتی 
هنوز یک پرونده مفتوح دیگر هم در دس��تگاه قضایی ایران دارد. 
ضمن اینکه موضوع اقدامات نامتع��ارف و غیرعادی زاغری عاوه 
بر مقامات ایرانی از س��وی مسؤوان انگلیسی نیز مورد تایید قرار 
گرفته بود. بوریس جانسون، وزیر وقت خارجه انگلیس چهارشنبه 
1۰ آبان ماه ۹6 در جلس��ه اس��تماع کمیته امور خارجی پارلمان 
انگلیس، درب��اره وضعیت نازنین زاغری، تبعه ایرانی- انگلیس��ی 
بازداشت ش��ده در ایران، گفت این فرد هنگام دستگیری مشغول 
»آموزش خبرنگاری« در ایران بوده است. او گفت: »وقتی کارهایی 
را که نازنین زاغری انجام می داده بررسی می کنم می بینم او تنها 
مش��غول آموزش روزنامه نگاری ]در ایران[ بوده است«. اظهارنظر 
وزیر وقت خارجه انگلیس درباره یک فرد بازداشت ش��ده در ایران 
به جرم جاسوس��ی در ش��رایطی بود که پیش از آن رس��انه های 
انگلیسی و غربی، دیدار با خانواده را علت اصلی سفر نازنین زاغری 
به ایران اعام می کردند و همکاری او با بنگاه های رس��انه ای را یا 
تکذیب می کردند یا مدعی می شدند وی در پایین ترین سطح در 
رسانه هایی همچون بی بی سی همکاری داشته است. با این حال اما 
وزیر وقت خارجه انگلیس 1۰ آبان ۹6 اعتراف کرد نازنین زاغری 
برای یک ماموریت عملیات روانی به ایران آمده بود.  همین مساله 
باعث شد وزارت خارجه انگلستان در بیانیه ای به اصاح اظهارات 
جانسون بپردازد و بر غیرقانونی بودن دستگیری و زندانی شدن وی 
تاکید کند. اعتراض ها در انگلیس به این گاف جانس��ون تا حدی 
بود که برخی رسانه ها یکی از دایل کناره گیری او از سمت وزارت 

خارجه و جایگزینی جرمی هانت را همین موضوع عنوان کردند.
اقدامات کم رمق وزارت امور خارجه برای دیپلمات مظلوم ■

اقدامات گسترده انگلیس برای آزادی زاغری در شرایطی دنبال 
و رسانه ای می شود که در ماجرای 6 ماه بازداشت غیرقانونی اسده 
اس��دی، دیپلمات مظلوم ایرانی در اروپ��ا، چنین تاش هایی را از 
دس��تگاه دیپلماسی کشورمان س��راغ نداریم. حال آنکه اسدی نه 
یک مجرم که یک دیپلمات دارای مصونیت قانونی بوده و با وجود 
گذشت این همه مدت هنوز سندی دال بر مجرمیت او ارائه نشده 
بلکه مقامات کشورهایی چون آلمان، اتریش و بلژیک تنها اتهاماتی 

را علیه او مطرح کرده اند.
طبق این گزارش، حدود 6 ماه از بازداشت غیرقانونی اسداه 
اس��دی، دیپلمات دارای مصونیت ایرانی در آلمان به اتهام واهی 
تاش برای بمب گذاری در همایش منافقین در فرانسه می گذرد 
اما وزارت امور خارجه هنوز نتوانس��ته آنچنان که باید و ش��اید، 
حقوق اولیه و بدیهی این دیپلمات ایرانی را از کشورهای اروپایی 
بستاند. در طول چند ماه گذشته مسؤوان دیپلماسی کشورمان 
فرصت های زیادی را برای دفاع از حقوق اسدی از دست داده اند 
به گونه ای که بر اس��اس اخبار رس��می، ظریف یا معاونان او در 
دیدار رس��می با همتایان اروپای��ی، نامی از این دیپلمات مظلوم 
نبرده اند یا اگر بحثی هم صورت گرفته، رسانه ای نشده و قاعدتا 
پشتوانه پیگیری و توان رسانه ای نداشته است. تنها اقدام رسانه ای 
وزیر امور خارجه در این باره یک توئیت بود! ظریف پس از اعام 
خبر بازداش��ت اسده اس��دی که همزمان با سفر روحانی به 2 
کشور اروپایی انجام شده بود، در توئیتی منفعانه نوشت: »چقدر 
تعجب برانگیز است که همزمان با سفر ما )هیات ایرانی( به همراه 
رئیس جمهوری ایران به اروپا، عملیات ادعایی ایران مطرح و یک 
نفر بازداشت شده است. ]ایران[ به صراحت خشونت و تروریسم 
را در همه جا محکوم می کند و آماده است تا به تمام نگرانی ها در 

این زمینه پاسخ دهد!«

گزارش »وطن امروز« از موج تازه حمایت های انگلیس از یک جاسوس دوتابعیتی و تداوم انفعال وزارت امور خارجه در پیگیری حقوق دیپلمات مظلوم ایرانی

اگردیپلماتنبودچهمیکردید؟!

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت 
ام��ور خارج��ه اظه��ارات اخیر 
خود در گفت وگو ب��ا »وطن امروز« را اصاح کرد 
و گفت اس��داه اس��دی، دیپلمات بازداشت شده 
ایرانی هنگام دستگیری در آلمان دارای مصونیت 
دیپلماتیک بوده است و به همین دلیل بر اساس 
کنوانس��یون وی��ن، او دارای مصونی��ت و حقوق 

دیپلماتیک  است. 
قاسمی اخیرا در گفت وگو با »وطن امروز« )که 
روز ش��نبه 21 مهر و با تیتر »اسدی فقط در وین 
مصونیت دیپلماتیک دارد!« منتشر شد( به گونه ای 
درباره وضعیت مصونیت دیپلماتیک اسداه اسدی 
س��خن گفته بود که گویا این دیپلمات ایرانی در 
زمان دس��تگیری مصونیت نداشته و از همین رو 
رفتار کشورهای آلمان، بلژیک و اتریش با او قانونی 
بوده اس��ت! قاسمی در گفت وگو با »وطن امروز« 
گفت��ه بود مصونیت دیپلماتیک اس��دی فقط در 
وین به رسمیت شناخته می شود و این دیپلمات 

آلم��ان )محل  ایران��ی، در 
دستگیری( دارای مصونیت 
دیپلماتی��ک نبوده اس��ت. 
اظهارات قاسمی با واکنش ها 
فراوانی مواجه  انتق��ادات  و 
شد. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه پس از این انتقادات، 
اظهارات خود را اصاح کرد.

به گزارش »وطن امروز«، 
متن اصاحیه قاس��می که 
روز یکش��نبه منتش��ر شد 

بدین شرح است: 
»س��خنگوی وزارت امور 
خارجه گفت: اسداه اسدی، 

دیپلمات بازداشت شده ایرانی در آلمان از مصونیت 
کامل برخوردار است. بهرام قاسمی درباره نقل قول 
مطرح ش��ده از  وی مبنی بر اینکه »آقای اسدی 
فق��ط در وین مصونیت دارد«، گفت:  متاس��فانه 
تیتر مطلب با محتوایی که بنده گفته بودم یکسان 
نیس��ت. در مس��ائل حقوقی و سیاسی، تقطیع و 
گزینش مطالب می تواند اثرات بس��یار نامطلوبی 
به دنبال داش��ته باشد. وی افزود: آنچه من گفتم 

دقیقا ای��ن بود که مصونیت دیپلماتیک ایش��ان 
مرتبط است با جایگاه دیپلماتیکی که در اتریش 
داش��ته اند و تصریح کرده ب��ودم )برگرفته از ماده 
4۰ کنوانس��یون وین 1۹61( که ایشان در مسیر 
عزیمت و رفت و برگش��ت به محل ماموریت نیز 
دارای مصونی��ت بوده اند. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه تاکید ک��رد: از نگاه ما چون این دیپلمات 
ایرانی به رغم عدم حضور در کشور محل ماموریت 
خود، در مسیر بازگش��ت به محل ماموریت بوده 
اس��ت، لذا بر اس��اس ماده 4۰ کنوانسیون وین از 
مصونیت کامل برخوردار اس��ت و نمی توان گفت 
فاقد مصونیت بوده اس��ت، لذا تیتر »اسدی فقط 
در وین مصونیت دیپلماتیک دارد« نه تنها صحیح 

نیست که اصوا با اظهارات بنده مغایرت دارد«.
کدام مغایرت؟ ■

س��خنگوی وزارت امور خارج��ه در اصاحیه 
اظهاراتش درباره مصونیت اسداه اسدی، روزنامه 
»وطن ام��روز« را متهم کرده که اظهاراتی غیر از 
آنچ��ه در مصاحب��ه گفته را 
منتش��ر کرده اس��ت. این در 
حالی اس��ت ک��ه قاعدتا آقای 
سخنگو در جریان هستند که 
این مصاحبه ضبط شده و فایل 
صوتی آن موجود است که در 
صورت تمایل آقای قاسمی، در 
اختیار ایشان قرار داده شده و 
یا به صورت عمومی منتش��ر 
خواهد شد. ضمن اینکه مرور 
آنچه ایش��ان به »وطن امروز« 
گفته اند نیز ب��ه خوبی فضای 
اظهارات ایشان درباره وضعیت 
مصونیت اس��داه اس��دی را 

نشان می دهد. 
گفت وگوی »وطن امروز« با آقای بهرام قاسمی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه، روز شنبه 21 مهر 
در قالب پرونده ای درباره وضعیت اسداه اسدی با 
تیتر »ای وای بر اسیری...« منتشر شد. آن بخش 
از این گفت وگو که در شماره مذکور روزنامه منتشر 
ش��ده و مربوط به مصونیت دیپلماتیک اس��داه 

اسدی بوده، بدین شرح است:

»بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در گفت وگو با »وطن امروز« در پاس��خ به سوالی 
درباره بازداش��ت آقای اس��داه اسدی، دیپلمات 
س��فارت ایران در وین که توسط پلیس آلمان در 
جریان حضورش در این کشور انجام شد با توجه 
ب��ه مصونیت دیپلمات ها، گفت: ببینید! ایش��ان 
مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی 
عضو س��فارت ما در وین است و بر اساس قوانین 
و کنوانسیون ها او دارای مصونیت در وین است و 
در طول ماموریت و رفت و آمد به وین نیز از این 
مصونیت برخوردار است. وی افزود: تصور من این 
اس��ت فردی که در یک کشوری دارای مصونیت 
و به انجام وظیفه مش��غول است، اگر برای انجام 
مرخصی به همراه خانواده اش به کش��ور دیگری 
مراجعه کند استثنائات دیگری بر این روابط حاکم 
می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
این سوال که آیا بر اساس قوانین موجود در اتحادیه 

اروپایی اگر دیپلمات ها بین کشورهای اروپایی 
سفر کنند مصونیت دیپلماتیک برای آنها لحاظ 
می شود، گفت: این طور نیست و مصونیت برای 

کشور پذیرنده است. قاسمی در پاسخ به این 
سوال که آیا بازداشت آقای اسدی از سوی 

پلیس آلمان قانونی بوده است نیز گفت: 
من با توجه به حساس��یت موضوع 

وارد بحث حقوقی نمی شوم و اان 
زمان مناسبی برای این صحبت 

نیست«. 
اظهارات آقای قاس��می در 

گفت وگو با »وطن امروز« نش��ان 
می دهد ایشان س��فر آقای اسدی به آلمان را 
اس��تثنایی در وضعیت مصونیت دیپلماتیک 
او می دان��د و به همین خاطر در پاس��خ به 
این سوال که آیا اقدام پلیس آلمان قانونی 
بوده یا خیر، تصریح کرده اند وارد موضوع 
نمی ش��وند. این فضای اظهارات او درباره 
مصونی��ت اس��دی در آلمان ب��ا آنچه 
روز یکش��نبه ب��ه خبرگ��زاری دولتی 
گفته کاما متفاوت اس��ت، بنابراین 
اینک��ه اظه��ارات او در گفت وگ��و با 
»وطن امروز« و آن خبرگزاری دولتی 

در مغایرت اس��ت کاما درس��ت است اما دلیل 
این مغایرت، خود شخص سخنگو و تغییر موضع 

خود ایشان است.
عقب نشینی مبارک ■

بای��د اظهارات جدی��د آقای بهرام قاس��می، 
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه درباره مصونیت 
داشتن اسداه اسدی هنگام دستگیری در آلمان 
را به فال نی��ک گرفت و از این پس این اظهارات 
را مبنای موضع دس��تگاه دیپلماسی ایران درباره 
دیپلمات اس��یر ایرانی در اروپا دانست. اکنون و با 
این اظهارات آقای س��خنگو که صراحتا گفته اند 
بر اساس ماده 4۰ کنوانسیون وین، این دیپلمات 
ایران��ی دارای مصونیت بوده اس��ت، باید منتظر 
اقدامات فعاانه وزارت ام��ور خارجه در پیگیری 
حق��وق ای��ن دیپلمات 
مظلوم ایرانی باشیم؛ 
اقدام��ی که به نظر 
می رسد حداقل در 
ظاه��ر، هنوز انجام 

نشده است. بهرام قاس�می: »چون اسداه اسدی 
به رغم ع�دم حضور در کش�ور محل 
ماموریت خود، در مس�یر بازگشت به 
محل ماموریت بوده است، لذا بر اساس 
ماده 40 کنوانس�یون وین از مصونیت 

کامل دیپلماتیک برخوردار است«
* * *

 با تاکید سخنگوی وزارت امور خارجه 
مبنی بر وج�ود مصونیت دیپلماتیک 
ب�رای اس�دی، آیا ش�اهد رایزنی های 
وزارت ام�ور خارجه ب�رای آزادی این 

دیپلمات از اسارت خواهیم بود؟ 

آیتاهصدیقی
رئیسستادامربهمعروفونهیازمنکرشد

صدیق��ی  کاظ��م  آی��ت اه 
آی��ت اه جنتی در  جایگزین 
ریاس��ت ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر ش��د. به گزارش 
تس��نیم، آیت اه صدیقی روز 
گذشته با حضور در جلس��ه ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر ضمن تقدی��ر از زحمات بی دریغ 
آیت اه جنت��ی، گفت: آیت اه جنتی یک عنصر 
مقاوم نستوه و به روز است که در این سن و سال 
به همه ابعاد انقاب و جامعه توجه کافی داش��ته 
و س��مت  های بزرگی بر دوش ایشان بوده و یکی 
از حسنات ایشان نیز همین ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر اس��ت که در نهایت قانون حمایت 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر محقق شده 

است.

قانونانتخاباتبایدفورًااصاحشود
سخنگوی شورای نگهبان بر 
ض��رورت اصاح فوری قانون 
انتخابات تاکید کرد. عباسعلی 
کدخدایی در صفحه شخصی 
خود نوش��ت: »2 سال پیش 
سیاس��ت های کل��ی انتخابات اباغ ش��د. در 
بن��د 1۰ این سیاس��ت ها آمده اس��ت: ارتقای 
شایس��ته گزینی، همراه با زمینه سازی مناسب 
در انتخاب داوطلبان تراز شایس��ته جمهوری 
اس��امی ایران و دارای ویژگی هایی متناس��ب 
با جایگاه مربوط. اصاح فوری قانون انتخابات 

ضرورتی است انکارناپذیر«.

تکذیبحملهانتحاریبهسفارت
ایراندرترکیه

رس��انه های ترکیه روز گذشته ادعا کردند 
س��فارت ای��ران در ترکی��ه در پ��ی تهدید به 
بمب  گذاری تعطیل شده است. یکی از مقامات 
س��فارت در گفت وگو با تس��نیم با رد هرگونه 
حمله انتحاری یا بمب  گذاری در سفارت گفت: 
برخاف شایعات و مطالب مطرح شده هیچگونه 
حمله ای انجام نش��ده و هیچ تهدیدی متوجه 
س��فارت نش��ده و پلیس ترکیه بیرون سفارت 
تدابیر امنیتی ایجاد کرده اس��ت. وی با اش��اره 
به فعالیت عادی س��فارت اظهار داش��ت: همه 
کارکنان و س��فیر در سفارتخانه حضور دارند و 
بخش کنسولی نیز فعالیت عادی و روتین خود 
را دنبال می کند. این مقام سفارت اظهار داشت: 
پلیس هنوز توضیحی به ما درباره افزایش تدابیر 
امنیتی در خارج از سفارت و بستن خیابان نداده 

و ما منتظر توضیح پلیس هستیم.

پیشبینی۶ایهحفاظتیوامنیتی
برایتأمینامنیتزائراناربعین

س��ردار حس��ن کرمی پیش از ظه��ر روز 
گذشته در بازدید از مرزهای شهرستان دهلران 
اظهار داشت: یگان ویژه پاسداران  مانند اربعین 
سال های گذشته با اس��تقرار در مرز مهران به 
وظایف عملیاتی خود عم��ل کرده و محیطی 
امن و ب��ه دور از هرگونه تنش در ابعاد مختلف 
امنیتی و انتظامی برای زائران اربعین امس��ال 
فراه��م می کند. فرمان��ده یگان وی��ژه نیروی 
انتظام��ی گفت: اس��تقرار 6 ای��ه حفاظتی و 
امنیتی برای برقراری امنیت زائران و پوشش پل 
زائر در مهران به  طول 11 کیلومتر زیرپوشش 
عملیاتی یگان ویژه ناجا بوده که در این ایه های 
پیش بینی شده و 11 کیلومتر پل زائر عاوه بر 
اس��تفاده از تجهیزات روز، عوامل آموزش دیده 
نیز مستقر می ش��وند و خدمات دهی به زائران 
را انجام می دهند. به گزارش تسنیم، وی هدف 
از بازدید از شهرستان دهلران را برآورد توانایی 
عملیاتی در موقع اضطرار دانست و یادآور شد: 
در  راستای حفظ نظم، امنیت و خدمات رسانی 
مطل��وب به زائران هم��ه پیش بینی های قبل، 
حین و بعد انجام شده و شهرستان دهلران برای 
موقعیت اضطراری بهترین نقطه خدمات دهی 

است. 

انهدامباندقاچاقسوخت
توسطوزارتاطاعات

وزارت اطاعات طی اطاعیه ای از انهدام باند 
قاچاق سوخت خبر داد. با تاش سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اداره کل اطاعات استان فارس 
چند باند فعال قاچاق س��وخت شناسایی و 6 نفر 
از عوام��ل اصلی آن دس��تگیر و تحویل مقامات 
قضایی ش��دند. قاچاقچیان با استفاده از جاسازی 
و افزایش ظرفیت باک اتوبوس ها سوخت قاچاق 
را در مس��یر ش��یراز به زاهدان،  ایرانشهر و بندر 
چابهار به فروش می رس��اندند. س��ربازان گمنام 
ام��ام زمان)عج( همچنین تعدادی از عوامل تهیه 
و فروش کارت های سوخت خودروهای غیرفعال 
و اس��قاطی به قاچاقچیان و کارگران جایگاه ها را 

شناسایی و دستگیر کردند.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده تاکنون قاچاق 
حدود ۵ میلیون لیتر سوخت نفت گاز خودروهای 

دیزلی توسط این باند اثبات شده است.

گروه سیاس�ی: چن��د ماه پس از کش��اکش موافقان 
و مخالف��ان لوای��ح چهارگانه مرتبط ب��ا  در 
نهادهایی چون مجلس، ش��ورای نگهب��ان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که در نهایت به تصویب هر 
4 ایحه در مجلس ش��ورای اسامی انجامید، مدیر 
اجرای��ی  طی گفت وگویی با بی بی س��ی، 2 
مدعای اصلی موافقان الحاق ایران به کنوانسیون های 

مرتبط با این کارگروه را زیر سوال برد.
ب��ه گ��زارش »وطن امروز«، در چند ماه گذش��ته 
مقامات دولتی و برخی نماین��دگان حامی دولت در 
مجلس درباره این لوایح، بر حق تحفظ ایران در عدم به 
رسمیت شناختن تعریف  از مصادیق گروه های 
تروریستی و همچنین تضمین خروج ایران از لیست 
 ، س��یاه این کارگروه با تصویب لوایح��ی چون 
پالرمو و اصاح قانون مبارزه با پولشویی تاکید داشتند. 
به عنوان مثال علی اریجانی، رئیس مجلس در جلسه 
علنی سوم مهرماه در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی، 
نماینده شاهین شهر که معتقد بود براساس مفاد 1۹ و 
2۰ کنوانسیون وین نمی توانیم هیچ شرطی بگذاریم و 
ش��روط ما در نهایت قابل اعمال نیست، گفت: الحاق 
به کنوانسیون پالرمو با حق تحفظ امکان پذیر بوده و 
بر همین اساس کشورهایی که شروط ما را نپذیرند، 

می توانند با ما همکاری نکنند.
این در حالی اس��ت که منتق��دان تصویب لوایح 
مرتبط با  معتقد بودند نه تضمینی برای خروج 
ایران از لیس��ت سیاه مذکور وجود دارد و نه  
اساسا حق تحفظی را به رسمیت می شناسد. آیت اه 
هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام، در نامه هفدهم تیرماه خود به آیت اه جنتی، 
دبیر شورای نگهبان، تصریح کرد: »تعریف کنوانسیون 
پالرمو از تروریس��م مخالف منافع جمهوری اسامی 
است و امکان حق تحفظ هم برای ایران در این معاهده 
وجود ندارد«. وی همچنین در این نامه نوشت: »ایران 
در این کنوانسیون حق تحفظ ندارد و به همین دلیل 
گروه های مبارز به عنوان گروه های مجرم سازمان یافته 

تلقی خواهند شد«.
اکنون در ش��رایطی که در س��ایه اصرار دولتی ها، 
لوایح مرتبط با  در مجلس به تصویب رسیده 
است، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی در مصاحبه ای 
گفت نه تنها هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست 
س��یاه وجود ندارد، بلکه ایران باید استثنا هایی را که 
برای برخی گروه ه��ا در نظر گرفته هم بردارد! دیوید 
لوئیس، دبی��ر اجرایی کارگ��روه جهانی اق��دام ویژه 
مال��ی)FATF( به عنوان یکی از مقامات ارش��د این 

کارگروه روز گذش��ته در گفت وگو با بی بی سی ضمن 
تشریح چگونگی س��ازوکار این کارگروه برای اعضا و 
شرایط پیوس��تن ایران به آن گفت: »هیچ تضمینی 
ب��رای ایران وجود ندارد که با الحاق به این کارگروه از 
لیست سیاه خارج شود، بلکه فقط استانداردهایی برای 
سرمایه گذاری در این کش��ور تعیین می شود«. عدم 
تضمین این مقام  در شرایطی اعام می شود 
که پیش از این محمدجواد ظریف هم در مجلس گفته 
بود نه من و نه رئیس جمهور تضمین نمی دهیم که با 

تصویب  مشکات حل شود.
هیچ تضمینی در کار نیست■

دیوید لوئیس  همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته های 
 از فهرس��ت س��یاه آن خ��ارج ش��ود، گفت: 
»هیچ تضمینی در کار نیس��ت اما این اقدام می تواند 
شرایطی را برای این کش��ورها فراهم کند تا وارد داد 
و س��تد با سایر کشورها شوند، چرا که می تواند نشان 
دهد این کشورها محل های امنی برای سرمایه گذاری 
هستند!« مجری در ادامه سوال مورد اختاف انگیز و 
بحث برانگیزی را می پرسد: »اما برخی گروه ها هستند 
که برخی کشورها آنها را تروریست می دانند و برخی 
دیگر، نه! درباره آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟« دیوید 
لوئیس در این باره به صراحت پاس��خ داد: »ما از تمام 
کشورها می خواهیم که تامین مالی تروریسم را عملی 
مجرمان��ه معرفی کنند. درباره ایران هم چیزی که ما 
منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی 
اعام ک��ردن تامین مالی تروریس��م اس��ت و اینکه 
اس��تثناهایی را که برای گروه های مشخصی در نظر 

گرفته است بردارد!«

مق��ام ارش��د  در همین رابط��ه افزود: ما 
درباره اینکه کدام گروه ها تروریستی هستند، تصمیم 
نمی گیریم. این موضوعی است که سازمان ملل درباره 
آن تصمیم گیری می کند. حرف ما این است که زمانی 
که سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می کند 
همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با 
تامین مالی تروریسم اجرا کنند«. نکته جالب توجه در 
این گفت وگو، تصریح دبیر اجرایی  بر این مهم 
اس��ت که این نهاد نه تنها حق تحفظ را برای ایران به 
رسمیت نمی شناسد، بلکه با تصویب این لوایح، ایران 
اساسا اجازه مستثنا کردن برخی گروه ها را هم نخواهد 

داشت!
 دیوی��د لوئیس در این باره می گوی��د: ما درباره 
اینک��ه این گروه ها کدام هس��تند با ایرانی ها حرفی 
نخواهیم زد. کاری که می کنیم این است که مطمئن 
ش��ویم ایران ساختار قانونی قدرتمندی برقرار کرده 
اس��ت که به آنها اجازه نخواهد داد برخی گروه ها را 

مستثنا  کنند. 
دبیر اجرای��ی  در بخش دیگ��ری از این 
گفت وگو در پاسخ به این سوال که »ایرانی ها می گویند 
هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته های 
 را اجرا کنیم، کش��وری مانند آمریکا مانع از 
خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره 
چیس��ت؟« می گوید: »ما نمی توانیم هیچ کشوری را 
وادار به داد و ستد با کشور دیگری کنیم اما می توانیم 
یک برآورد عینی از ش��رایط موجود در آن کشور ارائه 
دهیم که نشان می دهد آیا این کشور محل امنی برای 
سرمایه گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی 
که ما در نظر می گیریم، معیارهایی کاما فنی هستند 

که هدف ش��ان این است که نشان دهند آیا آن کشور 
تدابیر ازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی 

گروه های تروریستی در نظر گرفته است یا نه«.
وی همچنین در پاس��خ به این سوال که »چطور 
پیروی ایران را از این چارچوب می س��نجید؟« گفت: 
درباره کش��ورهای عضو  روال این اس��ت که 
ساانه نظارت کنیم. ۳7 کشور عضو مستقیم ما هستند. 
ما تیمی را برای سه هفته به آن کشور می فرستیم تا 
س��ازوکارهای آن کشور را بازرس��ی کنند. ما ۹ نهاد 
منطق��ه ای هم داریم که عضو  هس��تند که 
آنها وظیفه بازرسی حوزه های زیر نظر خود را برعهده 
دارند. با این نهادهای منطقه ای، 2۰4 حوزه قضایی به 
طور مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و تنها 
نقاط انگشت شماری در جهان مانند ایران خارج از این 
نظارت فعالیت می کنند. ما در سال 2۰16 همکاری 
خود را با ایران آغاز کردیم. آنها تعهد داده اند که با تمام 
توان استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. اکنون ۳ 
بار در سال با ایران ماقات رودررو داریم. این ماقات ها 
در رم بوده اس��ت. آنها مدارک شان را درباره قدم هایی 
که می گویند برای شفاف سازی مالی برداشته اند، ارائه 
کردند و ما هم به دقت آنها را بررسی کردیم. وقتی از 
صحت و دقت ادله آنها راضی شویم، آن وقت به ایران 

سفر می کنیم و تیمی را به تهران می فرستیم«.
 مقام ارشد  در ادامه گفت: »ایران از ژوئن 
2۰16 با قول همکاری در س��طح ب��اا کار خود را با 
  آغ��از و برنامه عمل��ی به همراه ضرب ااجل 
برای جبران کاستی های خود ارائه کرد. البته ایران به 
هیچ یک از ضرب ااجل ها نرسید. همه ضرب ااجل ها 
1۰ ماه پیش به پایان رسیدند و ایران نتوانست خیلی 
از برنامه های تدوین ش��ده را اجرایی کند. البته این به 
این معنا نیس��ت که ایران نتوانسته پیشرفتی در این 
ارتباط داش��ته باش��د، چراکه آنها توانس��تند اعضای 
 را قانع کنند که پیشرفت هایی داشته اند و در 
حال آماده سازی برنامه ها و قوانین هستند. به همین 
دلیل ما مهلت های جدیدی به آنها دادیم. در نشست 
این هفته در پاریس مشخص خواهد شد که آیا ایران 
به اندازه کافی اقدامات ازم را در راس��تای همراهی با 

 انجام داده است یا خیر«.
 به نظر می رسد با این اظهارات صریح مقام ارشد 
 که متضمن نفی تمام ادعاهای موافقان این 
کارگروه در دولت و مجلس اس��ت، تکلیف ش��ورای 
 CFT نگهبان در بررسی لوایح مرتبط با این نهاد بویژه
کاما روشن شده و این شورا باید با تدابیر ازم، جلوی 

اثرات مخرب و ضدامنیتی این لوایح را بگیرد.

سیاسی 0 2

اختافآمریکاواروپابرسرایران
صرفًاتاکتیکیاست

برایان هوک، مسؤول کارگروه 
ایران در دولت آمریکا می گوید 
هدف دول��ت آمریکا همچنان 
به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران اس��ت. به گزارش فارس، 
ه��وک که در لوکزامبورگ به س��ر می برد گفت 
دولت آمریکا قصد دارد در اس��رع وقت صادرات 
نفت ایران را به صفر برساند و اطمینان دارد با این 
وجود بازار ثبات خود را از دست نخواهد داد. مقام 
آمریکایی ادعا کرد ایران از تس��هیل تحریم ها در 
پی برجام برای ارتقای زرادخانه موشکی خود بهره 
برده و اکنون بیش از دوران قبل از توافق هسته ای 
تهدیدکننده است. برایان هوک با طرح این ادعا 
که بیش از 1۰۰ شرکت از ادامه همکاری با ایران 
سر باز زده اند، گفت واشنگتن به شرکت ها هشدار 
داده که با ادامه تجارت با ایران با »خطر حیثیتی« 
مواجه می شوند. وی به ساز وکار ویژه مالی اتحادیه 
اروپایی برای ایجاد امکان ادامه تعامل مالی با ایران 
نیز اشاره کرده و گفته: »ما تقاضای زیادی برای 
چنین سازوکاری نمی بینیم«. او همچنین مدعی 
ش��ده آمریکا حاضر اس��ت برای به دست آوردن 
معاهده ای با ایران که عاوه بر مس��ائل هسته ای 
موضوعات دیگر از جمله موضوع موشکی ایران را 
دربر می گیرد، کارهای زیادی انجام دهد. یکی از 
موضوعاتی که این روزها مطرح است، ادامه یا قطع 
دسترسی ایران به پیام رسان سوئیفت است. هوک 
در این باره نیز گفت تصمیم قطع ارتباط با ایران 
توسط شرکت های اروپایی از جمله سوئیفت امری 
آسان است اما او قصد ندارد درباره اینکه سوئیفت 
ب��ه خاطر ادام��ه ارتباط با ایران ه��دف اقدامات 
واشنگتن قرار خواهد گرفت یا نه، صحبتی کند. او 
همچنین تصریح کرد اختافات بین آمریکا و اروپا 
درباره ایران صرفا تاکتیکی اس��ت اما او در تاش 

است اروپا علیه برنامه موشکی ایران اقدام کند. 

آمریکادربلندمدتقادرنیست
سیاستهایضدایرانیراادامهدهد

روحانی  حسن  حجت ااسام 
جلس��ه  در  دوش��نبه  روز 
اقتصادی ب��ا حضور جمعی از 
اساتید دانشگاه های کشور در 
س��خنانی با بی��ان اینکه باید 
امید در جامعه و س��رمایه اجتماع��ی را بیش از 
پیش تقویت کنیم، ب��ه جنگ روانی و اقتصادی 
دش��منان علیه ملت ایران اش��اره و تصریح کرد: 
ما در ش��رایط بحرانی نیستیم اما شرایط، عادی 
نیز نیس��ت و در تصمیم گیری ها و اعام مواضع 
و دیدگاه ها،  باید این ش��رایط مورد توجه باش��د 
و در کن��ار ابراز نگرانی ه��ای بحق، برای رفع این 
نگرانی ها  نی��ز راه حل و پیش��نهادات عملیاتی 
ارائ��ه ش��ود. به گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی 
ریاست جمهوری، روحانی با تاکید بر اینکه مردم 
و بوی��ژه صاحب��ان درآمدهای ثابت در ش��رایط 
کنونی با مشکل معیشت مواجهند، گفت: دولت 
طرح های گسترده ای برای مقابله با جنگ روانی 
و اقتصادی دش��منان و رفع مشکات دارد اما در 
عین حال اقتصاد کشور از گذشته با بیماری های 
مزمن��ی مواجه بوده که بروز برخی مش��کات و 
مسائل، باعث می ش��ود عوارض آن بیماری های 
مزمن، تش��دید و آثارش بیشتر در جامعه لمس 
ش��ود. رئیس جمهور با قدردان��ی از حمایت ها و 
ارائه دیدگاه ها و طرح های دلسوزانه اقتصاددانان 
کشور برای کاستن از مشکات اقتصادی، ضرورت 
تقویت امید در جامعه جهت شکست دشمنان در 
جنگ روانی و اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و 
اظهار داشت: این دوران به رغم دشواری های آن، 

سپری خواهد شد.

وزیردفاع:آمریکایاغیگریمیکند
امیر س��رتیپ امی��ر حاتمی، وزی��ر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مس��لح، صبح روز گذشته 
در  مراس��م اختتامی��ه  چهارمی��ن همای��ش 
بین المللی آس��یا پاس��یفیک طب نظامی که 
در مرکز همایش های صداو س��یما برگزار شد 
در س��خنانی اظهار داشت: کشور ما نخستین 
منشور حقوق بشر را تدوین کرده که سال های 
س��ال منطق عملکرد آن بوده است. به گزارش 
تس��نیم، وی گفت: امروز  ش��اهد قانون گریزی 
برخی کش��ورها هس��تیم. همه ش��اهد بودند 
که آنه��ا چگونه قراردادها را زیر پا گذاش��تند 
و دنیا ش��اهد بود که ایران چگونه حس��ن نیت 
خود برای حل بحران س��اختگی هس��ته ای را 
نش��ان داده اس��ت. ایران نش��ان داد متعهد به 
قرارداده��ای بین المللی و ملتی قاطع در دفاع 
از خود اس��ت اما آمریکایی ه��ا در مقابل، ما را 
به خاطر انتخاب اس��تقال، تحریم می کنند و  
حتی اج��ازه ورود دارو به ما نمی دهند، اگر در 
مقابل این یاغی گری تاش نکنیم، شاهد ظهور 
هیتلرهای جدید خواهیم بود. وزیر  دفاع اظهار 
داشت: امروز تمام توانمندی طب رزمی خود را 
به  نمایش گذاش��ته ایم تا دیگران از درد و رنج 
جنگ بهره نبرند؛ نمی خواهیم کشورهای دیگر 
مانند ما، صدها هزار جانباز داش��ته باشند و از 

درد آنها رنج بکشند.

، 8 روز پس از تصویب  در مجلس ایران: اخبار دبیر اجرایی 
هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه در کار نیست؛ ایران برخی استثناها برای گروه های مشخص را بردارد!

فقط8روز!
اخبار
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 سخنگوی وزارت امور خارجه اظهاراتش در گفت وگو با »وطن امروز« مبنی بر نداشتن مصونیت دیپلماتیک اسداه اسدی را اصاح کرد
 و گفت دیپلمات ایرانی، در آلمان از مصونیت کامل دیپلماتیک برخوردار بوده است

یک- هیچ به نفع دیپلمات مظلوم
دیپلماسی
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س�یدمحمد حس�ینی: جرمی هانت، وزی��ر خارجه 
انگلیس گفته است این کشور در حال بررسی احتمال 
اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری، محکوم 

امنیتی محبوس در ایران است.
اعط��ای مصونی��ت دیپلماتیک به زاغ��ری که از 
فروردین ۹۵ به جرم فعالیت های تبلیغی علیه نظام 
و ت��اش برای براندازی نرم بازداش��ت و به ۵ س��ال 
زندان محکوم ش��د را باید دور ت��ازه ای از تاش های 
گس��ترده دولت انگلی��س ب��رای آزادی این محکوم 
دوتابعیتی ارزیابی کرد. در صورت تحقق این تصمیم، 
ادام��ه محکومی��ت زاغ��ری در واق��ع، در زندان نگه 
داشتن یک نماینده سیاسی انگلیس محسوب شده 
و فش��ارهای سیاسی بر ایران جهت آزادی او افزایش 
خواه��د یافت. راهبرد جدید و تهاجمی بریتانیا برای 
آزادی این جاس��وس دوتابعیتی در حالی اس��ت که 
زاغری ب��ه عناوین متعددی محکوم ش��ده و برخی 
اتهامات او هم که هنوز مورد رس��یدگی قرار نگرفته 
بسیار سنگین است. آنگونه که جعفری دولت آبادی، 
دادس��تان تهران در مهرماه س��ال ۹6  گفته اس��ت، 
ش��وهر زاغری تبعه انگلس��تان و خود وی نیز دارای 
تابعیت مضاعف از انگلس��تان بوده و در سیستم آن 
کش��ور فعالیت می کرده اس��ت. وی مسؤول آموزش 
خبرنگاری آناین بی بی سی فارسی بوده که با هدف 
جذب و آموزش اف��رادی برای فعالیت تبلیغی علیه 
ایران اقدام کرده اس��ت. چگونگی اس��تفاده از ایمیل  
مستعار، پسوردهای پیچیده و طوانی، ذخیره سازی 
پسوردها و استفاده از نرم افزارهای رمزنگاری مطالب و 
اطاعات از جمله مواردی است که در این آموزش ها 
لحاظ می شده است و اساتید این دوره، افرادی چون 

مهدی یحیی نژاد )مدیر سایت بااترین(، اردوان روزبه 
)مدیر رادی��و کوچه( و محمود عنای��ت )مدیر گروه 

اسمال مدیا( بودند.
همچنین س��پاه ثاراه کرمان 26 خرداد س��ال 
۹۵ )2 ماه بعد از دستگیری( طی اطاعیه ای درباره 
دستگیری زاغری، از وی به عنوان یکی از سرشبکه های 
اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت های مختلفی در 
راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده 
بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: »وی با عضویت 
در ش��رکت ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای 
پروژه های رس��انه ای و س��ایبری با موضوع براندازی 
نرم نظام مقدس جمهوری اسامی مشارکت داشته 
است. نامبرده یکی از سرشبکه های اصلی مؤسسات 
معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس های 
رس��انه ای و جاسوسی دولت های بیگانه فعالیت های 
مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است«.

نکته جال��ب توجه درباره زاغ��ری اینکه او عاوه 
بر ای��ن اتهامات، ی��ک پرونده مفت��وح دیگر هم در 
دس��تگاه قضایی دارد که هنوز رای آن صادر نش��ده 
اس��ت. غامحسین اسماعیلی دی ماه ۹6 در این باره 

گفته بود: این فرد غیر از محکومیتی که هم اکنون در 
حال گذراندن آن است، یک پرونده اتهامی دیگر هم 
دارد که به دادگاه ارس��ال شده و در فرآیند دادرسی 
دادگاه اس��ت. به گفته این مقام قضای��ی، در پرونده 
جدی��د نازنین زاغری حکمی صادر نش��ده اس��ت و 
نمی توان هم پیش بینی کرد که محکوم می ش��ود یا 
تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی 
محکوم خواهد شد، زیرا تعیین میزان مجازات به عهده 
قاضی رسیدگی کننده است. این پرونده هم اکنون در 
مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی، مرحله 

تجدیدنظر پیش رو خواهد بود.
با وجود، پرونده س��نگین زاغری، تاش گسترده 
دولت انگلیس برای آزادی او که از زمان دیوید کامرون 
و بوریس جانسون، نخست وزیر و وزیر خارجه سابق 
این کشور ش��روع ش��ده بود، اکنون وارد فاز تازه ای 
ش��ده اس��ت. جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس در 
مصاحبه ای با شبکه رادیو 4 بی بی سی گفت این کشور 
در حال بررسی احتمال اعطای مصونیت دیپلماتیک 
به نازنین زاغ��ری رتکلیف، محکوم امنیتی محبوس 
در ایران است. وی در این مصاحبه گفت پرونده این 

محکوم را با جزئیات دنبال می کند و در حال بررسی 
درخواس��ت همس��ر زاغری برای اعط��ای مصونیت 
دیپلماتیک به او اس��ت. مصونیت دیپلماتیک، ساز و 
کاری اس��ت که تحت قوانین بین المللی به کشور ها 
اج��ازه می دهد برای کمک به یک��ی از اتباع خود در 
کشور های دیگر از آن استفاده کنند. این مساله به این 
معنی خواهد بود که دیپلمات های انگلیسی دیگر در 
تاش برای حمایت از حقوق یک شهروند انگلیسی 
نخواهند بود، بلکه از نظر حقوقی، از منافع کشور خود 
حمایت خواهند کرد. با این حال، وزیر خارجه انگلیس 
گفت همچنان به تصمیم گیری نهایی نرسیده است و 
افزود نکات مثبت و منفی درباره این تصمیم احتمالی 

وجود دارد.
تصمی��م انگلی��س مبنی ب��ر اعط��ای مصونیت 
دیپلماتیک ب��ه یک محکوم امنیتی در حالی مطرح 
است که 2 ماه پیش یک کشور دیگر اروپایی تصمیم 
به س��لب مصونیت از یک دیپلمات ایرانی آن هم به 
خاطر اتهامی واهی گرفته بود. همزمانی این 2 اتفاق 
یعن��ی اعطای مصونیت دیپلماتی��ک به مجرمی که 
در دادگاه محکوم ش��ده و در ح��ال گذراندن دوران 

محکومیت خود اس��ت و از س��ویی سلب مصونیت 
سیاسی از یک دیپلمات رسمی جمهوری اسامی در 
اروپا آن هم به خاطر یک اتهام ثابت نش��ده، موجب 
می ش��ود راهبرد تهاجمی اخی��ر بریتانیا در موضوع 
زاغری بیشتر به یک شوخی تعبیر شود. تیرماه امسال 
وزارت خارج��ه اتریش با ص��دور بیانیه ای اعام کرد 
این کش��ور مصونیت یک دیپلم��ات ایرانی را پس از 
بازداشت در آلمان با ادعای ارتباط با طرح بمب گذاری 
در گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در فرانسه، 
لغو می کند! در بیانیه وزارت خارجه اتریش آمده بود 
گمان می رود این دیپلمات 46س��اله ک��ه در آلمان 
بازداشت ش��د، با 2 فرد بازداشتی در بلژیک مرتبط 
بوده است. وزارت خارجه اتریش اعام کرد: مصونیت 
دیپلمات ایرانی به دلیل صدور حکم بازداشت در اروپا، 
ظرف 48 س��اعت لغو می شود. این بیانیه همچنین 
حاکی اس��ت که وزارت خارجه اتریش، س��فیر ایران 
در وین را فراخوانده اس��ت تا امکان شفافیت موضوع 
مربوط به بازداشت دیپلمات ایرانی فراهم شود، البته 
ای��ن اقدام عجیب و خارج از عرف اتریش در س��لب 
مصونیت از یک دیپلمات از سوی مسؤوان سیاست 

خارجی کشورمان بی پاسخ نماند و محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی توئیتر 
نوش��ت: چه همزمانی جالبی؛ همزمان با شروع سفر 
رئیس جمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افش��ا و 
عوامل آن دستگیر می شوند. ایران هرگونه خشونت و 
ترور را در هر مکانی محکوم می کند و آماده همکاری 
با همه مقام های ذی ربط برای کشف آنچه تنها یک 
عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، می باشد. 
همچنین بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
نیز در این باره اعام کرد س��ناریوی بی پایه و اساس 
دخالت دیپلمات ایرانی در یکی از کشورهای اروپایی، 
برای تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و 

حساس طراحی و اجرا شده است.
با همه اینها به نظر می رسد در شرایطی که کارمند 
رسمی س��فارت ایران در اتریش به بهانه یک ادعای 
مضحک در آلمان دس��تگیر ش��ده و تمام موازین و 
پروتکل های دیپلماتیک درباره او نادیده گرفته شده، 
پذیرش پوشش دیپلماتیک برای زاغری که اتهامات 
ضد امنیتی اش علیه ایران در دادگاه ثابت شده، یک 
اقدام خاف امنیت ملی اس��ت و وزارت امور خارجه 
که در جریان دس��تگیری دیپلمات ایرانی در آلمان 
کوتاه��ی کرده، ح��ق ندارد در مقاب��ل برنامه جدید 
انگلیس کوتاه بیاید. در این راستا وزارت امور خارجه 
ولو به خاطر حمایت از کارمند خود در خارج از کشور 
نباید اجازه تحقق برنامه جدید انگلیس برای حمایت 
از یک مجرم امنیتی را بدهد و قاطعانه باید این توطئه 
را خنثی کند. عدم مقابله با این موضوع خاف عزت 
و اقدام��ی علیه امنیت مل��ی و در یک کام تحقیر 

شهروندان ایرانی است.

 »وطن امروز« از تاش انگلیس برای اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری 
همزمان با تاش اتریش برای سلب مصونیت دیپلمات ایرانی گزارش می دهد

ازوینتااوین

نازنین زاغری تبعه ایرانی - انگلیسی از حدود 5 سال 
پیش با بنیاد تامس�ون رویترز همکاری کرده و مدیریت 
چندی�ن پروژه آموزش�ی این بنی�اد را در کش�ورهایی 
چون لبنان، گرجس�تان، اردن، مراکش، میانمار و برخی 
کشورهای آفریقایی برعهده داشته است. بنیاد تامسون 
رویترز یک ش�رکت چندملیتی است که با هدف ترویج 
دموکراس�ی به س�بک غربی تاسیس ش�ده و در زمینه 
رسانه های گروهی و آموزش خبرنگاری مشغول فعالیت 
اس�ت و از مهم ترین ش�رکت های وابسته به آن می توان 
به خبرگزاری رویترز اشاره کرد. نازنین زاغری در سایت 
این بنیاد درباره خود نوشته: »من در کشورهای مختلفی 
چون لبنان، مراکش و گرجس�تان برنامه های آموزش�ی 
برگزار کرده ام، من با روزنامه نگاران و نمایندگان پارلمانی 

زیادی آش�نا شدم و درباره نحوه پوشش اخبار مجلس و 
بهبود مهارت های خبرنگاران و چگونگی ارسال پیام های 
آنان صحبت کرده ام«. موفقیت زاغری در ماموریت های 
مختلف باعث می شود بنیاد یاد شده که بخشی از بازوی 
نهادهای امنیتی انگلستان است، او را با توجه به سوابق و 
تابعیت ایرانی، مسؤول بخشی از پروژه نفوذ در ایران کند. 
زاغری از س�ال 93 ماموریت خود را آغاز و طی 2 سال 4 
بار به ایران سفر می کند.  او در این سفرها تاش می کرده 
با خبرنگاران و مسؤوان دولتی ارتباط بگیرد. اما آخرین 
سفر وی به ایران، نیمه تمام می ماند و وی 15 فروردین ماه 
س�ال 95 پی�ش از خ�روج از کش�ور در ف�رودگاه امام 
خمینی)ره( تهران، توسط سازمان اطاعات سپاه کرمان 
دستگیر شد. بوریس جانسون، وزیر وقت خارجه انگلیس 

چهارش�نبه 10 آبان ماه 96 در جلسه استماع کمیته امور 
خارجی پارلمان انگلیس، درباره وضعیت نازنین زاغری، 
تبعه ایرانی- انگلیسی بازداشت شده در ایران، گفت این 
فرد در هنگام دستگیری مشغول »آموزش خبرنگاری« 
در ایران بوده است. او گفت: »وقتی کارهایی را که نازنین 
زاغری انجام می داده بررسی می کنم می بینم که او تنها 
مش�غول آموزش روزنامه نگاری ]در ایران[ بوده اس�ت«. 
اظهارنظ�ر وزیر وق�ت خارجه انگلیس درب�اره یک فرد 
بازداشت ش�ده در ایران به جرم جاسوس�ی در شرایطی 
بود که پیش از آن رس�انه های انگلیس�ی و غربی، دیدار 
با خان�واده را علت اصلی س�فر نازنین زاغ�ری به ایران 
اعام می کردند و همکاری او با بنگاه های رس�انه ای را یا 
تکذیب می کردند یا مدعی می شدند وی در پایین ترین 

سطح در رسانه هایی همچون بی بی سی همکاری داشته 
اس�ت. با این حال اما وزیر وقت خارجه انگلیس 10 آبان 
اعتراف کرد نازنین زاغ�ری برای یک ماموریت عملیات 
روانی به ایران آمده بود.  همین مس�اله باعث شد وزارت 
خارجه انگلستان در بیانیه ای به اصاح اظهارات جانسون 
بپردازد و بر غیرقانونی بودن دس�تگیری و زندانی شدن 
وی تاکید کند. اما این بیانیه و همچنین اظهارات مجدد 
جانس�ون درباره زاغری باعث نشد مقامات انگلیسی از 
گاف وزیر وقت خارجه انگلیس درباره جرم نازنین زاغری 
چشم پوشی کنند تا جایی که رهبر حزب کارگر انگلیس و 

شهردار لندن خواستار برکناری جانسون شدند.

ماجرای گاف نازنین
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س�یدمحمد حس�ینی: حدود ۳ ماه از بازداش��ت 
غیرقانونی اسداه اسدی، دیپلمات ایرانی در آلمان 
به اتهام واهی تاش برای بمب گذاری در همایش 
منافقین در فرانسه می گذرد اما وزارت امور خارجه 
هن��وز نتوانس��ته آنچنان که باید و ش��اید، حقوق 
 اولیه و بدیهی این دیپلمات ایرانی را از کشورهای 

اروپایی بستاند.
تیرماه گذشته دادس��تانی فدرال آلمان مدعی 
شد این دیپلمات ایرانی مستقر در وین، مشکوک 
به هم��کاری با زوجی اس��ت که قص��د حمله به 
تجمع گروهک تروریس��تی منافقی��ن در پاریس 
را داش��ته اند. »توماس اش��نول« سخنگوی وزارت 
خارجه اتریش نیز هم��ان زمان در یک کنفرانس 
خبری اعام کرد: از ایران خواسته  ایم مصونیت این 
دیپلمات را لغو کند. دستگاه قضایی بلژیک حکم 
به بازداش��ت این دیپلمات ایرانی داده و به همین 
دلیل ظرف 48 س��اعت موقعیت دیپلماتیک خود 
را از دس��ت می دهد. بازداشت و همچنین تصمیم 
دولت اتریش برای س��لب مصونیت دیپلماتیک از 
یک دیپلمات ایرانی، گذشته از آنکه اتفاقی نادر و 
استثنایی در دنیای دیپلماسی به حساب می آید، 
برخاف صریح حقوق دیپلماتیک نیز بود، چرا که 
طبق این حقوق، نمی توان یک دیپلمات را به هیچ 
عنوان توقیف یا بازداشت کرد. حتی بر اساس این 
حقوق، دیپلمات ها را نمی توان تحت تعقیب قانونی 
قرار داد. در پیمان وین یا کنوانس��یون وین راجع 
به روابط دیپلماتیک ب��ه عنوان مهم ترین معاهده 
مربوط به حقوق دیپلماتیک آمده است: مصونیت 
دیپلماتیک اساس��اً قابل نقض نیست. در واکنش 
به این اقدام غیردیپلماتیک دولت های اروپایی در 
قبال یک اتهام ادعای��ی، وزارت امور خارجه صرفا 
سفرای فرانس��ه، بلژیک و کاردار آلمان )در غیاب 
س��فیر( را به وزارت امور خارجه فراخواند. در این 
دیدارها مراتب اعتراض جمهوری اس��امی ایران 

نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی اعام شد.
آخرین اخبار پیرامون اسدی■

در تازه تری��ن خبر پیرامون اس��داه اس��دی، 
دادس��تانی آلمان اعام کرده یک دیپلمات ایرانی 

را که در این کش��ور تحت بازداشت قرار داشته به 
بلژیک تحویل داده اس��ت. پیش از این اعام شده 
بود دادگاهی در آلمان با استرداد اسدی به بلژیک 
موافقت کرده اس��ت. مخالفت چند کشور اروپایی 
با تقاضای ایران جهت آزادی اس��دی در شرایطی 
انجام ش��ده که یک منبع آگاه ب��ه »وطن امروز« 
اط��اع داده، این دیپلمات ایران��ی از حق بدیهی 
ماق��ات با دیگران در مدت بازداش��ت نیز محروم 

بوده است!
همچنی��ن وزارت امور خارجه کش��ورمان در 
اعتراض به اقدام  دادگاه آلمان در اس��ترداد یکی از 
دیپلمات های ایرانی به بلژیک روز چهارشنبه سفیر 
این کش��ور در تهران را احضار کرد. بهرام قاسمی، 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعام خبر 
احضار س��فیر آلمان به وزارت امور خارجه  اظهار 
داش��ت: س��فیر آلمان در تهران روز چهارشنبه در 
اعتراض به اقدام  دادگاه آن کشور در استرداد یکی 
از دیپلمات های کشورمان به بلژیک به وزارت امور 
خارجه فراخوانده شد. قاسمی افزود: دستیار وزیر 
و مدیرکل اروپ��ای وزارت امور خارجه در دیدار با 
سفیر آلمان بش��دت نسبت به دستگیری، زندانی 
کردن و اس��ترداد دیپلمات ایرانی اعتراض کرده و 
آن را ناشی از یک توطئه ساختگی توسط دشمنان 
روابط ایران و اروپا دانس��ت که بدون تردید توسط 
خود گروهک تروریستی مقیم فرانسه برنامه ریزی 

شده بود.
در این دیدار تاکید ش��د این توطئه در راستای 
تخریب مناس��بات ایران و اروپا و نیز یک حرکت 
نمایش��ی ب��رای جب��ران شکس��ت های گروهک 
تروریس��تی نفاق و رژیم صهیونیس��تی بوده و ما 
ب��ر این باوریم ک��ه رفتار خارج از ع��رف در قبال 
دیپلمات کش��ورمان بر خاف قواعد پذیرفته شده 
حقوق دیپلماتیک است و جمهوری اسامی ایران 
خواس��تار بازگشت س��ریع دیپلمات کشورمان به 
ایران است. بدون تردید این توطئه نیازمند بررسی 
مفصل و دقیق است. مدیر کل اروپای وزارت امور 
خارجه خطاب به سفیر آلمان  تاکید کرد: جمهوری 
اس��امی ایران ب��ا هدف صیان��ت از مبانی حقوق 

بین الملل و در راس��تای مقابله با اش��کال مختلف 
تروریس��م، حق خود را برای پیگیری های حقوقی 
و سیاس��ی محفوظ دانس��ته و در این باره تصمیم 
متناس��ب خود را در زمان مقتضی به اجرا خواهد 

گذاشت.
برخی نمایندگان مجلس: بی اطاعیم! ■

اقدامات متعدد و پی در پی کشورهای اروپایی 
در نقض حقوق اس��داه اسدی در شرایطی انجام 
می ش��ود که وزارت امور خارجه در ۳ ماه گذشته 

را در  فرصت ه��ای بس��یاری 
دفاع از حق��وق این دیپلمات 
ایرانی از دست داده و اینگونه 
ب��ه نظر می رس��د که اساس��ا 
این دیپلمات فراموش ش��ده 
اس��ت. از سوی دیگر، مجلس 
شورای اسامی و بویژه اعضای 
کمیس��یون امنی��ت ملی که 
قاعدتا باید محرک وزارت امور 
خارجه در پیگیری این موضوع 
باشند، غیرفعال بوده و چنانکه 
در جری��ان تم��اس خبرنگار 
»وطن امروز« با برخی اعضای 
این کمیس��یون روش��ن شد 
برخ��ی از این اعضا اساس��ا از 
بازداشت یک دیپلمات ایرانی 
بی اطاع بودند، چه رس��د به 
اینک��ه بخواهن��د وزارت امور 
خارجه را در این باره مؤاخذه 

کنند!
خمودگ��ی و انفعال عجیب وزارت امور خارجه 
در پیگیری حقوق دیپلمات ایرانی مستقر در وین 
زمانی بیشتر به چشم می آید که اقدامات گسترده، 
فزاینده و همه جانبه مقامات بریتانیایی در دفاع از 
ی��ک دوتابعیتی که در دادگاه محکوم ش��ده را در 
همین مدت مش��ابه در نظر بگیریم. به یک معنا، 
انگلیس در چند ماه اخیر برای آزادی نازنین زاغری 
ک��ه به عناوین متع��ددی محکوم ش��ده و برخی 
اتهامات او هم که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته 

بسیار سنگین است، یک کارزار سیاسی، رسانه ای 
و تبلیغاتی گسترده علیه ایران تشکیل داده است. 
در ای��ن مدت کمتر دیداری میان مقامات ایرانی و 
انگلیسی برگزار شده که انگلیسی ها در جریان آن 

خواهان آزادی زاغری نشده باشند.
الگ�وی انگلی�س ب�رای آزادی ی�ک محکوم  ■

امنیتی
طب��ق این گ��زارش، با وجود پرونده س��نگین 
زاغری، تاش گسترده دولت انگلیس برای آزادی 
او از زم��ان دیوی��د کامرون و 
نخست وزیر  جانسون،  بوریس 
و وزیر خارجه سابق این کشور 
شروع شده و در دوران ترزا می 
 و جرم��ی هانت نیز کماکان با 
ق��وت ادام��ه دارد. در جریان 
بریتانیا  نخس��ت وزیر  ماقات 
و حس��ن روحانی که 2 هفته 
پی��ش و در حاش��یه اجاس 
مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متح��د در نیوی��ورک انج��ام 
ش��د به رغ��م اینکه ه��دف از 
این دی��دار، گفت وگو پیرامون 
آینده توافق هسته ای و روابط 
2 کشور اعام ش��ده بود، ترزا 
می  تاکی��د کرد ک��ه بریتانیا 
نسبت به زندانی کردن نازنین 
زاغری »نگران��ی جدی« دارد 
و خواس��تار آن اس��ت که او از 

زندان آزاد شود!
همچنین، جرمی هان��ت، وزیر خارجه بریتانیا 
در ماقات با محمدج��واد ظریف در نیویورک که 
در همان برهه انجام شد، خواستار اقدام جمهوری 
اس��امی برای آزادی نازنین زاغری شد. وی گفت 
که ازم اس��ت زاغری »سریعا« به خانواده خود در 

بریتانیا ملحق شود.
به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا، هانت 
در پ��ی این دی��دار گفت: »من ام��روز در دیدار با 
همتای ایرانی خود تصری��ح کردم مطلقا ضرورت 

دارد ک��ه دول��ت ای��ران در ارتباط ب��ا پرونده های 
چندین دوتابعیتی از جمله نازنین زاغری س��ریعا 
اقدام کند«. وی افزوده است: »من مجدد بر آزادی 
سریع زاغری تاکید کردم، زیرا او حق دارد به خانه 

و نزد خانواده اش بازگردد«.
این مواضع صریح انگلیس��ی ها در حمایت از 
زاغری که در دیدار با مقامات ایرانی در نیویورک 
اتخاذ ش��ده و در رس��انه های غربی بازتاب یافته 
است، در حالی است که طبق اخبار و روایت های 
رس��می، نه روحانی و نه ظری��ف در ماقات های 
خ��ود با همتایان اروپایی ش��ان در نیویورک نامی 
از دیپلم��ات ایران��ی بازداش��ت ش��ده در آلمان 
نیاورده ان��د. طبق این گزارش، 6 مهر و در جریان 
دی��دار وزیران خارجه ایران و آلمان در نیویورک، 
آخرین تحوات روابط دوجانبه، مسائل منطقه ای، 
برجام و مس��ائل انسان دوس��تانه مورد بررسی و 
گفت وگوی طرفین قرار گرفت. 7 مهر نیز در دیدار 
وزرای خارج��ه ایران و اتریش در نیویورک درباره 
ابعاد مختلف روابط دوجانبه، مسائل منطقه ای و 
آخری��ن تحوات مربوط به برجام و اقدامات اروپا 

برای تامین منافع ایران گفت وگو شد.
ع��اوه بر ترزا م��ی  و جرمی هان��ت، مقامات 
پیش��ین انگلیس نی��ز تمام تاش خ��ود را برای 
آزادی زاغ��ری به کار بس��تند. دیوی��د کامرون، 
نخس��ت وزیر سابق بریتانیا در این باره به مقامات 
ایران��ی نام��ه نوش��ت و جانس��ون، وزیر س��ابق 
خارجه این کش��ور نیز  آبان ماه س��ال گذشته در 
گفت وگویی رسما حکم حبس برای نازنین زاغری 
در ای��ران را محکوم و برای دی��دار از او در زندان 
ابراز تمایل کرد! جانس��ون یک ماه بعد از این به 
تهران آمد و به گفته خود »گفت وگوی صریحی« 
درباره نازنین زاغ��ری با محمدجواد ظریف انجام 
داد. وزی��ر وقت خارج��ه بریتانیا یک بار دیگر نیز 
آزادی زاغ��ری را در  گفت وگوی تلفنی با ظریف 
پیگیری کرده بود. عاوه بر اینها در آخرین س��فر 
هیات انگلیس��ی به ایران در شهریورماه گذشته، 
آلیس��تر برت، معاون خاورمیان��ه  ای وزیر خارجه 
انگلیس در کنار پرونده های برجام، یمن و سوریه، 

درباره آزادی زاغری نیز مذاکره کرد.
همه این تاش ها در حالی اس��ت که اقدامات 
مس��ؤوان بریتانی��ا برای آزادی ی��ک دوتابعیتی 
محک��وم در ایران، صرفا به تقاض��ا برای آزادی او 
در جریان دیدار با مقامات ایرانی محدود نش��ده 
و دولت انگلیس از چندی پیش اعطای مصونیت 
دیپلماتیک به این جاس��وس را در دستورکار قرار 
داده اس��ت. در صورت تحق��ق این تصمیم، ادامه 
محکومیت زاغری در واقع، در زندان نگه داش��تن 
یک نماینده سیاس��ی انگلیس محس��وب شده و 
فشارهای سیاسی بر ایران جهت آزادی او افزایش 

خواهد یافت.
نکته جالب توجه در ای��ن باره اثبات اقدامات 
غیرقانونی و نامتع��ارف نازنین زاغری حتی برای 
خود انگلیسی هاست و اینکه دولت انگلیس با علم 
به این قضیه، به دفاع تمام قد از زاغری می پردازد! 
آبان ماه سال گذشته، جانسون، وزیر سابق خارجه 
بریتانیا طی یک گاف عجیب، بخشی از ماموریت 
زاغری در ایران را افش��ا کرد. از زمان دستگیری 
زاغری، خانواده او، رس��انه های غربی و همچنین 
مقام��ات انگلیس هم��واره تاکید داش��تند که او 
صرف��ا برای دیدار با خانواده خ��ود به ایران آمده 
و سپس دس��تگیر شده است اما جانسون در این 
تاری��خ اعتراف کرد که زاغری برای یک ماموریت 
عملیات روان��ی به ایران آم��ده و همین موضوع 
س��بب ش��د تا بس��یاری از مقامات و سیاسیون 
انگلیسی خواس��تار استعفا یا برکناری او به دلیل 
آنچه آنها »خرابکاری جانسون در پرونده زاغری« 
می خواندند، شوند. به نظر می رسد همین میزان 
از مقایس��ه رفتار دولت ای��ران در پیگیری حقوق 
یک دیپلم��ات دارای مصونیت دیپلماتیک که به 
خاطر یک اتهام واهی بازداشت شده با تاش های 
دولت انگلیس برای آزادی یک محکوم امنیتی که 
در دادگاه محکوم شده و به گفته مقامات قضایی 
ایران ی��ک پرونده مفتوح دیگر ه��م دارد، اثبات 
می کند که عملکرد دستگاه محمدجواد ظریف در 
ای��ن باره نه تنها قابل دفاع نیس��ت که حتی قابل 

مواخذه و پاسخگویی است. 

بهرام قاسمی، سخنگوی 
در  خارج��ه  ام��ور  وزارت 
امروز«  با »وط��ن  گفت وگو 
در پاس��خ به س��والی درباره  
بازداشت آقای اسداه اسدی 
دیپلمات س��فارت ایران در 
وین که توسط پلیس آلمان 

در جریان حضورش در این کش��ور انجام ش��د با 
توجه ب��ه مصونیت دیپلمات ه��ا، گفت: ببینید! 
ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای 
اس��دی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس 
قوانین و کنوانسیون ها او دارای مصونیت در وین 
اس��ت و در طول ماموری��ت و رفت و آمد به وین 
نی��ز از این مصونیت برخوردار اس��ت. وی افزود: 
تصور من این اس��ت فردی که در یک کش��وری 
دارای مصونیت و به انجام وظیفه مشغول است، 
اگ��ر برای انجام مرخصی به همراه خانواده اش به 
کشور دیگری مراجعه کند استثنائات دیگری بر 
این روابط حاکم می ش��ود. سخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاس��خ به این س��وال که آیا بر اساس 
قوانین موجود در اتحادیه اروپا اگر دیپلمات ها بین 
کشورهای اروپایی سفر کنند مصونیت دیپلماتیک 
برای آنها لحاظ می ش��ود، گفت: اینطور نیست و 
مصونیت برای کش��ور پذیرنده است. قاسمی در 
پاسخ به این سوال که آیا بازداشت آقای اسدی از 
سوی پلیس آلمان قانونی بوده است نیز گفت: من 
با توجه به حساسیت موضوع وارد بحث حقوقی 
نمی شوم و اان زمان مناسبی برای این صحبت 
نیست. س��خنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
درباره پیگیری های مکرر و ویژه مقامات انگلیسی 

نازنین زاغری  آزادی  ب��رای 
محکوم امنیتی و دوتابعیتی 
و برنامه ریزی ب��رای اعطای 
مصونیت دیپلماتیک به وی 
بیان کرد: من خبری درباره 
اینکه مصونیت دیپلماتیک به 
او بدهند ندارم. خانم زاغری 
ش��هروند ایرانی است و در محاکم ایران محاکمه 
و جرمش ثابت شده است و هم اکنون نیز دوران 
محکومیت خود را طی می کند.  قاس��می ادامه 
داد: تصمی��م نهایی درباره او نی��ز طبق مقررات 
قضایی جمهوری اسامی توسط قوه قضائیه اتخاذ 
می ش��ود و دولت جمهوری اسامی ایران نیز به 
عنوان قوه مجریه امکان دخالت در این پرونده و 
سرنوشت خانم زاغری را ندارد.  سخنگوی وزارت 
امور خارجه خاطرنشان کرد: از نگاه بشردوستانه 
در تماس هایی که مقامات سیاسی دولت انگلیس 
با مقامات ایرانی دارند ممکن اس��ت این موضوع 
مطرح شود و آنها به عنوان ناقلین پیام، موضوعات 
مد نظرشان را به سیستم قضایی ما منتقل کنند 
اما در نهایت این سیس��تم قضایی ما هس��ت که 
تصمیم گیر اس��ت و خانم زاغری هم با توجه به 
اینکه شهروند ایرانی است طبق این مقررات با او 
رفتار خواهد ش��د. سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاس��خ به این س��وال که آیا دولت انگلیس به 
لحاظ ساختار حقوقی و دیپلماتیک امکان اعطای 
مصونیت دیپلماتیک ب��ه نازنین زاغری را دارد یا 
خیر؟ گفت: این داس��تان دیگری است و از نگاه 
وزارت ام��ور خارج��ه قاب��ل قبول نیس��ت و اگر 
بخواهند چنین اقدامی کنند ما برخورد می کنیم.  

ابوالفض��ل حس��ن بیگی،   
عضو کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس شورای اسامی درباره 
کمیس��یون  این  پیگیری های 
در موضوع دیپلمات بازداش��ت 
ش��ده ای��ران در آلمان و تاش 
کم س��ابقه دولت اتریش برای 

س��لب مصونیت دیپلماتی��ک از او گفت: اقدامی که 
این 2 کش��ور اروپایی انجام دادن��د برخاف قوانین 
بین المللی بوده است. همان طور که می دانید عناصر 
سیاسی و دیپلمات ها طی سلسله مراتبی مخصوصا 
در محل کشور هدف مصونیت دیپلماتیک داشته و 
تحت هیچ شرایطی و تحت عنوان هیچ جرمی، هیچ 
کشوری مجاز نیست یک دیپلمات را بازداشت کند. 
اگر دیپلماتی خطایی کرده باشد یا مرتکب جرم بارز و 
فاحشی شود که باید در محاکم قضایی مورد رسیدگی 
قرار گیرد، کشور میزبان حداکثر می تواند آن دیپلمات 
متخلف را اخراج کند اما این 2 کش��ور به بهانه های 
واهی و با کمال تاسف دیپلمات ما را بازداشت کرده 
و تهمت هایی به او زدند که به هیچ وجه قابل اثبات 
نیس��ت. به گفت��ه این نماینده مجل��س، بی گناهی 
دیپلم��ات ما برای دادگاه ه��ا و نیروهای امنیتی این 
2 کش��ور نیز محرز شده اما با فشار آمریکایی و ابی 
صهیونیس��تی، این دیپلمات همچنان در بازداشت 
اس��ت و خود این کش��ورها هم مانده ان��د که با این 
فضاحت چه کار کنند. این 2 کشور به لحاظ پرستیژ 
و اعتبار بین المللی دچار سردرگمی شدند و در حال 
حاضر حتی نمی توانند در این موضوع افکار عمومی 
خ��ود را اقناع کنند، بنابرای��ن به بهانه های گوناگون 
تاش دارند از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

ب��ه خان��واده ای��ن دیپلمات 
فش��ار آورده و آنه��ا را وادار به 
براب��ر جمهوری  موضع گیری 
اس��امی کنند. خواسته دیگر 
این کش��ورها این اس��ت که 
جمه��وری اس��امی از برخی 
خواسته های خود عدول کرده 
و ش��کایتی در این موضوع به دادگاه های بین المللی 
ارائه ندهد. حسن بیگی در ادامه افزود: اگر قرار باشد 
ما نس��بت به این برخورد غیرقانونی و خارج از عرف 
بین الملل کوتاه بیاییم در مقاطع بعدی دست موساد 
و س��یا برای توطئه علیه دیپلمات های ما باز خواهد 
بود؛ به این صورت که به کش��ور ما فشار می آورند تا 
بتوانند از قبل این فش��ارها از ما امتیاز بگیرند. عضو 
کمیسیون امنیت ملی درباره اینکه برخورد بی سابقه 
و خ��ارج از عرف اتری��ش و آلمان با دیپلمات ایرانی، 
کشور ما را به یک کشور ویژه در مناسبات بین المللی 
تبدیل کرده و همچنین تاثیر این برخورد بر عزت و 
حیثیت ملی خاطرنشان کرد: برخورد این 2 کشور با 
دیپلمات ما خارج از عرف بین المللی و غیرفانونی بود. 
این 2 کشور اروپایی خاف بزرگی را انجام دادند. البته 
برخورد ایران هم متناسب و هوشمندانه بود و اجازه 
نداد صهیونیست ها از این موضوع برای فشار بیشتر 
بر ایران سوءاس��تفاده کنند. جمهوری اس��امی در 
مجموعه رفتارهای بین المللی خود به گونه ای عمل 
کند که حقانیت خود در جهان را به همه کشورها به 
اثبات رسانده و در سیاست های منطقه ای هم بسیار 
با درایت عمل کرده اس��ت، به خاطر همین رویکرد 
جمهوری اسامی هم محکومیت های جهانی علیه 

این اقدام خصمانه روزبه روز بیشتر می شود.

گزارش »وطن امروز« از وضعیت  اسداه اسدی، دیپلمات بازداشت  شده ایرانی در اروپا

ایوایبراسیری...

تداوم بازداش�ت چندین ماهه اسداه اس�دی، دیپلمات ایرانی مستقر در وین که به اتهام واهی تاش 
برای بمب گذاری در همایش منافقین در فرانس�ه دستگیر شد در کنار حمات سریالی چند ماه اخیر 
به س�فارتخانه های ایران در فناند، انگلیس، هلند، دانمارک و... که با آزادی کامل و در سایه سکوت و 
بی عملی پلیس این کشورها انجام شد، حاوی پیامی روشن و صریح به ایران بود.  به اعتقاد کارشناسان، 
این نوع اقدامات اروپایی ها علیه ایران عاوه بر آنکه خاف اصول و مقررات بین المللی اس�ت، خاف 
حسن نیت اروپایی ها هم هست و این رویکرد با توجه به نزدیکی موعد ارائه بسته اقتصادی اروپا به ایران 
که قرار است جبران کننده تحریم های جدید آمریکا باشد، باید مورد توجه دستگاه سیاست خارجی 
کشور قرار گیرد.  از سوی دیگر بر خاف آنچه درباره اختاف نظر آمریکا و اروپا در مساله ایران تبلیغ 
می ش�ود، اروپا جدا از مسائل سطحی و دس�ته چندم، در ایه های امنیتی ضدایرانی کاما در راستای 
سیاست های آمریکا عمل کرده است. موید این گزاره، آزادی عمل تامل برانگیز منافقین و تروریست ها 
در کش�ورهای اروپایی است. در ش�رایطی که رئیس جمهور آمریکا عما پروژه ناامن سازی ایران را در 
دستورکار قرار داده و در این میان روی گروهک منافقین نیز حساب جدایی باز کرده، اروپا هم راستا با 
این سناریو، به منافقین اجازه برگزاری همایش و فعالیت های مختلف را داده و با چنین اقداماتی عما 
مشارکت خود در پروژه ضدایرانی ترامپ را اعام می کند. چنانکه در جریان همایش تیرماه منافقین در 
پاریس، چند تن از شهرداران این شهر، وزیر پیشین خارجه فرانسه و همچنین چند نماینده مجلس 
هم حزبی مکرون، رئیس جمهور این کشور نیز حضور داشتند و علیه جمهوری اسامی سخنرانی کردند.

اروپارفیقبرجام،شریکمنافقین

تصمی�م  همچنی�ن  و  بازداش�ت 
دولت اتریش برای س�لب مصونیت 
دیپلماتیک از یک دیپلمات ایرانی، 
گذش�ته از آنک�ه اتفاق�ی ن�ادر و 
اس�تثنایی در دنیای دیپلماسی به 
حس�اب می آی�د، برخ�اف صریح 
حقوق دیپلماتیک نی�ز بود، چرا که 
طب�ق این حق�وق، نمی ت�وان یک 
دیپلمات را به هی�چ عنوان توقیف 
یا بازداش�ت ک�رد. حتی بر اس�اس 
این حق�وق، دیپلمات ها را نمی توان 
تحت تعقی�ب قانونی ق�رار داد. در 
پیم�ان وی�ن ی�ا کنوانس�یون وین 
راجع به روابط دیپلماتیک به عنوان 
مهم ترین معاه�ده مربوط به حقوق 
دیپلماتیک آمده اس�ت: مصونیت 

دیپلماتیک اساساً قابل نقض نیست

بی گناهی اسدی برای اروپایی ها محرز شده استاسدی فقط در وین مصونیت دیپلماتیک دارد!

به�رام قاس�می، س�خنگوی وزارت امور 
خارج�ه در گفت وگ�و ب�ا »وطن ام�روز«:

با توجه به حساس�یت موضوع وارد بحث 
حقوقی نمی ش�وم و اان زمان مناس�بی 
ب�رای ای�ن صحب�ت نیس�ت. ایش�ان در 
آلم�ان مصونی�ت دیپلماتی�ک نداش�ت

 ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در گفت وگو با »وطن امروز«:

بی گناه�ی دیپلم�ات ما ب�رای دادگاه ها و 
نیروه�ای امنیتی اروپایی ها  محرز ش�ده 
اما با فشار آمریکایی و ابی صهیونیستی
این دیپلمات همچنان در بازداش�ت است
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توسط حجت ااسام و المسلمین اژه ای انجام شدمحسن رضایی به هجمه های اخیر علیه هیأت عالی نظارت واکنش نشان داد

بیتوجهیبهسیاستهای
20ساله؛عاملمشکاتامروز

تشریحمبانیمجازات
سلطانسکه

اینک��ه اروپ��ا SPV را ب��ا 6 م��اه تاخیر هم 
عملیات��ی نمی کن��د ولی ما همزم��ان با خروج 
آمریکا از برجام، به فکر رفع بهانه های آمریکا هم 
هستیم، حتما خبر خوبی برای ایران نیست. خبر 
بدتر البته این اس��ت: آقای وزیر امور خارجه ای 
داریم که روز روشن برخی دستگاه های نظام را 
به هزاران میلیارد پولشویی ساانه متهم می کند. 
آن هم دقیقا در زمانی که اروپا و رئیس آمریکایی 
FATF بشدت دنبال چنین اتهام پرماتی برای 
اجبار ایران به قبول خواس��ته های خود هستند. 
چنانکه باد می آید و ش��اخه می جنبد اما از این 
پس، تمام اینها را باید در رسته خبرهای خوب 
طبقه بن��دی کنیم، چرا که توف��ان خبرهای بد 
ظاهرا تازه به مرزهای ایران نزدیک ش��ده است! 
س��فر اخی��ر وزیر خارج��ه انگلیس ب��ه ایران و 
گزارش��ی که روزنامه گاردین در این باره منتشر 
کرده را باید پیش درآمد این توفان دانست؛ توفانی 
که ظاهرا این بار نه هسته ای، اقتصاد و موشک ها؛ 
که تمام آنچه با نام ایران- و نه جمهوری اسامی- 
می شناسیم را هدف گرفته است. لحن و محتوای 
گزارش این روزنامه انگلیس��ی از دیدار اخیر وزیر 
خارجه روباه پیر با کسی که اکنون به نمایندگی از 
ما، مسؤولیت وزارت امور خارجه ایران عزیزمان را 
در دست دارد، آنچنان گزنده و تحقیرآمیز است که 
انسان نمی داند اصا چگونه باید درباره اش حرف 
زد؟! البته یقینا باید شاکر باشیم که خدا دشمنان 
م��ا- از جمله همین روباه پیر- را از احمق ها قرار 
داده، اگر نه ما کجا باید باخبر می ش��دیم که یک 
الف بچه از لندن پا شده آمده، در پایتخت ایران ما 
را تلویحاً به تکرار قحطی جنگ جهانی اول تهدید 

کرده و دم بر کول، دارد می رود؟!
ادامه در صفحه 12  صفحات 6 و 11

مسترهانت!
آدمباش!

     وحید مستوفی     

 صفحه     15

 صفحه     3

11دقیقهآخر
خاشقجی

بررسی ها نشان می دهد پولشویی های نجومی 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی در حال 

انجام است

جهان در انتظار داستان پردازی ترامپ درباره 
مثله کردن روزنامه نگار منتقد سعودی در 

کنسولگری عربستان در استانبول

 FATF اعضای
بزرگ ترین 

پولشوهای جهان!

قدرمان را نمی دانند!
گفت و گو وطن امروز  شماره 2588 11چهار شنبه 30 آبان 61397

  اگر موافق باش�ید در ابتدا پیرامون ساختار فعلی و گروه های بدلکاری صحبت 
کنیم. 

اصانلو: اردیبهشت امسال در خانه سینما طی جلسه ای بنا بر این شد بدلکاران و 
بازیگران جدا باشند و هر دو در خانه سینما هم باشند و تیم های بدلکاری هم اسم 
مخصوص خودش��ان را داشته باشند. مثا یکی خیبر بود، یکی صاعقه بود، یکی 
توفان بود و دیگری تندر و... . اان همه بدلکاران در قالب انجمن بدلکاران و خانه 
س��ینمای ایران فعالیت می کنند. بنده، آقای جوزی و آقای شریف زاده، 8 سال با 
آقای فتحی- که مسؤول انجمن بدلکاران هستند- شراکتی کار می کردیم، تا اسفند 
س��ال قبل که از ایش��ان جدا شدیم و تیم فعلی را تشکیل دادیم که سال ها با هم 
کار کردیم، ورزش کردیم و بیشتر کارهای بدلکاری و تاریخی بزرگ در سینما و 

تلویزیون را به همراه هم انجام دادیم. 
  چند تیم و گروه بدلکاری در قالب انجمن بدلکاران خانه سینما فعالیت می کنند؟

اصانلو: گروه زیاد داریم. حدودا 7-6 تیم رس��می که اان البته س��رتیم ها 16 نفر 
هس��تند. یعنی اان ما خودمان هرکدام می توانیم یک تیم محسوب شویم اما به 
عنوان  سرتیم معرفی شدیم که برخی از اینها که من البته اسم نمی برم، پختگی 
برخی دیگر را ندارند. بدلکاری کاری اس��ت که بای��د در آن احتماات خطر را به 
صفر رساند ولی برای برخی دوستان گاهی اتفاقاتی پیش می آید که معلوم است 
به خاطر ناپختگی شان هست اما در حال حاضر در عمل 6 گروه بیشتر مشغول به 

کار نیستند.
جوزی: ما در انجمن بدلکاران 16 نفر هستیم که به عنوان سرتیم و در قالب 6 تیم 
که فعال ترین ها هستند، فعالیت می کنیم. شاید جز ما تیم های دیگری هم در کشور 
فعالیت کنند ولی آنها از نظر رسمیت داشتن در تشکلی مثل خانه سینما معتبر 
نیستند. برای تیم های فعلی عضو انجمن بدلکاران خانه سینمای ایران اگر اتفاقی 
پیش بیاید یا دعاوی حقوقی وجود داشته باشد، می توانند روی حمایت خانه سینما 
حساب باز کنند. یعنی این حمایت در حوزه قراردادها یا مسائل دیگر وجود دارد اما 

برای گروه های دیگر به این شکل نیست. 
  تاریخچه بدلکاری به شکل امروزی در سینمای ایران به چه تاریخی بازمی گردد؟ 

منظورم تجربه شخصی خود شماست.
اصانلو: مدل فعلی که بعد از انقاب ش��کل گرفت. خود ما هم به خاطر ورزش��کار 
بودن مان بدلکار ش��دیم. قبل از انقاب بیش��تر در فیلمفارسی ها، تعبیر از بدلکار 
»کتک خور« بود. اصا بدلکاری به این شکل امروزی نبود. نخستین  کاری هم که 
خدمت آقای میرباقری رسیدیم، گروه های مختلفی بودند که در حوزه سوارکاری 
و بدلکاری فعالیت می کردند. البته شکل و شمایل فعلی انجمن بدلکاران در خانه 
س��ینما شکل نگرفته بود. نخس��تین  تصوری که باید تغییر می دادیم این بود که 
بدل��کاری را که کتک خ��وری و افتادن روی میز و صندلی های کافه در فیلم های 
قدیمی تعبیر می ش��د، اصاح کنیم. آیتم راپل، شمشیربازی، سوارکاری، تصادف 
عابر با ماش��ین و هر چیزی را که نیاز س��ینما بود اضافه کردیم و تجربیاتی که به 
دست آوردیم باعث شد این کار توسعه پیدا کند و کارهای مان با کیفیت تر شود. ما 
هم دیدیم که کار خیلی پراس��ترس است و هیجان دارد، حرفه ای وارد کار شدیم 
ولی متاس��فانه در کشور هیچ حمایتی نمی شود؛ چه از سوی تهیه کننده ها و چه 
در میان کارگردان ها. البته ما در ایران کارگردان اکشن نداریم. چند نفری هم که 
عاقه مندند چون مطلع از کار نیستند، لوازم و اقتضائاتش را نمی شناسند. »محمد 
علی اف« که رئیس بدلکاری فدراسیون روسیه است وقتی آمده بود ایران و کارهای 
ما را مشاهده کرد، خیلی تعجب کرد و گفت شما با این امکانات کم چطور اینقدر 
کار را حرفه ای  انجام می دهید. حتی از آقای جوزی و فتحی برای سفر به روسیه 
دعوت کرد. دوستان هم رفتند و دیدند که آنها با امکانات زیاد کارهای شان کیفیت 
ندارد. در کشور ما هیچ حمایت درست و حسابی از بدلکاری نشده است و ارزش 
نمی دهند. اگر بخواهم مثالی بزنم، در یک فیلم که ماشین باید تصادف کند، اول 
فیلم یک ماشین تمیز و سالم است و در آخر فیلم هنگام تصادف یک ماشین خراب 
را جایگزین می کنند که پنچری دارد، جلوبندی ندارد و کاربراتش خراب و قدیمی 
است و توقع دارند کار خوبی تحویل دهند. یک ماجرای جالب هم که برای ما اتفاق 
افتاده این بود که ما وقتی در گروه خیبر بودیم، مدیر روابط عمومی را فرستادیم 
به ش��رکت های خودروسازی و به آنها گفتیم از برند آنها در فیلم های مان استفاده 
کنیم که باعث رونق کار آنها شود که البته این یک کار معمول در دنیاست. مثا در 
فیلم های آلمانی مثل »هشدار برای کبرا 11« از ماشین های برند خودشان استفاده 
می کنند. پاسخ این شرکت ها جالب بود؛ به ما گفتند ما نیازی به تبلیغات نداریم، 
ما لیست فروش مان برای 2 سال بعد پر است و نیازی نداریم شما ماشین های ما را 

بگیرید خراب کنید ]با خنده[.
  اش�اره به هش�دار برای کبرا 11 کردی�د؛ مرحوم ابدی بع�د از آن فیلم در ایران 

شناخته شد. 
شریف زاده: مرحوم پیمان ابدی )روحش شاد( طبق اطاعاتی که بنده داشتم، یکی 
از 1۳ بدلکار بازیگر نقش بن بود. یعنی جز ایشان 1۳ نفر دیگر هم بودند. این به 
معنای اهمیت داشتن بدلکار است. ایشان چون پرش از ارتفاع را زیاد انجام می داد، 

در این حوزه معروف شده بود. 
  در پروژه های قبل از »امام علی« بدلکاری خیلی جدی نبود؟

اصانل�و: ب��ه نظرم نه! اگر هم بود عوامل فیلم را با خس��ارت زی��اد مواجه می کرد. 
یعنی جوانب بدلکاری لحاظ نبود. مثا یک خاطره از فیلم »تنهاترین سردار« آقای 
فخیم زاده تعریف کنم. در آن فیلم ایش��ان از ما خواس��تند چند اسب را با سوار با 
هم به زمین بکوبیم. قبل از آن برای این کار طناب زیر پای اسب می بستند که در 
نتیجه آن، هم اسب آسیب می دید و هم سوارکار. یک هفته ذهنم درگیر این بود 
که اسب ها را چگونه زمین بیندازیم. پسر بزرگ من که اان 26 سالش است. آن 
روز پیشنهادی داد و ما همان را عملی کردیم. او گفت چرا چاله نمی کنید. ما در 
ذهن مان جرقه ای زد و افتادیم دنبال کندن چاله. چاله را کندیم و روی آن کارتن 
گذاشتیم و دیدیم که باید اسب را  گول زد، چون اگر اسب یک بار در زندگی اش 
در یک مکان از یک مس��یر در چاله افتاده باش��د دیگر از آن راه نمی رود. ما همه 
چیز را فراهم کردیم. آقای فخیم زاده پسندید و فکر کنم چند باری هم این اتفاق 

را در فیلم تکرار کرد. 
  بدلکاری حتما ابزاری می خواهد؛ این ابزارها را چگونه تهیه می کنید؟ 

اصانلو: ابزارهایی که در کارمان نیاز است خودمان طراحی می کنیم و می سازیم. مثا 
آقای شریف زاده زحمت زیادی برای آنتی فایر کشید و با بهترین کیفیت توانست با 

امکانات بسیار کم آنتی فایر تهیه کند با همان پوششی که خودمان می خواستیم. 
همان طور که در فیلم ها دیده اید احتماا، ما آتش زدیم و الحمده اتفاقی نیفتاد؛ 
مانند در فیلم بادیگارد در قسمت تیر خوردن گروه ترور دانشمند هسته ای توسط 
محافظان و آتش گرفتن در سکانس فینال که آقای جوزی زحمتش را می کشند. 
عمده آتش سوزی ها و بدلکاری های مورد نیاز و کا کارهای سوارکاری که معموا 
نیازهای فیلم های تاریخی است، کار گروه ماست. محمد رسول اه، خواب و بیدار، 
تنهاترین سردار، در چشم باد، وایت عشق، ماصدرا، شیخ مفید، کیمیا، معمای 
شاه، دیوار، مرگ و بسیاری از فیلم های دیگر از جمله کارهایی است که با این تیم 
انجام داده ایم. جالب اینکه اما هنوز از برخی پروژه ها مثل »معمای شاه« طلبکاریم.

  آقای جوزی شما از تجربیات خود در حوزه بدلکاری بگویید. 
جوزی: س��ال 82 یک کاس بازیگری رزمی برگزار ش��د و من به توصیه یکی از 
دوس��تان ش��رکت کردم که آقای ولی اه مومنی فن بیان را می گفتند و اس��تاد 
کوه کمری برای کارهای اکشن تدریس می کردند. من با معدل خوبی از آن کاس 
گواهینامه گرفتم و نخستین  گروهی بودیم که در وزارت ارشاد مجوز بازیگری رزمی 
را گرفتیم. بعد برای مختارنامه از سال 8۳ هم شروع کردیم؛ همراه با گروه بدلکاران 

خیبر. در واقع بدلکاری را از آنجا به طور حرفه ای ش��روع کردیم؛ شمش��یربازی، 
سوارکاری و... که در قالب فیلم های اکشن دسته بندی می شود. از حدود سال 8۳ 
به این طرف، بیش از 8۰ فیلم به طور گروهی و انفرادی کار کردیم که اسامی برخی  

را دوستان بردند. 
  درباره تجربه فیلم »محمد رسول اه« بگویید. 

ج�وزی: عوامل اصلی بدلکاری این فیلم را ایتالیایی ها تش��کیل داده بودند که از 
بی��ن 18 گروه متفرقه ای که تعدادی  را خدمت تان ع��رض کردم، گروه بدلکاری 
خیبر انتخاب شد و ما به همراه آقای اصانلو و دوستان در این گروه با آقای فرانکو 
که مسؤول بدلکاری بود و تجربیاتی مثل »تروی« را در کارنامه داشت، همکاری 
می کردیم. تعبیر خودشان این بود که این گروه از همه گروه ها کارهای شان را بهتر 
انجام می دهند. آموزش هایی البته در حوزه شمشیرزنی داشتند. ما در شمشیرزنی، 
شمشیر عربی کار می کنیم اما آنها سبک شان سبک ایتالیایی و رومی بود. ما این 
آموزش ه��ا را می گرفتیم و به بازیگران انتقال می دادیم. واقعا در این فضا که ما با 
این امکانات محدود در مقابل گروه های خارجی توانمند ظاهر می شویم می طلبد 
که مسؤوان هم حمایت و نیازهای ما را درک کنند. برای مثال سال هاست که ما 
در تکاپوی خریدن ایربگ هس��تیم. قیمتش بااست و به شکل انفرادی نمی شود 
خرید. ما هم پیشنهاد دادیم حداقل برای خانه سینما یک عدد بخرند. باید ارشاد 
پشتیبانی کند، چون یک نفر به تنهایی نمی تواند 2۰۰ میلیون هزینه کند. امروز 
در برخی دانشگاه ها مختص رشته بدلکاری واحدهایی در نظر گرفته شده است که 
باید دانشجویان بگذرانند و نمره قابل قبولی بگیرند و ما هم برخی اوقات به عنوان 

یک کارشناس یا مدرس می رویم و از ما دعوت می کنند تا به آنها کمک کنیم.
اصانلو: در فیلم محمد رسول اه آقای مجیدی و دوستان آمدند کل اسکاربگیر های 
دنیا را جمع کردند. آقای فرانکو معتقد بود ایران بدلکار ندارد. خاصه آمد رسید 
به تیم ما. ایشان از همه ما تست می گرفت. خود آقای فرانکو نسبت به بقیه قوی تر 
بود. با اینکه شمشیربازی را خیلی سال بود تجربه داشتیم اما چیزهایی که به ما یاد 
دادند واقعا بی نظیر بود. ما مرجعی نداشتیم. خود آقای فرانکو به آقای فتحی گفتند 
با فانی قرارداد ببندید چون پتانسیل دارد. در بحث طراحی شمشیرها من گفتم 
شمشیری درست کنیم که وقتی تیم ما رفت آنجا شمشیر خوبی داشته باشد. ۳-4 
روز طول کشید تا چوبش را انتخاب کنیم، نزدیک یک میلیون تومان پول ساخته 
شدن شمشیر شد. شمشیری ساختیم که تیغ هایی داشت مثل تیغ های سامورایی، 
دس��ته هایش مثل دسته های دو نیم دایره بود که در دست بازی کند اما در نرود. 
2۰ تا شمشیر ساختیم. خود آقای جرجو که آموزش دهنده شمشیر که ایتالیایی 
بود گفت کی شمشیر را ساخته؟ گفتم ما. گفت می توانم یکی را بردارم که بچه ها 
هم بس��ازند؟ گفتم بله! وقتی شروع کرد به آموزش شمشیر، گفت ما در کل دنیا 
چند تا شمش��یرباز داریم در نهایت 1۰۰ تا در انگلیس، 2۰ تا در فرانس��ه و... اان 
می بینم صد تا شمشیرزن در ایران داریم. خیلی  آی کیو باایی دارید. در آخر کار 
گفت صحنه را شما طراحی کنید. بعد گفت در ایتالیا و آمریکا اگر کار باشد آیا شما 
می آیید؟ گفتیم بله! از آن طرف هم بود. آقای کارلو که مربی سوارکاری بود یکی از 
مربیان سوارکاری را که ما قبولش داریم رد کرد و گفت ما این را قبول نداریم. ما 
گفتیم این خیلی خوب است چطور قبولش ندارید؟ البته تصورشان اشتباه بود. به 

من گفت تو با این وزنت نمی توانی سوار اسب بشوی. از شانس اسب خاصی نصیب 
ما شد. اسب مختار بود؛ آن اسب مشکی در مختارنامه. خاصه ما را سوار چند تا 
اسب کرد و نمی گذاشت قلق یک اسب در دست ما باشد! در این فیلم دو اسب بود 
به اسم »باران« و »سایپا«. روزی که کارلو امتحان گرفت، سایپا که به زور سواری 
می داد  اما من در مختار تجربه کار با آن را داش��تم به من افتاد و خوب هدایتش 
کردم. آنها خیلی حرفه ای کار می کردند. می گفتند حتی سوارکاری که در بک و در 

انگ هم قرار است در تصویر باشد، باید بازیگر و بلد باشد.
  اساسا بدلکار از نظر شما چه کسی است؟ 

 جوزی: بدلکار کسی است که نخستین  کارش محافظت از خودش باشد و آسیب 
نبیند. این کار خیلی س��ختی اس��ت. اگر س��خت نبود بازیگر انجام می داد. اان 
بدلکاری یک حرفه اس��ت. ما باید از خودگذش��تگی و همچنین تخصص افراد را 
فراموش نکنیم. در »گذر از رنج ها« اگر ایربگ بود،  بازیگر  ۵ طبقه را راحت می پرید 
اما چون نبود، من به جای آقای بازغی در یک سکانس فینال، از ۵ طبقه روی 6 
ردیف کارتون پریدم.  امیدوارم گفته های ما بر مسؤوان تاثیر داشته باشد و خیلی 
عالی می شود اگر به ما کمک کنند. حداقل به انجمن های بازیگری لوازم های ایمنی 
و ایربگ بدهند. این باعث س��امتی و حفظ بازیگر می ش��ود. در هند که دومین 
کمپانی فیلمسازی دنیا را دارد خیلی از ما استقبال شد و کارهای مان را که دیدند 
گفتند اینجا بمانید. در کش��ور ما نیروی انسانی در بدلکاری بیشتر از نقاط دیگر 

است. 
شریف زاده: بدلکاری جسارت خیلی زیادی می خواهد. ما بچه هایی داریم که همه 
کارهای زمینی و کارهای هوایی و همه نوع کارهای مورد نیاز فیلم های اکش��ن و 
س��وارکاری را انجام می دهند. هیچ مشکلی نداریم و »نه« نمی گوییم اما در طرف 
مقابل هیچ گونه بهایی به بدلکار داده نمی ش��ود. حتی در تیتراژ اسم همه عوامل 
نوشته می شود اما به بدلکاران که می رسد، وسواس به خرج می دهند. جالب توجه 

اینکه در فیلم های خارجی خیلی دستمزد و توجه بیشتر است، چرا که معتقدند 
کار بدلکار مهم است. آقای بدری که خارج از ایران کار می کند، می گوید دستمزد 
بدلکار گاهی اوقات از دستمزد نقش اول فیلم بیشتر است، چرا که نقش اول را از 
آسیب دیدن نجات می دهد و در واقع سرمایه سرمایه گذار را حفظ می کند. نقش 
اول اگر آس��یب ببیند، فیلم دچار مشکل می شود؛ خیلی جاها بدلکار را به خاطر 

همین می آورند. 
اصانلو: ما در بدلکاری حادثه را رقم می زنیم و کنترلش می کنیم و به همین جهت 
اس��ت که نیاز به محاسبات و تفکر داریم. خیلی از دوس��تان این کار را به عنوان 
شغل انتخاب کردند اما خارج شدند چون خیلی پولساز نیست و اگر آسیب ببینند 
نتیجه اش دس��ت کم 6 ماه در خانه خوابیدن است. در سینما راه های دیگری هم 
برای درآمد هست. کار اصلی ما این نیست، چون زندگی نمی چرخد. به نیروهای 
جوان ها هم ابتدا به ساکن می گوییم که این کار باید شغل دوم باشد. بدلکار می آید 
کمترین دس��تمزد را می گیرد و بااترین ریس��ک را متحمل می شود. در یکی از 
سریال های نوروزی برای یکی از دوستان حادثه ای پیش آمد. من خودم به او گفتم 
اش��تباه محاسباتی ش��ما بود که این اتفاق رخ داد اما به هر حال در هر پروژه این 
اتفاق ها می افتد. وقتی حادثه ای برای ایشان افتاد کارهای اولیه را برای شان کردند 
اما ش��نیدم که تهیه کننده آن کار گفته بود من 8۰ تا 1۰۰ میلیون هزینه کردم 
و اگر بخواهد باا پایین کند، ش��کایت می کنم که هزینه را پس بگیرم. خب! این 
در سینما و تلویزیون ما جا نیفتاده که حمایت از بدلکار جدی اتفاق بیفتد. نکته 
دیگ��ری هم که وجود دارد اینکه باید از طرف وزارت ارش��اد این بازیگر ها بروند و 
بازی کنند و اجباراً باید از بچه هایی انتخاب کنند که عضو این مجموعه هستند. 
این البته طرح شد و حتی گفتند اگر جایی دیدید که کارت ندارند و عضو انجمن 
نیس��تند، گروه های فیلمسازی که آنها را به کار گرفته اند معرفی کنید تا برخورد 
کنیم اما سوال اینجاست آیا کسی که پروانه می دهد خودش نمی داند که این فیلم 
نیاز به بدلکار دارد؟ می توانند بگویند پروانه را به این شرط می دهیم که 8۰ درصد 

از بچه های بدلکار را از خودمان انتخاب کنند؛ از بچه های انجمن.
  ش�ما در پشت صحنه خیلی از فیلم ها هستید؛ طبیعتاً باید انسان های رازداری 

باشید. 
اصانلو: در پشت صحنه یکسری از اتفاقات را می شود گفت و یکسری را نمی شود 
گفت. مثا یادم هس��ت در س��ریال مختارنامه آقای آش��تیانی، مدیرتولید بودند. 
خیلی ها برای مصاحبه می آمدند اما می گفتند حق ندارید مصاحبه کنید و بگویید 
بدل مختار هستید. ما هم می گفتیم چشم. البته همه می دانستند بازیگرها توانایی 

این کارها را ندارند. من با آقای عرب نیا اتفاقا رفیق بودیم و راحت کار می کردیم.
جوزی: زمانی که یک مس��ؤولی می رود برای قرارداد، متعهد می ش��ود که تا زمان 
اکران فیلم حق ندارد صحنه های فیلم را در جایی بگوید، تعریف کند، فیلم بگیرید 
یا چه می دانم در این فضاهای تلگرام و اینس��تاگرام بگ��ذارد، چرا که اگر اینطور 
باش��د، ضرر و زیان به شما می رس��د. این را به مسؤول گروه بدلکاری می گویند و 
سرپرست به بچه ها می گوید اگر می خواهید عکس بگیرید در گوشه ای می توانید 

عکس بگیرید اما نمی شود از صحنه تصویر گرفت. 

  سکانسی که مختار آن غول شامی را بر زمین می زند چه کسی بازی کرد؟ اصا 
چطور ساخته شد؟

اصانلو: 1۵-1۰ روز درگیر آن س��کانس بودیم، چون اس��ب از روی اسب نمی پرد. 
اس��ب های مسابقه را هم آوردند باز اتفاق نیفتاد. آیدین خطایی نقش آن جنگاور 
شامی را بازی می کرد. آقای اسکندری یک اسب ماکت با پوست طبیعی ساخت 

که خیلی نزدیک به اسب بود. ماکت را بردند روی زمین و اسب از پشت پرید. 
جوزی: فکر کنم پرشش را آقای نمازی پریده بود.

  اما بقیه صحنه های بدلکاری مختار با شما بود.
اصانل�و: آقای فتح��ی ما را دعوت کردند. آنها گفتند م��ا می خواهیم یک نفر هم 
بازیگر باشد، هم سوارکار و هم بدلکار. مرا تایید کردند. با آقای میرباقری که بعدا 
در »ش��اهگوش« هم من به عنوان یک سردار برای ش��ان بازی کردم. پیش از آن 
در »امام علی« س��ابقه همکاری داشتم، ایشان گفتند برو آقای اسکندری از روی 
صورتت ماسکی بسازد چون می خواهیم از تو خیلی کار بکشیم. چون فرصت گریم 
ما 4-۳ ساعت طول می کشید می خواستند کار سبک شود و فقط ماسک را بکشم 

روی صورتم و زد و خورد را شروع کنم. آقای میرباقری کارگردان فوق العاده ای است 
و تشخیصش برای اینکه سکانس ها چگونه باشد کم نظیر است. یک بار در بهمنشیر 
آقای میرباقری به عرب نیا گفت تو باید بروی داخل آب. من به آقای میرباقری گفتم 
من می روم. ایشان گفتند: نه! خود مختار باید برود و عرب نیا هم پرید توی آب. با 

اینکه خیلی سرد بود.
  اخاق آقای میرباقری را در کل چطور می دیدید؟

اصانلو: اخاق آقای میرباقری خیلی خوب است. کاردرست، مستعد و خوب است. 
در کارهای بزرگ اگر اتفاقی بیفتد عموماً همه قاطی می کنند اما آقای میرباقری 
اگر خیلی عصبانی می شد می گفت: »خدا خیرت دهد برو تمرین کن«. خود من 
در مختار به خاطر آقای میرباقری ماندم. در آن برهه نیاز مالی نداش��تم اما چون 
او خیلی آدم معقولی اس��ت ماندم. هر چه بگویم کم گفتم. برخی دیگر اینطوری 

نیستند. 
  »ناتاشا« یکی از نخستین  شخصیت های زن در تلویزیون ایران بود که حرکات 

اکشن داشت؛ بدل ایشان مثل اینکه شما بودید؟
ش�ریف زاده: بله! در »خواب و بیدار« ما جوان تر بودیم. خیلی فیلم خوبی بود که 
خانم رویا نونهالی در آن بازی می کرد. قبل از توضیح درباره کارهای اکشن خواب 
و بیدار باید بگویم آقای فخیم زاده البته خیلی کمتر اجازه می داد بدلکاران دخالت 
داشته باشند. خب! نظر ما این است که در صحنه اکشن بدلکار بیشتر در طراحی 
سر درمی آورد و هر کاری بکند به نفع فیلم است. اان در سینمای دنیا کارگردان 
اکش��ن باید حضور داشته باشد. کار خیلی خوبی بود. ما در این چند سال خدا را 
شکر توانستیم فضا را عوض کنیم و به کارگردان ها بقبوانیم که طراحی صحنه های 

اکشن با بدلکار است و بدلکار به نفع فیلم کار می کند.
  برگردی�م به ناتاش�ا که در فض�ای عمومی خانم نونهالی را هنوز با همین اس�م 

می شناسند. 
ش�ریف زاده: بله! اخاق ایش��ان هم خیلی خوب بود. در س��کانس مترو وقتی آن 
صحنه مبارزه خانم طباطبایی را با خانم نونهالی خواس��تیم ضبط کنیم، یکی از 
دوس��تان به جای خانم طباطبایی لباس پوشید. من خودم 2۰ بار با کمر خوردم 
زمین تا سکانس درست از آب درآمد. شاید هر 2۰ بار خانم نونهالی می آمد احوالم 

را می پرسید. »خواب و بیدار« تجربه خیلی خوبی از جهت بدلکاری بود. 
اصانلو: درباره موضوع پش��ت صحنه نکته ای عرض کنم. کار بدلکاری کار گروهی 
است. ما اگر کار پشت صحنه را به کسی نمی گوییم به خاطر احترام به گروه است.
  شما از طرفی انتقاد می کنید که چرا بدلکاری مطرح نمی شود، از طرفی نمی آیید 
در رس�انه ها این را طرح کنید که مثا فانی بدلکار مختار بود؛ یعنی این اتفاق تا 

اان نیفتاده.
اصانل�و: یک مافیایی وجود دارد که تصمیم می گیرد چه اتفاقی بیفتد و آدم باید 
از اتفاقات درس بگیرد که دیگر آن اتفاق رخ ندهد و باید جبران کند اما خیلی از 
انتقادهای ما با واکنش روبه رو می شود و اثر مثبتی ندارد. مثا در فیلم »خورشید 
در خ��اک« به من گفتند ش��ما بدل آقای ایکس باش. 2 روز رفتیم س��ر صحنه، 
گفتند بازیگری نیامده. من گفتم این چه بازیگری است که ما ۳ روز معطل ایشان 
هستیم؟ گفتند دیالوگ آن فرد در حد یک صفحه است. وقتی دیالوگ را به من 
نش��ان دادند، کارش را وقتی پرسیدیم گفتند کار تئاتری است. گفتم برای این 4 
خط دیالوگ دارد می آید؟ من انجام می دهم؛ ۳ روز است پروژه خوابیده به خاطر 
این یک صفحه. گفت آیا می توانید؟ گفتم من پیش آقای سمندریان درس دیده ام. 
گفت زودتر می گفتی! حاا بحثم اینجاست که وقتی یک نفر برای یک نفر حاشیه 
بس��ازد دیگر کار تمام است. در یکی از کارهای تاریخی بازیگر اصلی تبر را پرتاب 
می کند و می خورد پیشانی یکی از بدلکاران که باز می شود. البته طبیعی است این 
اتفاقات در بدلکاری. به ما هم می گفتند جایی نگویید. چون حاشیه ساز می شود. 
در یک کار تاریخی دیگر مثا تیر داخل چشم یکی از دوستان فرورفت و از سقف 
دهانش زد بیرون و کمی از بینایی اش را از دست داد و چیزی هم به او ندادند فکر 

کنم. بدلکارها را خیلی عقب نگاه می دارند و نمی شود گفت. 
  ببینید! مثا در س�کانس آخر فیلم بادیگارد خود من به عنوان یک مشاهده گر 
آنقدر درگیر فیلم هستم اصاً توجهی به این ندارم که همه این کارها دارد توسط 
بدلکار انجام می شود و آتش گرفتن و تمام این کارها. خب! این هیچ گاه بروز بیرونی 
نداشته است. از طرفی ممکن است دانستن این چیزها به درام لطمه بزند. در حالی 

که همه پیش خودشان قطعا می دانند این کارها از بازیگران عادی برنمی آید.
اصانلو: در کش��ور ما ب��ا اینکه خیلی حرفه ای و قوی بدلکاری می ش��ود اما آن را 
تحویل نمی گیرند. اان البته بهتر شده است. در برخی سریال ها مثل »بازی تاج و 
تخت« برخی قسمت ها اکشن زیادی دارد که کارگردان دیگری انجامش می دهد. 
کارگردان اکش��ن دارند. ببینید! اان آقای جوزی مربی تکواندو است و در استان 
تهران در هیات تکواندو همه ایشان را می شناسند. مربی پرواز و پاراگایدر است. 
آقای شریف زاده هم دان 4 کشتی کج را دارد و مربی تکنیکی ای است. ما نمی رویم 
به سمت کارهای اکشن. با اینکه نیروی انسانی اش را داریم. آمریکا یک جنگ در 
ویتنام انجام داده هنوز هم از کنار این جنگ دارد فیلم می س��ازد، آن وقت ما این 
همه سال در جنگ بودیم اتفاق خاصی نمی افتد. همین آقای تهرانی مقدم که امروز 
س��الگردش بود اگر امکاناتی داریم باید در باره ایش��ان فیلم بسازیم. من نمی دانم 
سیاس��ت گذاری سینمای ایران چیس��ت اما چطور است که اولویت بندی ندارند؟ 
مخاطب جوان زیاد داریم که وقتی آنها اکشنی ببینند، فیلمی که بار معنایی داشته 
باشد، مثل فیلمی از کره، چین و... با اینکه افسانه است و الکی است، تحت تاثیر قرار 

می گیرند. ما هم می توانیم چون پتانسیل و امکاناتش را هم داریم.
ش�ریف زاده: یکی از مشکات بها ندادن است. مشکل ما این است که وقتی برای 
قرارداد جایی می رویم، برخی بدون توجه به جزئیات و سختی کار می گویند من 
م��ی روم یک نفر دیگ��ر را می آورم با نصف این قیمت کار می کند. اینهاس��ت که 

باعث می شود این مشکات ادامه دار می شود. اان همه با هم رقیب هستند. تمام 
فروش��گاه ها و مراکز با هم رقیب هستند؛ در نتیجه می آییم ارزش کار خودمان را 
پایین می آوریم. ما متاس��فانه به قول ش��ما کارگردانی که اکشن کار باشد نداریم. 
تشخیص هم نیست و یک شخصی را می آورند که واقعا این کاره نیست. مثا به 
حرف اطرافیان شان گوش می دهند و کفایت می کنند. آن بنده خدا هم تجربه ندارد 
و کار ضعیف می شود. البته بگویم همه این کارها مستلزم هزینه است. وقتی خوب 
یک ماشین چپ می کند خب! این ماشین از بین رفته است و قابل برگشت نیست 

و دوباره نمی توانید با آن کار کنید.
جوزی: فرمایش شما درباره اهمیت دادن به بدلکاری در کشورهای خارجی را باید 
اینطور پاس��خ بدهم که کارگردان خ��ودش را نمی خواهد مطرح کند، فیلمش را 
می خواهد مطرح کند. در کشور ما یک مدیر بدلکار می رود یک پیشنهاد می دهد 
ب��ه کارگردان اما به کارگردان برمی خ��ورد، در صورتی که اگر آن توصیه را گوش 
می کرد فیلم جذاب تر و برای مخاطب باورپذیر می ش��د. در فیلم های خارجی که 
من بودم در س��وریه، هند، روس��یه و... آنجا طراح بدلکار می آمد می نشست پشت 
کامپیوتر و همرده با کارگردان کار را مرور می کردند. در نهایت می سپارند به بدلکار 
و می گویند مثا از اینجا به بعد دیگر مال شماست. من فقط اینجا نظارت می کنم. 
واقع��ا کارگردان در آن صحنه که مورد نیاز بدلکار اس��ت دیگر دخالتی ندارد که 
چرا اینجا چنین است، آنجا چنین! اان بزرگ تر همه ما آقای فتحی است. او هم 
حتی اگر بیاید و بگوید دوربین را اینجا و آنجا بگذارید صددرصد به ایشان انتقاد 

خواهد شد.
  آیا تجربه دارید که شما پیشنهادی داده باشید و به شما گوش داده باشند و کار 

بهتر و کارگردان راضی شده باشد؟
اصانلو: بله! مثل عملیات 12۵. نخستین بار بود که قرار بود کامیون چپ کند. در 
قسمت 2 است که بنز تانکر آب می آید و چپ می کند. در طراحی آن قسمت خود 
آقای فتحی و من بودیم که طراحی کردیم و به ش��کلی انجام ش��د که خود آقای 
فتحی به ایشان انتقال می داد. آقای آهنج به آقای فتحی می گفت خودت بیا کار 

را دست بگیر.
  فرآیند قبول پروژه بدلکاری در کشور چگونه است؟ 

جوزی: غالباً در کش��ور ما اینگونه اس��ت که ما دعوت می ش��ویم و پس از اینکه 
فیلمنامه را خواندیم از برخوردهای ما متوجه می ش��وند و به آنها می گوییم مثا 
این قس��مت باید اصاح شود و ایشان به عنوان طراح در آن قسمت کار می کنند 
و ایشان به کارگردان زوایا را انتقال می دهند و توضیح می دهند که ما اینجا با این 
تعداد از نفرات، این ماش��ین را داریم و.. در نهایت همه این اتفاق ها باعث می شود 

یک صحنه اکشن رخ دهد. 
  موارد عجیبی در ماجرای بدلکاری پیش آمده که برای شما قابل تامل باشد؟

اصانل�و: در یک فیلمی تهیه کنن��ده می گفت من بر پایه فیزیک فانی فیلمنامه 
را نوش��تم و دنبال این کار بود که حتماً بسازد. مثا آقای هادی ساعی ورزشکار 
توانایی است اما نمی توانست در قالب بازیگر بیاید و بازی کند. حتما بهتر بود به 
یک بازیگر اکش��ن پرداز می دادند. مثا من اگر بیایم روزنامه نویسی کنم قطعاً به 
پای تکنیکی بودن ش��ما نمی رسد و بازخورد شما را من نمی گیرم. کسی موفق 
اس��ت که هم بازیگر خوبی باشد و هم تکنیک خوبی داشته باشد. تهیه کننده و 
نویس��نده تنها دنباله این نباش��ند که فقط یک نفر بیاید بازی کند. شما از یک 
قهرم��ان ملی دعوت کردید برای کار اما این تنها کافی نیس��ت. آیا بازخورد این 

فیلم هزینه های شما را جبران می کند؟ می تواند جذابیت فیلم را به شما بدهد؟
  انتخاب گروه بدلکار یک فیلم به شکل است؟

اصانل�و: ۹۰ درص��د انتخاب��ات رفاقتی اس��ت. بدلکارها را عموماً ب��رای بدلکاری 
می خواهند. ما دوستانی را که به آن صحنه بخورند معرفی می کنیم. مثا بعضی 
اوقات هم آقای میرباقری  به ما می گفت هر وقت کار را شروع کردم با من تماس 
بگیرید، چون سرشان شلوغ است ولی گذاشتن نقش ها بستگی دارد به توانایی فرد.

  آقای شریف زاده در »در چشم باد« هم حضور داشتید؟
شریف زاده: »در چشم باد« کارهای سوارکاری می کردم و همان چاله زدن هایی که 
در »تنهاترین سردار« انجام دادیم. البته چند تا گروه بدلکار بودند که گروه ما موفق 
به انجام آن ش��د. در فیلم »بادیگارد« هم بودم که بدل موتورسوار پرویز پرستویی 
را انجام می دادم. »خواب و بیدار« آقای فخیم زاده چون خودشان رزمی کار هستند 
اهل مشورت نیستند و کار نشدنی می گویند که باید بشود ]با خنده[. در »بادیگارد« 
خانم مریا زارعی بود که خیلی از ما تعریف کردند و البته گفتند شانه هایت پهن تر 
از پرویز پرستویی است. انتخاب بازیگران با ایشان بود. از دیگر فیلم هایی که من بازی 

کردم »سمفونی نهم«، بدل »ناتاشا« و فیلم »مرد« بود.
  آیا قراردادهایی که شما می گذارید زمان مند است؟ وقتی شما قرارداد می بندید 
به میزان روز با شما قرارداد می بندند یا می گویند که ما قرار است مثا سه تا ماشین 

چپ کنیم و...؟
جوزی: وقتی ما فیلمنامه را می خوانیم تمام صحنه ها را از آن اس��تخراج می کنیم 
و بعد از اینکه خواندیم پیش��نهادات خودمان را در باره آن صحنه می گوییم و بر 
اس��اس تمام حاش��یه ها و تمام جوانب زمان را از تولیدکننده می پرسیم و معموا 
می گویند یک تا ۵ روز است، این تعداد نیرو است و اینها را می بینیم؛ یا مقطعی 
کار می کنم یا روزانه. اما وقتی می گویند یک روز و این می شود چند روز فضا فرق 
می کند. همان طور که می دانید قرارداد بر اساس فیلمنامه تهیه می شود. فیلمنامه 
را می دهند و ما می خوانیم، بعد می گوییم در این کار شما 2۰ مورد بدلکاری دارید. 
قیمت ها و هزینه ها را می آوریم و با قیمت به آنها می گوییم. مثاً این فیلم شما با 
2۰ تا اکشن و چپ کردن و... آنقدر می شود. اگر موافقت شد قرارداد بسته می شود. 
اگر چیزی کم یا زیاد ش��د می ش��ود هماهنگ کرد. هر آیتم قیمت خاص خود را 
دارد. ما اگر کلی هم قیمت بدهیم به طور جداگانه هم مشخص است که هر کدام 

چه قیمتی دارد.
  تا به حال شده است در فیلمنامه چیزی را ببینید و تهیه کننده آن را بعداً حذف 

کند و شما بگویید چرا حذف کرد، زحمت ما حیف شد؟
ج�وزی: اکثر تهیه کننده ها این کار را نمی کنند و معمواً در تیتراژ های اولیه این 
قسمت های اکش��ن را به نمایش می گذارند و عموماً دوست دارند از آنها استفاده 
کنند. در تبلیغات هم آن را می گذارند. عموماً حذف نمی کنند و افتخار می کنند. 

من تا به حال ندیده ام که حتی از یک سکانس بگذرند و حذف کنند. 
  به نظرتان برای »سلمان« فرصت همکاری با آقای میرباقری پیش می آید؟

اصانلو: قلبا آقای میرباقری را دوس��ت دارم. او به ما می گفت وقتی س��وار اس��ب 
می شوید، ما تازه می فهمیم سوارکاری یعنی چه. امیدواریم »سلمان« توسط ایشان 
س��اخته شود. ما هم اگر توفیق داشتیم همکاری می کنیم. البته قطعا اگر آن کار 
شروع شود، یک تیم از پس آن برنمی آید، چون داستان احتماا 8-7 جنگ دارد و 

همه باید با همکاری هم آن را پیش ببرند. 
  به عنوان سخن پایانی یا خاطره نکته ای اگر دارید بفرمایید.

اصانلو: دغدغه کل بدلکار های کشور که این را با آقای فتحی و با خیلی های دیگر 
پیش بردیم و متاس��فانه تا به حال محقق نشده، این است که در جشنواره فیلم 
فجر به خیلی از آدم ها از کوچک ترین عضو تا نقش اول، از طراح لباس گرفته تا... 
سیمرغ تعلق می گیرد اما بدلکاری از این قاعده مستثناست. من اعتقاد دارم اگر 
فیلم اکشنی خوب فروش کند به خاطر صحنه های اکشن است که بدلکار ها انجام 
داده اند. خیلی ها نمی دانند این کار را نقش اول انجام داده اس��ت یا یک ش��خص 
دیگر. من دنبال این بودم که در جش��نواره یک جایگاهی برای بدلکار ها در نظر 
بگیرند. کارشناس��ان بیایند و نظر دهند مثا آقای فان در بدلکاری نمونه است 
که قابل تقدیر باش��د. ما تا حاا که رفتیم و گفتیم می گویند اسپشیال است اما 
آن فرق دارد. کار ما جداس��ت. خب! اگر واقعاً جدا نمی دانند می توانند عروس��ک 
باا بیندازند. چرا انسان انتخاب کردند؟! در یک مقطعی گفتند ما شما را در کنار 
اسپش��یال می گذاریم که من گفتم جالب نیس��ت. خیلی جاها صحبت کردم اما 
هیچ اتفاقی نیفتاد. بدلکاری هم باید سیمرغ داشته باشد. اگر اهالی سینما بیایند 
طرح را حمایت کنند درست می شود. برخی سال ها سابقه کار دارند اما متاسفانه  
تنها افراد بدلکار آنها را می شناسند و اغیر اما اگر این فرد را ببرند در جشنواره و 
به همه نشان دهند که این فرد بدلکاری کرده است، طراح بوده و چنین و چنان 
کرده، قطعاً ارزشمند است و به عنوان یک وزنه تشخیص داده می شود. من حرفم 
این اس��ت که می خواهم برای کس��انی که قرار است بیایند و اینهایی که هستند 

اتفاقی بیفتد و مانند گذشتگان ناشناس نمانند.
جوزی: تمام بازیگران و تهیه کنندگان، همه و همه باگذشت و مهربان هستند ولی 
خاطره خوبی که من دارم در فیلم »عقاب صحرا« بود. نزدیک ایام عید بودیم. آقای 
کیکاووس یاکیده تمام بچه ها را که نزدیک 14 نفر بودند جمع کرده بود و به همه 
هدیه ای داد. گفت ش��ب عیدی دست تان خالی نباشد، لباسی بخرید. این خیلی 
برای من جالب بود که خودش خیلی دستمزد نداشت. در پایان از همه دوستان، 
مسؤوان خانه سینما، آقای فتحی، آقای علیزاده، شورای مرکزی انجمن بازیگران و 

بدلکاران خانه سینما تشکر می کنم و امیدوارم از ما حمایت شود. 
ش�ریف زاده: چند سال قبل که با هم بودیم من خیلی در محیط بدلکاری نبودم، 
چون خیلی خوشم نمی آمد. حاج عباس بیشتر می داند اگر اینها بودند من می رفتم 
اگرنه نمی رفتم. 1۵ س��ال پیش ما یک گروه 8 نف��ره بودیم که هر جا می رفتیم 
اگر فیلمی می شد خیلی به ما خوش می گذشت و با هم بودیم اما اان همه جدا 
ش��ده اند. خاطره ای تعریف کنم از زخمی شدنم که برای خودم هم بد نبود. برای 
فیلم امام حسین)ع( که پخش هم نشد به دایل خاص، در همان ابتدا متوقف شد. 
در تمرینی که در شهرک سینمایی برگزار می شد قبل از فیلم رفتیم برای تمرین 
که دس��تیار و کارگردان بیایند و کار ما را ببینند و اوکی بدهند. یکی از رفقای ما 
که س��وارکاری بلد نبود، نیاز به کمک داشت. ما رفتیم کمکش کنیم، اسب لگد 
زد و ما را پرت کرد و کًا گوش ما جدا ش��د. با چس��ب چسباندیم تا شب رفتیم 

بخیه اش کردیم. 

خاطراتی شنیده نشده از مختارنامه، محمد رسول اه)ص(، خواب و بیدار و ...
 در گفت وگوی »وطن امروز« با عباس اصانلو، مهدی جوزی
و غامرضا شریف زاده از بدلکاران سینما و تلویزیون ایران 

قدرمانرا
نمیدانند!
بدلکاری هم باید سیمرغ داشته باشد

محمدرضا کردلو/ احس�ان س�المی:  »فیروز سال هاست که در سینما به 
عنوان بدلکار فعالیت دارد. او سال هاست که مخارج تحصیل برادرش را در 
خارج از کشور فراهم می کند؛ حاا که او پزشک شده است، خبر می دهد 
به همراه نامزدش و پدر او که مرد متمولی است، قصد سفر به ایران را دارد 
اما مشکلی در بین است؛ در همه  سال هایی که برادر »فیروز« به تحصیل 
اش�تغال داش�ته، گمانش این بوده که »فیروز« تهیه کنن�ده و کارگردان 
مشهوری در سینمای ایران است. مشکل بزرگی است اما خانم »سرمد«-
کارگردان آخرین فیلم او- و بقیه  همکارانش سعی می کنند این مشکل را 
برطرف کنند، اگرچه موانعی در این راه پیش می آید اما در نهایت جامعه  
سینمایی او را یاری می دهند که وجهه ساخته شده نزد خانواده برادرش 

را حفظ کند«.
این چند خط، خاصه داس�تان فیلم س�ینمایی بدلکاران است. یکی از 
مع�دود فیلم هایی که تا حدودی به زندگی متفاوت »بدلکاران« پرداخته 
اس�ت و اگرچه کمی فانتزی مس�اله بدلکاری را مورد توجه قرار داده اما 
به واقعیت مهمی در س�ینمای ایران اش�اره کرده است؛ همان طور که در 
فیلم مورد تاکید ق�رار می گیرد، جایگاه بدلکاران در س�ینمای ایران به 
شکلی نیست که بتواند مایه افتخار »فیروز« باشد و او باید به نام و نشان 
کارگردانی و تهیه کنندگی موصوف باش�د تا آنچه را از او تصور می شده، 

برساخته کند. 
بدلکاری در ایران، با همه سختی ها و همه فراز و نشیب هایی که دارد، آنطور 
که باید شناخته نشده است و بدلکاران چهره های گمنامی  هستند که هر 
چند صحنه های شگرفی را در سینما و تلویزیون خلق کرده اند اما همچنان 
در پش�ت صحنه مانده اند. بدلکاران معتقدند بهای زحمت آنان پرداخت 
نمی ش�ود و قدرشان را نمی دانند. این ادعا، البته درست است. نگاهی به 
پیشینه و شرایط فعلی بدلکاری در سینمای جهان و بویژه هالیوود نشان 
می دهد دستمزد بدلکاران در برخی پروژه های اکشن از بازیگران نقش اول 
بیشتر است. در برخی آثار اکشن، مشاهده می کنیم بدلکاران، حتی بازیگر 
نقش اصلی شده اند. توانمندی و مهارت آنان به نحوی است که کارگردان یا 
شرکت سازنده، اساسا نیازی به آوردن بازیگر نقش اصلی نمی بیند. برخی 
کارگردان ها در این مس�یر حتی از چارچوب های معمول در سینما عبور 
می کنند و جذابیت و فیزیک ص�ورت را نادیده می گیرند، چرا که قدرت 
بدنی و توانمندی بدلکاری براحتی می تواند خأ جذابیت های دیگر را در 

فروش پرکند.
در صحنه های هیجان انگیز نبرد و تیراندازی، سوارکاری های حیرت انگیز 
و شگفت آور در کارهای تاریخی، انفجارهای وحشتناک و تعقیب و گریز 
با خودروهای پرس�رعت و تصادفات و درگیری ه�ای فیزیکی، بدلکاران 

متهورانه و با جسارت جان خود را به خطر می اندازند تا صحنه هایی ماندگار 
خلق کنند. به همین دلیل بس�یاری معتقدند هنوز سینما قدر بدلکاران 
را نمی داند و صنعت فیلمس�ازی آنچنان که باید آنها را جدی نمی گیرد. 
بدل�کاری مصطلح ش�امل کارهایی مانند پریدن از دی�وار، هواپیما و جز 
اینها، بازی کردن نقش کسی که در حال سوختن است، حرکات رزمی و... 
می شود. کارهایی که حتی پس از به وجود آمدن جلوه های ویژه رایانه ای 
طرفداران خود را دارد و هنوز کارگردان هایی هستند که تجربه فیلمسازی 
ب�ا بدلکار را با هیچ جلوه  وی�ژه ای تعویض نمی کنند. عاوه بر مواردی که 
ذکر شد، بدلکاری امروز با یک توسعه مفهومی نیز مواجه شده و آن خلق 
دکوپاژ و تنظیم میزانسن است. در سینمای دنیا کارگردان اکشن به این 
حیطه مس�لط اس�ت و کارگردان اصلی در صحنه هایی که نیاز به حضور 

بدلکار است کمتر ورود فنی دارد. 
در سینمای دنیا نیز اساسا بازیگرانی که صحنه های بدلکاری شان را خود 
انجام می دهند، بیشتر تحسین می شوند. تام کروز و دانیل کریگ و جکی 
چان برای س�ال ها بیشتر به همین دلیل دیده شدند. جکی چان یکی از 
جس�ورترین و بدلکارترین بازیگران تاریخ هالیوود اس�ت که در طول 6 
دهه فعالیت خود بارها مرز بین شجاعت و دیوانگی را رد کرده، با اسکیت 
زیر کامیون رفته، داخل بالن پریده و... و حتی تا آس�یب دیدن جمجمه 
را تجربه کرده اس�ت اما همه بازیگران اینگونه نیستند. بسیاری به دلیل 
ع�دم توانایی های فیزیکی ترجیح می دهن�د در موقعیت های خطرناک 
دیگران را به جای خود به معرکه بفرستند؛ بدلکارانی که آماده خطر کردن 
هستند. دغدغه ای که امروز بدلکاران ایرانی دارند، عنوان یا جایزه ای در 
جشنواره فیلم فجر است تا شاید به واسطه آن مجالی برای ظهور و بروز و 
مطرح شدن بدلکاری نیز پیدا شود. در سینمای دنیا نیز بدلکاران با همه 
شرایط متفاوتی که نسبت به ایران دارند، خواسته هایی مشابه دارند و به 
نادیده گرفته شدن شان اعتراض می کنند. این اعتراضات در سال 2016، 
به نقطه اوج خود رسید؛ وقتی انجمن بدلکاران حرفه ای نسبت به در نظر 
نگرفتن یک جایزه اسکار برای بهترین بدلکاری اعتراض خود را به هیات 
اس�کار تقدیم کرد.  به طور طبیعی جذابیت ذاتی بدلکاری آنقدر هست 
ک�ه گفت وگو با 3 تن از بدلکاران س�ینمای ایران هم تبدیل به تجربه ای 
جذاب ش�ود. ما در این گفت وگو که از نظرگاه ش�ما می گ�ذرد، با عباس 
اصانلو، غامرضا شریف زاده و مهدی جوزی، اعضای انجمن بدلکاران خانه 
سینما به گفت وگو نشسته ایم؛ چهره هایی که با وجود سال ها تجربه حضور 
در س�ینما و تلویزیون ایران، آنچنان که باید شناخته شده نیستند. آنها 
دغدغه هایی برای جدی گرفته شدن بدلکاری در سینمای ایران دارند. در 
این گفت وگو تاش کرده ایم حرف های آنان را به گوش های شنوا برسانیم.

مهدی جوزی: در کشور ما یک مدیر بدلکار می رود یک پیشنهاد می دهد به 
کارگردان اما به کارگردان برمی خورد، در صورتی که اگر آن توصیه را گوش 
می کرد فیلم جذاب تر و برای مخاطب باورپذیر می شد. در فیلم های خارجی 
که من بودم در سوریه، هند، روسیه و... آنجا طراح بدلکار می آمد می نشست 

پشت کامپیوتر و همرده با کارگردان کار را مرور می کردند. در نهایت 
می سپارند به بدلکار و می گویند مثا از اینجا به بعد دیگر مال شماست. من 
فقط اینجا نظارت می کنم. واقعا کارگردان در آن صحنه که مورد نیاز بدلکار 

است دیگر دخالتی ندارد که چرا اینجا چنین است، آنجا چنین! 
در هند که دومین کمپانی فیلمسازی دنیا را دارد خیلی از ما استقبال شد 
و کارهای مان را که دیدند گفتند اینجا بمانید. در کشور ما نیروی انسانی 

در بدلکاری بیشتر از نقاط دیگر است

عباس اصانلو: من دنبال این بودم که در جشنواره فجر یک جایگاهی برای 
بدلکار ها در نظر بگیرند. کارشناسان بیایند و نظر دهند مثا آقای فان در 

بدلکاری نمونه است که قابل تقدیر باشد. ما تا حاا که رفتیم و گفتیم می گویند 
اسپشیال است اما آن فرق دارد. کار ما جداست. خب! اگر واقعاً جدا نمی دانند 
می توانند عروسک باا بیندازند. چرا انسان انتخاب کردند؟! در یک مقطعی 

گفتند ما شما را در کنار اسپشیال می گذاریم که من گفتم جالب نیست. خیلی 
جاها صحبت کردم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. اگر اهالی سینما بیایند طرح را 

حمایت کنند درست می شود. برخی سال ها سابقه کار دارند اما متاسفانه  تنها 
این افراد بدلکار آنها را می شناسند و اغیر اما اگر این فرد را ببرند در جشنواره 

و به همه نشان دهند که این فرد بدلکاری کرده است، طراح بوده و چنین و 
چنان کرده، قطعاً ارزشمند است و به عنوان یک وزنه تشخیص داده می شود. 

من حرفم این است که می خواهم برای کسانی که قرار است بیایند و اینهایی که 
هستند اتفاقی بیفتد و مانند گذشتگان ناشناس نمانند

غامرضا شریف زاده: نظر ما این است که در صحنه اکشن بدلکار بیشتر 
در طراحی سر درمی آورد و هر کاری بکند به نفع فیلم است. اان در 

سینمای دنیا کارگردان اکشن باید حضور داشته باشد. ما در این چند سال 
خدا را شکر توانستیم فضا را عوض کنیم و به کارگردان ها بقبوانیم که 

طراحی صحنه های اکشن با بدلکار است و بدلکار به نفع فیلم کار می کند. 
در »خواب و بیدار«  که خیلی فیلم خوبی بود تجربه حضور به عنوان بدل 
ناتاشا را داشتم. در سکانس مترو وقتی آن صحنه مبارزه خانم طباطبایی 

را با خانم نونهالی خواستیم ضبط کنیم، یکی از دوستان به جای خانم 
طباطبایی لباس پوشید. من خودم 20 بار با کمر خوردم زمین تا سکانس 

درست از آب درآمد. شاید هر 20 بار خانم نونهالی می آمد احوالم را 
می پرسید. »خواب و بیدار« تجربه خیلی خوبی از جهت بدلکاری بود
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فاشبکبانویبیقراری
زیباوگیرا

رضا شیبانی: سیدمحمود س��جادی، زبان شعری 
گیرایی دارد، بویژه برای من که شیفته قالب نیمایی 
هستم، شاعری است لذت آفرین! اما بگذارید گیرایی 
را وصف کنم تا نقد امروزم گرفتار ذوقی بودن نباشد. 
گیرایی یعنی کاری که یک تصویر جذاب با ش��ما 
می کند وقتی که به چشم شما بیاید و نگاه شما را 
درگیر خود کند. بسیار هستند تصاویر و سوژه های 
زیبا که گیرا نیستند؛ به دایلی، مثا گلی زیبا که 
در میان گل های دیگر گم ش��ده است و به چشم 
نمی آید یا نقاش��ی هنرمندانه ای که ب��ا رنگ زرد 
روی کاغذ کاهی کش��یده شده است. البته تصاویر 
نه چندان زیبا هم می توانند گیرا باشند، مثل خون 
ریخته بر زمینه س��فید! شعر سجادی از آن جهت  
گیراس��ت که هم زیباس��ت و هم در پس زمینه ای 
متناسب مخاطب را با خود درگیر می کند. همین 
قالب نیمایی خود می تواند نقش پس زمینه خوب را 
ایفا کند که سجادی بخوبی از عهده آن بر می آید. او 
بشدت در استفاده از نیمایی دقیق و قانونمند عمل 
می کند و کلمات را بخوبی برای مصرع های نیمایی 
انتخاب کرده، می تراشد و در جای خود قرار می دهد:

قمقمه من پر از کرامت مهتاب
دهکده بود و سرود سیر شبانه

خواب کبوتر
کنار جوجه کانش

ای پر و پرز و نرمی کلش و کاه
رامش گوساله  و تلیسه شیری

در بر مادر
خواب خوش و دلپذیر

خواب شبانگاه
چنانکه می بینید ش��اعر بس��ادگی کلماتی را 
که س��اده هم نیستند – مثل تلیس��ه و کلش و 
جوج��ه کان – طوری تراش می ده��د و کنار هم 
می نش��اند که هم��ان گیرایی موص��وف حاصل 
می ش��ود. دیگر بعد دل انگیز ش��اعری سجادی، 
تس��لط و توانایی او در تصویر سازی است. همین 
نمونه ش��عر  که ذکر کردم یک نقاشی تمام عیار 
با کمترین کلمات است؛ ایماژ همراه با ایجاز. این 
هنرمندی ویژه اهمیت دارد، چرا که هستی یک 
ش��عر به تصویر وابسته است. اصا شعر در بعضی 
شرایط چیزی جز تصویر نیست. آن قصیده معروف 

ملک الشعرای بهار را بخوانید با مطلع:
هنگام فرودین که رساند زما درود
بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود

و در ادامه:
کز سبزه و بنفشه و گل های رنگ رنگ

گویی بهشت آمده از آسمان فرود
دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش
جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود
جای دگر بنفشه یکی دسته بدروند

وین جایگه بنفشه به خرمن توان درود
کوه از درخت گویی مردی مبارز است

پرهای گونه گون زده چون جنگیان به خود
اشجار گونه گون و شکفته میان شان
گل های سیب و آلو و آبی و آمرود

چون لوح آزمونه که نقاش چربدست
الوان گونه گون را بر وی بیازمود

می بینید که شاعر قریب به تمام همت خود را 
مصروف تصویرپردازی می کند و زیبایی این قصیده 
نیز همانا مدیون تصویرپردازی است. سجادی نیز 
به همین فن دست می یازد. شعر جمعه انسان از 
بارز ترین شعرهای تصویری سجادی در مجموعه 
فاش بک بانوی بی قراری اس��ت؛ جایی که فضا و 

هیبت بی رحمانه شکار را به تصویر می کشد:
با هیبت تفنگ غریوافکنم ببین

قرقاوان
چگونه

به خون
بال می کشند

و کبک های ابله ترسو
پرهای سوخته را

خونین
در لحظه ای سریع
به دنبال می کشند

گذش��ته از این مسائل در شعر سجادی نوعی 
ابهام هنری وجود دارد که مشخصه شعر دهه های 
40 و 50 است؛ شعری با رویکرد های کنایی خاص 
دنیای استبداد زده آن عصر. سجادی اساسا متعلق 
به نسلی است که توفان های انقاب را درک کرده و 
فضاهای ویژه دهه های 40 و 50 را در متن زیسته 
است. همین موهبت، بر شعر او نیز سایه افکنده و 
استخوانداری شعر او به نوعی صفتی است وابسته 
به نس��ل شاعر. آن دهه ها شاعران بزرگی داشتند 
که بس��یاری از آنان در دوردست های مملکت در 
نتیجه فقدان لوازم ارتباط جمعی و عدم دسترسی 
به رس��انه، فراموش شدند. خوش��حالم که امروز 
کتاب های س��جادی چاپ و غبار از آینه ش��عر او 
پاک می شود. خوزستانی بودن و در متن حوادث 
دهه ه��ای مذکور بودن، ش��اعری س��ر و زبان دار 
پرورش می دهد که یک نمونه اش همین سجادی 

است. حیف است شاعر این تصاویر مهجور بماند:
یک شب

در سال های دور
شب روشن از هزار ستاره

همزاد ماه
در شکن و شور حوض

بانوی منتظر

پنجره

مجموعه غزل »میراث« سیدس��عید صاحب علم 
در 112 صفحه به تاریخ 1396 توس��ط انتش��ارات 
»نزدیک تر« منتش��ر شده است. دفتر شعر میراث با 
52 غ��زل، به غیر از یک غزل، دیگر غزل هایش 5 تا 
6 بیت بیشتر ندارد. غزل  قالبی است که همواره در 
هر دوره، به ش��کل زنده و تازه خ��ود را حفظ کرده 
است. حتی بعد از انقاب ادبی نیما و جریان بلند شعر 
نیمایی که یکسره شعر سنتی به کناری رفته بود و 
دیگر هیچ صدایی از آن به طور وضوح شنیده نمی شد، 
ناگهان از دل خود جریان نیمایی سر برآورد و حتی 
بر خاف همه قالب ها، شجاعانه خود را فرزند زمان 
دانست و متاثر از جریان شعر نیمایی؛ و آنگاه فرمود: 
»جسمم غزل اس��ت اما روحم همه نیمایی ا ست.« 
حتی یک بار هم تازه، بکر و نو، همچون یک گل سرخ 
درشت ابدی از دل اشعار مدرن فروغ درخشید. پس 
اینگونه شد که غزل نو از دل جریان مدرن شعر امروز 
� شبیه ش��اخه ای دیگر از جریان نوکاسیک � سر 
درآورد )که البته ریش��ه در شعر مشروطه هم دارد( 
و امروز با ن��ام و عنوان های متفاوت در زیرمجموعه  
»غزل نو« جای می گیرد؛ غزلی که بنیانگذاران آشکار 
و فعال ش��ان خود از شاعران جدی در حوزه شعر نو 

محسوب می شدند: منوچهر نیستانی، حسین منزوی، 
نوذر پرنگ و...

البته تاثیر جریان ش��عر معاصر بر غ��زل امروز، 
به گونه ای جان و دل هر غزل س��رایی را تحت تاثیر 
قرار می دهد؛ بر بعضی بیش��تر و بر بعضی کمتر، تا 
آنجا که می توان غزل س��رایان امروز را به 4-3 دسته 

تقسیم کرد:
غزل سرایانی که کمتر در معرض تاثیر شعر معاصر 
ق��رار گرفته اند و همچن��ان دل در گروه غزل و زبان 

سنتی دارند؛ مثل شهریار.
غزل س��رایانی که میان��ه رو و نوکاس��یک اند و 
ویژگی ه��ای غزل س��نتی و نو را با ه��م دارند؛ مثل 

ابتهاج.
غزل س��رایانی که بار تعابیر و تصاوی��ر و در کل، 
فضا و زبان نوی شان بر کاسیک شان می چربد؛ مثل 
حسین منزوی، محمدعلی بهمنی و سیمین بهبهانی 
)بهبهانی در بسیاری از غزل هایش اینگونه است اما در 
بخشی از اشعارش مدرن است و در گروه غزل سرایانی 

که توضیحش در ذیل آمده، قرار می گیرد(.
و ش��اعرانی هم هستند که بخش��ی از غزل های 
نوی شان  به شعرهای سپید با وزن و قافیه می ماند! 

مثل چند تن از جوانان زیر 40 تا 50 س��ال های که 
پس از انقاب ظهور کردند.

اما غزل صاحب علم بیش از هر چیز سعی در ارائه 
معناهایی آشکار و پنهان دارد که بر پایه منطق عقلی 
اس��توار اس��ت. یعنی اغلب در مصراع اول مقدمه ای 
می چین��د تا در مص��راع دوم بر اس��اس آن مقدمه، 

حرفش توجیه منطقی داشته باشد:
»هزار شکر غمت هست، زندگی بی غم
برای خلق، مراد و برای من ننگ است«

گاه نیز این گرایش صرف معنایی، به  سمت منطق 
شعری هم گرایش پیدا می کند، هر چند که عینیتش 
باز منطقی و علمی است؛ درباره جزر و مد است اما از 
این طریق، تصویری شاعرانه می سازد که البته چندان 

هم جاندار نیست.
»من و تو جزر و مدیم و میان یک بستر

همیشه فاصله ما هزار فرسنگ است«
و گاه در ای��ن معناگرایی، غلو ش��اعرانه و اغراق 

زیرکانه ای اتفاق می افتد: 
»عشق اگر همقدم دل به سفر داده ماست

بعد از این مقصد ما هر قدم از جاده ماست«
ب��ه نظر من، این روش ک��ه گفته آمد، در نهایت 
مخاطب را خسته می کند، چرا که نوعی از این روش 
را صائب تبریزی به اوج رس��انده است. البته این امر 
میسر نمی ش��د، مگر اینکه صائب، موانایی می بود 
صاحب عرفان و دانش��ی فراخ )که البته بود( و حتی 
دارای اطاعات عمومی وسیعی که مجموعه اینها به 

غزلش قدرت، گستردگی و تنوع  ببخشد. 
خاصه کام اینکه، اینگونه و به این روش ش��عر 
یا غزل گفتن پش��توانه ای می خواهد از آن دس��ت 
که گفته آمد، اگرنه ش��اعر بی  این داشته ها به سمت 
سس��تی، کمرنگی و بی رمقی پی��ش خواهد رفت و 
همیشه صاحب اینگونه ابیات تحسین برانگیز نخواهد 

بود:
»کوه اگر سر به فلک هم برساند، خاکی ست

راز پیروزی ما ظاهر افتاده ماست
اعتماد از من و تو عمر زیادی سوزاند

گرچه خود هیزمی از داغ دل ساده ماست«
دوبیتی ای که در باا آمده، ابیات خوبی اس��ت و 
وجه شاعرانگی و تخیلش، بار ضد شعری اش )یعنی 
همان منطق و معناگرایی صرف( را می پوشاند اما بیت 

بعدی که بیت آخر یک غزل است و طبق قاعده باید 
بهترین بیت غزل باشد، جزو بدترین ابیات آن است. 
علت این امر و مواردی از این دس��ت، در کل همانی 
است که گفته آمد که نتیجه اش هم می شود همان 

سستی، کمرنگی و بی رمقی:
»زندگی دوست ما بود و چنین ما را کاشت

وای از مرگ اگر دشمن آماده ماست«
ش��اعر باید مبنا و منطق��ش یا مبنای منطقش 
»ش��عری« باش��د؛ منطقی بر پایه استعاره، تشبیه، 
تشخیص و... و فراتر از آن  رو به سمت کشف و شهود 
و اشراق داشته باش��د تا در نامکشوفات نفوذ کرده، 
واقعیت و حقیق��ت را از دل تضادها درآورد، نه از راه 
موافق ها و تس��اوی ها که اغلب فکر و ذهن انسان را 

عادت زده نگه می دارد.
در علم و فلس��فه هم قطعی��ت گاه دچار تزلزل 
و بی ثباتی می ش��ود. حتی مس��ائل دینی که همه 
مسائلش بر پایه قطعیت و باید و نباید است، گاهی در 
زمان هایی بنا به ضرورت و مصلحت از طریق اجتهاد، 
تبدی��ل به چیز دیگر و حتی ضد خود می ش��ود اما 
در ش��عر و هنر هر امر  قطع��ی، امری ضد هنری و 
ضد شعری اس��ت، اگرچه در طول تاریخ بسیاری از 
شاعران مرتکب چنین خطاهایی شده باشند. البته 
در ش��عر کهن و حتی ت��ا قبل از نیم��ا )و حتی تا 
حدی بعد از نیما نیز( اغلب تفکیک نظم و ش��عر از 
هم سخت یا غیرممکن بود، از این رو تعقل هم اگر 
به جای تخیل می نشست، اش��کالی بر آن وارد نبود. 
حال من از ش��اعر دفتر میراث � با توجه به زمینه  ای 
که مصراع های ماقبل  ایجاد کرده و آنها را توجیه پذیر 
کرده  � می پرسم که شما مطمئن هستید که »دنیا بر 
پرتگاه رنج شعور ایستادن است؟« یا »دنیا بر لب گور 
ایستادن است؟« و نیز آیا شما مطمئنید که »در بزم 
عمر شرط حضور، ایستادن است؟!« گیرم که چنین 
باش��د و بسیاری نیز با این معانی موافق باشند و در 
جواب من بگویند: »اینها بیان های نسبی از هر چیز 
است.« می گویم: »شما درست می گویید اما شما که 
نسبی بودن اینگونه معانی را می دانید، چرا این  همه در 
دفترتان با زبان قطعی و با قاطعیت سخن می گویید؟! 
خب! کمی از بار سختی و زمختی مصراع ها بکاهید، 
احساس��ی ترش کنید )آنگونه که شاعر این دفتر در 
اش��عاری چنین می کند(، س��والی اش کنید، همین 

حرف ها را نقل قول کنید و کارهایی از این دس��ت، 
تا حداقل از بار قاطعیت و قطعیت شان کاسته شود.

تنها حرف من این نیست که بسیاری از شاعران، 
شعرشان قطعیت دارد و با قاطعیت حرف می زنند؛ 
آنگونه که انگار حتی س��هوی هم نمی کنند و عالم 
مطلق  اند و هیچ س��وال و مساله اینحلی نداشته و 
ندارند و نخواهند داش��ت و مثل بسیاری از مجریان 
صداوس��یما، مدام در حال نصیحت کردن دیگرانند. 
اول ک��ه این قطعیت داش��تن مغایر با دانایی اس��ت 
و دیگران را نادان پنداش��تن اس��ت، دوم  که در این 
قطعی��ت نوعی تکب��ر و منیت حض��ور دارد که هر 
جمعیت و هنری را از هم می پاش��اند و س��وم اینکه 
شاعر مدتی بعد سواد و اطاعاتش تمام  می شود و به 
تکرار می افتد که اثرش برای مخاطب مال آور شده، 
سپس به سستی، کمرنگی و بی رمقی می رسد. امروز 
شاید گاهی این نوع از کارمان تنوع و گستردگی هم 
داشته باشد اما در درازمدت، این روش همچون روش 
ابیات ذیل، آخر عاقبتی ندارد؛ مگر اینکه شاعر همین 
قطعیت دگم و بس��ته را با تمهیداتی تبدیل به درها 
و پنجره های باز کند. اگرچه ش��اعر هرچه به اواسط 
کتاب نزدیک می ش��ود، کم کم از این روش در حال 

کنار  کشیدن است:
»ما کودکیم و تاقچه عاشقی بلند

تنها امید، روی غرور ایستادن است
از دور زل بزن به رقیبت کنار تو

گاهی تمام عشق به دور ایستادن است«
از جانب مخاطب هم می توان به قضیه نگاه کرد 
و گفت بعضی عشق را اینگونه می بینند، نه همه؛ و 
اینگونه زهر قطعیت را از آن گرفت و نسبی اش کرد.

البته غزل های صاحب عل��م در این دفتر، خالی 
از تنوع نیس��ت و در کل، س��ادگی و روانی زبانش از 
جمله ویژگی های مثبت آثار او است؛ شاعری که برای 
شعر گفتن به سختی دچار نمی شود و حتی گاه صور 
خیال و حرف های عاطفی اش بار قطعیت معنایی را 
در اشعارش حذف می کند؛ مثل 2 بیت آخر ذیل که 

بسیار زیبا و شیوا هم هست:
»قصه وصل است کاغذپاره شعری که آن را

قایقی کردم کنار عکس دریا می گذارم
بخت هم یارم نشد، گفتم به او وقت جدایی

می روم این بی وفا را با تو تنها می گذارم«.              

1- در کودک��ی وقت��ی با پ��در و م��ادرم به اماکن 
مقدسه و حرم امامزاده ها می رفتم، همیشه دعاها 
و زیارتنامه ها برایم عطری عجیب داشت و فضای 
بیرون از حرم را نیز مقدس و منزه می ساخت. عاوه 
بر این همیشه احساس می کردم ادعیه و زیارتنامه ها 
دارای آهنگ هایی زیبا و گیراس��ت که بوی عرفان 
مذهبی می دهد )نامگذاری این عطر به س��ال های 
بزرگس��الی بازمی گردد(. حتی احساس می کردم 
مثل ش��عر وزن دارد. البته شاید کام و زبان عربی 
هم تا حدی بی تاثیر در آهنگین و  موزون شنیدن 
نداشته باشد، چرا که کلمات و زبان عربی معموا با 
خود یک وزن و سنگینی آهنگ و طنینی را حمل 
می کند. گذشته از همه اینها، باید یقین کرد کسانی 
ک��ه این ادعیه را و زیارتنامه ها را نوش��ته و تنظیم 
کرده اند، اگر از امامان ما نباش��ند، حتما از بزرگان 
دین باید باش��ند )چنان که بسیاری از دعاها از آن 
امامان معصوم)ع( هستند(. امامان و بزرگان دین هم 
بی شک دارای کامی واا هستند و کام شان فصیح 
و بلیغ است. کام فصیح و بلیغ هم خالی از آهنگ 
و وزن نیست؛ حاا نه وزن عروضی. مگر قرآن کریم 
سرش��ار از آهنگ و موسیقی و وزن نیست؛ منتها 
وزن و آهنگش عروضی نیس��ت، اگرچه بر حسب 
اتفاق گاه وزن عروضی هم می گیرد که به نظر من 
این امر کاما اتفاقی اس��ت؛ آنقدر اتفاقی که شما 
می توانید با خواندن مثا تابلوی »بانک ملی ایران« 
پی ب��ه وزن »فاعاتُن فعولُ��ن« ببرید. می خواهم 
بگویم قرآن کریم نیازی به وزن عروضی ندارد و اگر 
گاه در چند مورد وزن عروضی به خود می گیرد، باید 
پنداشت که این وزن در طبیعت کام هر جمله ای 
ممکن اس��ت بوده باشد و بر هردو آهنگ عروضی 
و قرآنی ُمترتب ش��ده باش��د، همین. یعنی همان 

اتفاقی بودن وزن و موزون  شدن غیرعمدی.
حال ما با زیارتنامه ای مشهور روبه رو هستیم که 
عمومی اس��ت و نه تنها در همه مکان های مقدس 
قابل خواندن است، بلکه شیعیان آن را هر جایی که 
اراده کنند می توانند بخوانند و حال ما هم با این متن 
مقدس روبه رو هستیم و هم با متن منظوم شده آن؛ 
نظمی که توسط یکی از شاعران شوریده و بلندمرتبه 
آیینی سرای نیک نام، به نام ژولیده نیشابوری سروده 

شده است. 
عجی��ب این اس��ت که هم��واره ادعی��ه و کا 
متن های مذهبی منظوم  شده، با همه جذابیت های 
ظاهری شان، هرگز نتوانسته اند جا و مقام و جایگاه 
اولی را گرفته و مقدم بر آن شوند. این امر در مورد 

متن هایی که از قدرت و اصالت باایی برخوردارند، 
تاثیر چندانی ندارند و فقط در حد تفننی بودن  یا 
کمی بیش��تر از آن یا حداکثر در حد نس��خه دوم 
یا دیگر، قابل عنایت اس��ت. منظوم کردن احادیث، 
روایات، معان��ی قرآن و یا کام بزرگان و نیز ادعیه 
و متن هایی از این دس��ت را تبدیل به شعر کردن، 
هرگ��ز در ادبیات ما و نزد مخاطبان ش��عر و حتی 
مخاطبان مذهبی و عامه جدی گرفته نشده  است. 
انگار کام همواره در نوع و شکل اول خود همیشه 
بهتر و جذاب تر و زیباتر بوده است یا حتی اگر نبوده، 
مخاطب به شکل دوم و تبدیل شده، رغبت چندانی 
نشان نمی دهد؛ مگر در حد و مقام تفنن یا پژوهش! 
البت��ه درباره زیارتنامه هایی ک��ه مختص امامان و 
امامزادگان هس��تند، تبدیل شدن شان به نظم، در  

کل نباید چندان اتفاق افتاده باشد.
2- می دانیم که کام ش��عر ترجمه ناپذیر 
اس��ت و بر همین مبنا، کام ادبی، عرفانی 
و مذهبی وزی��ن هم چندان تن به ترجمه 
 ش��دن نمی دهد، چرا که اصل��ش قابلیت 
برگردانیده ش��دن را ندارد؛ مگر نوشته های 
معمولی اما از آنجا ک��ه زبان عربی به زبان 
فارس��ی نزدیکی ها و همخوانی هایی دارد، 
می تواند در بهتر ترجمه   ش��دن موثر باشد؛ 
یعن��ی بلیغ و فصی��ح  ب��ودن کام و زبان 
عرب��ی، در ترجمه نیز تاثی��ر می گذارد.  بر 
این اس��اس، وقتی کتاب »زی��ارت جامعه 
کبیره« را می خوانیم، این احساس را درک 
می کنیم و از پس کام فارسی، فصاحت و 
باغت کام عربی را نیز. به دنبال غور کردن 
در کتاب زیارت جامعه کبیره با زبان شعر، 
ناگهان چشمم به متنی دور شده و مشخص 
 شده در صفحه اول می خورد که مفهومش 
را تاییدی بر کام پیش��ین و پس��ین خود 
می بینم و خوش��حال می شوم. و آن چنین 
اس��ت: »ش��یخ صدوق در فقیه و عیون از 
موس��ی بن عبداه نخعی روایت کرده که 
گفت: »ع��رض کردم ب��ه خدمت حضرت 

علی النقی)ع( که یا بن رس��ول اه! مرا تعلیم فرما 
زیارتی با باغت که کامل باشد که هرگاه خواستم 
زیارت کنم یکی از ش��ما را، آن را بخوانم«. فرمود: 
»چون به درگاه رسیدی، بایست و بگو شهادتین را 
و با حال غسل باشی و چون داخل حرم شوی و قبر 
را بینی بایست و 30 مرتبه بگو اه اکبر. پس اندکی 
راه ب��رو و با دل و تن آرام، گام ها را نزدیک یکدیگر 
گذار. پس بایس��ت و 30 مرتبه بگو اه اکبر. پس 
نزدیک قبر مطه��ر رو و 40 مرتبه اه اکبر بگو، تا 

صد تکبیر تمام شود. پس بگو: السام«.
 3- کت��اب »زیارت جامعه کبیره با زبان ش��عر« را 
که شاعر آیینی شاخصی همچون ژولیده نیشابوری 
ب��ه نظ��م درآورده، انتش��ارات علم��ی- فرهنگی 
صاحب الزمان ورامین در 40 صفحه منتش��ر کرده 

است.

به هر حال، همه این خبرها از برای آن بود که 
ما به شعر ژولیده نیشابوری برسیم؛ ژولیده ای که 
فکر می کردم اان اگر زنده بود، باید 150 س��الی 
می داشت اما به شناسنامه کتاب که رجوع کردم، 
دیدم نوش��ته »حسن فرحبخش��یان نیشابوری، 
ژولیده نیش��ابوری، متول��د 1325«؟ عجیب بود! 
با خود گفتم: یعنی این همان ژولیده نیش��ابوری  
مشهور است؟! بعد در خبرگزاری فارس گزارشی از 
او دیدم تا باور کردم! حال او چرا در »اوان« ورامین 
زندگی می کرده! نمی دانم؛ شاید به واسطه گرمای 
وجودی شاعرانه و صمیمیت و صداقت و سادگی 
مردمان آن س��امان. او ظاه��را در ورامین مدفون 
شده اما می دانم که مسؤوان قدرش را نشناختند 
و ندانستند. در واقع آنانی که شرایط قدرشناسی و 
امکان معرفت خرج کردن را دارند و نمی کنند، خود 
از جمله مدفون شدگانند و نمی دانند، چرا 
که ژولیده زنده است. شعار نمی دهم؛ مگر 
آنانی که اشعارش��ان تا همیشه خوانده 
می ش��ود، می توانند ُمرده باش��ند اما آن 
کسانی که زندگی  کردن شان فقط لذت 
خوردن، خوابیدن، پوش��یدن و... است، 

زنده باشند؟! شما باور می کنید؟
در گ��زارش خبرگزاری ف��ارس آمده: 
»بس��یاری از کتیبه های زیبا و پرمعنای 
تکایا و هیئات به ش��عر ژولیده نیشابوری 

منقوش است:
عالم همه مست از گل رخسار حسین 

است
ذرات جهان در عجب از کار حس��ین 

است
دان��ی ک��ه چ��را خان��ه حق گش��ته 

سیه پوش؟
زیرا که خدای تو عزادار حسین است

هر کس به جهان گشته گرفتار نگاری
عمری ست که ژولیده گرفتار حسین 

است«.
ش��عر ژولیده بیشتر بر س��وگ استوار 

اس��ت. نوحه های او ب��رای آل اه، بوی��ژه حضرت 
سید الشهدا )ع( بی مثال است. هنوز نمی دانیم چرا 
ع��ده ای خ��وش ندارند او در عرصه ش��عر مذهبی 
معرفی ش��ود؟! مگر این ش��عر را بیش از 40  سال 

مردم زمزمه نمی کردند؟
الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم

نه تنها سر، برایت بلکه از سر بهتر آوردم
پی ابقای قدقامت به ظهر روز عاشورا

برای گفتن  اه اکبر، اکبر آوردم...
نسل هایی با این ش��عر برای مصیب های آل  اه 
گریسته اس��ت. ژولیده در گلستان حسین رضای 
ورامین آرام گرفته اس��ت. او معشوقش حسین)ع( 
را که عمری گرفتار عش��قش شده، با عزت معرفی 

می کند. عزتی که حماسه و شکوه را رقم می زند:
در این جهان به خدا تا رمق به جان من است

همیشه نام حسین بر سر زبان من است
چه گویمش که محمد به وصف او فرمود

که من از آن حسین و حسین از آن من است
از کتاب های اشعار عاش��ورایی ژولیده می توان 
به حماسه س��ازان عاشورا، س��فینه نور، کشتیبان، 
حماسه س��ازان قرون، ای چشم ها بگریید، چه کنم 

دلم می سوزد و ای قلب ها بسوزید اشاره کرد.
در پایان، ابیات زیبایی را که ژولیده نیش��ابوری 
از بازنویسی و بازسرایی ترجمه فارسی کتاب زیارت 
جامع��ه کبیره به نظم حاصل ک��رده، جهت نمونه 

می آوریم:
»ز خاندان نبوت ز ما درود و سام
که از عنایت آنان جهان گرفته قوام

به جایگاه رسالت درود بی پایان
که شد محل نزول فرشتگان در آن

همان مکان که بود مهد عترت کامل
که گشته وحی الهی در آن مکان نازل

محل رحمت و گنجینه های دانش و حلم
که زد جوانه در آن شاخه های شاخص علم

محل ریشه نخل بزرگواری ها
کز آن محل به بشر رفت رستگاری ها

محل نشو و نمای موالیان عظام
که یافت این هم فر از وجودشان اسام
سام ما به شما اهل بیت پاک رسول

که رحمت و برکات است بر شما مشمول
سام ما به امامان ُقرب و نزدیکی

که جملگی چو چراغند بهر تاریکی
پناگاه، شمایید و ما پناهنده

اسیر نفس دنی ما، شما رهاننده...«.

یادداشتی بر مجموعه شعر »میراث« سروده سیدسعید صاحب علم

قطعیتدورکنندهو
زیباییهایجذاب

اشکان  معتمدی

درباره کتاب »زیارت جامعه کبیره، با زبان شعر« اثر ژولیده  نیشابوری

گمنام آشنا
وارش گیانی
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نقد و بررسی چرایی استعفای قابل پیش بینی وزیر بهداشت

از تو بگذشتم  
و بگذاشتمت با دگران

 صادق فرامرزی: یادآوری آنکه حسن قاضی زاده هاشمی چه جایگاهی در 2 دولت یازدهم و دوازدهم داشته است کاری سخت نیست. تخم مرغ های دولت پس از آنکه سبد محمدجواد ظریف 
به عنوان وزیر امور خارجه را پر کرد باقی اش به سبد قاضی زاده هاشمی انتقال داده شد تا وزیر بهداشت همواره »دومین مرد خوب« دولتی باشد که همیشه و در مواقع روبه رو شدن مردم با 
چهره هایی چون آخوندی، ترکان، زنگنه، نعمت زاده و... سعی می کرد با وارد کردن خود به قاب عکس دولتمردان، اعتبار و محبوبیتی به دولت ببخشد. خالق طرح تحول سامت که همیشه به 
عنوان ادله ای از غلط بودن پیش فرض بی اعتنایی دولت یازدهم و دوازدهم به خدمات اجتماعی از آن یاد می شد، از محوری ترین مردان رئیس جمهور برای مقابله با موج انتقادها محسوب می شد و 
هرگاه قرار بود از طرف دولت با مردم حرفی زده شود، بخشی از مسؤولیت او تکرار و دفاع از آن حرف در میان سلسله سخنرانی های کشوری او بود و به همین دلیل در طول پنج و نیم سال وزارت 
قاضی زاده هاشمی فراتر از حوزه بهداشت و درمان، کمتر حوزه ای را می توان پیدا کرد که نقل قول مشهوری از او در رسانه ها ثبت نشده باشد. شاید همین ها باعث می شد همواره او را بخشی 
جدایی ناپذیر از دولت روحانی تصور کنند و خیلی ها دولت بدون او را همانند روحانی بدون ظریف ناقص و غیرممکن بدانند، پس بیراه نبود که کناره گیری او از دولت همانند اتفاقی عجیب و یک 
شوک مرگ آور در فضای رسانه ای دولت بپیچد. اما »شریک قافله« دولت رفیقی نیمه راه بود، این را از نحوه استعفای وی و شیوه مواجهه رئیس جمهور با آن می توان فهمید. وزیر پرحاشیه ای که 

دولت او را نمادی از موفقیت می دانست، بدون تقایی از جانب روحانی کناره گیری کرد تا پرسش از علت استعفا تبدیل به یکی از مهم ترین سواات آزمون و خطاهای دولت شود.

هیچ گاه اختافات درونی دولتمردان به این اندازه علنی و بیرونی نشده 
بود، حتی نامه 4تن از وزرای اقتصادی دولت یازدهم به حسن روحانی نیز 
به اندازه تنش های میان قاضی زاده هاشمی با علی ربیعی، وزیر سابق کار، 
تعاون و رفاه و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه خبرساز 
نش��ده بود و حتی گایه های حامیان دولت برای در خفا بردن این دعوا 
نی��ز چندان به وزیر صریح اللهجه دولت تاثیر نکرد و در نهایت در حالی 
که بارها در طول ماه های اخیر نیز انتظارش می رفت، س��رانجام وزیری 
که دولتمردان آن را نشانه ای از موفقیت خود می دانستند با استعفایی پر 
سروصدا از قطار تدبیر و امید پیاده شد. در این میان قاضی زاده هاشمی در 
آخرین روز وزارت خود پس از گایه در میان مدیرانش از عدم پرداخت 
معوقات به وزارتخانه، با کنایه به نوبخت گفته بود: »شما بروید سازمان 
برنامه و بودجه از نگهبان های محترم، مس��ؤوان طبقات و آسانس��ور 
بپرسید که خدا وکیلی بین وزرا کدام یک، از بقیه بیشتر به اینجا رفت و 
آمد کرده است، برای ما مهم نبود که پیش چه کسی و چه وقت برویم. 
این افراد شب عید، پنجشنبه، جمعه و آخر سال از دست رفت و آمد های 
ما خسته شده بودند و بار ها به من می گفتند بااخره شما باید بروید با 

فانی صحبت کنید و من در جواب می گفتم چه فرقی می کند، مهم این 
است که کارم راه بیفتد«. نوبخت نیز در جواب وی در جمع خبرنگاران 
گف��ت: »مش��کاتی را که باید از طریق اصاح ح��ل کنیم نباید گردن 
دیگران بیندازیم، تا وقتی آقای ربیعی بود مش��کات را به گردن ایشان 
می انداختند... سازمان بیمه سامت را که کندید و بردید زیر نظر وزارت 
بهداشت... می خواهید ما هم استعفا بدهیم و سازمان برنامه و بودجه را هم 
ببرید؟« اما تایید استعفای وزیر بهداشت از سمت رئیس جمهور و انتصاب 
سعید نمکی که معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه  
و  بودجه تحت مدیریت نوبخت بوده اس��ت به سرپرستی این وزارتخانه 
باعث شد تقابل نوبخت و قاضی زاده هاشمی حتی بعد از قبول استعفای 
وی نیز ادامه یابد. در این میان ش��اید بنیادی ترین پرسش درباره علت 
اس��تعفای وزیر بهداشت را فراتر از عدم لحاظ س��هم مورد نظر وی در 
بودجه بتوان در جایی دیگر جست وجو کرد. ترس از ثبت شدن عواقب 
اجرای ناقص طرح تحول س��امت و به انحراف کشیده شدن این طرح 
باعث ش��د به عقیده جمع زیادی از موافقان و مخالفان دولت این طرح 
تبدی��ل به چاه ویلی در آینده اقتصادی و اجتماعی دولت ش��ود. عیان 

شدن نتایج این طرح که بیش از هر چیز خود را در حجم انبوه مطالبات 
پرداخت نشده نیروهای بخش درمان، عدم پاسخگویی بیمارستان های 
دولتی و موج قدرت گیری بیمارستان های گرانقیمت خصوصی، مشکات 
تولید کنندگان و واردکنندگان دارو و البته مهم تر از همه اینها وضعیت 
نگران کننده بیمه های پایه کشور نمایان کرده است، ظن ها را به سمتی 
برد که علت اصلی استعفای وزیر عصبانی و طلبکار دولت چیزی بیش 
از عدم تامین بودجه مدنظر وی، تاش برای فرار از پاس��خگویی نسبت 
به نتایج به بار آمده این طرح بوده است و او با تمام جدیت از فرصت به 
وجود آمده استفاده کرده است تا با شانه خالی کردن نسبت به پذیرش 
نتایج این طرح، خود به عنوان طلبکاری محق به کنار بنش��یند. اقبال 
وزیر در عدم »استیضاح« توسط نمایندگان مجلس از یکسو و زیرکی او 
در »استعفا« برای فرار از پاسخگویی نسبت به نتایج طرح پرسروصدای 
اجرا شده توسط وی منجر به آن شده است تا او که در آغاز به کار دولت 
دوازدهم هم با اعام »به صرفه نبودن« ش��غل وزارت در قبال درآمدش 
با اکراه به جمع مردان کابینه پیوس��ته بود، با خیالی آس��وده به جمع 

کنار کشیدگان از قطار دولت بپیوندد.

5/5 س��اله وزارت ب��رای قاضی زاده هاش��می کاف��ی بود ت��ا او را یکی از 
پرحاش��یه ترین، پرخاش��گرترین و در عین حال جنجالی ترین وزرای ادوار 
مختلف دولت بدانیم. وجود نسبتی معکوس میان حاشیه سازی های آقای وزیر 
با وضعیت وزارتخانه تحت مدیریتش، خود به خوبی گویای این واقعیت بود که 
هرکجا زنگ خطری از نمایان شدن سوءمدیریت های وی به گوش می رسید، 
به سرعت همگی به انتظار حاشیه ای جدید از وزیر بهداشت می نشستند. بر 
همین اس��اس آغاز وزارت قاضی زاده هاشمی که در سایه تزریق بودجه های 
سنگین و با موفقیت طرح تحول سامت می گذشت با کمترین حاشیه سازی 
از س��وی وی دنبال می ش��د و حتی رضایت اولیه منتقدان دولت از او باعث 
ش��د برخی رس��انه های اصاح طلب وی را گزینه اصولگرایان برای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری نیز بدانند)!( اما با گذشت زمان و عیان شدن تبعات نحوه 
مدیریت وی کمتر روزی بود که حاشیه سازی و هتاکی های وزیر بهداشت از 
موضوعات برجسته رسانه ها محسوب نشود. شاید بتوان نخستین حاشیه وزیر 
سابق بهداشت را گمانه زنی ها نسبت به ثروت نجومی وی دانست، ثروتی که 
هیچ گاه از سوی خود وی نیز تکذیب نشد و حتی در مواردی همچون وثیقه 

»حسین فریدون« به کمک رئیس جمهور آمد. قاضی زاده هاشمی در یکی از 
مصاحبه های مشهور خود در پاسخ به پرسشی پیرامون خودروی شخصی اش 
گفت: »9-8 س��ال پیش نمی دانستم وزیر می شوم. آن موقع دنبال ماشین 
می گش��تم. ماشین پرادو داشتم ولی پرادوها زود چپ می کرد. دنبال همین 
ماشین های شاسی بلند بودم که گفتند این )پورشه( بهترین ماشین است که 
من هم خریدم«. البته حواش��ی پیرامون ثروت شخصی وزیر محدود به نوع 
اتومبیل نشد و درست زمانی که پرونده »حقوق های نجومی« مطرح شد او با 
دفاع از ثروت و درآمد نجومی مدیران دولتی در موضعی بحث برانگیز افشاگران 
این حقوق ها را به ادامه رفتارهای تاثیرپذیرفته از »حزب توده« محکوم کرد. 
حمایت وزیر از ثروت و درآمد نجومی دولتی ها به اینجا نیز محدود نشد تا او در 
ماه های پایانی دوره وزارت خود و در جریان اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور آنها را ادامه »گروهک فرقان« بداند. برخورد تند با اهالی 
رس��انه و خبرنگاران در دولت تدبیر و امید هرچند محدود به وزیر بهداشت 
نبود اما او از جلوداران این برخورد محسوب می شد. در همین چارچوب  و در 
حاشیه جلسه خرداد ماه 97 هیات دولت زمانی که خبرنگار روزنامه قدس از 

وزیر بهداشت درباره افتتاح بیمارستان »امام رضا 2« و حساب ملی سامت 
سوالی مطرح می کند، با واکنش عجیب وزیر مواجه می شود؛ قاضی زاده خطاب 
به خبرنگار روزنامه »قدس« می گوید: روزنامه قدس یک روزنامه سیاسی شده، 
از پول امام رضا خرج می کند و سیاست هایش علیه امام رضاست. شما مگر 
مزدورید؟ هر چرتی را که به ش��ما می دهند نباید بپرسید، آدم از گرسنگی 
بمیرد بهتر از این است که برای این روزنامه  کار کند. اما برخورد وزیر عصبانی 
با رس��انه ها به این مورد محدود نشد و به اذعان خودش عاوه بر نیمه تمام 
ماندن یک س��ریال کمدی، با پیگیری های او مقدمات تعطیل شدن برنامه 
»حاشیه های پزشکی« نیز شکل گرفت. »بی شعور« خطاب کردن فرماندار 
بدره و تجویز »خودت بمال« برای پیرمردی که از هزینه های باای درمانی 
گایه کرده بود هر چند بیش از سایر توهین های وزیر بهداشت برای او حاشیه 
ایج��اد کرد اما گرفتن مواضعی از قبیل »رای دادید و باید تحمل کنید« نیز 
بخوبی بیانگر این مساله بود که قاضی زاده هاشمی عاوه بر حواشی متعدد، در 
زمینه توهین و تحقیر نیز همه را به یک چشم می بیند و نسبت به پیرمردی 

مطالبه گر تا فرماندار دولتی، ابایی از توهین کردن ندارد. 

استعفا؛ ازم نیست استیضاحم کنید!

به پایان آمد این دفتر؛ حواشی همچنان باقی ست...

طرح تحول س��امت ب��ه حدی ب��زرگ بوده و 
هس��ت که هرگونه شکس��ت یا پیروزی در جریان 
سیاست های درمانی و حتی سیاست های اجتماعی 
دولت تدبیر و امید وابس��ته ب��ه وضعیت این طرح 
محسوب می شود اما پر سروصداترین طرح درمانی 
دولت که حکم برگ برنده روحانی را نیز در مصاف 
انتخاباتی و مقابله با طرح های حمایتی سایر کاندیدا ها 
داش��ت، در نهایت به سرنوش��ت قابل پیش بینی و 
ناامیدکننده ای رس��ید که فرار از تبعات آن تبدیل 
به مهم ترین علت اس��تعفای وزیر بهداشت و درمان 
ش��د. طرح تحول سامت که اهداف جذاب خود را 
در »افزایش پاس��خگویی نظام سامت«، »کاهش 
پرداخت مس��تقیم از جیب مردم«، »کاهش درصد 
خانوارهای��ی که به خاطر دریافت خدمات س��امت 
دچار هزینه کمرشکن شده اند«، »بهبود پیامدهای 
بیماران اورژانس��ی« و »افزای��ش زایمان طبیعی« 
تعریف کرده بود، در ش��رایطی کار خود را آغاز کرد 
ک��ه افزایش هزینه های درمانی حکایت از س��قوط 
س��اانه نزدیک به 3درصد از جمعیت کشور به زیر 
خط فقر بابت پرداخت هزینه های درمانی داشت. در 
این میان آغاز این طرح گرانقیمت و البته پرسروصدا 
که رئیس جمه��ور و معاون اول وی نیز در تبلیغات 
ریاس��ت جمهوری آن را ما به ازای پی نگرفتن باقی 
سیاست های حمایتی می دانستند، باعث شکل گیری 
موج��ی از رضایت در میان مردمی ش��د که حاا با 
خیالی راحت تر، حمایتی بیشتر و صدالبته پرداختی 
کمتر می توانستند برای مداوا به بیمارستان ها مراجعه 
کنند. خواب خوش ناشی از تحقق طرحی که درباره 
مهم ترین پایه آن فکر اساسی نشده بود باعث شد با 
سرد شدن میدان رقابت های انتخاباتی، نقدهای وارد 
آمده به طرح، خود را در میدان اجرا نیز نمایان کند و 
به یکباره همگان شاهد نمایان شدن نقطه ضعف های 
پیش بینی نشده طرحی گرانقیمت بودند که در آن 
ب��رای بیمه ها به عنوان کارپرداز اصلی افزایش ارقام 
درمانی، ذخیره ای بی نهایت قائل شده بودند. هرچند 
از آغاز این طرح نقدهای متعددی پیرامون سرنوشت 
محت��وم آن حت��ی از جانب برخ��ی حامیان دولت 
نیز ش��ده بود اما پیش ب��ردن این طرحی به حدی 
تبدیل ب��ه اقدامی حیثیتی برای دولت های یازدهم 

و دوازدهم شد که کمترین اعتنایی نیز به این نقدها 
نشد. مسعود پزشکیان از نمایندگان حامی دولت در 
مجلس نیز گفته بود: »قب��ل از اجرای طرح تحول 
سامت، من به مسؤوان وزارت بهداشت و دولت با 
سند و مدرک و استناد به پژوهش های خارجی گفتم 
این کار را نکنید و این روش��ی که شما می خواهید 
در پیش بگیرید، غلط اس��ت اما کسی به من گوش 
نداد. حتی من به تجربه های شکس��ت خورده چند 
کشور خارجی اشاره کردم ولی آنها اصرار داشتند راه 
خودشان را بروند و معتقد بودند می توان با این روش 
کیفیت خدمات رسانی را افزایش داد. اان به جایی 
رسیده اند که می بینند گیر افتاده اند و به بیمارستان ها 
بدهکار هس��تند. من هنوز هم تأکید دارم راهی که 
وزارت بهداش��ت و دولت درب��اره طرح تحول رفت، 
اش��تباه اس��ت و تنها راه حل این مشکل بازگشت 
آنها به عقب و اصاح رویه های غلط اس��ت. من در 
صحبت با مسؤوان ذی ربط، اعام خطر اجرای این 
طرح را عنوان کردم و در پاسخ اعام شد به این امر 
اش��راف داریم و رئیس جمهور نیز دستور داده تمام 
بودجه این وزارت را در اختیار آن قرار دهید؛ پرسیدم 
آیا هم اکن��ون می توانید ماهانه 100 هزار تومان بر 
حقوق یک استاد بازنشسته دانشگاه- که یک میلیون 
و 800 ه��زار تومان می گیرد- اضاف��ه کنید؟ اان 
وضعیت به گونه ای اس��ت که ش��اگرد آن استاد در 
فان بیمارستان کاری که انجام می دهد، 60 میلیون 
تومان پول می گیرد. گفتم این خزانه تحمل چنین 
فش��ار مالی را ندارد و ادامه چنی��ن روندی ما را به 
سرنوشت یارانه ها مبتا می کند«. افزایش یکباره و 
187 درصدی نرخ کارانه پزشکان در گام اول و عدم 
نسبت سنجی صحیح با افزایش نرخ باقی نیروهای 
درمانی از جمله پرستاران، اعتراض های گسترده ای 
را برانگیخت و در شرایطی که پرداخت کارانه چند 
صد میلیون تومانی برای برخی پزشک ها تبدیل به 
امری مش��روع و متداوم ش��ده بود و حتی قائم مقام 
وزیر بهداش��ت نیز این حقوق ها را »حال تر از شیر 
مادر« توصیف کرده بود، معوقات پرس��تاران و عدم 
افزایش دریافتی ش��ان باعث شکل گیری اعتراضات 
این نیروه��ای فعال در بخش درمان ش��د و از این 
حیث شرایط را به س��مت افزایش شکاف درآمدی 

می��ان نیروهای این بخش هدایت کرد. مکانیس��م 
موج��ود در طرح تحول س��امت از س��وی دیگر با 
هدایت کردن مس��یر درمانی به س��مت پزشکان، 
فضا را به س��ویی برد که پذیرش و نگهداری بیشتر 
مراجعه کنندگان باعث دریافتی بیشتری نیز از جانب 
این پزشکان می شد و از این جهت دور زدن »اولویت 
پیشگیری بر درمان« که از اصول اولیه سیاست های 
کلی س��امت اباغ شده از جانب رهبر انقاب بود، 
باعث ش��د با افزایش چش��مگیر در میزان پذیرش 
مراجعه کنن��دگان و بس��تری های بعض��ا بی دلیل ، 
ش��رایطی کاذب در این عرصه به وجود آید. در این 
شرایط و در حالی که وزیر بهداشت بارها در دفاع از 
افزایش قیمت خدمات درمانی در جریان طرح تحول 
سامت مدعی آن شده بود که این امر باعث از بین 
رفتن زیرمیزی می شود، همگان شاهد شکل گرفتن 
یک فس��اد بروکراتیک در جریان پذیرش بیماران و 
بس��تری کردن آنها ش��دند. از سوی دیگر هر چند 
مراجعه کنندگان گمان ارزان شدن خدمات درمانی را 
داشتند اما به دلیل افزایش بی سابقه قیمت خدمات، 
پرداخت��ی مطلق مردم پ��س از اجرای طرح تحول 
بیش از پیش افزایش پیدا کرد. بر این اساس مردمی 

که پیش از طرح تحول حدود 46 درصد از رقم 65 
ه��زار میلیارد تومان معادل حدودا 30 هزار میلیارد 
تومان را خ��ود پرداخت می کردند، با افزایش حجم 
بازار سامت در سال 94 به حدود 110 هزار میلیارد 
تومان و احتس��اب پرداخ��ت 40 درصدی از جیب 
م��ردم، حاا باید 44 هزار میلی��ارد تومان پرداخت 
می کردند. از س��وی دیگر سهم بهداشت و درمان از 
سبد هزینه  های خانوار با اجرای طرح تحول سامت 
به رغم تمام افزای��ش بودجه ها طبق آمارهای مرکز 
آمار نه تنها کاهش نیافته، بلکه این شاخص از 8/4 به 
9/7 درصد در روس��تاها و از 9/2 به 10/5 درصد در 
شهرها رسیده است. گذار از زیرمیزی های غیرقانونی 
به رومیزی های نجومی و البته قانونی آن هم از جیب 
بیمه هایی که توانایی شان رو به فرسایش می رفت، 
باعث شد با گذشت مدت زمانی کوتاه شواهد بیانگر 
عدم پاسخگویی این سیستم باشد و متعاقبا بیمه ها 
را نیز در ش��رایط هشدار ورشکس��تگی قرار داد. به 
عبارت ساده تر مکانیسم معیوب طرح تحول باعث 
افزایش تقاض��ا از جانب مراجعه کنندگان و افزایش 
پذیرش از جانب بیمارستان ها شد اما در این سیستم 
عرضه و تقاضا نرخ خدمات درمانی نیز نه تنها کاهش 

نیافت که افزایشی چشمگیر پیدا کرد و این افزایش 
در قیمت و تعداد بیماران از جانب بیمه هایی شکل 
می گرفت که توانایی رسیدن به این سطح پرداختی 
را در خود احساس نمی کردند. رشد 4 برابری بودجه 
سامت در 7 سال اخیر و در عین حال ناتوانی وزیر 
بهداشت در تعادل بخشی به این حوزه بخوبی گویای 
این واقعیت است که شرایط حاکم شده نه تنها کمکی 
ب��ه اصاح نظام درمانی نک��رده، بلکه آن را با حجم 
انبوهی از طلبکاری نیز مواجه کرده است. با تمام این 
ماحظات اجرای گام سوم طرح تحول سامت تاثیر 
زیادی بر افزایش هزینه های بخش سامت داشت. 
دریافتی پزشکان متخصص و فوق تخصص بیش از 
3 برابر ش��د. هزینه های دارویی 84 درصد افزایش 
پیدا کرد. میانگین کل هزینه ها هم نزدیک به 3 برابر 
رشد داشت. هزینه تمام شده خدمات درمانی بویژه 
در بخش بستری افزایش نجومی پیدا کرد به نحوی 
که میانگین هزینه بستری در سال 94 در مقایسه 
ب��ا پیش از اجرای طرح نزدیک به 2/5 برابر افزایش 
پی��دا کرد. از طرفی دولت قول داده بود پرداختی از 
جیب مردم را کم کند؛ ای��ن وعده در کنار افزایش 
سرس��ام آور هزینه ها باعث شد فش��ار بیشتری بر 
صندوق های بیمه ای وارد شود. صندوق های بیمه ای 
نیز دچار کسری شدید بودجه شدند و در نهایت به 
سمت ورشکستگی سوق پیدا کردند. سازمان بیمه 
تامین اجتماعی پس از اجرای طرح تحول سامت، 
س��ال های 92 تا 94، هزینه هایش 2 برابر شد. سال 
95 پرداختی تامین اجتماعی برای بخش درمان به 

بیش از 1500 میلیارد تومان در ماه رسید.
اکبر ش��وکت، عضو هیات امنای سازمان تامین 
اجتماع��ی نیز چندی پیش در ای��ن باره گفته بود: 
»سازمان تأمین اجتماعی حداقل تا پایان امسال 3 
هزار و 500 میلیارد تومان کس��ری دارد و از سوی 
دیگ��ر بدهی دولت به س��ازمان تأمین اجتماعی به 
180 هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت که تقاضا 
داریم بخش��ی از این بدهی ها را ب��ه صورت نقد به 
س��ازمان پرداخت کنند تا تأمین اجتماعی مجبور 
نش��ود وام بگیرد یا از بانک ها استقراض کند که در 
این صورت باید بخشی از دارایی های خود را نیز تهاتر 
کند«. در این میان و فراتر از کمیت صرف هزینه های 

ناش��ی از طرح تحول سامت، نحوه هزینه کرد این 
طرح که باعث نوسازی بیمارستان های کانشهرها با 
نیت کاهش اختاف با بیمارستان های خصوصی شد 
اما به مجهز کردن بیمارستان ها و درمانگاه های نقاط 
حاشیه ای کمتر توجهی داشت، از نقاط محل بحث 
و نقد سیاس��ت های وزیر سابق بهداشت محسوب 
می شود که بارها نتایج خود را در فاقد امکانات بودن 

بیمارستان های شهرستان ها نمایان کرده است.
باا گرفتن اختافات میان قاضی زاده هاشمی 
و عل��ی ربیعی ک��ه در نهایت فضا را به س��مت 
کنار گذاش��ته ش��دن ربیع��ی نیز فراه��م کرد، 
مقدمات شکست طرحی را که با عدم نگاه جامع 
ش��کل گرفته بود، علنی ک��رد. موضع دیرهنگام 
قاضی زاده هاش��می در قبول شکست این طرح و 
البت��ه انداختن تقصیر آن بر گ��ردن باقی نهادها 
نیز هرچند در جایگاه خود یک اعتراف محسوب 
می شد اما بی تردید نمی توان نافی این مساله مهم 
بود که بخش مهمی از علت شکس��ت این طرح 
به حاکم بودن دیدگاه تبلیغاتی تمامیت دولت و 
ش��خص رئیس جمهور به آن باز می گشته است.  
هرچند وضعیت فعلی بیمارس��تان های دولتی و 
عدم پذیرش بیم��ار از ناحیه بخش عمده آنها و 
ارجاع بیماران به بیمارس��تان های خصوصی که 
برخاف اص��ل »لزوم یکسان  س��ازی حق تعرفه 
فنی بی��ن بخش خصوصی و دولت��ی« که مورد 
تاکید رهبری نیز بوده اس��ت، حاا دریافتی های 
مختلف��ی دارند، گویای شکس��ت و عقیم ماندن 
این طرح اس��ت اما س��ایه تبعات سیاس��ت های 
اتخاذ شده ذیل طرح تا مدت مدیدی بر سر نظام 
سامت س��نگینی خواهد کرد. افزایش غیرقابل 
بازگش��ت نرخ خدمات درمانی، بدهی نزدیک به 
5 هزار میلیارد تومانی بیمارستان های دولتی به 
ش��رکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، شوک 
وارد آمده بر بیمه ه��ای پایه و... همگی از درگیر 
بودن نظام درمانی کشور تا اطاع ثانوی با تبعات 
این طرح خبر می دهد. طرح ناکام مانده ای که با 
حضور چند ساله اش دریافتی پزشکان را به شکل 
نجومی افزایش داد اما غالب دستگاه های مربوط 

را درگیر یک بدهی سنگین کرد.

درباره یک شکست گرانقیمت
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کاهش محس��وس دم��ا و نفوذ س��رما در فصل 
زمستان به داخل محل اس��کان موقت زلزله زدگان، 
شب های بسیار سختی را برای مرزنشینان زلزله زده 
کرمانش��اه رقم زده اس��ت. به گزارش تسنیم، در پی 
وقوع زلزله ش��دید 7/3 ریش��تری س��ال گذشته در 
غرب اس��تان کرمانش��اه تعدادی از هموطنان جان 
خود را از دس��ت دادند و تعدادی نیز در پی تخریب 
خانه های شان بی خانمان شدند که پس از این اتفاق 
سیل کمک ها به مردم آسیب دیده از سراسر کشور به 
استان کرمانشاه روانه شد و هموطنان در این زمینه هر 
چه در توان داشتند در اختیار مردم زلزله زده کرمانشاه 
قرار دادند اما در این بین خانواده هایی هستند که در 
پی تخریب خانه های شان و به دلیل مستأجری شرایط 
سخت تری را تحمل می کنند و مکان مناسبی را برای 
استقرار و ادامه زندگی ندارند. امروز بیش از یک سال 
از اتفاق تلخ زلزله در منطقه غرب کشور و در استان 
کرمانشاه و روستاهای اطراف آن می گذرد، یک سالی 
که برای مردم زلزله زده سخت گذشته است. حاا نیز 
روزهای سرد زمس��تان در حالی آغاز شده است که 
هنوز بس��یاری در کانکس و چادر زندگی می کنند. 
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیان غرب 
در مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه مشکات 
منطقه زلزله زده باید مدنظر مس��ؤوان کشوری قرار 
گیرد، اظهار داشت: 700 واحد مسکونی فقط در زلزله 
امسال آسیب دید که وضعیت این واحد ها همچنان 
نامشخص است و واحدهای آسیب دیده از زلزله سال 
قبل نیز با وجود تاش مسؤوان همچنان نیمه کاره 
مانده اس��ت.  فرهاد تجری در گفت وگو با تسنیم، با 
بیان اینکه یکی از مشکاتی که اکنون وجود دارد این 

است که بنیاد مسکن درباره میزان و تقویم خسارت ها 
با تساهل به موضوع نگاه می کند، گفت: در حالی که 
باید این مسؤوان به طور عمیق و کارشناسی شده به 
این موضوع بپردازند اما بنیاد مس��کن سعی می کند 
خیلی س��ریع این موضوع را جمع بندی کند. تجری 
خاطرنش��ان کرد: بنیاد مس��کن زلزله آذرماه امسال 
را پیوس��ت زلزله قبلی می دان��د در حالی که زلزله 6 
ریشتری امس��ال پس لرزه سال قبل نبود و وقوع آن 
س��بب ایجاد خسارت در منطقه شد و انتظار می رود 
بنیاد مسکن نگاه واقع بینانه ای نسبت به این موضوع 
داش��ته باشد. وی افزود: با توجه به فصل سرما انتظار 
می رود بحث اسکان موقت و دائم زلزله زدگان استان 
کرمانشاه هرچه سریع تر ساماندهی و تعیین تکلیف 
شود، زیرا همچنان 50 درصد زلزله زدگان کرمانشاه 

در چ��ادر و کانکس زندگی می کنن��د.  تجری بیان 
کرد: در ماه های گذشته مشکاتی در روند بازسازی 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به دلیل موضوعاتی 
همچون گرانی مصالح س��اختمانی ایجاد شده است 
و برخی پیمانکاران کار بازس��ازی را رها کرده اند که 
پیگیر تغییر این وضعیت هستم و بنیاد مسکن باید 
در ساختمان سازی پاسخگوی مطالبات مردم مناطق 
زلزله زده باشد. رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه نیز در این باره گفت: اکنون تنها 70 
درصد آهن آات مورد نیاز مناطق ش��هری زلزله زده 
در اس��تان کرمانشاه تأمین شده اس��ت و 30 درصد 
مابقی نیز باید به سرعت تأمین شود. رضا خواجه ای 
با اش��اره به اینکه تاکن��ون 54 هزار ت��ن آهن آات 
تأمین و تحویل متقاضیان شده است، اظهار داشت: 

اکنون مش��کل کمبود آه��ن آات در منطقه وجود 
دارد و مسؤوان استانی و کشوری به طور جد پیگیر 
تأمی��ن موارد مورد نیاز هس��تند. همچنین نماینده 
مردم کرمانش��اه در مجلس شورای اسامی گفت: به 
هیچ وجه آماری مثل پیش��رفت 45 درصدی ساخت 
مسکن برای زلزله زدگان در شهر سرپل ذهاب پس از 
گذش��ت بیش از یک س��ال از وقوع زلزله قابل قبول 
نیست. احمد صفری اظهار کرد: متأسفانه بنیاد مسکن 
کرمانش��اه در امر ساخت مسکن برای زلزله زدگان به 
کن��دی حرکت ک��رده و می کند. وی ب��ا بیان اینکه 
براس��اس آمارهای اعامی نیم��ی از منازل تخریب 
شده تکمیل شده است، بیان کرد: اگر مسؤوان خود 
را به جای این افراد می گذاش��تند هیچ وقت اینقدر 
زمان بر نمی شد. نباید تنها به فکر منافع شخصی خود 
باشیم اما متأسفانه برخی مس��ؤوان در جریان این 
حادثه بیش��تر به فکر درآمدزایی برای همکاران خود 
بودند. صفری برخورد سلیقه ای بانک ها در پرداخت 
تسهیات ساخت و ساز را یکی دیگر از مشکات مردم 
مناطق زلزله زده اس��تان کرمانشاه برای ساخت خانه 
دانست و تأکید کرد: زلزله زدگان برای معرفی ضامن 
دریافت تسهیات که کارمند رسمی باشد با دشواری 
مواجه هستند و بانک ها در ارائه وام های قرض الحسنه 
سختگیری بسیاری دارند. نماینده مردم کرمانشاه در 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه گرانی های اخیر 
که به مصالح ساختمانی نیز سرایت کرده یکی دیگر 
از مش��کات زلزله زدگان اس��ت، اظهار کرد: به دلیل 
گرانی، بس��یاری از خانوارها با مش��کات اقتصادی 
روبه رو هستند و برای رفع برخی مشکات درخواست 

وام قرض الحسنه از بانک ها دارند. 

اجرای 20 هزارکیلومتر شبکه تغذیه 
و توزیع گاز طبیعی در مازندران

مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان مازندران 
گفت: تاکنون 20 هزار و 179 کیلومتر شبکه 
تغذیه و توزیع در سطح استان اجرا شده که از 
این میزان 611 کیلومتر طی 9 ماهه سال جاری 
محقق شده است. جعفر احمدپور اظهار داشت: 
تاکنون حدود 1194 کیلومتر خطوط انتقال گاز 
و 20 هزار و 179 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع 
گاز در سطح استان اجرا شده است. وی با بیان 
اینکه در سال جاری اجرای طرح های گازرسانی 
در سطح استان با سرعت زیادی در حال انجام 
است، افزود: از این میزان 6 هزار و 430 کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع شهری و 13 هزار و 740 
کیلومتر شبکه روستایی است.  احمدپور تصریح 
داشت: تاکنون 55 شهر و 2004 روستا در این 
استان تحت پوش��ش گاز طبیعی قرار گرفته 
اس��ت. مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران 
اف��زود: با تاش و برنامه ریزی های انجام ش��ده 
در امر توس��عه گازرس��انی، میزان برخورداری 
خانوارهای ش��هری و روس��تایی از نعمت گاز 
طبیع��ی در حال افزایش اس��ت، ضمن اینکه 
گازرسانی در 3 شهر کوهستانی و 450 روستای 

استان در حال اجراست.  

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران از پروژه های بهداشتی

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران از 
پروژه های عمرانی حوزه سامت شهرستان های 
نکا و بهش��هر بازدی��د ک��رد و  از نزدیک روند 
پیش��رفت این مراکز را مورد بررس��ی قرار داد. 
سیدعباس موسوی ابتدا با حضور در بیمارستان 
امام حس��ین)ع( شهرستان نکا، ضمن بازدید از 
پروژه های توس��عه ای این بیمارستان، روند ارائه 
خدمات درمانی به مردم در بخش های مختلف 
را از نزدیک بررس��ی کرد. وی در ادامه از پروژه 
بیمارستان خاتم اانبیای شهرستان بهشهر بازدید 
کرد. این بیمارستان با متراژ 15هزار مترمربع و 
در 4 طبق��ه در زمین��ی به مس��احت 26 هزار 
مترمربع که از س��وی خیرین اهدا شد بنا شده 
است و دارای بخش های مختلف از جمله داخلی، 
جراح��ی، زنان و زایمان، ک��ودکان، بخش های 
ویژه آي سي یو بزرگس��اان، آي سي یو نوزادان، 
سي سي یو، LDR، آزمایشگاه و رادیولوژی بوده 

و هم اکنون تجهیز آن در حال انجام است. 

خوزستانمازندران

٥0 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش 
تأمین اجتماعی استان خوزستان 

مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان 
با تاکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی همواره 
در صدد است از شرایط فعالیت و معیشت منابع 
انسانی کشور حمایت کند تا نیروی انسانی بتواند 
در پناه تأمین اجتماعی به صورتی فعال و پویا در 
توسعه پایدار کشور مشارکت کند، افزود: از این 
رو سازمان تأمین اجتماعی در راستای گسترش 
و تعمیم پوش��ش بیمه ای آح��اد جامعه و بویژه 
اقشار کم درآمد، کارگران ساختمانی را با حداقل 
نرخ بیمه ای تحت پوش��ش خدمات، تعهدات و 
حمایت های خود قرار داده اس��ت. س��یدمحمد 
مرعش��ی با اعام اینکه در حال حاضر 50 هزار 
کارگر س��اختمانی در اس��تان خوزستان تحت 
پوش��ش این سازمان قرار دارند، اظهار داشت: بر 
اساس قانون، کارگران ساختمانی با دریافت کارت 
مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در 
یکی از شاخه های مشاغل ساختمانی و ارائه آن 
به شعب تأمین اجتماعی استان می توانند از بیمه 

کارگران ساختمانی بهره مند شوند. 

برگزاری نخستین  همایش اتومبیلرانی 
و موتورسواری در اندیشه 

اولی��ن همایش اتومبیلرانی و موتورس��واری 
شهرستان ش��هریار در بازار نقش اندیشه برگزار 
ش��د. این همایش ب��ا حضور معاون سیاس��ی- 
انتظام��ی و معاون مالی و برنامه ریزی فرمانداری 
شهرستان ش��هریار، ش��هردار، رئیس و اعضای 
شورای شهر اندیشه، رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان ش��هریار و دیگر مسؤوان شهرستان 
شهریار و ش��هر اندیش��ه در بازار بزرگ ایرانی- 
اس��امی این شهر برگزار شد. بنا بر این گزارش، 
این همایش اتومبیلرانی و موتورسواری در راستای 
امور فرهنگی و افزایش نشاط اجتماعی بویژه برای 
جوانان در شهر جدید اندیشه با هماهنگی اداره 
ورزش و جوانان شهرس��تان ش��هریار، ش��رکت 
عمران، ش��ورای اسامی و شهرداری اندیشه و با 
پشتیبانی مدیریت بازار ایرانی- اسامی این شهر 
برگزار ش��د. این نخستین  همایشی است که در 
این سطح در شهرستان شهریار و به میزبانی شهر 
جدید اندیشه با حضور اتومبیلرانان و موتورسواران 
زبده کشور به اجرا درآمد و توانست اوقات خوب 

و خوشی را برای شهروندان این شهر رقم بزند. 

شهریار

برگزاری مراسم اهدای جوایز برندگان جشنواره کمک هزینه سفر به جام جهانی همراه اول
مراسم اهدای جوایز برندگان جشنواره کمک هزینه 
س��فر به جام جهانی هم��راه اول در مخابرات منطقه 
مرکزی برگزار ش��د. مراس��م اه��دای جوایز برندگان 
جش��نواره کمک هزینه سفر به جام جهانی همراه اول 
در مخابرات منطقه مرکزی با حضور ملک حس��ینی 
مدیر مخاب��رات منطقه مرکزی، جمع��ی از مدیران 
مخابرات، برندگان خوش شانس این جشنواره به همراه 
خانواده و اصحاب رس��انه برگزار ش��د. مدیر مخابرات 

منطق��ه مرکزی در ابتدای این مراس��م ضمن عرض 
تبریک به برندگان جش��نواره کمک هزینه س��فر به 
جام جهانی، مدعوین و... گفت: بسیار خوشحالم که در 
جمع برندگان خوش شانس همراه اول هستم و در این 
مراسم 18 جایزه 100 میلیون ریالی طرح »یک تیم 
و هزار همراه« همراه اول ویژه مس��ابقات جام جهانی 
2018 به برندگان همراه اول در اس��تان مرکزی اهدا 
می ش��ود. ملک حس��ینی تصریح کرد: در طرح یک 

تی��م و هزار همراه که از ابتدای دی ماه 1396 تا پایان 
اردیبهشت ماه 97 برگزار شد، تمام مشترکان دائمی و 
اعتباری همراه اول در قرعه کشی 1000 کمک هزینه 
سفر به جام جهانی 2018 شرکت داده شدند و 1000 
کمک هزینه 100 میلیون ریالی به قید قرعه به 1000 
نفر از برندگان اهدا شد که از این تعداد 18 نفر از استان 
مرکزی هستند. در ادامه مدیر تجاری و امور مشتریان 
مخابرات منطقه مرکزی نیز ضمن عرض شادباش و 

تبریک به برندگان جشنواره، شرکت مخابرات ایران را 
از جمله خوش قول ترین شرکت ها در کشور دانست و 
گفت: همراه اول به عنوان یکی از اسپانسرهای اصلی 
رشته های ورزش��ی، طرح یک تیم و هزار همراه ویژه 
مس��ابقات جام جهانی 2018 را اجرا ک��رد و طی آن 
18 جایزه 100 میلیون ریالی به هم اس��تانی های ما 
اختصاص یافت که در این مراسم به هر یک از برندگان 

یک چک 10 میلیون تومانی اهدا می شود. 

پیشرفت 45 درصدی ساخت مسکن در مناطق زلزله زده 

برخی زلزله زدگان  کرمانشاه همچنان می لرزند!

ادامه از صفحه اول
... س��رمایه مل��ی مردم را 
در اختی��ار دارند، نه هیچ ف��رد یا نهاد دیگر! بر این 
اساس، دولت باید در مقام پاسخگو باشد، نه با فرار 
به جلو و گمراه کردن افکار عمومی، خود را در جای 
طلبکار بنشاند. دولت اگر حاا پس از 6 سال متوجه 

ش��ده باید از خارج قطع امید کرده، راه حل مشکل 
اقتصاد را در داخل پیگیری کند، خبر مبارکی است. 
حل مش��کل اما با س��ر کار گذاشتن افکار عمومی 
تفاوت آش��کاری دارد. دولت باید به جای فرافکنی، 
حرف منتقدان دلسوز را بشنود و اگر افکار عمومی 
نسبت به انتصابات فامیلی حساسیت نشان می دهد، 

جواب آقای رئیس جمهور این نباشد که: »وقتی ما 
می خواهیم کسی را مس��ؤول جایی بکنیم، شروع 
می کنند ب��ه لجن پراکنی!« حکما آق��ای روحانی 
می داند که وضعیت فعلی اقتصاد، بیش از هر چیز، 
نتیجه انتصاب  های ایشان است و افکار عمومی حق 

دارد در این باره مطالبه داشته باشد!

ادامه از صفحه اول
همانطور که گفته ش��د 
مراک��ز مالی فراس��احلی یا به عب��ارت مانوس تر، 
لنگرگاه ه��ای مالیاتی یک��ی از مهم ترین ابزارهای 
پولش��ویی اس��ت و مب��ارزه با پولش��ویی یکی از 
مهم تری��ن اهداف اعامی FATF اس��ت. نهادی 
که بسیاری از موسسان آن چون آمریکا و انگلیس، 
اعضایش چون سوییس، لوکزامبورگ، هنگ کنگ 
و هلند و بس��یاری از اعضای دفاتر منطقه ای چون 
کیمن، آنتیلس هلند، برمودا و جزایر ویرجین خود 

از مهم ترین مراکز پولشویی در جهان هستند.
در میان س��ایر نهادهای نظارتی، مجمع ثبات 
مالی  که 14 آوریل 1999 به طور رسمی تاسیس 
ش��د، کارگروه ویژه مراکز مالی فراس��احلی را در 
همان جلسه افتتاحیه خود تشکیل داد که حاکی 
از اهمیت ویژه این مراکز در اقتصاد جهانی است. 
مجمع ثبات مالی که همچونFATF توسط گروه 
7 متش��کل از کش��ورهای کانادا، فرانسه، آلمان، 
ژاپن، ایتالیا، آمریکا و انگلستان ایجاد شده است، 
اس��تانداردگذاری و نظارت بر موسس��ات مالی به 
منظور ارتقای انس��جام س��اختار مال��ی جهان را 
از اهداف خود می دانس��ت)6(. نخس��تین گزارش 
کارگروه ویژه مراکز مالی فراس��احلی مجمع سال 
2000 انتشار یافت. در این گزارش با توجه به این 
حقیقت که کش��ورهای عضو مجمع ثبات مالی، 
خود از گردانندگان اصلی مراکز مالی فراس��احلی 
هستند، از اعضا خواسته شد لنگرگاه های مالیاتی 
تحت کنترل خ��ود را به همکاری ب��ا این نهاد و 
س��ایر نهادهای نظارتی تشویق کنند)7(. امری که 
نهایتاً با توصیه های نمایش��ی اعضا خاتمه یافت؛ 

به عنوان مثال س��ال 2016 »دیوید کامرون« در 
دوران نخس��ت وزیری خود از قلمروهای خارج از 
س��رزمین اصلی انگلستان خواس��ت نام صاحبان 
نهایی ش��رکت های خود را بدون نیاز به بررس��ی 
صحت و سقم اطاعات ثبت کنند. این ایده توسط 
»وین پنتون« مقام ارش��د مالی جزیره کیمن، با 
واکنش تمس��خر آمیز مواجه شد: »بخش محدود 
سوءاستفاده کنندگان از سیستم مالی جهانی همان 
افرادی هس��تند که در مقابل افش��ای داوطلبانه، 
صادق نخواهند بود«. »پنتون« همچنین اعام کرد 
این اقدام صوری خود موجب فرار کسب و کارها و 
سرمایه های انباشته ش��ده در این جزیره به سایر 
مراکز مالی فراس��احلی خواهد شد)8(. جالب آنکه 
بعدتر در پی درزهای اطاعاتی از چند مرکز مالی 
فراساحلی مشخص شد شخص »دیوید کامرون« 
به همراه همس��رش در ش��رکت پوششی ای که 
توسط پدرش، »یان  کامرون« برای فرار از مالیات 

در کیمن تاسیس شده بود سهام داشته است)9(.
در بخ��ش دیگ��ر گ��زارش مجم��ع ثبات 
مال��ی، از مراک��ز مالی فراس��احلی ب��ه عنوان 
عوامل خنثی کنن��ده مقررات مال��ی حاکم بر 
سرزمین های اصلی یاد شده است. مقرراتی که 
توسط نهادهایی چون FATF وضع شده است. 
مخلص کام آنکه، صاحب��ان مهم ترین مراکز 
مالی فراساحلی که دست بر قضا از موسسان و 
تاثیرگذارترین اعضای نهادهای نظارتی هستند 
یقین دارند قوانین مالی که در پی الزام دیگران 
به پذیرش آنها هستند بر فعالیت های مالی سیاه 
خود اثری نخواهند گذاشت، چرا که چاقو دسته 

خود را نمی برد.
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ادامه از صفحه اول
بش��دت  اجتماع��ی   ...
رادیکال شده و دوقطبی  های خطرناک به تقویت 
ش��کاف  های اجتماع��ی می انجام��د. از طرفی به 
شکل   گیری انتظارات غیرواقعی، سرخوردگی بدنه 
اجتماعی نامزد بازنده، کمرنگ ش��دن جنبه  های 
تخصصی و شایسته سااری و تقویت باندبازی  های 
بی حاص��ل و نقش پررنگ پ��ول و ثروت منتهی 
می ش��ود. با این حال اصاح قانون انتخابات نباید 
به تصویب یک قانون بدتر بینجامد. اگرچه طرحی 
که در مجلس دنبال می ش��ود از نقاط مثبتی هم 
برخوردار اس��ت و طراحان معتقدند تصویبش به 
بهبود عملکرد مجلس کمک می کند اما اشکاات 

اساسی دارد که نباید نادیده گرفت.
طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات قرار 
است چه تغییری ایجاد کند؟ اگر این طرح به قانون 
تبدیل شود، شما به عنوان شهروند ساکن ورامین، 
ع��اوه ب��ر رأی دادن به نامزدهای ش��هر ورامین 
باید به نمایندگان کل اس��تان تهران رأی بدهید. 
پس از ش��مارش آرا از میان کس��انی که در شهر 
ورامین نامزد ش��ده  اند کسی که بیشترین رأی را 
دارد لزوما وارد مجلس نخواهد شد! نامزدی انتخاب 
خواهد ش��د که اوا در ورامین حداقل 10 درصد 
آرا را به دست آورده و ثانیا در کل استان بیشترین 
رای را داش��ته باشد. فرض کنید نامزد »الف« 12 
درصد آرای ورامین و نامزد »ب« 50 درصد آرای 
ورامین را به دست آورده باشد و بقیه نامزد ها کمتر 
از 10 درصد آرا را کسب کرده باشند. طبق قانون 
فعلی نامزد »ب« وارد مجلس خواهد شد. در حالی 
که  بر اساس قانون جدید، هر 2 نفر برای ورود به 
مجلس باید به رأی کل استان چشم بدوزند. ممکن 
است نامزد »الف« به لطف رأی کل استان، نماینده 

مردم ورامین در مجلس شورای اسامی باشد!
اولین اش��کال این طرح، تحریک گس��ل  های 

قومیتی، مذهبی و سیاس��ی است. در استان   هایی 
که شکاف مذهبی و قومیتی وجود دارد این طرح، 
انتخابات را به بح��ران امنیتی و اجتماعی تبدیل 
می کند. برای مثال ش��هری با اکثریت اهل سنت 
در استانی با اکثریت ش��یعه در تمام دوره ها یک 
نماینده شیعه خواهد داشت یا برعکس در تعداد 
قابل توجهی از اس��تان ها، ش��هرهایی با اکثریت 
ش��یعه نمایندگان اهل س��نت خواهند داشت! یا 
در اس��تانی که اکثریت با ترک هاست، شهرهایی 
با اکثریت کرد به محل ش��کل   گیری شکاف ها و 
دوقطبی  های بسیار مضر تبدیل خواهد شد. نادیده 
گرفتن چنین مخاطرات روش��ن و خطرناکی که 
در حوزه  ه��ای پرتعدادی مصداق پیدا می کند، در 
طرح اس��تانی- شهرستانی ش��دن انتخابات واقعا 

تعجب برانگیز است!
طرح استانی- شهرس��تانی شدن انتخابات به 
احتمال زیاد به کاهش قابل توجه مشارکت مردمی 
در انتخابات منجر می شود، چراکه احساس عمومی 
درباره نقش مردم در اداره کش��ور کاهش و فاصله 
نمایندگان با توده  های مردم افزایش می یابد. نوعی 
احساس تحمیل تصمیم استان بر شهرستان بویژه 
در شهرهایی که اکثریت مردم شهرستان با استان 
تفاوت مذهبی یا سیاس��ی یا قومیتی دارند، مردم 
را نس��بت به صندوق  های رأی ناامید خواهد کرد. 
جمعیت بیش��تر، طبقه اجتماع��ی و دغدغه  های 
متفاوت مرکز اس��تان یا ش��هرهای بزرگ استان 
نقش آنه��ا را پررنگ      تر کرده و بالطبع نقش مردم 
در شهرس��تان ها و روستاها کمتر شده و طبیعتا 

مشارکت شان در انتخابات کاهش خواهد یافت. 
نکته دیگر اینکه استان ها در کشور ما، اختیارات 
مح��دود و خاصی دارند و اداره کش��ور به معنای 
سیاست  گذاری ها، برنامه  ریزی و تخصیص بودجه، 
تعیین کارگزاران و سایر تصمیمات کان کشور در 
تهران انجام می شود. در حقیقت مرزهای استانی 

از نظر اجتماعی و سیاس��ی و نیز نوع مسائل شان 
متمایز کننده مردم نیست، بنابراین منطقی نیست 
که مردم شهرس��تان اقلید در استان فارس درباره 
نماین��ده مردم ار با فاصل��ه چندصد کیلومتری 
تصمیم بگیرند! چرا که طبیعتا ش��ناخت کافی و 

دقیقی وجود ندارد! 
از سوی دیگر این طرح به ناسالم شدن فضای 
انتخابات، افزایش اثر پول و ابی گری  های سیاسی 
در س��طح اس��تان ها خواهد انجامید. رمزگشایی 
بازی  های سیاس��ی و مناسبات گروه ها برای مردم 
ممکن نیست و شفافیت عرصه انتخابات کاهش 

می یابد. 
حامیان طرح البته معتقد هستند با استانی- 
شهرستانی شدن انتخابات، توانمندی  های فردی و 
مسائل نمایندگان سطح بااتری پیدا خواهد کرد 
و مجلس به عنوان نه��اد قانونگذاری و نظارت بر 
دستگاه  های مختلف جایگاه واقعی خود را خواهد 
یافت. با این حال به نظر می رس��د هیچ تضمینی 
برای رسیدن به این هدف وجود ندارد. کافی است 
به س��طح دغدغه ه��ا و توانمندی  های نمایندگان 
تهران یا دیگر کانشهرها نگاهی بیندازیم! واقعیت 
این اس��ت که تغییر سطح مناسبات از شهرستان 
به استان، تضمین کننده بهبود عملکرد نمایندگان 
نیست و نباید به بهانه رفع یک مشکل، مشکات 
بزرگ تری را خلق کرد. به قول معروف برای درست 

کردن ابرو نباید چشم را کور کرد! 
همانطور که پیش تر گفته شد قانون انتخابات 
مجلس اشکاات اساسی دارد که باید آن را اصاح 
کرد. طرح  های جایگزین بسیار زیادی وجود ندارند 
و کارشناس��ان و نخبگان دلسوز برای این نواقص 
راهکارهای عملیاتی بس��یار دقیق و جامعی ارائه 
کرده اند که اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد، 
می توان با پرداختن به آنها از خسارت  های احتمالی 

بعدی جلوگیری کرد.

گزارشیادداشت امروز
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معرفی داوران مسابقه تبلیغات 
جشنواره فیلم فجر

داوران بخش مس��ابقه »تبلیغات سینمای 
ایران« معرفی ش��دند. به گزارش »وطن امروز«، 
علی نیک رفتار، آرش معیریان و احسان برآبادی 
آثار بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران را در 
جشنواره سی وهفتم داوری می کنند. این بخش 
که شامل عکس، پوستر و آنونس و تیزر است از 
سوی شورای برگزاری جشنواره در جهت اعتای 
سینمای ایران و ارتقای سطح کیفی تبلیغات و 
اطاع رس��انی در جشنواره گنجانده شده است. 
نیک رفتار، عکاس ده ها فیلم سینمایی از جمله 
»اینجا ب��دون من«، »یه حبه قن��د«، »راه آبی 
ابریش��م«، »بی پولی«، »کنعان« و... بوده است. 
همچنین آرش معیری��ان دیگر داور این بخش 
از جمل��ه کارگردان��ان و تدوینگران س��ینمای 
ایران اس��ت که دیپلم افتخ��ار بهترین آنونس 
فیلم را برای »به رنگ ارغوان« از بیست ونهمین 
جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است. احسان 
برآبادی سومین داور این بخش نیز طراح پوستر 
آثاری چ��ون »نگار«، »گذر موقت«، »آس��مان 
محبوب«، »اتوبوس ش��ب«، »طبل بزرگ زیر 
پای چپ« و »خواب سفید« بوده است. برآبادی 
برنده دیپلم افتخار بهترین پوس��تر برای فیلم 
»اینجا بدون من« )1390( اس��ت. او همچنین 
کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین بهترین پوستر 

برای فیلم »نگار« )1396( بود.

 5 قسمت از »مجردها«ی
 قاسم جعفری تصویربرداری شد

تاکن��ون ح��دود 5 قس��مت 
ب��ه  »مجرده��ا«  س��ریال  از 
کارگردان��ی قاس��م جعفری و 
تهیه کنندگی علی حجازی مهر 
تصویربرداری ش��ده است. به 
گزارش مهر، علی حجازی مهر، تهیه کننده سریال 
»مجرده��ا« درباره این مجموعه که این روزها به 
کارگردانی قاس��م جعفری در حال تصویربرداری 
اس��ت، گفت: هم اکن��ون تصویربرداری س��ریال 
»مجرده��ا« در ش��هرک راه آهن در ح��ال انجام 
اس��ت. وی درباره اینکه این س��ریال به عنوان اثر 
نوروزی شبکه 2 انتخاب می شود یا خیر؟ توضیح 
داد: ش��بکه 2 در این باره تصمیم گیرنده است. ما 
کار خود را انجام می دهیم و در نهایت شبکه است 
که تصمیم می گیرد چه کاری در چه زمانی پخش 
شود. تاکنون 5 قس��مت از سریال تصویربرداری 
شده و تدوین همزمان نیز در حال انجام است. این 
سریال 30 قسمت دارد. قاسم جعفری، کارگردان 
سریال هایی همچون »خط قرمز«، »کمکم کن« و 
»مسافری از هند« است که پس از سال ها دوباره 

به تلویزیون بازگشته است.

جریان شناسی قالب های شعر معاصر 
در »شب شعر« شبکه 4

برنامه »ش��ب  چهاردهمین 
ش��عر« به موضوع »ف��راز و 
ف��رود قال��ب هاي ش��عري 
)قصی��ده(« خواهد پرداخت. 
به گ��زارش »وط��ن امروز«، 
محمود اکرامي ف��ر در این برنامه میزبان دکتر 
بهرام پروین گنابادي نویسنده و استاد دانشگاه 
و مرتضي امیري اس��فندقه شاعر و پژوهشگر 
خواهد بود تا در ارتباط با فراز و فرودهای قالب 
قصیده در شعر فارس��ی صحبت کنند. مجله 
ادبی »ش��ب ش��عر« به تهیه کنندگی کورش 
انصاری، هر دوش��نبه ش��ب در حوزه ادبیات، 

ساعت 23 روی آنتن شبکه 4 می رود.

ممنوعیت تبلیغ کااهای خارجی 
دارای مشابه کاای ایرانی

طبق مصوبه مجلس تبلیغ کااهای خارجی 
دارای مشابه یا نمونه کاای ایرانی در صداوسیما، 
مطبوعات، تابلوهای ش��هری یا دیواری، وس��ایل 
حمل و نقل همگان��ی، اوراق چاپی، تلفن و فضای 
مجازی ممنوع ش��د و رسانه پخش کننده آگهی 
محکوم می ش��ود. به گزارش ف��ارس، نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��امی در جلس��ه علنی روز 
گذشته پارلمان در جریان بررسی طرح حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 
از کاای ایران��ی، با ماده »19« این طرح موافقت 
کردند. براس��اس ماده »19« این طرح به منظور 
حمایت از کاای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ 
کااهای خارجی دارای مش��ابه ی��ا نمونه کاای 
ایرانی در صداو سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری 
یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، 
تلفن و فضای مجازی ممنوع و رسانه پخش کننده 
آگه��ی هر یک به جزای نقدی مع��ادل 10 برابر 

قرارداد پخش آگهی، محکوم می شوند.

پایان زودهنگام اجرای موفق 
»پیام دهکردی« در »شب تئاتر«

»پیام دهکردی« مجری برنامه »شب تئاتر« 
شبکه 4 سیما از اجرای این برنامه خداحافظی 
کرد تا موفق ترین برنامه تئاتری سال های اخیر 
خیلی زود به کار خود پای��ان دهد. به گزارش 
»وطن امروز«، در ش��رایطی که برنامه »ش��ب 
تئاتر« با اج��رای پیام دهکردی و س��ردبیری 
محراب محمدزاده با حفظ رویکرد انتقادی خود 
نسبت به فضای تئاتر کشور توانسته بود بخوبی 
در می��ان اهالی تئاتر جای خود را باز کند و به 
یکی از برنامه های جریان ساز تاریخ تلویزیون در 
حوزه تئاتر و مسائل مرتبط با آن تبدیل شود، به 
یک باره در تیم تولید و اجرای خود دستخوش 
تغییر ش��ده اس��ت. برنام��ه ای ک��ه از همان 
قس��مت های اول با اعتراض به تئاتر اکچری 
تبدیل به برنامه ای پربحث و پربازخورد ش��د و 
به نظر می رس��د این تغییر در تیم تولید آن و 
خداحافظی پیام دهکردی و محراب محمدزاده 
از شب تئاتر نشانه عاقه مدیران رسانه ملی به 
بازگشت این برنامه به مسیر برنامه های تئاتری 
پیشین رسانه ملی باشد. برنامه هایی که بیشتر 
س��عی در جلب نظر گروه محدودی از اهالی و 

محافل تئاتر کشور دارند!

چاپ نودویکم »دختر شینا« 
در بازار کتاب

کتاب »دختر ش��ینا« خاطرات 
قدم خیر محمدی کنعان از زندگی 
مشترک با همسر شهیدش، 
ابراهیمی هژیر  ح��اج  س��تار 
همچنان با استقبال مخاطبان 
روبه رو است به طوری که این روزها چاپ نود و 
یکم آن روانه بازار کتاب شده است. به گزارش 
فارس، کتاب »دختر شینا« خاطرات قدم خیر 
محمدی کنعان از زندگی مش��ترک با همسر 
شهیدش، حاج س��تار ابراهیمی هژیر همچنان 
با اس��تقبال مخاطبان روبه رو اس��ت به طوری 
که ای��ن روزها چاپ هشتادوهش��تم آن روانه 
بازار کتاب شده اس��ت. بهناز ضرابی زاده از دل 
خاط��رات قدم خیر محمدی کنعان از همس��ر 
ش��هیدش، حاج س��تار ابراهیمی هژیر کتابی 
نگاشت با عنوان دختر شینا که مورد تحسین 
خاص و عام قرار گرفته است. دختر شینا روایت 
زندگی دختری است که پدر و مادرش به خاطر 
حفظ اعتقادات شان او را به کاس های مختلط 
مدارس قبل از انقاب نفرستادند. دختری که 
چون مدرسه نرفت، بی سواد بود اما باور و ایمان 
باثباتی داش��ت. دختری که آنقدر می ایس��تد، 
می افتد و دوباره برمی خیزد تا جنگ را تحقیر 
کن��د و به همه نش��ان دهد که جه��اد واقعی 
زن، ت��اش در جهت تربیت درس��ت فرزندان 
و حمایت از همس��ر در راه مبارزه با دش��منان 
دین و کشورش است. دختر شینا در 19 فصل 
روایت شده است که از دوران کودکی قدم خیر 
آغاز می شود؛ از زمانی که نامش را به خاطر قدم 
خوشی که داشت »قدم خیر« گذاشتند تا زمانی 
که حماسه زندگی اش را در پشت جبهه ها رقم 
زد و نامش به عنوان همس��ر شهید حاج ستار 

ابراهیمی هژیر در تاریخ این کشور ماندگار شد.

»آکوامن« پرفروش ترین فیلم 
تاریخ DC شد

»آکوامن« بعد از کسب 12/4 
ب��ازار  در ۷9  دار  میلی��ون 
بین الملل��ی در روز جمعه به 
رقم ف��روش 649/3 میلیون 
دار در آن سوی مرزها دست 
یافت و بدین ترتیب به پرفروش ترین فیلم تاریخ 
DC تبدیل شد. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، 
فیلم ابرقهرمانی »آکوامن« سال جدید میادی را 
نیز با صدرنش��ینی در گیشه داخلی آمریکا آغاز 
کرده و برآورد می شود فروش پایان هفته اش در 
گیشه داخلی آمریکا به 30 میلیون و 500 هزار 
دار برس��د و برای سومین هفته پیاپی در راس 
گیش��ه قرار بگیرد. اما اتفاق مهم برای این فیلم 
ماجراجویانه با شرکت جیسون ماموا زمانی رقم 
خورد که فیلم بعد از کسب 12/4 میلیون دار در 
۷9 بازار بین المللی در روز جمعه به رقم فروش 
649/3 میلیون دار در آن س��وی مرزها دست 
یافت و بدین ترتیب به پرفروش ترین فیلم تاریخ 
کمپانی DC )دنیای سینمایی DC به مجموعه 
فیلم  های ابرقهرمانی آمریکایی که در یک دنیای 
مشترک واقع شده  اند و بر اساس شخصیت های 
دی سی کامیکس ساخته شده اند، گفته می شود( 
در بازارهای بین المللی تبدیل ش��د. این رکورد 
پیش از این از آن »شوالیه تاریکی برمی خیزد« 

ساخته کریستوفر نوان بود.

محسن شهمیرزادی: نشست خبری سریال 
مینو، صبح روز گذشته با حضور  امیرمهدی 
پوروزی��ری )کارگ��ردان(، مه��دی همایونفر 
)تهیه کننده(، عباس غزالی )بازیگر(، سلمان 
فرخنده )نویس��نده و بازیگر(، مهدیه نساج 
)بازیگر( و... در سازمان هنری- رسانه ای اوج 
برگزار شد. به گزارش »وطن امروز«، مهدی 
همایونفر، تهیه کننده این سریال درباره تجربه 
س��اخت س��ریال مینو اظهار داشت: دوست 
داش��تم ی��ک درام عاش��قانه درب��اره جنگ 
بس��ازیم. جنگ فضایی مردانه داشت و زنان 
به ندرت در آن حضور داشتند،  تنها استثنای 
آن به زمان هجوم ارتش بعث به خرمش��هر 
بازمی گردد. در آن زمان هنوز زن ها در شهر 
حضور داش��تند. حادثه بزرگ��ی که در چند 
ماه ابتدایی جن��گ رخ داد، این بود که بنای 
مردم بر تخلیه شهر نبود و تاش می کردند 
با امکانات محدود خود در مقابل هجوم ارتش 

بعث بایستند. این بهانه ای بود که نقش برجسته زنان 
در س��ال های دفاع مقدس را محور کار قرار دهیم و 
س��ریال را بسازیم. وی همچنین در پاسخ به سوالی 
مبن��ی بر بودج��ه 10 میلیاردی این س��ریال، آن را 
تکذیب و بودجه این سریال را حدود 4 میلیارد تومان 

اعام کرد. 
خط های فرضی را کنار زدیم ■

پوروزی��ری، کارگردان این اثر نی��ز درباره ایده 
ساخت مینو گفت: طرح اولیه این سریال شبیه یک 
مستند بود و فضای مستندگونه در آن پررنگ بود. 
پس از جلس��اتی که با آقای همایونفر داشتیم، به 
این نتیجه رسیدیم یک داستان عاشقانه با حضور 
خانواده ه��ا و با محوریت انس��ان هایی که کمتر به 
آنها پرداخته شده، بس��ازیم. ساخت سریال درباره 
یک ش��هر جنگی و مردمی که می خواهند در آن 
زندگ��ی کنند و آنچه دارند را حفظ کنند، بس��یار 

جذاب بود. به همین دلیل س��راغ چنین سوژ ه ای 
رفتیم. وی درباره تغییر نام این س��ریال به »مینو« 
عنوان کرد: س��ریال ابتدا »آش��وب« نام داشت اما 
چون س��ریال دیگری با همین نام وجود داشت نام 
آن را ب��ه »مینو« تغییر دادیم. در بخش دیگری از 
این نشس��ت پوروزیری درب��اره برخی ویژگی های 
این سریال که به ظاهر با خطوط قرمز صداوسیما 
همخوانی نداشت، اظهار داشت: تصویر واقعی تر از 
مردم برای خودش��ان دلنشین است. گاهی به من 
می گفتند فان کار ممنوعیت تلویزیون اس��ت اما 
خودم در این جامعه زندگی می کنم و می دانم چه 
چیزی خط قرمز است. در واقع ما در این کار نشان 
دادیم چه چیزی خط قرمز است و چه چیزی خط 
فرضی است. این کارگردان درباره ممیزی در نگارش 
فیلمنامه س��ریال نیز عنوان کرد: دوس��تان ما در 
سازمان اوج واقعا محدودیتی برای ما ایجاد نکردند 

البته بخش��ی از ممیزی نش��دن کار به پافشاری و 
ایس��تادگی فیلمس��از نیز برمی گردد. وی در ادامه 
نشس��ت درباره نظرسنجی سازمان صداوسیما که 
سریال مینو در آن رتبه دوم را به دست آورده است، 
گفت: به نظرم باید این نظرسنجی وسعت بیشتری 
داشته باشد و از مردم  بیشتری در آن استفاده کنند 
اما در کل درباره اینکه سریال ما رتبه دوم و سریال 
دیگری رتبه اول را به  دست آورده است، باید بگویم 
نمی توان یک س��ریال با هزینه 5 میلی��اردی را با 

سریال 15 میلیاردی مقایسه کرد. 
ساخت تمام سریال در یک خیابان 100 متری ■

س��لمان فرخنده، بازیگر و نویسنده این سریال 
نیز با بیان دشواری های ساخت مینو اظهار داشت: 
کار ما ج��دا از اینکه یک مجموعه تلویزیونی با ژانر 
دفاع مقدس بود، ساختش شهامتی می خواست که 
از عهده کمتر کس��ی برمی آمد، چرا که شیوه کاری 

ما بس��یار متفاوت تر از آن چیزی اس��ت که 
در مابق��ی آثار دیده ایم. اینکه بدانیم در یک 
خیاب��ان 100 متری کار می کنیم و کل کار 
را در یک خیابان می بندیم، بس��یار شهامت 
می خواهد. همچنین، خاق دوس��ت، مدیر 
تصویرب��رداری درب��اره هم��کاری ب��ا گروه 
سریال سازی »مینو« گفت: از تمام دوستان 
مقابل دوربین و پشت دوربین تشکر می کنم. 
کار در سریال های جنگی دست تصویربردار 
را باز می گ��ذارد؛ در »مینو« محدودیت های 
بسیاری در این زمینه وجود داشت ولی بعید 

می دانم تا اان کسی متوجه شده باشد.
مینو دنبال بازیگر اینستاگرامی نبود! ■

عباس غزالی نیز در این نشس��ت درباره 
این سریال گفت: این کار فیلمنامه پرکششی 
داش��ت و از معدود س��ریال هایی ب��ود که از 
قس��مت اول قصه آن شروع می شد و نیازی 
نبود چند قسمت بگذرد تا با قصه و اتفاقات 
مواجه ش��ویم. وی درباره ویژگی خاص این سریال و 
عواملش اظهار داشت: سریال مینو خیلی از کارهایی 
را که متاسفانه بقیه سریال ها انجام می دهند را نکرده 
و نمی کند. به عنوان مثال هفته ای 10 میلیون خرج 
نک��رده  تا صحنه های��ی از آن را در فض��ای مجازی 
وای��رال کند. س��ریال مینو برای انتخ��اب بازیگر به 
فالوئر بازیگرها نگاه نکرد ولی متاسفانه بسیاری این 
کار را انجام می دهند. متاسفانه این دوستان با چنین 
اقدامات��ی در حال ضرب��ه زدن به کلیت فرهنگ ما 
هستند. وی ادامه داد: متاسفم که باید بگویم در حال 
حاضر این معیار شده اس��ت که اگر 200 صحنه از 
سریالی در فضای مجازی وایرال شود، سریال خوبی 
است. خوشبختانه گروه سازنده مینو اصا این موارد را 
قبول ندارد و دنبال آن نرفته است. امیدوارم دوستان 
دیگر نیز به این موضوعات بی توجه شوند و کیفیت 

خوب را جایگزین اتفاقات دیگر کنند.

مهدی یراحی، خواننده موسیقی 
پ��اپ کش��ورمان ک��ه پ��س از 
حاش��یه های انتش��ار آخرین اثرش با عنوان »پاره 
سنگ« در حاشیه یکی از کنسرت های خود گفته 
بود: »البته خودم هم نمی دانم ممنوع الکار هس��تم 
یا نه. هرچند کار بدی نکردم که ممنوعیت شامل 
حال من شود.«، در یک برنامه رادیویی اشتباه خود 
را پذیرفت. به گزارش فارس، وی که میهمان برنامه 

رادیویی »ته��ران من« بود، درب��اره تفاوت کلیپ 
مجوز گرفته با آنچه پخش شده است، ضمن صحه 
گذاشتن بر این موضوع گفت: یکی از رسالت های 
بزرگ هنر � در صورت حس��ن نیت مس��ؤوان و 

هنرمندان � ایجاد تعامل و تقارب میان خواسته های 
جامعه و سیاستمداران است. اما برخی جریان های 
صاحب قدرت مقابل هنرمن��دان جبهه دارند و با 
هر ابراز نظر غیرموافق شان، مخالف هستند. حتی 

دروغ هایی به ما نسبت دادند مانند � خدای ناکرده 
� توهین به ش��هدا که اصا چنی��ن چیزی نبوده 
اس��ت. من در این مورد تا حدی شیطنت کردم و 
هر تصمیمی که ارش��اد بگیرد،  کاماً می پذیرم. تا 
امروز قانونمند کار کرده ام و همیشه هم سرم مقابل 
قانون پایین است. فکر می کنم وزارت ارشاد حکم 
پدر معنوی همه هنرمندان را دارد،  بنابراین باید با 

آن تعامل بیشتر داشته باشیم.

امیر پوروزیری، کارگردان س��ریال تلویزیونی 
»مینو« در پاسخ به سوال خبرنگار »وطن امروز« 
در رابطه با اینکه مهم ترین چالش ساخت سریال 
دفاع مقدسی از منظر وی چیست، اظهار داشت: 
ساختن س��ریال دفاع مقدسی اصوا پر از چالش 
اس��ت؛ از زمانی که می خواهید ایده پردازی کنید 
و قصه    اش را بنویسید. چون نوعی مستندنگاری 
و مس��تندگویی در این حوزه باب شده است. هم 
سفارش دهندگان و هم کسانی که در جنگ حضور 
داشتند این گونه روایت را بیشتر می پسندند. یعنی 
ما وقتی به قصه  های دفاع مقدس می رسیم تعداد 
زیادی متولی هس��تند و منی که چندین س��ال 
اس��ت در حوزه دفاع مقدس کار کرده ام، می دانم 
که  همی��ن متولیان هم همه حرف ش��ان با هم 
یکی نیست. وقتی شما درباره یک حادثه جنگی 
در ی��ک موقعیت که چند نف��ر هم با هم حضور 
دارند، س��وال کنید هر کدام روایت مخصوص به 
خود را دارند و هر کدام هم از تو انتظار دارند که 
روایت تو مطابق با چیزهایی باش��د که آنها دیده 
و باور دارند. این مس��تندنگاری و مستندگونگی 

فیلم  ه��ای دفاع مقدس به نظر م��ن بزرگ ترین 
چالش در مواجهه با سینمای دفاع مقدس است، 
عاوه بر اینکه بسیاری از فیلم  های ما هم عمدتا 
رئالیستی هس��تند و قصه و تخیل در آنها جایی 
ندارد. بنابراین وقتی داریم فیلم می سازیم و قصه 
می گوییم باید وارد عرصه تخیل شویم و ورود به 
حوزه تخیل چالش ساز است و بسیاری از مسائل 
را در پی دارد، چراکه این عقیده وجود دارد این 
حیطه، حیطه مقدسی است که نباید درباره آن 
خیال پردازی شود. درصورتی که شما وقتی دارید 
قصه می گویید قس��مت زیادی از خیال پردازی 
شما بر اساس بس��یاری از واقعیت ها است. مثا 
در زمانی که حمله به خرمش��هر آغاز می شود، 

بچه   هایی که در حال دفاع هس��تند و زخمی ها 
را مداوا می کنند، در مس��جد جامع خرمش��هر 
جمع ش��ده   اند. واقعا برای ما بس��یار سخت بود 
پاس��خگویی به اینکه چرا یک قصه عاش��قانه را 
داریم به مس��جد جامع خرمش��هر می کشانیم. 
قطعا پیش می آمد دوستی بیاید و بگوید من در 
تمام آن ایام در مسجد جامع بودم و هیچ کدام از 
این اتفاقاتی را که در فیلم مطرح شده به چشم 
ندیدم. من خواس��تم یک ق��دم جلوتر بروم و به 
عرصه قصه گویی همراه با تخیل نزدیک شوم تا 
چالش کمت��ری درباره تعهد به عین واقعیت به 
وجود بیاید و درصدد پایه  گذاری نوعی قصه گویی 
جدید در ادبیات سینمایی دفاع مقدس بودم. وی 
همچنین درباره احتمال ساخت فصل دوم مینو 
نیز اظهار داشت: این مس��اله در جریان است و 
احتمال ساخته ش��دنش وجود دارد. صحبت ها 
انجام ش��ده و متن فیلمنامه نیز نگاش��ته شده 
اس��ت. ما امید به ساخت آن داریم، اجازه بدهید 
به انتهای این فصل برسیم و ببینیم که به فصل 

دومی احتیاج دارد یا خیر؟

جشنواره فجر
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محمدقائ�م  خان�ی: در ن��گاه اول، 
»دست خون« مثنوی فتنه است و 
در حال موضع گیری در قبال ماجرای س��ال 88، که 
هس��ت اما حاا که به ظاهر آن روزها گذشته و دیگر 
کسی )جز اندکی( حرفی از آن روزها به میان نمی آورد، 
زمانه دس��ت خون گذش��ته و حرفش تمام شده؟ نه، 
»دس��ت خون« هنوز معاصر ماست؛ چون ما هنوز در 
شهر زندگی می کنیم و دست خون، مثنوی شهر است:

شهر در خواب است و من بیدار  
کودکم با خنده خوابیده است  
دفترم از گریه ها خیس است  

ماه بر تاریخ، تابیده است  
این شهر کدام شهر است؟ بر کجا بنا شده؟ به 
چه تکیه دارد؟ چه کسی آن را به ما معرفی کرده؟ 
این شهر تجسد ایران فرهنگی است؛ این شهر اواً 
ایرانی و ثانیاً فرهنگی اس��ت. ب��ر بنیادی از ذهن 
مخصوص ما و به قول خود کتاب، بر بنیانی از رؤیا:

سروها با او که بالیدند 
نام ایران بر زبان افتاد 

از جوانان عجم شوری  
جاودانه در جهان افتاد  
غیرت اقبال اهوری  

در رگ ایرانیان پیدا  
کرد و ترک و فارس در یک صف  

لشکر رویین تن رؤیا  

ای��ن ش��هر را رویین تن��ان س��اخته اند که 
رؤی��ای بهشتی ش��ان، رویین تن ش��ان ک��رده و 
آسیب ناپذیرشان ساخته است و این شهر را چه 
کسی اول بار به ما شناسانده؟ اقبال اهوری. اقبال 
حق بزرگی بر معاصران جهان اسام و ایران دارد 
و یکی از معماران اصلی ایران جدید هس��ت؛ هر 
چند به ظاهر در تشکیل پاکستان نقش داشته، 
ولی ایرانی که شاعر از آن سخن می گوید، ایرانی 
جدا از افغانس��تان و پاکستان نیست، حتی جدا 

از هند و ترکیه هم نیس��ت؛ 
ایران فرهنگی اقبال است که 
آرزو داشت شوری در جوانان 
عجم بیفتد و گره بسته تجدد 
و سنت، باز شود. انقاب سال 
5۷، همان ش��وری ب��ود که 
اقبال انتظارش را می کش��ید. 
این ش��ور »ای��ران« را بر پایه 
رؤیا ساخت، نه چونان پهلوی 
لش��کری از ساح. ش��اعر از 
ش��هری صحبت می کند که 
س��ال 135۷ س��اخته شده 

اس��ت. هر چند قبل از آن هم جس��دی داشته 
و خاکی اش��غال کرده بوده، ولی هنوز »ش��هر« 
نش��ده بوده است. ش��هر زمانی ساخته می شود 
که عنصری غیرزمینی زیربنای آن را گذاش��ته 
باشد. از این روس��ت که تا پیش از انقاب سال 
5۷، نمی توان ایران را دارای شهر مدرن دانست. 
ته��ران بود، اصفه��ان تغییر کرده بود، مش��هد 
دیگر مش��هد پیش از قاجار نبود، تبریز پر بود از 
کارخان��ه و نهاد جدید و...  اما در ایران ش��هری 
نبود. ش��هر در س��ال 5۷ ساخته 
ش��د، وقتی ک��ه خون های پاکی 
سنگ بنای معاصر بودن ایرانیان 

را گذاشتند: 
بیل بر دوش شهیدی نو 
آب را اینجا شهید آورد  

سقف را اینجا شهیدی ساخت  
دای* را باا شهید آورد  

این تازه شروع روایت مؤدب از 
شهر پس از انقاب است. او نگران 
شهر خفته است: »شهر در خواب 
اس��ت و من بیدار« اما این خواب 

از چه زمانی آغاز ش��ده است؟ از زمانی که روح 
اقبالی شهر به آسمان پرواز کرد و جسم جدید، 
منش��أ زنده بودن خویش را از دست داد، البته 
آن روح کامل جدا نشد که در آن صورت، شهر 
می مرد. اما ش��هر خوابیده و همین، کورس��وی 
امی��دی را برای بیداری در دل ش��اعر زنده نگه 
می دارد. چه کس��ی قرار اس��ت ش��هر را بیدار 
کند؟ چه کس��ی می تواند ش��هر را بیدار کند؟ 
ش��اعر می داند ش��هر چه زمانی خوابیده، وقتی 
 که روح��ی که در انق��اب دمیده ب��ود، تن را 

رها کرده: 
جاده با مسجد تصادف کرد  

توسعه، سازندگی، عمران  
ریش هایی شعله ور، منفور  

ریش هایی در تنور نان  
اما شاعر از پس این ریش ها بر نمی آید. شاعر 
در برابر این ریش ها، هیچ ساحی برای زنده کردن 
شهر ندارد. این زنگی های مست که تیغ سازندگی 
در دست می چرخانند و نعره می کشند، هیچ سری 
و هیچ قلمی را که بیدارگر شهر باشد، نمی خواهند. 
اما ش��اعر شهرش را می س��راید تا ااقل در شعر، 
امیدی به زنده ش��دن شهر باقی بماند و این شعر 
دست به دس��ت ش��ود تا رؤیا نمیرد، تا باز شوری 

اقبالی در رگ های جوانان عجم بیفتد.
* دای: هر چینه و طبقه از دیوار گلی

یادداشتی بر مجموعه شعر »دست خون« سروده »علی محمد مؤدب«
دست خونی، شهر خوابیده

یادداشت

موسیقی

گزارش »وطن امروز« از نشست رسانه ای عوامل سریال تلویزیونی »مینو«

درام عاشقانه جنگ

سینمای جهان

سعی داشتم کاراکتر مینو بکر باشدخیال پردازی، بزرگ ترین چالش در مواجهه با سینمای دفاع مقدس است
مهدیه نساج، بازیگر نقش اول 
س��ریال »مینو« نیز در پاسخ 
ب��ه س��وال خبرن��گار »وطن 
امروز« مبنی بر اینکه آیا درباره 
ش��خصیت  های قهرم��ان زن 
در دفاع مقدس مطالعه داش��ته و از ویژگی  های 
دراماتی��ک و جذاب آنه��ا در کاراکتر خود بهره 
برده است، گفت: بله! در این باره تحقیق کرده ام 
و هر بازیگری بخواهد نقشی را در جغرافیا و زمان 
متفاوت بر عهده بگیرد بای��د درباره آن تحقیق 
جامعی داش��ته باش��د. ما باید چیزهای دقیقی 
درباره آن دوره بدانیم تا بتوانیم آن را به خودمان 
نزدیک کنیم. من کتاب، فیلم، مستند و هر چیزی 
را که به دستم رسید و توانستم به دست بیاورم 
در این حوزه مورد توجه قرار دادم. بعد از آن بود 
که روی کاراکتر »مینو« تمرکز کردم. اما درباره 
اینکه آیا از کاراکتری در تاریخ دفاع مقدس برای 
این نقش الهام گرفته باشم، خیر. هیچ اقتباس و 
الهامی از شخصیت  های زن دفاع مقدس نگرفتم و 

سعی کردم کاراکتر مینو بکر باشد.

پاسخ مهدی یراحی به حاشیه انتشار یک کلیپ:
شیطنت کردم و تصمیم ارشاد را می پذیرم

تلویزیون

کتاب
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کی روش: هزار درصد توان مان را 
می گذاریم

س��رمربی تیم مل��ی فوتب��ال ایران ب��ا ابراز 
امیدواری از اینکه تیمش بتواند هفدهمین دوره 
رقابت های جام ملت های آسیا را با پیروزی برابر 
یمن آغاز کند، گفت: تمام تمرکز ما روی پیروزی 
در نخستین  بازی اس��ت. کارلوس کی روش در 
نشس��ت خبری قبل از دیدار برابر یمن که عصر 
روز یکشنبه در س��الن کنفرانس ورزشگاه »بن 
زاید« ش��هر ابوظبی برگزار شد، ضمن بیان این 
مطل��ب افزود: تمرکزمان روی دیدار اول اس��ت 
و به فکر نخس��تین پیروزی هس��تیم. کارلوس 
کی روش درباره اهمیت برد ایران در بازی نخست 
مقابل یمن گفت: نه تنها به یمن فکر می کنیم، 
بلک��ه فقط و فقط به این ب��ازی فکر می کنیم و 
هدف��ی جز ب��رد مقابل یمن نداری��م. کی روش 
درباره شگفتی س��ازان احتمالی هفدهمین دوره 
رقابت های ج��ام ملت های آس��یا تصریح کرد: 
مطمئنا مدعیان اصلی ژاپن و کره جنوبی هستند 
که سرمایه گذاری های بزرگی را انجام داده اند. آنها 
در 40 سال اخیر بازیکن سازی خوبی داشته اند. 
این تیم ها در کنار استرالیا مدعیان اصلی هستند. 
به نظرم 21 تی��م دیگر با رویای قهرمانی پیش 
می روند. تیم هایی نظیر ایران، عربس��تان، چین، 
قط��ر و... ب��رای رس��یدن به هدف ش��ان تاش 
می کنند تا به خانواده طایی نزدیک شوند. البته 
تیم ملی ایران ه��زار درصد توان خودش را برای 

موفقیت می گذارد تا نتیجه بگیرد. 

شکست سنگین تایلند برابر هند
تیم ملی فوتبال هند موفق شد در نخستین 
دی��دار خود در رقابت های جام  ملت های فوتبال 
آسیا پیروزی پرگلی مقابل تایلند به دست آورد. 
در ادامه رقابت های فوتبال جام ملت های 2019 
آس��یا در امارات، هند در ورزش��گاه »آل نهیان« 
ابوظب��ی به مصاف تایلند رف��ت و با نتیجه 4 بر 
یک پیروز ش��د. گل های این بازی را چتری )26 
و 47( تاپ��ا )68( و الپخلوئا )80( برای هند به 
ثمر رس��اندند و تک گل تایلند توس��ط دانگدا 
در دقیقه 33  زده ش��د. هندی ه��ا در این بازی 
عملکرد درخشانی داشتند و با انجام بازی منظم 
و پاس��کاری های کم نقص تایلند را مقهور خود 
کردند و بازی قدرتمندانه ای را از خود به نمایش 
گذاشتند. در این گروه امارات و بحرین به تساوی 

یک - یک رسیده بودند.

نخستین اتفاق عجیب جهان فوتبال 
در سال ۲۰۱۹

در دیدار تیم های چس��ترفیلد و ابسفلیت 
یونایتد اتفاق های باورنکردنی رخ داد که به نفع 
میزبان تمام شد. در جهان فوتبال، داستان های 
باورنکردنی وجود دارد و ش��نبه یکی از آنها در 
دیدار چس��ترفیلد و ابسفلیت یونایتد از دسته 
پنجم فوتبال انگلیس رخ داد؛ اتفاقی که پنجم 
ژانویه در فوتبال انگلیس افتاد شبیه فیلم های 
هالی��وودی بود و با یک پای��ان غیرقابل انتظار 

همراه شد.
ابس��فلیت در حالی که 30 دقیقه به پایان 
بازی باقی مانده بود با 3 گل از میزبانش پیش 
بود. با این حال چس��ترفیلد توانس��ت به بازی 
برگ��ردد. دنتون و فورتون بازی را 3 بر2 کردند 
اما به نظر می رسید آنها شکست را پذیرفته اند. 
در چنین ش��رایطی ویل اوانز با یک ضربه سر 
فراموش نشدنی بازی را در دقیقه 9۵ به تساوی 

کشاند.
گل ای��ن بازیک��ن به نظر می رس��ید برای 
تساوی کافی باشد اما در حمله بعدی بورتون، 
دروازه بان میزبان خطا کرد و داور عاوه بر اینکه 
یک ضربه پنالتی به نفع ابسفلیت اعام کرد به 
او کارت قرمز هم نشان داد. بورتون مجبور شد 
زمین بازی را ترک کند. از طرفی چس��ترفیلد 
تمام تعویض هایش را انجام داده بود و به همین 
خاطر اوانز به عنوان دروازه بان درون دروازه قرار 
گرفت تا ضربه پنالتی زده شود. این اتفاق ضربه 
 سختی برای میزبان بود که توانسته بود نتیجه
3 بر صفر را جبران کند. با این حال اوانز در کمال 
شگفتی پنالتی را مهار کرد و به قهرمان تیمش 
 تبدیل شد. بدون شک این اتفاق، هدیه بزرگ
»Reyes Magos« به چس��ترفیلد بود که از 

طریق اوانز به آنها داده شد.
Reyes Magos یا 3 ُمغ،  3 شاه، 3 پادشاه 

مقدس یا  3 فرزانه به 3 اندیشمند ایرانی گفته 
می شود که با علم ستاره شناسی، میاد حضرت 
مسیح را دریافتند و از شرق به سوی بیت لحم 
حرکت کردند تا پس از تولد حضرت عیسی)ع( 
برای گرامیداشت او هدایایی همچون طا، عود 
و صمغ به او اهدا کنند. در دانشنامه بریتانیکا نام 
آنها به عنوان پادشاه پارسیان، پادشاه هندیان و 
پادشاه عرب ها آورده شده ولی مسیحیان سوریه 
نام های سه ُمغ را لرونداد، گشناساف و هرمیزداز 
می دانند. این نام ها که بیشتر به نام های پارسی 
ش��بیه است احتمال صحت بیش��تری دارد. با 
گذش��ت زمان کش��ورهای کاتولیک این روز را 
 Reyes جشن گرفتند )ششم ژانویه(. نام کنونی
Magos، ملچور، گاس��پار و بالتاس��ار اس��ت. 

در ح��ال  حاضر در کش��ورهای کوبا، مکزیک، 
پورتوریکو، دومینیکن، پاراگوئه، اروگوئه، کلمبیا، 
ونزوئا و  اسپانیا ششم ژانویه را جشن می گیرند. 
در  اسپانیا از قرن 19 این شب به جشن کودکان 

تبدیل شد و آنها هدیه هایی دریافت می کنند. 

شوک اول به جام
شکست مدافع عنوان قهرمانی

در نخستین گام

تیم ملی فوتبال استرالیا در نخستین دیدار 
خود در جام ملت های آس��یا برابر اردن با یک 

گل شکست خورد.
تی��م مل��ی فوتب��ال اس��ترالیا و اردن در 
نخستین دیدار خودشان در جام ملت های آسیا 
براب��ر هم به میدان رفتند که اردنی ها برخاف 
انتظار بازی بهتری برابر مدافع عنوان قهرمانی 

به نمایش گذاشتند.
در دقیقه 26 »اناس بنی یاسین« موفق شد با 
ضربه سر به زیبایی دروازه »متئو رایان« را باز کند 
ت��ا اردن در نهایت تعجب پیش بیفتد. در ادامه 
اردنی ها می توانستند حتی به گل دوم نیز دست 
یابن��د ولی ضربه »بها عبدالرحم��ان« به دیرک 

دروازه اصابت کرد تا اختاف به 2 گل نرسد.
در آغ��از نیم��ه دوم »ریدس��ون« به جای 
»گرانت« به زمین بازی آمد تا آهنگ تیم ملی 
استرالیا هجومی تر از قبل شود. با این حال دفاع 
متمرکز و منطقی اردنی ها اجازه نزدیک شدن 

استرالیایی ها به دروازه »عامر شفیع« را نداد.
در دقیقه 72 ارس��ال »عزی��ز بهیچ« روی 
دروازه اردن نزدیک بود با غفلت مدافعان اردنی 
به گل تس��اوی بخش استرالیا تبدیل شود که 
با هوشیاری ش��فیع این فرصت نیز برای تیم 

استرالیا از دست رفت.
در ادامه اس��ترالیا توانست به گل برسد ولی 
داور بدرس��تی این گل را مردود اعام کرد. یک 
دقیقه بعد هم »یوسف راشده« با شوتی سنگین 
روی دروازه استرالیا خطرساز شد که رایان این 

توپ را مهار کرد.
در نهایت این دی��دار با برتری یک بر صفر 

اردن برابر استرالیا به پایان رسید. 

گزارش اخبار

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین  دیدار خود در 
جام ملت های آسیا 2019 امروز مقابل تیم یمن قرار 

می گیرد.
تیم ملی ایران امروز از س��اعت 19:30 در ابوظبی 
امارات ب��ه مصاف تیم یمن خواهد رفت. نخس��تین 
مس��ابقه مقابل ضعیف ترین تیم گروه شرایط خاصی 
را رقم زده اس��ت. در حالی که بسیاری از کارشناسان 
فوتبال آس��یا تیم مل��ی را یکی از مدعی��ان قهرمانی 
می دانند اما کی روش می گوید فینال برای ما دیدار با 
یمن است! به هر حال سرمربی حرفه ای مثل کی روش 
ش��اید با این تاکتیک می خواهد فشار روانی انتظارات 
زیاد را از روی ملی پوش��ان کم کن��د. یادمان نرود در 
آستانه جام جهانی برخی منتقدان از کیسه گل شدن 
ایران مقابل اس��پانیا و پرتغال صحبت می کردند ولی 
آن زم��ان هم کی روش طور دیگ��ری حرف زد. یمن 
روی کاغذ ضعیف ترین تیم گروه محسوب می شود اما 
جذابیت فوتبال به غیرقابل پیش بینی بودنش است و 
هیچ حریفی را نباید دست کم گرفت. هر چند برخی 
یمن را کلید صدرنشینی گروه می دانند و می گویند در 
صورت پیروزی پرگل مقابل یمن صدرنشینی ایران به 
نوعی تضمین می شود، با این حال نخستین  مسابقه 
در هر تورنمنتی دش��وارترین مس��ابقه هم محسوب 
می شود. جوانان ایران زمین که چند ماه پیش مقابل 
س��تارگان درجه اول دنیا در جام جهانی قرار گرفتند 
حاا باید به مصاف حریفی ناشناخته و گمنام بروند. 
ش��اید برخی تصور کنند مساوی گرفتن و حتی کم 
گل خوردن برای یمنی ها یک موفقیت مقابل تیم اول 
آس��یا محسوب شود اما اگر به تاریخچه دیدارهای دو 
تیم نگاه کنیم متوجه می شویم یمن می تواند حریفی 
چغر برای تیم ملی محسوب شود حتی اگر یمنی ها در 
عرصه فوتبال آسیا یک تیم درجه سوم محسوب شوند. 
آخرین دیدار ایران با یمن در مسابقات غرب آسیا در 
2۵ آذر 1391 بود. 6 س��ال پیش با کاپیتانی مهرداد 
اوادی فقید و ترکیب جوان مقابل یمن 2 بر یک پیروز 
ش��دیم. در آن زمان هم کی روش هدایت تیم ملی را 
برعهده داشت. امید نظری و یعقوب کریمی گل های 
تیم مل��ی را در آن دیدار زدن��د. در این مدت تیم ملی 
تغییرات مثبت زیادی داش��ته و ک��ی روش هم حاا 
بیشتر از همیش��ه فوتبال ایران و آسیا را می شناسد. 
او قطع��ا تیم ای��ران را با ترکیب��ی هجومی به میدان 

می فرس��تد. تیم ملی ایران می خواهد در میدان نشان 
بدهد یک مدعی واقعی است و اکنون فوتبال آسیا به 
احترام جوانان ایران زمین خبردار می ایستد و همه قاره 
کهن منتظر هنرنمایی جوانان غیرتمند کشورمان در 

میدان هستند.
ترکیب احتمالی  ■

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برای بازی با یمن 
به این شرح است: علیرضا بیرانوند، مجید حسینی، 
مرتضی پورعلی گنجی، احس��ان حاج صفی، رامین 
رضاییان، امید ابراهیمی، کریم انصاری فرد، س��امان 
قدوس، مهدی طارمی، وحید امیری و سردار آزمون.

همچنین کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ساتو ریوجی، داور باتجربه ژاپنی را به عنوان داور وسط 
مس��ابقه اول ایران در مرحله گروهی رقابت های جام 
ملت های آس��یا معرفی کرده اس��ت. ریوجی س��ابقه 
قضاوت بسیاری از مس��ابقات تیم ملی ایران از جمله 
دیدار مقابل س��وریه، امارات و کره جنوب��ی را نیز در 

کارنامه خود دارد.
سرمربی یمن: کی روش مربی بزرگی است ■

س��رمربی تیم ملی یم��ن می گوید براب��ر یکی از 

بهترین تیم ه��ای حاضر در جام ملت های آس��یا به 
میدان می روند. یان کوچیان، سرمربی تیم ملی یمن 
در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل تیم ملی 
ایران اظهار کرد: خیلی خوشحالیم که می توانیم جام 
ملت های آسیا را شروع کنیم. باید  برابر یکی از بهترین 
تیم ه��ای تورنمنت ب��ازی کنیم ک��ه در جام جهانی 
عملکرد خیلی خوبی داش��ت. سرمربی تیم ملی یمن 
یادآور ش��د: می دانیم که در این جام هم ایران مدعی 
قهرمانی است. ما در ماه  اخیر عملکرد خوبی داشتیم 
و ب��ا آمادگی خوبی به مصاف ایران می رویم. او با بیان 
اینکه می دانم مقابل تیم بسیار خوبی به میدان خواهیم 
رفت، افزود: بازیکنانی مانند طارمی، امیری و آزمون در 
تیم ملی ایران حضور دارند. در کل کی روش بازیکنان 
خوبی دارد. ما بخوبی ایران را آنالیز کرده ایم. با این وجود 
ما سبک بازی خودمان را داریم و از بازیکنان خودمان 
بهره می بریم. کوچیان تاکید کرد: بازی برابر تیم ملی 
ایران به عنوان مدعی قهرمانی جام آسان نیست ولی 
ما تمام تاش خودمان را برابر ایران به کار می گیریم.

او با اشاره به مشکات تیمش گفت: ما مشکات 
زیادی برای این دیدار داشتیم. ما نمی توانیم در داخل 

کشور خودمان تمرین کنیم و تمام اردوهای مان را در 
خارج از کشور برگزار کردیم. باید در این مدت زمان 
ترکیب خوبی از بازیکنان شاغل در داخل و خارج از 
فوتبال یمن را ایجاد می کردیم تا به هماهنگی مورد 

نظر من برسد.
کوچیان ادامه داد: در عربس��تان تمرینات خوبی 
داش��تیم. س��پس به مالزی رفتیم و ب��ا تیم ملی این 
کش��ور بازی کردیم. یک دیدار هم با تیم ملی سوریه 
داشتیم که آخرین بازی دوستانه ما قبل از شروع جام 
ملت های آسیا بود. در کل اینها تمام بضاعت ما بود و با 
این شرایط خودمان را برای این رقابت ها آماده کردیم.

س��رمربی تیم ملی یمن در پایان درباره کارلوس 
کی روش، س��رمربی تیم ملی ای��ران گفت: کی روش 
مربی خوب و بزرگی است. ما مربی ها شرایط سختی 
داریم و فش��ار زیادی تحمل می کنیم؛ فش��اری که 
از جانب ش��ما رس��انه ها و هواداران ایجاد می شود. 
کی روش توانس��ته تیم ملی ای��ران را به جام جهانی 
برس��اند و در جام ملت ها ه��م هدایت تیم ملی را بر 
عهده دارد. او در ایران موفقیت های زیادی داش��ته و 

مربی بزرگی است.

در ش��رایطی که ش��اگردان زاکرونی در آستانه 
شکس��ت مقابل بحرین بودند، ادهم مخادمه اردنی 
ی��ک پنالتی به س��ود این تیم اعام ک��رد تا احمد 
خلیل، بازیکن تعویض��ی ام��ارات دروازه بحرین را 
باز کرده و بازی را به تس��اوی بکش��د. محمد الکف، 
کم��ک داور این بازی در حال��ی پنالتی را اعام کرد 
که بحرینی ها اعتقاد داشتند برخورد توپ با دست 
جاس��م پنالتی نبود. حتی مرور صحنه در بعضی از 
زوایا نش��ان می دهد که توپ اصا به دس��ت جاسم 
هم برخورد نکرده اس��ت! در دوره های گذشته جام 
ملت های آس��یا نیز پنالتی بحث برانگی��ز کم برای 
میزبان ها گرفته نشده است. 4 سال قبل استرالیا به 
آسانی توانست کویت را در بازی افتتاحیه شکست 
دهد که یکی از 4 گل اس��ترالیا در آن بازی از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رسید. در جام ملت های 2007 
نیز تیم تایلند موفق شد با ضربه سیوتی از روی نقطه 
پنالتی مقابل عراق گلزنی کرده و از شکست فرار کند. 
نکته جالب اینکه در س��ال 2004 در جام ملت های 
چین نیز میزبان از یک ضربه پنالتی بهره مند ش��د. 
چین در ادامه تورنمنت و بویژه در بازی با ایران هم از 

داوری سود برده بود.

ناراحت�ی زاکرون�ی از توقف ام�ارات در گام  ■
نخست

سرمربی امارات از توقف تیمش در گام نخست برابر 
بحرین ابراز ناراحتی کرد.

2 تی��م امارات و بحرین در دی��دار افتتاحیه جام 
ملت  های آس��یا برابر هم قرار گرفتند که این دیدار با 

تساوی یک- یک به پایان رسید.
آلبرتو زاکرونی، س��رمربی ام��ارات بعد از این 
دی��دار گفت: تس��اوی کمترین حق م��ا در این 
بازی بود. در ه��ر دو نیمه تیم برتر زمین بودیم 
و می توانس��تیم برنده بازی باش��یم ولی همیشه 
بازی ه��ای نخس��ت، از دش��واری های زی��ادی 
برخوردار است و نزدیک دنبال می شود. در نیمه 
دوم تیم��م تاش زیادی ب��رای گلزنی کرد ولی 
روی یک غفلت دروازه ما باز ش��د و سپس رو به 
بازی مس��تقیم آوردیم و این کار ما نتیجه داد و 
بازی را به تساوی کشاندیم. تساوی در این دیدار 
نتیجه مطلوبی برای ما نیست ولی فرصت جبران 
داریم و می توانیم در ادامه بهتر شویم. انتظار دارم 
تیمم در 2 بازی بعدی بتواند بهتر ظاهر ش��ود و 

نتیجه بهتری کسب کنیم.

پنالتی، هدیه همیشگی افتتاحیه به میزبان ها
فرار امارات از باخت

باش��گاه  در حال��ی که 
اس��تقال با مشکات مالی 
مواجه است و به همین دلیل 
تمرینات این تیم هنوز شروع 
نش��ده و بازیکنان در حالت 
اعتصاب به س��ر می برند اما 

خبرهایی درباره تاش مسؤوان این باشگاه برای 
جذب بازیکنان جدید به گوش می رس��د. بازیکن 
جدید از کشور پاراگوئه است و آمار چندان جالبی 
هم در فصول اخیر ندارد. پابلو سزار لئوناردو واسکز 
بازیکنی است که در خط حمله بازی می کند و در 
پروفایل او آمده که 192 متر قد دارد. این بازیکن 
در تیم گورانی کشور پاراگوئه بازی می کند و 31 
س��ال سن دارد. او فصل گذشته در لیگ مکزیک 
بازی می کرد و در 10 بازی تنها 3 گل زده اس��ت. 
در آمار فص��ل اخیر این بازیک��ن در تیم گورانی 
هم گلی ثبت نش��ده اس��ت. باش��گاه استقال با 
ارس��ال نامه ای به این بازیکن خواستار حضورش 
در تمرینات ش��ده اس��ت. جالب اینکه مسؤوان 
باش��گاه اس��تقال رقم پیش��نهادی خود به این 
بازیکن را هم در نامه ذکر کرده اند و هنوز بازیکن 
پاراگوئه ای با این پیش��نهاد موافقت نکرده است.

پابلو  اینکه معیار جذب 
چیست هنوز مشخص نشده 
ام��ا این بازیک��ن در فصول 
اخیر نمایش بسیار ضعیفی 
داش��ته و حتی در بازی های 
ب��رای تیم هایش به  اندکی 
میدان رفته است. با این حال پیش بینی  می شود 
مهاجم پاراگوئ��ه ای بزودی برای عقد ق��رارداد با 
باشگاه استقال به ایران بیاید. حتی ممکن است 
این بازیکن در صورت حضور استقالی ها در اردوی 
قطر مستقیم به این کش��ور برود و با آنها تمرین 
کند. بازیکن پاراگوئه ای را خود ش��فر به باش��گاه 
 اس��تقال پیشنهاد داده و س��ران این باشگاه هم
به دنبال درخواس��ت س��رمربی خود اقداماتی در 

راستای جذب این بازیکن انجام داده اند.
این درخواس��ت در ش��رایطی ب��رای مهاجم 
پاراگوئه ای ارس��ال ش��ده که کمیته فنی باشگاه 
استقال هیچ اطاعی از ماجرا ندارد و این موضوع 
اساسا به آنها گفته نشده است، البته بعید است اگر 
مهاجم مد نظر وینفرد شفر شرایط فنی مطلوبی 
داش��ته باش��د، اعضای کمیته فنی این باشگاه با 

جذب او مخالفت کنند و مانع جذبش شوند.

گل نزن 192 سانتیمتری در لیست استقال
گزینه عجیب

نخستین بازی ایران در جام ملت ها امروز مقابل یمن برگزار می شود

حریف ناشناس

خبر
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گروهبینالملل: جان بولتون که برای 
یک س��فر دوره ای به اراضی اشغالی و 
ترکیه سفر کرده اس��ت، روز گذشته 
در تل آویو گف��ت نیروهای آمریکایی 
از س��وریه خارج نخواهند شد. این در 
حالی است که ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا بتازگی در پیامی توئیتری گفته 
بود: ما س��ربازان مان را از سوریه عقب 
خواهیم کش��ید. این ادع��ای ترامپ 
مساله جدیدی نیس��ت، زیرا در ادوار 
گذشته هم بحثی درباره خروج 2200 
س��رباز آمریکایی از سوریه مطرح بود          . 
پس از آنکه ترام��پ توئیت جنجالی 
خ��ود را منتش��ر ک��رد، دموکرات ها 
حماتی را علیه ترامپ  طراحی کرده  
و از او خواستند سوریه را ترک نکند. از 
سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا در 
سفر س��ال نوی میادی    اش به عراق 
با اظهارنظر تندی درباره سوریه گفته 
بود »در آنجا چیزی جز ش��ن و مرگ 

نصیب مان نشد« اما از ارائه جدول زمان   بندی خروج 
نیروها هم خودداری کرد تا آنکه روز گذش��ته جان 
بولتون ش��رط خروج نیروهای آمریکایی از سوریه 
را تضمی��ن ترکیه برای عدم حمله به کرد ها عنوان 
کرد که احتم��اا به ایجاد یک منطقه حائل منجر 
خواهد ش��د. این موضوع نش��ان می دهد ترامپ با 
اظهارنظرهای تند و بعضا آنی    اش سیاس��ت ابهام و 
پیچیدگی را در دس��تور کار خ��ود قرار داده تا به 2 
هدف عم��ده    اش در داخل و خ��ارج ایاات متحده 
برس��د؛ ترامپ 2 سال تا پایان ریاست جمهوری    اش 
یعن��ی 2020 فاصله دارد و باید از یک س��و نقش 
جهانی آمریکا را با سیاست  گذاری جدیدی تثبیت 
کند و از سوی دیگر آرای آمریکایی ها را که به او رای 
داده  اند حفظ کند. برای ترامپ هیچ چیز مهم تر از 
انتخاب مجدد نیست، به همین  منظور در جلسه ای 
ک��ه با اعضای کنگره داش��ت گفته اس��ت ترجیح 
می دهد تعطیل��ی دولت را یک اعتص��اب بخواند          . 
این اظهارنظرها برای س��اخت دی��وار غیرضروری 
در مرزهای مکزیک اس��ت! در ح��ال حاضر دولت 
آمریکا از پارادیم آش��وب در مناسبات بین المللی و 
منطقه ای    اش پیروی می کند و به همین دلیل است 
که دوستان و همپیمانان آمریکا در خاورمیانه از او 
ناراضی اند، زیرا س��رمایه گذاری  های  اعراب منطقه 
برای سرنگونی اسد و تضعیف ایران و روسیه نتیجه 
عکس داده و اکنون آمریکا در حالی نمایش خروج از 
سوریه را آغاز کرده است که بر افکار عمومی منطقه 
و آمریکا تاثیراتی منفی خواهد گذاشت؛ موضوعی 
که در داخل آمریکا به استعفای وزیر دفاع »جیمز 
متیس« )سگ دیوانه( منجر شد          . فضای نامطلوبی که 
آمریکایی ها در منطقه خاورمیانه و جهان به دنبال 
آن هستند، ش��رکای تجاری  آنها را بیشتر متضرر 
می کند، چ��را که در فضای آش��وب آنها مجبورند 
تس��لیحات نظامی بیش��تری را در انبارهای ش��ان 
ذخی��ره کنند          . برخی در حال حاض��ر بر این باورند 
که گفت وگو درباره خروج از سوریه نتیجه طبیعی 
شکست آمریکا در راهبردش در سوریه بوده است اما 
مخالفان آنها می گویند آمریکا می خواهد با خروج و 
تقویت برخی جریان  ها چون النصره که یکشنبه در 
ریف شرقی حلب عملیاتی را انجام داده است، ایران 
و روس��یه را مجبور به عملیات  های بیشتر و صرف 
هزینه  های بیشتر در سوریه کند          . همچنین یکشنبه 
هفته گذشته بود که  »اارتاب« تحت اشغال النصره 
قرار گرفت. این شهر  بزرگ ترین شهر واقع در ریف 
غربی حلب است که بیش از 20 هزار نفر جمعیت 
دارد. در همین حال به نظر نمی رسد خروج آمریکا 
از سوریه با هدفی جز فعالیت  های انتخاباتی ترامپ 
طراحی شده باش��د          . گواه این مساله را می توان در 

صحبت  ه��ای  نماین��ده وی��ژه آمری��کا در ائتاف 
ضدداعش جس��ت وجو کرد که گفته آمریکا به این 
زودی سوریه را ترک نمی کند و به آموزش نیروهای 
محلی در مناطق تحت کنترل کردها ادامه خواهد 
داد. این در حالی است که آسوشیتدپرس هم در این 
رابطه  می نویس��د: هم اکنون مذاکراتی جدی میان 
کردهای س��وریه و دولت مرکزی سوریه به منظور 
پر کردن خأ خروج آمریکا از شمال سوریه جریان 
دارد و نشانه  های مثبتی حاکی از پیشرفت مذاکرات 
دیده می شود. به گفته یکی از مقامات کرد سوریه که 
خواسته نامش فاش نشود، مقامات اداره خودگردان 
شمال سوریه به روس��یه سفر کرده و مسکو نیز از 
مذاکره میان کردها و دولت مرکزی سوریه حمایت 
می کند. این مقام کرد سوری گفته است مذاکرات 
ادامه دارد و جو مذاکره نیز مثبت اس��ت. وی درباره 
توافقات اولیه میان کردها و دمشق افزود: 2 طرف به 
این تفاهم رسیده  اند که باید با هر گونه نیرویی که 
قصد تصرف خاک سوریه بویژه شمال این کشور را 
داش��ته باشد مقابله کنند. کردهای سوریه در حال 
حاضر حدود یک چهارم خاک سوریه را در کنترل 
خود دارند. این مقام سوری به آسوشیتدپرس گفته 
است روسیه نقش مثبتی در این مذاکرات دارد. وی 
ب��ا اعام اینکه این مذاکرات همچنان ادامه دارد، از 
بیان جزئیات بیشتر خودداری کرد. از سوی دیگر، 
»ریدور خلیل« فرمانده ارشد نیروهای دموکراتیک 
س��وریه تح��ت رهبری کرده��ا از احتم��ال توافق 
نهایی میان دولت س��وریه و کردها س��خن گفت و 
در مصاحب��ه با فرانس پرس احتم��ال داد نیروهای 
دموکراتیک س��وریه در ارتش س��وریه ادغام شوند. 
همچنین روزنامه الشرق ااوسط به نقل از »ابراهیم 
حمیدی« روزنامه نگار حوزه سوریه گزارش داد که 
»سیپان حمو« فرمانده ارشد نیروهای کرد سوریه 
موسوم به YPG مخفیانه به دمشق و مسکو سفر 
کرده و پیشنهاد »معامله سری« به مقامات سوریه 

داده است که در ازای پذیرفتن خودگردانی منطقه 
تحت کنترل کردها در شمال سوریه، دمشق می تواند 
نیروهای خود را در طول مرزهای این کشور با ترکیه 
مستقر کند. بر اساس گزارش الشرق ااوسط، هدف 
از ارائه این پیشنهاد سری، جلوگیری از حمله ترکیه 
ب��ه مناطق تحت کنت��رل کردها و پ��ر کردن خأ 
خروج نیروهای آمریکا از ش��مال سوریه است. این 
در حالی اس��ت که در حال حاضر هنوز مش��خص 
نیس��ت نیروهای آمریکا با چه جدول زمان   بندی از 
سوریه خارج می شوند و آیا به طور کلی این نیروها 
مسیر خروج را تا پایان 2019 پیش خواهند گرفت 

یا خیر؟
اگرچه آمریکایی ها در چند روز اخیر تاش کردند 
در مس��یر اجرای توافق منبج سنگ اندازی کنند اما 
به نظر می رسد کردها مصمم به همکاری با دمشق 
هستند تا تهدیدهای ترکیه عملی نشود و سرنوشت 
عفرین به منطقه منبج سرایت نکند. آنها در نخستین 
گام برای اجرای توافق دمش��ق 400 نفر از نیروهای 
خود را از روستای کاراکوزاک واقع در 25 کیلومتری 
شمال ش��رق ش��هر منبج به کرانه های شرقی رود 
فرات جابه جا کردن��د. در همین حال، از ترکیه هم 
خبر می رسد گروه های مسلح مورد حمایت آمریکا 
موس��وم به »ارتش  آزاد« از خطوط تماس با منطقه 
منبج در رودخانه ساجور به سمت منطقه اسکندرون 
عقب نش��ینی کردند. منابع محلی نی��ز از برقراری 
آرام��ش در 2 طرف خطوط تم��اس در منبج خبر 
داده اند؛ بویژه پس از آنکه آنکارا عملیات نظامی اش 
در مرز با س��وریه را منتفی کرد یا به تاخیر انداخت. 
»یگان های مدافع خلق« )قسد( تأکید دارد دستیابی 
به یک توافق با دولت بشار اسد برای ایجاد منطقه ای 

خودمختار در شمال سوریه گریزناپذیر است. 
چراجنگندههایآمریکاییدستازحمایت ■

کردهابرداشتهاند؟
این در حالی اس��ت که منابع رسانه ای کردهای 

س��وریه نیز مدعی ان��د از 4 روز پیش 
عم��اً جنگنده ه��ای آمریکایی برای 
حمایت از کرده��ا در جنگ با داعش 
در آسمان منطقه حضور پیدا نکرده اند، 
آن هم در حالی که این جنگنده ها به 
صورت گسترده در آسمان منبج، جایی 
که یگان های پیاده ارتش سوریه برای 
ورود به مناطق تحت کنترل نیروهای 
دموکراتیک سوریه تجمع کرده بودند، 
در حال پرواز بودند. با توجه به شواهد 
و قرائن موجود آمریکایی ها به صورت 
عملی در حال ع��ادت دادن مزدوران 
دیروز خود برای تجربه شرایط جدید 
در جنگ ب��ا داعش و آینده نامعلومی 
هس��تند که با آن دس��ت به گریبان 

خواهند شد.
در ع��وض جنگنده ه��ای ائتاف 
آمریکایی مدعی مبارزه با داعش، روز 
جمعه به مناطق��ی در حومه دیرالزور 
حمله کردند ک��ه در پی آن 21 تن از 
جمله 4 کودک کشته شدند. در واقع، تصمیم دونالد 
ترامپ به خروج فوری از س��وریه ج��ای خود را به 
خروج مرحله ای و زمان بندی شده از این کشور داده 
است و این موضوع پشت پرده تصمیمات لحظه ای، 
نمایش��ی و ض��د و نقیض ترامپ درباره س��وریه را 
نمایان تر کرده  است. ترامپ با طوانی کردن موضوع 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه درصدد است این 
فرصت را داش��ته باش��د تا به بهانه های مختلف در 

آینده از اجرای آن  طفره رود. 
تقویتحضورنظامیارتشسوریهدرادلب ■

گزارش ها از تحوات میدانی در س��وریه نشان 
می ده��د در پ��ی افزایش تنش ه��ا در جبهه های 
حومه ش��مالی حماه و جنوب ادلب، ارتش سوریه 
نیروهای نظامی جدیدی به این مناطق اعزام کرده 
است که خودروهای زرهی ، توپ و نفربر را شامل 
می ش��ود. همچنین یگان های نظام��ی دیگری از 
منطقه جنوب س��وریه به سمت شمال این کشور 
اعزام شده اند. منابع نظامی سوری درباره احتمال 
عملی��ات نظام��ی قریب الوقوع ارتش س��وریه در 
ش��مال حماه و جنوب ادلب گفتند، ارتش سوریه 
تح��وات اخیر در ادلب را زیر نظ��ر دارد، چرا که 
گروه های تروریستی و در صدر آنان جبهه النصره 
مناطقی از اس��تان های ادلب و حماه را در اشغال 
خ��ود دارن��د. نیروهای ارتش س��وریه از چند ماه 
پیش حضور خ��ود را در جبهه های حماه و ادلب 
تقوی��ت کرده اند و اینک نیز ای��ن اقدامات و اعزام 
نیروهای بیش��تر برای مقابله با هرگونه تحرکات 
جدید تروریس��ت ها در آینده است. ولید المعلم، 
وزی��ر خارجه س��وریه اخیرا تاکید ک��رد، اولویت 
دمشق آزادس��ازی اس��تان ادلب در شمال غرب 
این کشور از اشغال تروریست هاست.  وزیر خارجه 
سوریه به توافقنامه سوچی درباره ادلب هم اشاره 
و اظهار کرد، رجب طیب اردوغان و تروریس��ت ها 
تاکنون به این توافقنامه پایبند نبوده اند. اس��تان 
ادلب آخرین پایگاه تروریس��ت ها در سوریه است. 
روس��ای جمهوری روس��یه و ترکیه 17 سپتامبر 
2018 در ش��هر س��وچی روس��یه توافق کردند 
ع��اوه بر اینکه عملی��ات نظام��ی در ادلب برای 
حفظ جان غیرنظامیان انجام نش��ود، یک منطقه 
غیرنظامی نیز در این اس��تان ایجاد شود تا بتوان 
بدون آسیب رس��اندن به مردم، آخرین منطقه از 
خاک س��وریه را از وجود تروریس��ت ها پاکسازی 
کرد. توافق سوچی از 15 اکتبر 2018 اجرایی شد. 
گروه های تروریس��تی اما تاکنون بارها این توافق 
را نقض کرده اند. تروریس��ت ها عاوه بر حمله به 
مواضع ارتش سوریه، غیرنظامیان را نیز در مناطق 

مختلف استان ادلب هدف قرار می دهند. 

ارتشسوریهحضورنظامیاشدرادلبوحماهراتقویتکرد

شام آخر آمریکا با کرد ها 
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هاکت ۳ نظامی انگلیسی در شرق سوریه
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گزارش
توطئهسوروسیاسندرومعصیاناتحادیه

اروپا،مقصرکداماست؟
 تظاهرات بزرگ مجارها
علیه قانون برده داری

تظاه��رات مردم مجارس��تان علی��ه قانون 
جدید کار در این کش��ور در نخس��تین شنبه 
سال 2019 به اوج خود رسید. به نظر می رسد 
پای یک سندروم عصیان گرانه اروپایی در میان 
باشد، چرا که ویکتور اوربان، نخست وزیر ملی گرا 
و مقتدر مجارستان در شرق قلمروی اتحادیه 
اروپا نیز با همه تفاوت هایش با امانوئل مکرون، 
درب��اره اعمال تغییرات در س��اختار اقتصادی 
کشورش دچار همان مقاومت ها و عصیان های 
اجتماعی شده که رئیس جمهور لیبرال فرانسه، 
در غرب اتحادیه. حدود 10 هزار نفر عصر شنبه 
در سرمای شدید هوا بیرون ساختمان پارلمان 
تجمع کردند و ش��عارهای »ما تبدیل به برده 
نخواهیم ش��د« و »فیدس کثیف« - اشاره به 
حزب حاکم- را سر دادند. همچنین بزرگ ترین 
اتحادیه کاری مجارستان نیز  تهدید به اعتصاب 
در روز نوزدهم ژانویه کرده اس��ت. عموم مردم 
تغیی��رات در قان��ون کار را ک��ه در آخرین ماه 
سال میادی پیشین توسط پارلمان این کشور 
تصویب شد برنتافته اند و تظاهرات متناوب طی 
یک سال اخیر ادامه داشته  است. مخالفان این 
قانون را »قانون برده داری« خوانده اند، چرا که 
در آن کارفرمای��ان می توانند از کارمندان خود 
بخواهند تا 2 ساعت بیش��تر در روز برای آنها 
کار کنند. با این قانون عما کارمندان س��اانه 
بیش از 400 ساعت اضافه کاری خواهند داشت 
و در مقابل کارفرما اج��ازه دارد پرداخت مبلغ 
اضافه کاری به نیروی کار را تا 3 سال به تاخیر 
بیندازند. احزاب مخالف دول��ت، اتحادیه های 
کارگری و س��ازمان های مدنی این اعتراض ها 
را که از چند هفته گذش��ته آغاز ش��ده است، 
حمایت می کنن��د. ای��ن اعتراض ها فقط ضد 
قانون کار نیس��ت، بلک��ه نارضایتی های مردم 
ضدفعالیت ه��ای دولت ویکتور اوربان ش��امل 
گزارش های یکجانبه تلویزی��ون حامی دولت، 
محدودیت آزادی پژوهشگران و محققان و فساد 
در بین نمایندگان دولت و اعضای خانواده آنان 
را نشان می دهد.  در مقابل دولت ویکتور اوربان 
اصرار دارد با تصویب این قانون به دنبال کمک 
به صاحبان کسب و کاری است که نیروی کار 
کم��ی در اختیار دارن��د و همچنین کمک به 
نیروی کاری که حاضر به انجام اضافه کاری و 
دریافت دستمزد بیشتر است. رسانه های نزدیک 
ب��ه دولت مجارس��تان در واکنش به تظاهرات 
ضد قانون کار، آن را توطئه »جرج س��وروس«  
میلیاردر صهیونیست مشهور مجار-آمریکایی 

دانسته اند.

 دست درازی سعودی
 به سرمایه گذاری های نفتی عراق

گروهبینالملل:رژیم س��عودی اخیرا بندر نفتی 
»المعجز« در دریای س��رخ ک��ه عراقی ها آن را 
طی ده��ه 80 تجهیز کردند تا ب��رای صادرات 
نفت خود اس��تفاده کنند، ب��دون هماهنگی با 
عراق مورد اس��تفاده قرار داده اس��ت. یک منبع 
برجس��ته در دولت عراق گفت این کشور درباره 
علل و چگونی بهره برداری یکجانبه سعودی ها از 
این بندر، از ریاض توضیح خواهد خواست. بندر 
المعجز در دهه 80 بر اساس توافق میان 2 کشور 
و با هدف صادرات نفت عراق در حاش��یه دریای 
سرخ احداث ش��د و قرار بود روزانه 1/6 میلیون 
بشکه نفت بصره از مسیر خاک عربستان به بندر 
المعجز برسد. صادرات نفت از طریق این لوله آغاز 
شد اما جنگ کویت سبب توقف آن شد و اکنون 
عربستان دس��ت به تغییر نام این بندر به بندر 
»ینبع جنوبی« و تصاحب س��رمایه گذاری های 
عراقی زده اس��ت. در این میان، برخی مسؤوان 
س��عودی اعام کرده اند شرکت نفت عربستانی 
آرامکو قصد دارد پس از انجام اصاحات ازم در 
این بندر، از آن در سال جدید استفاده کند و توان 
صادراتی خود را به 15 میلیون بش��که نفت در 
روز برساند. عصام الجلبی، وزیر نفت سابق عراق 
دست درازی به اموال عراق در این بندرگاه را یک 
موضوع تازه ندانس��ت و گفت سعودی ها از سال 
2000 تاکنون دست به این کار زده اند. عربستان 
س��عودی که پس از اشغال کویت از سوی عراق 
در س��ال 1990 سفارت خود را در بغداد بست و 
پس از صدام نیز به بهانه های مختلف این کشور 
و دولت دموکراتیک آن را بایکوت کرده بود، سال 
2016 اقدام به بازگشایی سفارت خود کرد. روابط 
 2 کش��ور در زمان نخست وزیری حیدر العبادی 
)2014- 2018( به س��مت عادی س��ازی پیش 
رف��ت و 2 ط��رف در س��ال 2017 به تش��کیل 
یک ش��ورای هماهنگی با هدف بهبود و تقویت 

همکاری ها اقدام کردند. 

چهارگوشه

 استعفای سومین مقام پنتاگون
در کمتر از یک  ماه

یک مقام ارش��د دیگ��ر وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( از مقامش کناره گیری کرده اس��ت. 
دریابان کوین سویینی، رئیس دفتر وزیر دفاع 
آمری��کا در بیانیه ای اعام کرد پس از 2 س��ال 
کار در پنتاگون، حال زمان مناس��بی است که 
از مقامش اس��تعفا کرده و به بخش خصوصی 
بازگردد. سویینی سومین نفری است که پس از 
آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور در ماه گذشته 
اعام کرد نیروهای این کش��ور از سوریه خارج 
خواهند ش��د، از مقامش کناره گیری می کند. 
پیش از این جیمز متیس، وزیر دفاع و دانا وایت، 
سخنگوی این وزارتخانه از مقام شان کناره  گیری 
کرده بودند. دونالد ترامپ ماه گذشته میادی 
در توئیتی اعام کرد جیمز متیس تا پایان ماه 

فوریه بازنشسته می شود.

 تداوم حمات تروریستی
 به کلیساهای مصر

یک منب��ع امنیتی مصر از انفجار بمبی در 
کنار یک کلیس��ا در منطقه »مدینه  نصر« در 
ش��رق پایتخت و خنثی شدن 6 بمب دیگر در 
پشت بام مس��جد مجاور این کلیسا خبر داد. 
انفجار بمب در شنبه ش��ب پس از شناس��ایی 
آن توس��ط نیروهای امنیتی در کنار کلیسای 
العذرا و ابوسفیان به کشته شدن یک کارشناس 
پلیس در زمینه خنثی  س��ازی مواد منفجره و 
زخمی ش��دن 2 نیروی پلیس دیگر انجامید. 
قبطی ها که حدود 10 درصد از س��اکنان مصر 
را تشکیل می دهند بارها مورد حمات شدید 
قرار گرفته اند. از زم��ان براندازی دولت محمد 
مرس��ی، درگیری های خش��ونت آمیزی میان 
نیروه��ای امنیتی و گروه ه��ای تندرو از جمله 
داع��ش وج��ود دارد و صدها نف��ر در حمات 
علیه مس��یحیان از سال 2016 کشته شده اند. 
آخرین این حمات در م��اه نوامبر 2018 رخ 
داد هنگامی که شورش��ی ها به اتوبوس حامل 
مسیحیان تیراندازی کردند و بر اثر آن چندین 

نفر کشته و زخمی شدند.

مخالفت ترکیه با پیشنهاد آمریکا 
درباره اس 400

رس��انه های ترکیه گ��زارش دادند بتازگی 
یک هیأت آمریکایی س��عی داشته آنکارا را به 
لغو پیش خرید س��امانه دفاع موشکی اس400 
روس��ی مجاب کن��د. این در حالی اس��ت که 
مقام های آنکارا این پیشنهاد را رد کرده اند، چرا 
که ش��امل تخفیف قیمت برای خرید فناوری 
از آمریکا نبوده اس��ت. خبرگزاری آناتولی نیز 
پنجشنبه از قصد آمریکا برای فروش پاتریوت 
به ترکیه خبر داد؛ آژانس همکاری های نظامی 
آمریکا نیز اواسط ماه میادی گذشته، از موافقت 
وزارت خارجه این کشور با قرارداد تسلیحاتی به 
ارزش 3/5 میلیارد دار برای فروش سامانه های 
موشکی پاتریوت و تجهیزات مرتبط به ترکیه 
خبر داده بود. در همین حال، روسیه می گوید 
خرید پاتریوت، مانعی برای برخورداری ترکیه از 
اس400 نخواهد ب��ود و روند اجرای این توافق 

ادامه خواهد یافت.

برزیل میزبان پایگاه های آمریکایی 
خواهد بود

 »ژائی��ر بولس��ونارو« رئیس جمه��ور جدید و 
راس��ت گرای برزی��ل در مقام خ��ود به عنوان 
رئیس جمه��ور قس��م خ��ورد. بولس��ونارو که 
دیدگاه های رادیکال راس��ت گرا دارد، می گوید 
این کش��ور میزبان نیروهای آمریکایی خواهد 
بود. برزیل همواره در اردوگاه کشورهای چپ گرا 
قرار داشت و دولت های سابق آن نیز به چین، 
روس��یه و هند نزدیک بودند اما در حال حاضر 
شاهد یک تغییر پارادایمی در روابط خارجی این 
کشور هس��تیم. از سوی دیگر رئیس جمهوری 
برزیل می گوید در نخس��تین سفر خارجی اش 
به آمریکا م��ی رود و رئیس جمهوری آمریکا را 
ک��ه از نظر او قدرتمندترین مرد جهان اس��ت 
ماقات می کند. در همین حال برزیل مواضع 
خود را در خصوص اراضی اش��غالی و سرزمین 
فلس��طین تغییر داده و قصد دارد مناسباتش 
را با رژیم صهیونیستی تقویت کند. همچنین 
رئیس جمه��وری برزی��ل در گفت وگ��و با یک 
شبکه تلویزیونی اظهار کرد: روسیه در ونزوئا 
مانورهای��ی را برگزار کرده اس��ت. ما از مقاصد 
مادورو )رئیس جمهور ونزوئا( آگاهیم، بنابراین 

برزیل باید در این باره نگران باشد.
 این هواپیماهای روس��ی پ��س از این مانور به 
کش��ور خود بازگش��تند.  با این حال مقامات 
روسیه طرح پرواز جت های بیشتری به مقصد 

ونزوئا در آینده را مطرح کرده اند.
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اخراجنظامیانآمریکایی؛رویمیزپارلمانعراققدرتفزایندهحزباه؛مهمترینتهدید2019اسرائیل
گروهبینالمل�ل: تصمیم آمریکا 
ب��رای خ��ارج ک��ردن رس��می 
نظامیانش از شمال سوریه موجب نگرانی اسرائیل 
ش��ده و قدرت گرفتن جبه��ه مقاومت در منطقه، 
بر نگرانی مقام های این رژیم اشغالگر افزوده است. 
روزنامه عبری زبان معاریو در گزارش��ی با اشاره به 

اینک��ه نزدیکی س��وریه و 
ح��زب اه لبنان چالش��ی 
اس��ت که ارتش اس��رائیل 
س��ال 2019 با آن مواجه 
می شود، نوشت: سرنگونی 
هواپیم��ای ترابری نظامی 

ایلوشین20 روس��یه در ماه سپتامبر موجب ایجاد 
بحرانی در روابط روسیه و اسرائیل شد و از آن زمان 
جنگنده های اسرائیلی نمی توانند براحتی در داخل 
خاک سوریه مثل قبل تحرک داشته باشند و ازم 
اس��ت طی ماه های آتی برای حل این مساله روابط 
مسکو و تل آویو بهبود یابد. در گزارش این روزنامه 
آمده است: تصمیم ناگهانی رئیس جمهوری آمریکا 
درباره عقب نش��ینی نیروهای این کشور از سوریه 
موجب بحران داخلی در اسرائیل شده است، چراکه 

با این اقدام اسرائیل در مقابل ایران در سوریه تنها 
می ماند و در نتیجه باید به دنبال راهکارهای مفید و 
فوری باشد، همچنین باید آماده تحرک در 2 جبهه 
به صورت همزمان باشد؛ یکی قدرت گرفتن جبهه 
حزب اه لبنان و دیگری جبهه سوریه و این چالش 
آتی برای اس��رائیل در س��ال 2019 است. پیش از 
ای��ن نی��ز تامی��ر یدعی، 
فرمانده جبهه داخلی ارتش 
صهیونیس��تی با اشاره به 
خاورمیانه  ش��رایط  تغییر 
گفته ب��ود: س��ال 2019 
س��الی س��خت و پیچیده 
برای اس��رائیل اس��ت، چرا که در برابر چالش های 
بزرگی قرار می گیرد. یدعی اضافه کرد: در کنار آنچه 
ما از دشمن در گذشته می دانستیم، اکنون واقعیت 
جدی��دی نیز وجود دارد که برای اس��رائیل چالش 
و تهدید جدیدی اس��ت و آن قدرت رو به افزایش 
حزب اه اس��ت؛ حزب اه حاا زرادخانه ای دارد که 
در آن موشک هایی با دقت باا را نگهداری می کند 
و با این موشک ها می تواند همه اهداف اسرائیل را به 

صورت گسترده موشک باران کند.

گروهبینالملل:س��فر س��رزده 
دونالد ترامپ در 26 دسامبر به 
ع��راق و بازدیدش از یک پایگاه نظامی در اانبار، 
خش��م نمایندگان پارلمان ع��راق را برانگیخته و 
احتمال تصویب قانون اخراج نظامیان آمریکایی 
از این کش��ور را قوت بخش��یده است. در همین 

راستا، یک نماینده ائتاف 
»البناء« در پارلمان عراق 
کمیس��یون  داد  خب��ر 
حقوق��ی پارلم��ان عراق 
اجبار  ط��رح  پیش نویس 
به  بغ��داد  ک��ردن دولت 

اخ��راج همه نیروه��ای خارجی از این کش��ور از 
جمله نیروهای آمریکایی را تحویل کمیس��یون 
امنی��ت و دف��اع پارلمان داده ت��ا مقدمه ای برای 
ب��ه رأی گذاش��تن آن در پارلمان باش��د. محمد 
البلداوی گفت: همزمان با افزایش حضور نظامیان 
آمریکایی در عراق و اقدام آمریکا در خارج کردن 
نیروهایش از سوریه به سمت غرب و شمال عراق 
و احداث پایگاه های نظامی بیشتر در عراق، تمام 
فراکسیون های سیاس��ی عراق تمایل دارند  این 

طرح  س��ریعا تصویب شود و نیروهای آمریکایی 
از عراق خارج ش��وند. این عض��و پارلمان عراق با 
بیان اینکه عراق نمی تواند سیاس��ت منطقه ای و 
جهانی دونالد ترامپ را تحمل کند، افزود: برکناری 
جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا و نماینده مبارزه 
با تروریس��م و دیگر اتفاقات از این دس��ت نشانه 
آمریکا  آشکار  سردرگمی 
در اداره منطق��ه اس��ت. 
بیشتر نیرو های آمریکایی 
در س��ال 2011 از ع��راق 
خ��ارج ش��ده اند اما هنوز 
ه��زاران ت��ن از آنها برای 
آنچه کمک به دولت بغداد و شکست داعش نامیده 
می شود، در عراق مانده اند. منابع آگاه نظامی عراق، 
دو روز پیش از رسیدن تجهیزات نظامی پیشرفته 
آمریکای��ی به پایگاه هوایی عین ااس��د، در غرب 
استان اانبار که محل حضور نظامیان آمریکایی 
است، خبر دادند. رئیس جمهوری آمریکا در سفر 
محرمانه اخیر خ��ود به ع��راق، در پایگاه هوایی 
عین ااسد مستقر شد. وی در سخنانی تاکید کرد 

که مطلقا قصد ندارد از عراق عقب نشینی کند.

عراقلبنان

عربستانسعودی
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قاب روز
فرانسه - اعتراضات ضد دولتی در پاریس

بازار

گزارش

گروه اقتصادی: با وجود اینکه خواس��ته فعاان 
اقتص��ادی، م��ردم و مس��ؤوان کش��ور یکصدا 
حمایت ج��دی و همه جانب��ه از بخش تولید با 
هدف رونق اقتصادی و اش��تغال زایی است و در 
این راس��تا اقدامات گوناگونی انجام می شود اما 
برخی تولید کنندگان در شرایطی که هزینه  های 
تولیدش��ان باا م��ی رود به ج��ای مطالبه بحق 
خود، دس��ت به کم فروش��ی یا کاهش س��طح 
کیفی محص��وات تولی��دی می زنن��د که این 
رویکرد ناپسند و غیراخافی حقوق مشتریان و 
مصرف کنندگان را زیر سوال می برد. کم فروشی  
بر اثر س��هل انگاری سازمان های نظارتی صورت 
می گیرد که رفع این مش��کل، نظارت مس��تمر 
و اص��اح برخی قوانین را می طلبد. با رصد بازار 
به راحتی می توان به معضل کم فروشی بویژه در 
بخش محصوات لبن��ی پی برد. همانطور که از 
تولید داخلی باید حمایت ش��ود، انتظار می رود 
در مواجه��ه با مواردی چون کم فروش��ی طوری 
برخورد شود که حق مصرف کنندگان هم ضایع 
نش��ود؛ موضوعی که از یک سو نظارت بیشتر و 
مس��تمر و از س��وی دیگر اصاح بعضی قوانین 
را می طلب��د. در ارتباط با ای��ن موضوع چندی 
پیش یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات 
حکومتی گفت: شاهد کم فروشی های بی سابقه در 

محصوات لبنی و خوراکی 
کشور هستیم. در این زمینه 
به  بس��یاری  گزارش ه��ای 
حکومتی  تعزیرات  سازمان 
رسیده اس��ت و ۲۲ شرکت 
تولی��د فرآورده ه��ای لبنی 

و چندین کارخانه مواد خوراکی در ش��عب این 
سازمان به جرم گران فروشی به جریمه محکوم 
ش��ده   اند. همچنین محمدرضا همت��ی، بازرس 
اس��بق اصناف تهران گفت: بر اساس آموزه  های 
دینی، کم فروشی مصداق کامل جنگ با خداست 
که رواج این ام��ر، بی تفاوتی به عدالت در حوزه 
اقتص��اد را ب��ه دنبال دارد و یک��ی از پدیده های 
منفی در جامعه است. وی ادامه داد: چند وقتی 
اس��ت برخی کارخانه های تولید مواد خوراکی با 
کاهش محتوای بسته  های محصوات خود، راه 
کم فروش��ی را باز کرده اند. بازرس اسبق اصناف 
تهران افزود: کم فروش��ی ع��اوه بر محصوات 
خوراکی از قبیل انواع چیپس، آجیل و... در بنزین 
و حتی صنایع بتن  سازی هم دیده می شود و باید 
سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
نظارت بیش��تری بر این موضوع داش��ته باشد. 
کم فروش��ی ها بر اثر س��هل انگاری سازمان های 
نظارتی ص��ورت می گیرد و برخی س��ودجویان 
از فرص��ت اس��تفاده ک��رده و با کم فروش��ی و 
گران فروشی سودهای کان به دست می آورند. 
همتی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به حقوق مصرف کنن��دگان، گفت: در 
حالی ک��ه تولیدکنندگان از مش��کات خود و 
ضرورت حمایت از تولید داخل صحبت می کنند، 
این موضوع می تواند دوطرفه باش��د و همانطور 
ک��ه آنها پیگیر حقوق خود هس��تند، به حقوق 
مصرف کنن��دگان ه��م احترام بگذارن��د. زمانی 
می توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید 
و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن 
هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. توس��عه تولید 
مل��ی و حمایت از آن زمان��ی تحقق می یابد که 
مصرف کننده ای هم برای آن وجود داشته باشد 

و خواسته  های بحق وی برآورده شود. وی گفت: 
تولید کنندگان باید وزن واقعی محصول خود را 
روی آن درج کنن��د و خلف این موضوع  تخلفی 
بزرگ است و به هیچ وجه نباید کیفیت محصول 
کاهش یاب��د ی��ا درج وزن آن ب��دون اطاع به 

مشتری حذف شود.
کیفیت نامطلوب کاا هم کم فروشی است ■

عبداه رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس 
نیز در این باره گفت: تعریف کم فروشی در ذهن ها 
ممکن است این باشد که کاایی را کمتر از میزان 
واقع��ی اش در اختیار مصرف کنن��ده قرار دهیم 
ام��ا در حقیقت اگر از کیفی��ت محصول هم کم 
بگذاریم، کم فروش��ی به حساب می آید. در کشور 
یک استاندارد مشخصی از کیفیت وجود دارد؛ در 
انواع لوازم صنعتی، کیفیت قابل قبولی باید وجود 
داشته باش��د و اگر ما کیفیت را از حد استاندارد 
پایین تر بیاوریم کم فروشی محسوب می شود. عضو 
کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: نظارت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در این موضوع باید بسیار 
جدی باشد و سازمان حمایت مصرف کنندگان که 
تیم های کنترل و نظارت دارد، هم درباره کمیت 
کاا ه��ا           و هم درباره کیفیت آنها باید این قضیه را 
به ص��ورت جدی مورد توجه ق��رار دهد. رضیان 
درباره راه حل جلوگیری از کم فروشی گفت: باید از 
طریق هماهنگی با مجلس و 
مجموعه دستگاه های نظارتی 
بوی��ژه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اقدامات پیشگیرانه 
صورت گیرد. ب��ه گفته وی، 
می ت��وان از ظرفی��ت وزارت 
صمت و همچنین بخش��ی از وزارت کش��اورزی 
که مس��ؤولیت نظارت ب��ر تولی��د را دارند، برای 
پیشگیری از کم فروشی استفاده کرد. وی با انتقاد 
از کم فروش��ی برخی کارخانه ها در ماه های اخیر 
افزود: وزارت صنع��ت باید بر عملکرد کارخانه ها 
نظارت کند. این کم فروشی ها بر اثر سهل انگاری 
سازمان های تعزیراتی است، چرا که در نبود نظارت 
و دقت، برخی سودجویان از فرصت سوءاستفاده 
می کنند. رضیان گفت: زمانی که کم فروش��ی در 
چرخ��ه ب��ازار و زنجیره تولید نهادینه می ش��ود، 
برخورد و س��اماندهی وضع موجود بسیار سخت 
و در برخی موارد غیرممکن است. تولیدکنندگان 
باید بدانند سامانه نظارتی قوی وجود دارد که در 
صورت بروز هرگونه تخلف بشدت با آنها  برخورد 
می کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: 
وزارت صنعت بخش ویژه ای برای رس��یدگی به 
قیمت کاا ها و ساماندهی بازار ندارد. این در حالی 
اس��ت که در وهله نخس��ت باید کارگروه ویژه ای 
برای رصد بازار در این وزارتخانه ایجاد شود، سپس 
با دس��ته   بندی کاا به ص��ورت هفتگی، کمیت، 
کیفیت و قیمت محصوات در بازار تحلیل شود 

و مورد ارزیابی قرار گیرد. 
جریمه گران فروش�ی و کم فروشی بسیار  ■

اندک است
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این باره گفت: 
یک��ی از ایرادهای موجود در قانون نظام صنفی 
کش��ور، پایین بودن جریمه  های گران فروش��ی 
و کم فروش��ی اس��ت، زیرا میزان جرم با تخلف 
سازگاری ندارد. علی فاضلی تصریح کرد: افزایش 
نظارت در مجموعه ساختاری اقتصاد به خصوص 
در صحن��ه بازار یکی دیگر از راهکارها در زمینه 

مقابله با کم فروشی و گران فروشی است.

وزارت صمت نظارت بر قیمت ها را فراموش کرده است
کم فروشی بعد از گران فروشی!

عبور بهای »تسه« از رقم 62 هزار تومان
اوراق تسهیات مسکن دوباره گران شد

مسکن

تورم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی:
دولت عمدًا نرخ تورم را اعام نمی کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��امی درباره دایل امتناع دولت در اعام نرخ 
تورم گفت: دولت هم می خواهد دستاوردهایش زیر 
س��وال نرود و هم از طرف��ی اثر روانی روی جامعه 
نداشته باشد. به گزارش تسنیم، محمد خدابخشی 

اظه��ار ک��رد: »ن��رخ ت��ورم 
تعیین ش��ده از س��وی مرکز 
آمار 15 درصد است و دولت 
ک��ه ایحه را آذرم��اه تقدیم 
مجلس کرد، افزایش حقوق 
درص��د  را ۲0  و دس��تمزد 

پیشنهاد داد«. وی افزود: »این مساله به ظاهر نشان 
می دهد تناقضی وجود ندارد اما برآوردها حاکی از 
آن اس��ت که نرخ تورم بیش از ۲0درصد است«. 
خدابخشی گفت: »دولت مکلف است متناسب با 
نرخ تورم حقوق کارکنان دس��تگاه های اجرایی را 
افزایش دهد ولی این مهم انجام نشده است«. عضو 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس افزود: »دولت 
باید قدرت خرید کارکنان دس��تگاه های اجرایی و 
حقوق کارگران را افزایش دهد و قدرت خرید مردم 
را نیز حفظ کند«. خدابخشی ادامه داد: »بسیاری 
از افراد در هیچ دس��تگاه اجرایی مش��غول به کار 

نیستند و حتی شاغل نمی باشند؛ برخی افراد تحت 
پوشش بهزیستی هستند که قدرت خرید این افراد 
نیز باید حفظ ش��ود«. وی افزود: »اگر این حقوق 
متناس��ب با نرخ تورم نباش��د، باید با ابزار دیگری 
قدرت خرید این مردم افزوده ش��ود«. خدابخشی 
ضمن گمانه زن��ی درباره آمار 
ت��ورم گف��ت: »پیش بینی ها 
باای 30 درصد و برخی بالغ 
بر 40 درصد اعام می شود«. 
وی در پاسخ به این سوال که 
آیا مجل��س افزایش حقوق و 
دستمزد را متناسب با تورم 40 درصدی می بندد، 
گفت: »سقف بودجه مشخص است ولی در برخی 
منابع بیش برآورد داریم، بنابراین مجلس باید تاش 
کند با کاهش مص��ارف غیرضروری یا جابه جایی 
منابع به افزایش ردیف درآمد و دستمزد بپردازد«. 
خدابخشی درباره دایل امتناع دولت در اعام نرخ 
تورم گفت: »دولت هم می خواهد دستاوردهایش 
زیر س��وال نرود و از طرف��ی اثر روانی روی جامعه 
نداشته باش��د؛ بارها این مساله را از دکتر نوبخت 
سوال کردیم که باید هدف تورمی مشخص شود تا 

بنگاه ها، دستمزد نیروی کار را برآورد کنند«. 

به رغم کاهش ش��دید تقاضای خرید مسکن، 
اوراق تس��هیات مسکن با افزایش قیمت در بازار 
روبه رو ش��ده و در چند نماد از رقم ۶۲ هزار تومان 
عبور کرده است. به گزارش مهر، اوراق تسهیات 

مس��کن پ��س از چند هفته 
س��کون و آرام��ش قیمتی و 
باقی ماندن در بازه 4۷ تا 55 
هزار تومان، بار دیگر از اواخر 
هفته گذشته با رشد قیمتی 
مواج��ه ش��د و در نهایت در 
معامات دیروز بازار سرمایه، 
رقم ۶۲ هزار تومان برای هر 
برگه را رد کرد و در چند نماد 
معاماتی به ۶3 هزار تومان 
نزدیک ش��د. ای��ن در حالی 
است که بر اساس اعام دفتر 
برنامه  ریزی و اقتصاد مسکن 

وزارت راه وشهرس��ازی، حجم معامات مسکن در 
آذرماه امسال به پایین     ترین حد خود در چند سال 
اخیر رسیده اس��ت. با این وجود، حجم معامات 
برگه  های تس��هیات مس��کن در معامات دیروز 
یکش��نبه نسبت به معامات هفته  های گذشته با 
رشد قابل توجهی مواجه بوده است. افزایش قیمت 
اوراق تسهیات مسکن شامل برگه ها و نمادهایی 
که تاریخ اعتبار آنه��ا منتهی به ماه  های پیش رو 
اس��ت، ش��ده و به رغم آنکه این برگه ها در هفته 
گذش��ته تا 4۷ هزار تومان کاهش قیمت داشت، 
در معامات دیروز بازار س��رمایه به 55 تا 5۸ هزار 
و ۷00 تومان هم رسید. به عنوان مثال نماد تسه 
۹511 )اوراق تس��هیات مسکن صادره در بهمن 
۹5( ب��ا آنکه تنها کمی بیش از ی��ک ماه از زمان 
اعتبار آن باقی مانده با رقم 55 هزار و ۲50 تومان 
در کمتری��ن قیمت و حدود 5۹ ه��زار تومان در 

بااترین رقم در معامات دیروز به فروش رس��ید. 
ضمن اینک��ه نماد معاماتی تس��ه ۹51۲ )اوراق 
تسهیات مسکن صادره در اسفند ۹5( نیز که ۲ 
ماه و نیم تا منقضی ش��دن زم��ان اعتبار آن باقی 
مان��ده اس��ت، در ارزان ترین 
ن��رخ 5۶ ه��زار توم��ان و در 
گران ترین ف��روش، 5۸ هزار 
و ۹۷0 تومان معامله شد. بر 
این اس��اس، ارزش هر برگه 
تسهیات مسکن صادره در 
فروردین امسال )تسه ۹۷01( 
در گران تری��ن معامله دیروز 
بازار سرمایه به نرخ ۶۲ هزار و 
۶00 تومان و ارزان ترین نرخ 
به رقم 5۹ هزار و 435 تومان 
فروخته ش��د. گفتنی است 
در سایر نمادهای معاماتی، 
ارقام خرید و فروش اوراق تس��هیات مسکن در 
فاصله قیمتی 5۷ تا ۶0 هزار تومان در جریان است. 
از نظر حجم معامات اوراق تسهیات مسکن نیز 
دیروز بیشترین حجم خرید و فروش به نماد تسه 
۹۷0۹ )اوراق تسهیات مسکن صادره در آذر سال 
جاری( با 1۷ هزار و 3۶0 برگه اختصاص داشت. با 
توجه به افزایش نرخ اوراق تسهیات مسکن، ارزش 
وام مس��کن در روزهای اخی��ر نیز افزایش یافته و 
این شاخص برای وام مسکن ۹0 میلیون تومانی ۹ 
میلیون و ۶00 هزار تومان )در صورت خرید 1۶0 
برگه با میانگین قیمتی هر برگه ۶0 هزار تومان( و 
برای وام 140 میلیون تومانی 14 میلیون و 400 
هزار تومان )در صورت خرید ۲40 برگه با میانگین 
قیمتی هر برگه تسهیات مسکن معادل ۶0 هزار 
تومان( اس��ت که این اعداد باید از سوی متقاضی 

دریافت تسهیات مسکن هزینه شود.
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تقویم امروز
 

مردم مراقب یخ زدگی کنتور آب باشند

معاون درآمد امور مش��ترکان شرکت آب و 
فاضاب استان تهران گفت: مشترکان در زمان 
یخ زدگی کنت��ور آب از آتش زدن و ریختن آب 
جوش روی کنتور خ��ودداری کنند. به گزارش 
تسنیم، رسول باقری گفت: با توجه به فرا رسیدن 
فصل سرما و احتمال یخ زدگی کنتور های آب در 
کش��ور، از مشترکان تقاضا داریم از جمع شدن 
آب به داخل محوطه کنتور جلوگیری کنند. وی 
ادامه داد: دمای زیر صفر باعث می شد آبی که در 
چاله کنتور جمع شده یخ بزند و به کنتور آسیب 
وارد ش��ود. باقری بیان کرد: خانه های شمالی و 
جنوبی تهران به دلیل ش��دت س��رما، احتمال 
یخ زدگی کنتورشان بیشتر است و باید با پوشال 
و پارچه کنتور را بپوش��انند تا گرم شود. معاون 
درآمد امور مش��ترکان ش��رکت آب و فاضاب 
اس��تان تهران افزود: در ۲ سال گذشته به دلیل 
س��ردی هوا بیش از 10 هزار کنتور در اس��تان 
ته��ران یخ زد که منجر به قطعی چندس��اعته 
آب مشترکان شد. وی افزود: زمانی که سازمان 
هواشناس��ی اعام کرد دمای هوا به منفی صفر 
درجه می رسد مشترکان باید تمهیدات ازم را 
برای جلوگی��ری از یخ زدگی انجام دهند. باقری 
ادام��ه داد: طب��ق آیین نام��ه اگر مش��ترکان از 
تاسیس��ات آب نگهداری نکنند در صورت بروز 

مشکل باید خسارت آن را پرداخت کنند.

۴۰ درصد بیکاران کشور 
فارغ التحصیل دانشگاه هستند

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به آمار شاغان 
گفت: طبق آمار، میزان بیکاری فارغ التحصیان 
دانش��گاهی ما افزایش یافته اس��ت. به گزارش 
تسنیم، امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار گفت: 
س��هم فارغ التحصیان از کل بیکاران کشور به 
حدود 40/5 درصد افزایش یافته اس��ت. رئیس 
مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان را حدود ۲۷درصد 
اعام کرد و افزود: در مجموع در ۹ماهه امس��ال 
حدود 550 هزار شغل ایجاد شده که عدد خوبی 
اس��ت اما نسبت به برنامه و نیاز کشور که حدود 
۹00 هزار ش��غل است، کم اس��ت. وی با اشاره 
به عاقه مردم و جوانان برای اش��تغال در بخش 
دولتی گفت: متأس��فانه مس��یر ایجاد اشتغال و 
راه اندازی کس��ب وکار، مسیری دشوار و طوانی 
است و نسبت به میزان طبیعی و جهانی آن چند 
برابر بیش��تر زمان می برد که ناشی از بروکراسی 

تودرتوی اداری است. 

توطئه استعماري کش�ف حجاب توسط  ■
»رضاخان پهلوي«- 1314ش

درگذش�ت مش�کوک جه�ان پهل�وان  ■
»غامرضا تختي«- 1346ش

درج مقال�ه توهین آمیز نس�بت به »امام  ■
خمین�ي)ره(« در روزنامه اطاعات توس�ط 

ساواک- 1356ش
شهادت »سلیمان خاطر« مبارز مسلمان  ■

مصري- 1986م
اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11000

12700

13900

2990

-

-

1600

2100

-200

-300

-100

-20

-

-

-150

-60

-

-

-

150
149

-

-

-

1
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

57/41
-

-
-

48/31-

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3660000

3750000

1900000

1200000

650000

-

-

-

-

-

-

337040

450930

1285 )دار(
15/48 )دار(

-

-9000

-

1

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

161275/8
7837/3

6920/8

0/10
0/01

0/10

118906/7
320830/2

143702/3

0/10

0/11

-0/13

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5619بورس استرالیا

-
-
1

23433

19562

2515
3

کام نور

دنیا محل گذر است نه محل ماندگاری 
و مردم در آن دو گونه اند: یکی آن که 

نفس خود را فروخت و خویش به هاکت 
)تباهی( انداخت و دیگری آن که نفس 

خود را خرید و آزادش ساخت.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
5978

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-9/09

موتوژن
ح. داروسازي  ابوریحان

بیمه ما  
آبسال   

درخشان  تهران
تکنوتار

کارتن  ایران  
فنرسازي خاور 

ماشین سازي نیرومحرکه  

5775

2037
3738

8089

3972

17742
3903

1593

9/79
8/25

5
5

5

5

4/99

4/98

4/94

ح. سرمایه گذاري  رنا
کاشي  و سرامیک  حافظ   

سرمایه گذاري توسعه آذربایجان
کویر تایر 

کاشي  سعدي
سایپاآذین

قند مرودشت  
نوسازي وساختمان تهران

موتورسازان تراکتورسازي ایران  

10

5529

4684
5063

1987

3288

5766
2410

3261

-5

-4/99

-4/9
-4/65

-4/61

-4/46

-4/29

-4/14

تقاضای خرید اوراق 
تسهیات مسکن در پاییز 97

تعداد )برگ(ماه
2924مهر

5824آبان 
17360آذر 

 سام وطن
  66413942

دریافت پيام هاي شما از سراسر كشور


