
 روحاني:  خائن ها کااي اساسي مردم را 
به خارج قاچاق مي کنند

ايران 5- يمن صفر

 گلزن  و طوفاني
مثل بچه هاي ايران

  برخ�اف آنک�ه امريکايی ه�ا و ترام�پ هر روز 
از احتمال تسلیم ش�دن اي�ران در آين�ده نزديک 
اظه�ارات  می زنن�د،  دم  مذاک�ره  درخواس�ت  و 
امري�کا  نماين�دگان  پیغ�ام  درب�اره   ش�مخانی 
در افغانس�تان به وی ب�رای انجام مذاک�ره با ايران، 
نش�ان می دهد اي�ن امريکايی ها هس�تند که برای 

مذاکره با ايران تحت فشار قرار گرفته اند! 

  بیش از 600 تشکل دانشجويي سراسر کشور از 
طیف هاي مختلف، علیه سیاست هاي مالي دولت

در تعلیم و تربیت بیانیه صادر کردند

  مذاکرات بی نتیجه مقامات کاخ سفید و اعضای 
کنگ�ره امريکا برای حل و فص�ل بحران تعطیلی 
دولت ف�درال، عم�ًا واش�نگتن را در بن بس�ت 

سیاسی فرو برده است

گفت وگوی »جوان« با عزيزاه حمیدنژاد 
کارگردان سريال بانوی عمارت

 امریکا برای مذاکره 
با ایران عجله دارد!

اصل در »بانوی عمارت«  
ايجاد تنوع بصري بود

 امريکا 
در بن بست سیاسی 

آقاي رئيس جمهور! 
آموزش و پرورش 

بنگاه اقتصادي نيست 
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ترميم گران معدل براي ردشدن از غول کنکور
آموزش و پ�رورش ب�ا   جامعه چن�د روز پی�ش وزير 
توئیت خود مبني بر »خداحافظ کنکور« از به زمین 
زدن اي�ن صنعت نیم قرن�ي خب�ر داد و به صورت 
رس�مي اعام کرد: کنک�ور ۹۸ ب�راي 15 درصد از 
رش�ته محل ها برگزار خواهد ش�د و در ۸5 درصد 
مابقي بدون کنکور دانشجو پذيرفته خواهد شد. 
صرف نظر از جزئيات اين تصميم دقيقه نودي كه شش 
ماه مانده به كنكور از سوي دولت رونمايي شد، بخشي 
از كامنت هاي ذي��ل، توئيت وزي��ر آموزش و پرورش 
جالب بود. كامنت هاي دانش آم��وزان نظام قديم كه 
چنين تصميمي را تبعيض در حق خود مي دانستند. 
هر چند كه پيش از اين نيز صحبت هايي در راستاي 
ترميم معدل ش��ده بود، ام��ا يك بار ديگ��ر به دنبال 

تصمي��م نهايي براي ح��ذف غول كنك��ور، مديركل 
دفت��ر آم��وزش دوره دوم متوس��طه نظ��ري وزارت 
آموزش و پرورش ترميم س��وابق تحصيلي براي ورود 
به رش��ته هاي بدون كنكور دانش��گاهي را تش��ريح 

كرده است. 
ترميم معدل يكي از بخشنامه هاي آموزش و پرورش 
است كه در سال ۹۴ به تصويب شوراي عالي آموزش و 
پرورش رسيده است. اقدامي كه در صورت تمايل براي 
تمامي ديپلمه هاي سال ۸۴ به بعد امكان پذير است. 

يعني هر ش��خصي بخواهد درس يا دروسي را مجدد 
امتحان بدهد و نمره خودش را ترميم كند، مي تواند 
درخواست شركت مجدد در امتحانات نهايي را بدهد. 
به اين ترتيب متقاضيان ب��ه منطقه آموزش و پرورش 
خود كه ديپلم شان را آنجا گرفته اند، مراجعه كرده و 

درخواست خود را ثبت مي كنند. نكته مهم اينجاست، 
ظاهراً دانش آموزي كه اكنون در حال تحصيل است، 
نمي تواند درخواس��ت ترميم نمره بده��د و البته هر 
دانش آموخت��ه اي مي توان��د تنها يك مرتب��ه از اين 
امكان اس��تفاده كند. نمرات ترميم ش��ده فقط براي 
اعمال سوابق تحصيلي در كنكور سراسري به سازمان 
سنجش ارسال مي شود، هرچند تأثيري در معدل و 

نمره ديپلم افراد  ندارد.  
 طبق آنچه عباس س��لطانيان تش��ريح كرده اس��ت،

»هر دانش آموزي بنا به تش��خيص خود و در صورت 
نياز در هر تع��داد درس ك��ه امتحانش ب��ه صورت 
نهايي برگزار مي ش��ود، مي تواند ش��ركت كند و اين 
 س��وابق ترميم ش��ده در گزينش نهاي��ي در كنكور 

تأثيرگذار است.«| بقیه در صفحه 3 

مدير حوزه هاي علمیه در ديدار با فرمانده و مسئول نمايندگي ولي فقیه در قرارگاه خاتم : 
 قرارگاه خاتم اانبيا از دستاوردهاي مهم انقاب است 

ايران 5- يمن صفر
گلزن  و طوفاني مثل بچه هاي ايران

در حالی که بیشتر مدعیان   ورزشي تیم ملی فوتبال کشورمان 
قهرمانی، جام ملت  ها را با شکست يا پیروزی های خفیف 
آغاز کرده بودند، با يک شروع طوفانی و با پیروزی 5 بر 
صفر مقابل يمن برای همه مدعیان خط و نشان کشید. 
حتی اگر كارلوس ك��ی روش در مصاحبه هايش نام 
ايران را از بين مدعيان اصلی خط بزند اما بچه های 
تيم ملی ديروز در نخستين بازی خود نشان دادند 
كه قصدی برای همراهی با اين ايده محتاطانه مربی 
خود ندارند. تيمی كه سال هاست در رنكينگ فيفا 
در رده اول آسيا اس��ت و در س��ال های اخير برابر 
تيم های آس��يايی شكس��ت ناپذير بوده و به عقيده 
خيلی از كارشناس��ان می تواند ج��ام قهرمانی را به 

تهران بياورد. 
در چنين شرايطی تيم كشورمان در اولين بازی در 
مرحله نهايی جام ملت  ها با تركيب عليرضا بيرانوند، 
مرتضی پورعلی گنجی، مجيد حس��ينی، احس��ان 
حاج صفی، رامين رضاييان، مه��دی طارمی، اميد 
ابراهيمی، اشكان دژاگه، وحيد اميری، مهدی ترابی 
و س��ردار آزمون برابر يمن به ميدان رفت. س��امان 
قدوس برخاف پيش بينی  ها روی نيمكت نشس��ته 
بود تا كی روش از مهدی ترابی در كنار سردار آزمون 
و مه��دی طارم��ی در تركيب هجومی كش��ورمان 

استفاده كند. 
در حالی ريوجی ساتوی ژاپنی سوت شروع بازی را 
به صدا در آورد كه حض��ور نزديك به 7 هزار ايرانی 
در ورزش��گاه محمد بن زايد ابوظبی، جو استاديوم 
را كامًا به نفع ايران تغيي��ر داده بود تا كی روش و 
شاگردانش با حمايت تماشاگران با انگيزه بيشتری 

رقابت  ها را آغاز كنند. 
مسابقه با بازی هجومی بازيكنان كشورمان آغاز شد 
كه با يك تاكتيك تهاجمی از هم��ان دقيقه اول با 
ارائه بازی رو به جلو به دنبال باز كردن دروازه يمن 
بودند. هرچند در اين دقايق يمنی  ها نيز با استفاده 
از ضدحمله  ها در هم��ان دقيقه های اول بازی چند 

حمله خطرن��اک روی دروازه بيرانوند ترتيب دادند 
كه راهی به دروازه ايران پيدا نكرد. در ادامه اما اين 
ش��اگردان كی روش بودند كه با برتری هافبك های 
اي��ران در ميانه زمين، توپ را در يك س��وم دفاعی 
يمن به گ��ردش در می آوردند ت��ا بازيكنان يمن با 
حضور در زمين خودی تنها به انجام كارهای دفاعی 

بپردازند. 
مقاومت يم��ن مقابل حم��ات اي��ران خيلی زود 
شكس��ته ش��د و مهدی طارمی در دقيقه 12، تيم 
كش��ورمان را يك بر صفر جل��و انداخ��ت. در اين 
دقيقه شوت س��نگين س��ردار آزمون را دروازه بان 
يمن برگش��ت داد اما در ريباند طارمی با يك بغل 
پای دقيق ت��وپ را وارد دروازه كرد. پس از اين گل 
اش��تياق بازيكنان ايران ب��رای زدن گل های بعدی 
بيشتر هم شد و ۹ دقيقه بعد از گل طارمی، اشكان 
دژاگه اختاف را به دو گل رس��اند تا ايران ش��روع 

طوفانی داشته باشد. 
در اين دقيقه ضربه ايستگاهی اعام شده با خطای 
هند به سود ايران را اشكان دژاگه، كاپيتان ايران با 
ش��وت زمينی از فاصله 30 متری زد كه توپ پس 
از برخورد ب��ه تيرک عمودی دروازه و كمر س��عود 
السوادی تبديل به گل شد تا نتيجه بازی 2 بر صفر 

به ايران شود. 
برتری ايران س��بب ش��ده بود تا يمنی  ه��ا با وجود 
دريافت دو گل توانی ب��رای جبران گل های خورده 
نداشته باشند و تماش��اگران حاضر در ورزشگاه در 
انتظار گل های بيشتری از سوی مهاجمان كشورمان 
باش��ند. در دقيقه 25 مهدی طارمی ب��ار ديگر در 
نقش يك گلزن ظاهر شد تا نتيجه بازی 3 بر صفر 
به سود ايران شود. سانتر تماشايی رامين رضاييان 
از جناح راست زمين را مهدی طارمی با ضربه سری 
استثنايی به گوشه دروازه يمن فرستاد تا هم ايران 
را 3 بر صفر جلو بيندازد و هم دومين گلش را به ثمر 
برس��اند. نيمه اول با پيروزی 3 بر صفر ايران مقابل 
يمن به پايان رسيد تا همه در انتظار افزايش گل های 

زده كشورمان در نيمه دوم باشند. 
نيمه دوم هم با بازی هجومی ايران آغاز ش��د و در 
دقيقه ۴۸ رضاييان با نفوذ از س��مت راست زمين و 
يك سر توپ به موقع، ارس��ال دقيقی انجام داد كه 
سانتر او و ضربه سر سردار آزمون را سعد السوادی 
به خوبی برگشت داد و در ادامه نيز مهدی ترابی و 
مهدی طارمی نتوانستند توپ را تبديل به گل كنند. 
در ادامه ارسال خوب حاج صفی و ضربه سر آزمون 
را سعد الس��وادی دوباره با واكنش خوب خود دفع 
كرد. س��رانجام در دقيقه 53 بود ك��ه ايران به گل 

چهارم رسيد. 
ارس��ال دژاگه از روی كرنر را تراب��ی در تيرک اول 
قطع و سپس سعد السوادی با ش��يرجه نه چندان 
موفق دفع كرد تا در ادامه توپ بع��د از برخورد به 
بدن طارم��ی، در داخل محوطه ش��ش قدم مقابل 
پای س��ردار آزمون بيفتد و او با ضرب��ه بغل پا گل 
چهارم تيم ايران را بزن��د. در اين صحنه عاءالدين 
نعمان از پشت خط دروازه توپ را برگشت داد ولی 
كمك داور پش��ت دروازه اعام كرد توپ تبديل به 

گل شده است. 
در دقيقه 76 سردار آزمون ارسال از چپ بازيكنان 
كشورمان را می توانست تبديل به گل دوم خودش 
و پنجم ايران كن��د اما تير دروازه مانع ش��د اما دو 
دقيقه بعد ضربه كاش��ته دژاگ��ه روی دروازه يمن 
را مدافعان برگش��ت دادند و توپ به سامان قدوس 
رس��يد و مهاجم تعويضی كش��ورمان با يك شوت 
از راه دور ت��وپ را وارد دروازه يم��ن ك��رد تا  تيم 
كش��ورمان 5 بر صفر پيش بيفت��د. در دقايق تلف 
شده نيمه دوم مهدي ترابي با يك شوت از راه دور 
ديدني مي توانس��ت ايران را به گل شش��م برساند 
اما تي��ر دروازه مان��ع  ورود توپ به دروازه ش��د تا 
در نهايت تيم كش��ورمان در اولين ب��ازی در جام 
ملت های آس��يا با نتيجه پرگل 5 ب��ر صفر يمن را 
 شكست دهد و ش��روع مقتدرانه ای در اين رقابت  ها 

داشته باشد.

   اقتصادي

يادداشت هاي امروز

توتال و يك جنگ ناموسي 
وحید  حاجی  پور
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 حلقه محاصره انقاب  ؛ ديروز، امروز، فردا
عبداه متولیان
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ديوار متفاوت ميان ترامپ و دموکرات ها
سید رحیم نعمتی
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دستور رئيس دستگاه قضا
  براي بررسي ادعاي 
کارگر شرکت   نيشکر

ويژه هاي جوان  
 روزنامه دولت هم از برجام اروپايي نااميد شد

 تزريق نااميدي حاميان دولت به جامعه
 محمد هاشمي: اگر امام )ره( امروز بودند، 

صفحه 2روش آيت اه هاشمي را قبول داشتند!

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه  1۸ دی 13۹7   -    اول جمادی ااول 1440
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سراسر کشور در ديدار با   سياسي مدير حوزه ه�اي علمیه 
فرمانده و مسئول نمايندگي ولي فقیه در قرارگاه سازندگي 
خاتم اانبیا گفت: قرارگاه خاتم يکي از دستاوردهاي مهم 
انقاب است. اين قرارگاه عزم و اراده اي جدي دارد تا بگويد 
که ما مي توانیم کارهاي نشدني را انجام دهیم و بايد اين 
ش�ود.  منتش�ر  کش�ور  کل  در  اراده  و  ع�زم 
دكتر سعيد محمد، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا و 
حجت ااسام دهقاني مسئول نمايندگي ولي فقيه در اين 
قرارگاه روز يك شنبه در شهر قم با آيت اه عليرضا اعرافي، 
مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور ديدار و گفت وگو كردند.  
به گزارش روابط عمومي قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا، آيت اه 
اعرافي در اين ديدار گفت: اصل در هر كاري، اراده، عزم و نگاه 
انسان هايي است كه در آن عرصه فعاليت مي كنند و كشور در 

شرايط فعلي به اين عزم و اراده، بيش از پيش نيازمند است. 

وي افزود: همه بايد باور كنيم كه اقتصاد و انقاب با هم گره 
خورده اند و پيشرفت اقتصاد در پيشبرد آرمان هاي انقاب 
مؤثر است؛ اگر نتوانيم در مرحله ساخت و توسعه و پيشرفت 
كشور، خودمان را نشان دهيم، انقاب نمي تواند پيش برود و 

در جهان پرتوافكن باشد. 
مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور گفت: قرارگاه خاتم يكي 
از دستاوردهاي مهم انقاب است اين قرارگاه عزم و اراده اي 
جدي دارد تا بگويد كه ما مي توانيم كارهاي نشدني را انجام 
دهيم وبايد اين عزم و اراده در كل كشور منتشر شود.  آيت اه 
اعرافي اظهار داشت: همه كارهايي كه قرارگاه در حال انجام 
آن است به عنوان پشتوانه  باعث عمق بخشي انقاب در درون 
كشور مي شود و در خارج از كشور هم مايه آبروي نظام است. 
امام جمعه قم افزود: قرارگاه بايد پيش��ران بخش خصوصي 
باشد و آنها را به صحنه كار وارد كند و آنها را توانمند و خودكفا 
كند و خود به كارهاي كان تر و راهبردي تر وارد شود كه اين 

باعث تحول در كشور خواهد شد. 
مدير حوزه هاي علميه سراسر كش��ور در خصوص تكميل 
چرخه توليد كشور گفت: قرارگاه مي تواند در يك برنامه پنج 
يا ده ساله، با شناسايي صنايع، به تكميل چرخه توليد كشور و 

تحقق اقتصاد مقاومتي كمك كند. 
آيت اه اعرافي بيان كرد: مطالعه، ثبت دانش فني و نگارش 
تجربيات از مسائل مهمي است كه قرارگاه بايد در خال اجراي 
پروژه ها به آن توجه ويژه كند و اين دانش را مي توان حتي به 

خارج از كشور هم منتقل كرد. 
وي در پايان گفت: به عنوان نماينده حوزه از همت بلند و عزم 
جدي و تاش و پشتكاري كه در قرارگاه وجود دارد تشكر و 
قدرداني مي كنم و اميدواريم مجموعه حاكميت و نظام قدر 
اين زحمات را بداند.  در ابتداي اي��ن ديدار، فرمانده قرارگاه 
سازندگي خاتم اانبيا به ارائه گزارش��ي از فعاليت هاي اين 

مجموعه از زمان تأسيس تاكنون پرداخت. 

  رئيس جمهور از دست داان مواد غذايی مردم شاكی است. 
او می گويد 65 س��ال پيش )وقتی رئيس جمهور پنج ساله بوده 
است( از راديو درباره داان و قاچاق كاا می شنيده است و حاا 
پس از آن سال  ها هنوز كسی نيست كه دس��ت داان را كوتاه 

كند.  نشستن در جايگاه منتقدان، شيوه ای ديرينه است. جايگاه 
رئيس جمهور جايگاه بايد و نبايد گفتن نيس��ت. س��تاد مبارزه 
با قاچاق كاا و ارز به رياس��ت رئيس جمهور تش��كيل می شود و 
مبادی ورودی و خروجی كش��ور در دس��ت دولت است. تعيين 

سياست های واردات كااهای اساس��ی  و توزيع و هدايت آن نيز 
با دولت است، به همين خاطر ضمن احترام به نگرانی و اعتراض 
رئيس جمهور، بايد پرس��يد تدبير دولت تدبير چگونه می تواند 

معضل 60 ساله كشور را حل كند؟! |  صفحه 4

  رئيس قوه قضائيه به دادستان كل كشور دستور داد كه با 
اعزام تيمي مستقل به منطقه، ابعاد مختلف برخي شايعات 
و ادعاها درباره ش��كنجه يكي از كارگران بازداشتي شركت 

نيشكر هفت تپه را مورد بررسي قرار دهد |  صفحه 2
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سه شنبه 18 دي 1397 | اول جمادي ااول 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5561  حلقه محاصره انقاب  ؛ ديروز، امروز، فردا
پس از كودتاي امريكايي و فتنه سبز اموي در سال ۸۸ نظام سلطه به 
رهبري ش��يطان بزرگ امريكا، بنا به توصيه و درخواست فتنه گران، 
برنامه بي ثباتي اقتصادي را از طريق تش��ديد تحريم هاي فلج كننده 
)به عنوان مقدمه ديپلماس��ي گفت وگو( در دس��تور كار خود قرار داد 
تا به اين ترتي��ب موضوع ض��رورت گفت وگو با ش��يطان را در داخل 
ايران به يك مطالبه ملي و خواس��ت مردم تبديل كن��د و بااخره در 
س��ال ۹۲ )برخاف سياس��ت هاي كلي نظام مبني بر ع��دم هر گونه 
گفت وگو با شيطان بزرگ( موضوع حل مشكات كشور و رفع تمامي 
تحريم ها و به چرخش درآمدن چرخ اقتصاد كشور از طريق گفت وگو 
و مذاكره مستقيم با كدخدا )ش��يطان بزرگ( از طريق رأي مردم در 
دس��تور كار نظام قرار گرفت. هم زمان با تكميل مراحل باورس��ازي 
افكار عمومي ايران به حل مش��كات از طريق مذاكره، در دو كش��ور 
عراق و س��وريه، ب��راي ورود به مرحله »اس��تراتژي حلق��ه محاصره 
ايران«، نسبت به ايجاد، تربيت، سازماندهي، تجهيز و آموزش داعش 
و س��اير گروه هاي تروريس��تي اقدام ش��ده و موفق به بردن س��وريه 
به لبه پرتگاه س��قوط بش��ار اس��د و روي كار آوردن يك نظام كامًا 
 همسو با رژيم صهيونيس��تي و رژيم س��عودي حاكم بر حجاز شدند. 
به موازات گفت وگوهاي سرگرم كننده ديپلماتيك بين ايران و امريكا 
و باور به اين موضوع كه ايران درگير حل مشكات وحشتناك خود از 
طريق سناريوي مذاكره است و هيچ مجالي براي پرداختن به موضوع 
س��وريه ندارد، اس��تراتژي حلقه محاصره جمهوري اسامي ايران در 
سوريه وارد فاز نهايي خود ش��د به طوري كه تقريباً تمامي سياسيون 
داخلي و بين المللي و حتي دستگاه ديپلماسي ايران سقوط بشار اسد 
را قطعي و حتمي دانسته و نسخه همراهي با حكومت جايگزين بشار 
اسد را تجويز و تعقيب مي كردند اما با تيزبيني، هوشمندي، درايت و 
مديريت بي مثال شخص مقام معظم رهبري، نه تنها موضوع استراتژي 
حلقه محاصره عقيم ش��د بلكه همين تاش مذبوحانه مثلث شرارت 
عبري، غربي، عربي س��بب استحكام و انس��جام هر چه بيشتر محور 
مقاومت   ش��د، به طوري كه هم اينك رژيم صهيونيستي در محاصره 
كامل محور مقاومت قرار گرفته و قدرت نفس كشيدن و ايستادگي دو 
روزه در برابر مبارزان فلس��طيني و محور مقاومت از آنها به كلی سلب 

شده است. 
 با تغيير موازنه استراتژيك در منطقه به نفع جمهوري اسامي ايران 
در سوريه، عراق و يمن و فروپاشي قطعي اس��تراتژي حلقه محاصره 
ايران، نظام سلطه تغيير وضعيت داده و از سال ۱۳۹۵ استراتژي حلقه 

محاصره را به داخل كشور ايران منتقل كرده است.
 بر اساس اين اس��تراتژي برخاف رويه جاري ۳۰ سال گذشته، نظام 
سلطه به جاي سرمايه گذاري روي احزاب و جناح هاي سياسي داخلي 
براي تأمين خواس��ته هاي خود، قرار است ضمن تش��ديد فشارهاي 
اقتصادي و ايج��اد اختال در نظام مالي كش��ور و لجام گس��يختگي 
اقتصادي، براندازي نظام از طريق تعقيب ديپلماسي عمومي و مردمي 
به منظور »تغيير و تخريب باورهاي مردم«، »فرو ريختن ديوار اعتماد 
مردم«، »تصويرس��ازي مخدوش از بي عدالتي و تبعيض«، »عصباني 
كردن و به ميدان آوردن مردم«، »تخريب نهادهاي امنيتي، انتظامي 
و قضايي«، »ايجاد جس��ارت مبارزه و نافرماني مدني« دنبال ش��ده 
 و با تكميل حلقه محاصره برنامه فروپاش��ي از درون عملياتي ش��ود.
پيش بيني دشمن در فاز نخست استراتژي حلقه محاصره داخلي در 
دي ماه گذشته با عدم اقبال مردمي با شكست مفتضحانه روبه رو شد. 
در فاز دوم، شيطان بزرگ بر اس��اس برآوردهاي غلط خود پيش بيني 
كرده بود كه جمهوري اس��امي ايران موفق به برپايي جش��ن چهل 
سالگي انقاب اسامي نخواهد شد و قبل از پايان سال ۲۰۱۸ ميادي 
شاهد فروپاشي نظام خواهند بود كه به لطف پروردگار اين توطئه  نيز 
خنثي و يك شكست سنگين و ننگين ديگر در كارنامه شكست هاي 

۴۰ ساله نظام سلطه ثبت و ضبط گرديد. 
قرائن و شواهد موجود نش��ان مي دهد كه دشمن نااميد نشده و به هيچ 
وجه از پاي ننشسته است و خود را براي ورود به مرحله سوم استراتژي 
حلقه محاصره داخلي نظام آماده مي كند. در سومين مرحله فروپاشي 
هيبريدي نظام از طريق تعقيب اس��تراتژي حلقه محاصره؛ دو محور از 
درون حوزه هاي علميه مشتمل بر »تشيع انگليسي فرقه ضاله شيرازيه« 
و »تشيع سكوار«، دو محور خارجي مشتمل بر »مثلث شرارت عبري، 
غربي، وهابي« و »تشديد ناامني توس��ط دهها گروهك مجهز شده در 
خارج از مرزها« و سه محور داخلي مشتمل بر »تشديد اختافات قومي 
و مذهبي«، »تشديد شرارت و ناامني هاي داخلي« و »تشديد نافرماني 
مدني« مشاركت فعال دارند. آن چيزي كه استراتژي دشمن را با موقعيت 
همراه خواهد كرد بي شك ناتواني و سوءمديريت مديران اجرايي نظام در 
پاس��خگويي به انتظارات به حق مردم و بعضاً مواضع و رفتارهاي غلط و 

همسو با دشمن است. 
اي��ن روزها متأس��فانه يكي از مس��ائلي كه ب��ه تكميل پازل دش��من 
مي انجامد موضوع شرطي كردن مردم براي وصول مطالبات خود است. 
سرويس هاي جاسوسي دشمن در تاشند تا به مردم چنين القا كنند كه 
مادامي كه براي خواسته هاي خود وارد ميدان اعتراض، تحصن و اعتصاب 
نشوند مشكات آنان حل نخواهد شد و ش��وربختانه تجربه موجود در 
حل مشكات مردم در موضوع كاميون داران و نيشكر هفت تپه و... پازل 
سرويس هاي جاسوسي را تكميل كرده است. بي شك چنانچه براي اين 
سوءمديريت تدبير مناسب انديشيده نشود قطعاً اين موضوع مي تواند 
دستاويز مناسبي براي به ميدان كشاندن مردم و تكميل استراتژي حلقه 

محاصره قرار گيرد. 
 توصيه اكيد دلسوزان نظام به مسئوان و دولتمردان اين است كه با درك 
صحيح از اوضاع پيش رو و مديريت مجاهدان��ه و انقابي مانع از تحقق 

اهداف شيطاني دشمن بشوند. 

سيدعبداه متوليان

نگاهي اجمالي به جايگاه منطقه اي ايران قبل و بعد از انقاب

ايران از  ژاندارمي امريكا تا  الهام بخشي ملت های منطقه

»س�فيدنمايي رژيم پهلوي« از متداول ترين 
روش هاي نظام سلطه و ضدانقاب جهت ايجاد 
دلزدگي در مردم نسبت به حاكميت سياسي 
اس�ت كه خروجي آن دوقطب�ي مردم–نظام 
بوده و ب�ه ناديده گرفتن تمام دس�تاوردهاي 
بي نظير انق�اب در چه�ار دهه اخي�ر منجر 
خواهد ش�د. براي آنكه بتوان قضاوتي دقيق 
و منصفانه از تف�اوت كاركرد رژي�م  پهلوي با 
انقاب  اس�امي داش�ت مي توان ب�ه عنوان 
يك�ي از مصاديق به ق�درت منطق�ه اي قبل 
و بع�د از پي�روزي انقاب اس�امي پرداخت. 
در يكي از اسناد سفارت امريكا با عنوان تشريح 
وضع ايران در فاصله سال های ۱۳۳۴ الي۱۳۵6 
بيان مي  شود: »نظريه نيكسون، براي ايران مفهوم 
خاصي پيدا كرد كه بر اساس آن، امريكا ايران را 
به عنوان قدرتي كه توان حراست از ثبات منطقه 
و منافع كلي غرب را دارد، به رسميت شناخت و 
آن را در تجهيز خود ياري داد تا دخالت مستقيم 
دولت امريكا در آن كشور ضرورتي نداشته باشد« 
آنطور كه در ادامه خواهد آم��د، رژيم پهلوي در 
سياس��ت منطقه اي خود به جاي تقويت جايگاه 
كشور و تأمين منافع ملي در جهت اهداف دولت 

امريكا گام برداشته است. 
قبل از پيروزي انقاب اسامي جايگاه منطقه اي 
ايران در حد كش��وري كه صرف��اً »تأمين كننده 
مناف��ع امريكا« اس��ت و نقش��ي در »كنترل« و 
»مديريت تح��وات« منطقه اي جه��ت تأمين 
منافع ملي نداش��ت و حتي به راحتي بخشي از 
تماميت ارضي ايران، توسط غرب از خاك كشور 
جدا مي شود بدون آنكه رژيم شاهنشاهي به آن 
واكنش مناسب نشان دهد! حدود۴7 سال پيش 
جزيره بحرين، استان چهاردهم ايران به واسطه 
اقدامات رژيم پهلوي از س��رزمين ايران جدا شد 
واعام اس��تقال ك��رد؛ پهلوي بر اس��اس اراده 
انگليسي ها نخستين رژيمي بود كه اين استقال 
را به رسميت شناخت! در تمام دوره پنجاه و چند 
س��اله رژيم پهلوي چه در زم��ان رضاخان و چه 
محمدرضا شاه، تبعيت از انگليس و تأمين منافع 
كش��ورهاي غربي در عرصه داخلي و منطقه اي 
موض��وع اولويت دار ب��ود، كمااينك��ه چرچيل و 

روزولت در كنفران��س تهران درب��اره رضاخان 
مي گويند: »خودم��ان او را آورديم و خودمان او 
را برداشتيم. « روزنامه نيويورك تايمز نيز درباره 
به قدرت رسيدن محمدرضا شاه و بقاي حكومت 
وي مي نويسد: »پس از كودتا، شاه گياس خود 
را با تعارف به كرميت روزولت رئيس بخش سيا 
در خاورميانه برداش��ت و گفت:   من تاج و تخت 
خود را به خدا، مردم كش��ورم، ارتش��م و به شما 

مديونم. «
   تبعيت محض!

طبيعي است اصل وابستگي به يك قدرت اقتضا 
مي كند كه سياستمدار كشور مرعوب، در جهت 
تحقق اهداف قدرت باادستي به جاي منافع ملي 
درعرصه بين المللي فعاليت كند. به واقع ايران در 
دوره پهلوي، تأمين كننده منافع انگليس-امريكا 
و منطقه نفوذ قدرت هاي جهاني بود، به طوري كه 
غربي ها، ضمن عزل و نصب مقامات ارشد )از شاه 
و وزير گرفته تا نماين��دگان مجلس( و در عرصه 
بين المللي رژي��م را وادار به امضاي پروتكل هاي 
بحث برانگي��ز مي كردند. پيمان بغ��داد از جمله 
مهم ترين مصاديقي است كه تبعيت رژيم پهلوي 
از سياست هاي غرب توسط رژيم پهلوي را اثبات 
مي كند. پيم��ان بغ��داد معاهده اي ب��ود كه در 
۱۳۳۳ ميان عراق و تركيه تحت عنوان »پيمان 
همكاري هاي متقابل« در بغداد امضا شد و هدف 
آن تش��كيل يك س��ازمان دفاعي ق��وي جهت 
ممانعت از گس��ترش نفوذ ش��وروي در منطقه 
بود. پيمان بغ��داد، پيماني در راس��تاي تأمين 
منافع امري��كا وانگليس ب��ود و از تبعات پيمان 
بغداد و سازمان س��نتو بر امنيت خاورميانه اين 
بود كه دامنه جنگ س��رد ميان دو ابرقدرت آن 
زمان)امريكا- ش��وروي( را به غرب آسيا كشاند 
وكشورهاي منطقه را وارد يك مسابقه تسليحاتي 

برنامه ريزی كرد. 
  تأمين كنن�ده منافع امري�كا و نه جامعه 

ايراني
»ژاندارم��ی منطقه« يا »حاف��ظ منافع امريكا« 
مهم تري��ن نقش محمدرضا ش��اه در منطقه بود 
و اساس��اً اثرگ��ذاري در مناس��بات و تح��وات 
منطقه اي معنا و مفهوم براي اين رژيم نداش��ت. 

ويليام سوليوان س��فيرامريكا در تهران در دوره 
كارتر، در گزارش��ي در ارديبهشت سال ۱۳۵7 
در مورد روابط ايران و امريكا مي گويد: »روي هم 
رفته روابط ايران و امريكا عالي است. اين روابط 
همچنين به واسطه مسافرت ش��اه به واشنگتن 
در م��اه نوامبر و بازديد رئيس جمه��ور در اواخر 
دسامبر)۱۹77( تقويت و تأييد شدند. روابط ما 
مبتني بر منافع امنيتي دو جانبه و ديد مشترك 
نس��بت به تقريباً تمام جزئي��ات مهم منطقه اي 
و بين المللي مي باش��د. ايران ب��ا تكيه بر قدرت 
و نف��وذ فزاينده خود هم��واره آماده ب��وده تا به 
طريقي نقش فعال تري در امور منطقه ايفا كند به 
گونه اي كه منافع ما نيز تأمين گردد. « سوليوان 
در اين گزارش ايران را تأمين كننده منافع كشور 
امريكا مي دان��د و به همين دلي��ل رژيم پهلوي 
را مورد تحس��ين قرار مي دهد. اس��ناد متقن و 
معتبر نش��ان مي دهد ايران دوره پهلوي همانند 
عربس��تان س��عودي امروز، بزرگ ترين خريدار 
و وارد كنن��ده س��اح هاي امريكاي��ي در جهان 
بود و تاش داش��ت تا با تأمين مناف��ع امريكا و 
تقويت قدرت نظامي ب��رون زا)نه بومي( اعتبار و 
جايگاهي در منطقه براي خود دست و پيدا كند؛ 
در حالي كه نفوذ امروز جمهوري اسامي ايران 
در سايه توسعه درون زا در عرصه دفاعي، نظامي و 
ديپلماسي عمومي با ملت های منطقه و حمايت 
از گروه هاي آزادي بخش ملي به دست آمده است. 
نفوذ منطقه اي امروز ايران را »پاتريك س��ييل« 
تحليلگ��ر مس��ائل خاورميانه در ميدل ايس��ت 
آناين اينگونه بيان مي كند: »ايران از آزادترين، 
مدرن ترين و منسجم ترين كشورهاي خاورميانه 
محسوب مي شود. « يا انديشكده »امريكن اينتر 
پرايز« در مطلبي با هش��دار نسبت به مسئوان 
امريكاي��ي در مورد جايگاه آتي اي��ران به عنوان 
مركز توازن قدرت در منطق��ه و تأكيد بر اينكه 
انقاب اسامي در حال تثبيت دستاوردهاي خود 
مي باشد، مي نويسد: »مهم تر از همه اينكه، ظاهراً 
امريكا آماده است تا برتري ايران در منطقه را به 
رسميت بشناسد. « سخنان اخير دونالد ترامپ 
مبني بر اينكه ايران هر كاري بخواهد در برخي 
از كش��ورهاي منطقه انجام مي دهد، نيز ناظر به 

همين مسئله اس��ت كه قدرت منطقه اي و نفوذ 
گفتماني انقاب اس��امي در منطقه به رغم ۴۰ 
سال تحريم و محدوديت هاي بين المللي امريكا به 
تراز و مرتبه اي رسيده است كه حتي امريكايي ها 
نيز نس��بت به عدم تغيير آن اعت��راف مي كنند. 
دونالد ترامپ همچنين مي گويد: »به ايران نگاه 
كنيد، قبل از اينكه من )به رياس��ت جمهوري( 
برس��م، ايران مي توانس��ت ظرف  ۱۲ دقيقه كل 
خاورميان��ه را تح��ت كنترل بگيرد.«  مؤسس��ه 
مطالعات امنيت ملي وابسته به دانشگاه تل آويو 
تنها يكي از چند ۱۰ مؤسسه تحقيقاتي است كه 
به قدرت و نفوذ منطقه اي ايران اعتراف و از لزوم 
اصرار مقامات رژيم صهيونيس��تي به واشينگتن 
براي مقابله با تهران پرداخته است. اين انديشكده 
طي مجموعه گزارشي با عنوان »ايران در تحوات 
فضاي استراتژيك« شاخص هايي مانند »قدرت 
نظامي بوي ايران نظير موشك بالستيك«، »نفوذ 
اس��تراتژيك چندايه ايران در عراق، س��وريه، 
لبنان، يمن و... «، »روابط تجاري و انرژي ايران با 
ديگر كشورها« و »تغيير موازنه قدرت ميان تهران 
و واش��ينگتن« را به عنوان نگراني اصلي از ايران 
عنوان مي كند. حتي يك دهم از ش��اخص هايي 
كه اين مؤسس��ه مطالعاتي و س��اير مؤسسات و 
مقامات غربي تحت عنوان »عوامل قدرت و نفوذ 
منطقه اي ايران« ياد مي كنن��د، در رژيم پهلوي 

اساساً وجود خارجي نداشته است. 
در حالي كه محمدرضا ش��اه تاش داش��ت به 
جاي بومي سازي صنايع دفاعي و نظامي تنها به 
واردكننده صرف س��اح امريكايي تبديل شود، 
مؤسسه مطالعات امنيت ملي اس��رائيل درباره 
يكي از عوامل قدرت ايران اينگونه مي نويس��د: 
»ايران دارد موشك هاي بالس��تيكي با بُردهاي 
متنوع، از صدها كيلومتر تا ۲ ه��زار كيلومتر را 
طراح��ي مي كند و مي س��ازد... و موش��ك هاي 
ميان ب��رد اي��ن كش��ور، بخش ه��اي بزرگي از 
خاورميانه، فراتر از اسرائيل تا نقاطي در جنوب 
شرقي اروپا، را در تيررس خود دارند. « ريچارد 
نيكس��ون رئيس جمهور وقت امريكا در سفر به 
تهران به شاه قول هاي بي سابقه اي درباره مورد 
فروش هرگونه ساح غيرهس��ته اي را مي دهد؛ 
برژينسكي در مورد چرايي اين وعده مي گويد: 
»ايران مهم ترين پايگاه استراتژيك ما در خليج 
فارس پس از خروج انگليس از منطقه شرق سوئز 
به ش��مار مي رفت. تخليه نيروهاي انگليسي از 
خليج فارس، خأ قدرتي در اين منطقه به وجود 
آورد و سياست امريكا در آن زمان، پركردن اين 
خأ با افزايش قدرت نظام��ي ايران در وهله اول 

همراه بود. «
  تبعيت  مطلق رژيم پهلوي از امريكا

برخي از عناصر سياس��ت خارج��ه رژيم پهلوي 
را كيس��ينجر اينگونه توصيف مي كند: امكانات 
و كمك هاي اي��ران ... باعث تقوي��ت امكانات و 
كمك هاي خود ما نيز مي ش��د. از آن جمله بود 
كمك به ويتنام جنوبي در زم��ان انعقاد قرارداد 
پاريس در س��ال۱۹7۳، كمك به اروپاي غربي 
در دوران بح��ران اقتص��ادي در ده��ه ۱۹7۰، 
حماي��ت از ميانه روه��اي آفريقا علي��ه تهاجم 
نيروهاي مشترك ش��وروي و كوبا. در حالي كه 
عناصر سياس��ت خارجي امروز اي��ران مبارزه با 
س��لطه قدرت هاي خارجي در منطقه، حمايت 
از مس��لمانان و جنبش ه��اي آزادي بخش ملي 
وائتاف با كشورهاي محور مقاومت و پافشاري 
جهت امنيت بومي نه امنيت وارداتي غربي پايه 
اصلي نفوذ منطقه اي امروز جمهوري اس��امي 

ايران است. 

      رسا: قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسامي كشور از ديدار 
مردم قم با رهبر معظم انقاب همانند س��نوات گذشته در ۱۹ دي ماه 

خبر داد. 
      ايرنا: مازني، رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس: بودجه فرهنگي 
كشور در سال ۱۳۹7 تنها شش دهم كل بودجه كشور بوده است و اين 
بودجه در سال ۱۳۹۸ دودهم كم شده است اما باز هم عده اي شياد به 

اين بودجه حمله مي كنند. 

ژه
وی

 روزنام��هدولته��مازبرج��اماروپایي 
نااميدشد

روزنامه ايران كه ارگان رس��مي دولت محس��وب مي شود، 
روز گذش��ته در تيتر اصلي خود تلويحاً به شكس��ت برجام 
اروپايي اذعان كرد، گرچه كوشيد تبعات منفي آن را براي 
اروپا بدان��د. در گزارش اي��ن روزنامه آمده ك��ه »ناكامي يا 
كوتاهي اروپايي ها در حفظ برجام چه بسا منجر به پيامدها 
و واكنش هايي از س��وي تهران شود كه آسيب هاي طبيعي 
آن بيش از هر كس متوجه قاره سبز خواهد بود. در حقيقت 
بر خاف برخي ادعاها، دس��ت ايران در مواجهه با رويكرد 
غيرسازنده غرب خالي نيس��ت و تهران برگ هاي برنده  ای 
براي بازي در زمين هاي مختلف دارد. فعال ش��دن بيشتر 
اروپا، جدي گرفتن پيامدهاي شكست سياست حفظ برجام 
و پرداختن هزينه هاي اقتصادي و سياس��ي براي حفظ اين 
توافق مي تواند همچون مانعي محكم كش��ورهاي اتحاديه 
اروپايي را از آسيب هاي قابل پيش بيني برهاند. پيدا نيست 
چه زماني اروپايي ها سياست خود در مواجهه با عملكرد ضد 
برجامي امريكا را از روي كاغذ ب��ه واقعيت تبديل كنند اما 
دس��ت كم مي توان اميدوار بود كه سياست شكيبايي ايران 
مبنايي براي آرمان امنيت درون زا از مسير همكاري اروپا با 
قدرت هاي صاحب نفوذ در منطقه از جمله جمهوري اسامي 
ايران باشد. « اين جمات گرچه در ظاهر توجه دادن اروپا 
به تبعات شكس��ت برجام و لزوم پرداخت هزينه هاست، اما 
در بطن خود اذعان به شكس��ت برجام دارد. اينجا جاي دو 
تأسف است، يكي اينكه برجام اروپايي هم در آستانه شكست 
كامل است، دوم آنكه در اين مورد هم دولت نخواست حرف 
دلسوزان را بشنود و اشتباه بودن اعتماد به برجام اروپايي را 
از ابتدا بپذيرد. حاا روزنامه دولت اذعان مي كند كه معلوم 

نيست چه زماني قرار است سياست هاي اروپا براي مواجهه 
با عملكرد ضدبرجامي امريكا از روي كاغذ به واقعيت تبديل 
شود، اذعان تلخي است. در ميانه اين اذعان تلخ رسانه دولت 
مي توان از طنز بامزه اي كه مطلب مذكور دارد و مبارزه ايران 
با تروريسم در منطقه را به برجام ربط داده، گذشت. از اين 
ادعاهاي بی دليل زياد مي كنند. روزنامه آرمان هم پيش از 
اين در مطلبي با عنوان »برجام و پيروزي بر داعش« نوشته 
بود: »پيروزي بر داعش در بخش مهمي حاصل گشايش هاي 
اقتصادي و سياس��ي ناشي از برجام بوده اس��ت. اگر برجام 
نبود، داع��ش بود«. برجام بي دس��تاورد مان��ده و براي آن 

دستاورد تراشي مي كنند.


 تزریقنااميديحامياندولتبهجامعه
روزنامه آرمان از تورم بزرگي خب��ر داده كه در انتظار مردم 
اس��ت. اين روز نامه گفت وگويي با علي اكب��ر نيكواقبال، به 
عنوان اقتصاددان و استاد دانش��گاه گرفته كه با تيتر »تورم 
بزرگي در انتظار مردم است« منتشر كرده و در بخشي از آن 
آمده: »براي س��ال جديدي كه آغاز مي شود رشد اقتصادي 
منفي ۳/۵ درصد پيش بيني مي ش��ود. با اين رشد اقتصادي 
منفي دولت عمًا نمي تواند ماليات بگيرد و تورم بزرگي هم 
در انتظار مردم است. در اين شرايط تورم باا مي رود و نرخ ارز 
هم به تبع آن، افزايش مي يابد. اگر بخواهند در س��ال آينده 
هم به صورت دستوري و با فشار، نرخ ارز را كنترل كنند بايد 
مناب��ع ارزي ۱۰۰ تا ۲۰۰ميليارد داري در كش��ور موجود 
باشد تا بتوانند از نرخ كنوني ارز دفاع كنند. اگر مبلغ ذخاير 
بانك مركزي در اين حد نباش��د به نظر مي رس��د كار بسيار 

سخت مي شود. «
سال جديد كه براي مردم بايد نويد سياست هاي جديد و 
شكوفايي باشد، از سه ماه زودتر همراه مي شود با سياه نمايي 

و نااميد كردن مردم از تغييرات مثبت. اين در حالي است كه 
حسن روحاني بارها از رسانه ها خواسته كه مردم را نااميد 
نكنند و اتفاقاً اتهام اصلي نااميدي مردم را متوجه منتقدان 
دولت دانسته، گويا رئيس جمهور رسانه هاي حامي دولتش 

را نمي بيند و فقط رسانه هاي مخالف را مي خواند!

محمدهاشمي:اگرامام)ره(امروزبودند،
روشآیتاههاشميراقبولداشتند!

محمد هاشمي در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسامي كه 
هماره از حاميان افراطي مرحوم هاشمي بوده، در پاسخ به اين 
سؤال كه »موضوعي كه اكنون به عنوان سؤال افكار عمومي 
است اين است كه اگر امام در قيد حيات بودند، روايت آقاي 
هاش��مي از حكومت را قبول داش��تند يا برخي روايت هاي 
ديگر را«، گفت: »من معتقدم امام روايت آقاي هاش��مي را 
از حكومت انجام مي دادند، دليل من هم اين اس��ت كه امام 
فرمودند »هاشمي زنده است: چون نهضت زنده است« يعني 
آقاي هاش��مي را مترادف با نهضت مي دانستند. رفتار آقاي 
هاشمي يا ايده آقاي هاشمي در واقع همان ايده نهضت است. 
بنابر اين اگر امروز هم امام زنده بودند شيوه و روش و منش 
آقاي هاشمي را، قرائت آقاي هاشمي را كه قرائت خودشان 
هم بود قبول داشتند... آقاي هاشمي و ايده هايش را خيلي 

نزديك به نهج الباغه مي بينم. «
بايد گفت اگر امام خميني روزي گفتند »هاشمي زنده است: 
چون نهضت زنده است« در وصيت نامه معروف خود هم تأكيد 

كردند كه »ميزان حال فعلي افراد است«. 
در سال هاي قبل، نقل قول های مرحوم هاشمي رفسنجاني 
از امام خميني )ره( مبني بر موافقت با حذف شعار مرگ بر 
امريكا، واكنش هاي فراواني را به همراه داش��ت كه روش��ن 

مي كرد آن نقل نادرست بوده است.

 عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:
استاني شدن انتخابات

 طراوت را  از مجلس مي گيرد
عضو كميس�يون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه اس�تاني شدن 
انتخابات به نفع مردم نيست، گفت: اجرايي شدن اين ايحه باعث 
حضور نمايندگان جريان هاي خاص و افراد پرنفوذ به مجلس مي شود.

حجت ااسام مجتبي ذوالنور، در گفت وگو با خبرنگار تسنيم، با اشاره 
به طرح اصاحي از قانون انتخابات مجلس، گفت: استاني شدن انتخابات 
نيز در اين طرح مطرح شده است. برخي نمايندگان معتقد هستند كه 
استاني شدن انتخابات پارلمان به نفع مردم نيست. وي افزود: با استاني 
شدن انتخابات مجلس، همواره افرادي كه به جريان هاي خاصي متصل 
بوده و از توان مالي و تبليغي باايي برخوردار هستند يا افراد با نفوذ به 
مجلس ورود مي كنند و پارلمان ديگر طراوت و تازگي نخواهد داشت. 
نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينكه با استاني شدن انتخابات قوه 
مقننه، مراكز اس��تان ها بيشتر بهره مند خواهند ش��د، تصريح كرد: با 
استاني ش��دن انتخابات مجلس، حضور وكاي  ملت در شهرستان ها 
و روستاها نيز كاهش مي يابد و دسترسي مردم به نمايندگان محدود 
مي شود. ذوالنور با بيان اينكه ضروری است اين طرح بيشتر مورد بررسي 
قرار گيرد، افزود: همچنين بايد نظر كارشناسي نخبگان خارج از مجلس 
نيز اخذ شود تا نقاط ضعف و نواقص آن برطرف و در نتيجه طرح پخته تر 
شود. نمايندگان در آبان ماه سال جاري در صحن علني مجلس با يك 

فوريت طرح مذكور موافقت كرده بودند.

دستور رئيس دستگاه قضا
 براي بررسي ادعاي  كارگر شركت   نيشكر

رئيس قوه قضائيه با اش�اره به انتش�ار 
برخي شايعات و ادعاها درباره شكنجه 
يك�ي از كارگران بازداش�تي ش�ركت 
نيش�كر هفت تپه، ب�ه دادس�تان كل 
كش�ور دس�تور داد كه با اعزام تيمي 
مس�تقل ب�ه منطق�ه، ابع�اد مختلف 
اي�ن موض�وع را م�ورد بررس�ي قرار 

ده�د و گ�زارش آن را هر چه س�ريع تر ب�ه اطاع مردم برس�اند. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اه آملي اريجاني 
در جلسه مسئوان عالي قضايي، »اتكاي مردم به ارزش هاي الهي« و 
»همبستگي ملي« را دو مقوله مهم و موثّر در طول حيات ۴۰ ساله نظام 
جمهوري اسامي دانس��ت و افزود: ارتباط حضرت امام با مردم، يك 

ارتباط معمولي يا به مثابه ارتباط حكام و ساطين با مردم نبود.
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: آحاد مردم نيز در نظام جمهوري اسامي بر 
اساس ارتباط قوي ايماني و ديني و اعتقادي با يكديگر مرتبط بوده اند و 
به خوبي مشاهده مي كنيم كه در دوران هايي نظير دفاع مقدس، همين 
ارزش ها تجلي يافت و مردم با تمسك به ارزش هاي الهي توانستند از 

كشور خود و نظامشان حمايت كنند. 
آيت اه آملي اريجاني با اشاره به چهل سالگي انقاب اسامي، اظهار 
كرد: بحمداه رؤياي از بين بردن اين نظام كه از چهل سال پيش تاكنون 
در سر كش��ورهاي غربي خصوصاً امريكايي ها و اذناب منطقه ای شان 
پرورانده مي شود، باطل ش��ده و نظام جمهوري اسامي قوی تر از هر 
زمان ديگر در صحنه حضور دارد. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه دشمن 
دست از دشمني خود برنداش��ته و با ابزارهاي جديدتر و تاش بسيار 
گس��ترده تر براي از بين بردن نظام جمهوري اسامي به ميدان آمده 
است، خاطرنشان كرد: »تهاجم فرهنگي« و »نااميدسازي مردم«، دو 
پروژه مهم دشمن است كه آن را با ابزار گوناگون دنبال مي كند. البته 
اين دو پروژه از اول پيروزي انقاب مطرح بوده است. مقام معظم رهبري 
در سال های دور، مسئله تهاجم فرهنگي را به مسئوان هشدار دادند؛ 
البته متأسفانه اين اخطار و هشدار در دوراني جدي گرفته نشد و حتي 

عده اي در داخل با اين پروژه دشمن همراهي كردند. 
   دوره اي از پياده نظام دشمن، حمايت رسمي مي شد

آيت اه آملي اريجاني با بيان اينكه متأس��فانه در دوره اي از مدعيان 
روشنفكري كه پياده نظام تهاجم فرهنگي دشمن بودند، حمايت هاي 
رسمي در داخل كشور صورت مي گرفت، به پروژه نااميد ساختن مردم 
اش��اره كرد و گفت: در همين چند ماه اخير براي نااميدس��ازي مردم 
انواع تاش ها و ابزارها را به كار گرفتند و تمام رسانه هايشان به صورت 
شبانه روزی مشغول بمباران تبليغاتي و ايجاد يأس در جامعه ما هستند. 
از هر آنچه به دستشان مي رس��د به نحوي براي تخريب نظام استفاده 
مي كنند و متأسفانه ما هم در تبيين دستاوردها و مقابله با اين هجوم 

رسانه اي موفق نبوده ايم. 
آيت اه آملي اريجاني ب��ا تأكيد بر لزوم بهره من��دی از همه امكانات 
براي گراميداشت ۴۰ سالگي انقاب اسامي، گفت: اين گراميداشت 
بايد توأم با فهمي دقيق از گذشته و حال و تحليل درست اقدامات آتي 
دشمنان باشد. عاوه بر اين بايد تبيين دقيق خدمات و دستاوردهاي 
نظام جمهوري اسامي در دس��تور كار قرار گيرد و همه توجه داشته 
باشيم كه در اين زمينه مسئوليت داريم. رئيس قوه قضائيه همچنين 
ابراز اميدواري كرد كه مسئوان محترم دولت و وزرا همه تاششان را 
معطوف به حل مشكات اقتصادي مردم و ايجاد اشتغال كنند تا بستر 

نااميدسازي مردم نيز از بين برود. 
   برخورد خاف قانون با متخلف پذيرفته نيست

آيت اه آملي اريجاني در ادامه با اشاره به انتشار برخي شايعات و ادعاها 
مبني بر ش��كنجه يكي از كارگران بازداشتي كارخانه نيشكر هفت تپه 
تأكيد كرد: به دادستان محترم كل كش��ور دستور مي دهم كه همين 
امروز با تشكيل هيئتي مستقل و اعزام اين هيئت به منطقه، موضوع را 
مورد بررسي قرار دهند و هر چه س��ريع تر نتيجه بررسي ها را به اطاع 

اينجانب و مردم عزيزمان برسانند. 
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: چنين مسائلي براي ما بسيار مهم است 
زيرا هيچ گاه بناي جمهوري اس��امي، دس��تگاه قضايي و نهادهاي 
امنيتي و اطاعاتي چنين تخلفاتي نبوده و ما آن را به لحاظ شرعي و 
قانوني ممنوع مي دانيم. ممكن است كارگري متخلف باشد اما به هيچ 
عنوان برخورد خاف قانون با او پذيرفته نيست. البته تخلف احتمالي 
يك بازجو هم نبايد به حساب يك مجموعه گذاشته شود؛ گرچه خود 
دستگاه هاي امنيتي و انتظامي نيز موظفند از طريق بازرسي ها و ساير 
سازوكارهای نظارتي از وقوع تخلفات جلوگيري كنند اما به هر حال 
متهم كردن كل يك دستگاه به دليل اقدام احتمالي يك فرد، شايسته 
نيست. آيت اه آملي اريجاني با بيان اينكه گاهي نيز ادعاهايي به دليل 
عدم اطاع از حقوق قانوني مطرح مي ش��ود يا زنداني تصور مي كند 
محيط زندان بايد برايش مانند هتل باش��د، به وجه ديگر انتشار اين 
اخبار اشاره كرد و يادآور شد: مجموع برخوردهايي كه در رسانه ها به 
ويژه رسانه هاي دشمن با اين موضوع صورت مي گيرد، حاكي از امارات 
و قرائني است كه نشان مي دهد اين ماجرا مي تواند در ادامه پروژه هاي 
پي در پي و تخريبي دش��من عليه نظام باشد. البته ابعاد مختلف اين 
موضوع بايد بررسي شود و ما پيش از بررسي ها هيچ كس را تخطئه و 

تكذيب نمي كنيم.

محمد اسماعیلی
     تحلیل

 رئيس مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس:
عمليات كرباي 4 سرنوشت جنگ را تغيير داد

رئيس مركز اس�ناد و تحقيقات دفاع مقدس در مراس�م رونمايي 
از كتاب ه�اي »حقيقت درخش�ان« و »منش�ور هداي�ت« گفت: 
عمليات های كرباي 4 و كرباي 5 سرنوشت جنگ را تغيير دادند.
به گزارش مهر، س��ردار نائيني در آيين رونمايي از كتاب هاي حقيقت 
درخشان و منش��ور هدايت اظهار داش��ت: اين روزها، روزهاي مابين 
عمليات كرباي ۴ و كرباي ۵ است، عمليات هايي كه سرنوشت جنگ 
را تغيير داد. وي ادامه داد: مركز اس��ناد دفاع مقدس سعي مي كند از 
س��رمايه هاي جنگ بهره برداری كند و روايت درس��ت و مستندي از 
تاريخ جنگ ارائه دهد. در خص��وص جنگ تحميلي در اين مركز ۳۰۰ 
عنوان كتاب تاكنون تدوين ش��ده و حدود ۲۵۰ عنوان كتاب در حال 
سير دوره تحقيقاتي است. ما سعي كرده ايم در اين مركز به حوزه هاي 
مختلف جنگ تحميلي بپردازيم. سردار نائيني گفت: ما تاش كرده ايم 
كه نظرات و ديدگاه هاي مقام معظم رهب��ري در حوزه دفاع مقدس را 
جمع آوری و تدوين كنيم و دو كتاب حقيقت درخشان و منشور هدايت 

مجموعه اي از نظرات ايشان درباره دفاع مقدس است.



حدود ش�ش س�ال اس�ت ن�گاه اقتص�ادي بر 
آموزش و پرورش حاكم ش�ده، با اي�ن حال در 
ماه هاي اخير دولت در كاه�ش هزينه هاي اين 
وزارتخانه از محاس�بات اقتصادي بهره مي برد 
كه در هي�چ يك از آنه�ا الزام�ات و ماحظات 
آموزشي و تربيتي ديده نشده است. به طوري 
ك�ه از گفته ه�اي رئيس جمه�ور در جلس�ه 
تقديم ايحه بودجه در مجل�س اينطور به نظر 
مي رسد، س�رمايه گذاري در آموزش و پرورش 
صرفه اقتص�ادي ن�دارد. اين مس�ئله واكنش 
گروه ها و اقشار مختلف جامعه را به دنبال داشت 
كه يك�ي از تازه تري�ن واكنش ها،  انتش�ار نامه 
سرگشاده بيش از 600تش�كل، كانون و انجمن 
علمي دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور 
خطاب  به رياست جمهور درباره خصوصي سازي 
آموزش و پ�رورش اس�ت ك�ه تأكي�د مي كند: 
»آموزش و پ�رورش بنگاه اقتصادي نيس�ت.«

دولت به دلي��ل اقتصاد بيمار و س��لطان زاي خود 
تحت فشار است و لحاف اقتصادي اش آنقدر سوراخ 
دارد كه ت��وازن دخل و خرج كش��ور را بيش از هر 
زمان ديگري بر هم زده اس��ت و در مقابل س��عي 

دارد ضعف هاي اقتصادي خود را با صرفه جويي در 
هزينه هاي آموزش و پرورش جبران كند. در اين راه 
توسعه مشاركت بخش خصوصي و خريد خدمات 
را در دس��تور كار جدي قرار داده و اين دو كار را در 
راس��تاي اصاح س��اختار آموزش و پرورش دنبال 
مي كند.  حاا اينكه كاهش بودجه 56هزار ميليارد 
تومان��ي آموزش و پرورش به نص��ف و حتي كمتر 
از آن چه مش��كلي از بيماري اقتصاد كشور درمان 
مي كند، ج��اي تأمل دارد. عاوه ب��ر اينكه ممكن 
است اين صرفه جويي باز هم به دار 4 هزار و 200 
توماني تبديل ش��ود و از سلطان ديگري در عرصه 
مفاسد اقتصادي رونمايي كند.  در اين اثني رويكرد 
دولت در اداره آموزش و پرورش از نگاه جريان هاي 
دانش��جويي  هم دور نمانده و روزگذشته بيش از 
600 تش��كل، كانون و انجمن علمي دانشجويي 
دانشگاه هاي سراسر كشور به رياست جمهور درباره 
خصوصي سازي آموزش و پرورش نامه اي سرگشاده 
نوشتند.  در متن اين نامه آمده است: »مدت زمان 
بسياري اس��ت كه به رغم وجود مشكات متعدد 
معيش��تي و اقتصادي در بين جامع��ه فرهنگيان 
كشور، اين قش��ر فرهيخته خالصانه و جهادگونه 

در گوشه گوشه ميهن عزيزمان به آينده سازان اين 
سرزمين اسامي، علم، ادب و فرهنگ مي آموزند، 
به نحوي كه امروزه هر آنچه بدان افتخار مي شود 
حاصل مجاهدت هاي اين عزيزان است، اما متأسفانه 
در سال هاي اخير شاهد هس��تيم با برخورد هاي 
غلط و گاه ناجوانمردانه، جايگاه حرفه اي معلمان 
و نظام تعلي��م و تربيت اين مرز و بوم، خواس��ته يا 
ناخواس��ته مورد هجمه قرارگرفته و بيش از پيش 
تضعيف مي ش��ود به حدي كه امروزه هر فردي به 
خود اجازه مي دهد درخصوص اين نظام پيچيده و 
اين شغل حرفه اي اظهارنظر كرده و خود را داراي 

صاحيت هاي مكفي براي تصدي آن هم بداند.«
در بخش ديگري از نامه تش��كل هاي دانشجويي 
خطاب ب��ه رئيس جمهور آورده ش��ده اس��ت كه 
»ش��ما نيك مي دانيد، امروزه علم تعليم و تربيت 
از پيچيده ترين و تخصصي ترين علوم دنياست، به 
نحوي كه متخصصان اين ح��وزه نيز بدون كمك 
از ديگر متخصصان، به خ��ود اجازه دخل و تصرف 
يا ايجاد تغييرات غيرحرفه اي و يك باره را در نظام 
تعليم و تربيت نمي دهند و تاش مي كنند، در مسير 
اهداف كان و برنامه هاي كان اين حوزه كه توسط 

جمعي از بزرگ ترين دلس��وزان و متخصصان اين 
نظام نگارش شده، گام بردارند. اما واقعاً برايمان جاي 
تعجب اس��ت، چگونه صحبت هاي غيرحرفه اي و 
غيرتخصصي افرادي را كه جز حساب و كتاب مادي 

به چيز ديگري نمي انديشند، تكرار مي نماييد؟!«
اين تش��كل ها در نام��ه خود خطاب ب��ه روحاني 
گفته اند: »جن��اب آقاي رئيس جمه��ور! در همه 
جاي جهان مرسوم اس��ت زماني كه دم از هزينه 
مي ش��ود، پيش از آن بايد به به��ره وري و نتيجه 
حاصل از سرمايه گذاري نيز توجه كرد. به راستي 
دوستان اقتصاددان شما، اين مهم را نمي دانند يا 

نمي خواهند بدانند؟!
آقاي روحاني! بيانات شما در راستاي تفاوت هزينه 
تعليم و تربيت توسط دولت و مبحث خريد خدمت 
از بخش خصوصي قطعاً قابل توجه و واضح است، اما 
به راستي تفاوت هاي تربيتي اين دو مدل به لحاظ 
كيفيت براي شما قابل توجه نيست؟ آيا تاكنون به 
پژوهش هايي كه در اين حوزه انجام ش��ده است، 
نگاهي انداخته ايد؟ آيا ماجراي مدرسه غرب تهران 
از خاطرتان رفته است؟ آيا تدريس كل كتب درسي 

در دو ماه را نشنيده ايد؟«
در ادامه نامه مزبور آمده است: »آقاي رئيس جمهور! 
همانطور كه پيش��تر اشاره ش��د، آموزش و تعليم 
و تربيت يك علم تخصصي اس��ت كه انجام آن به 
خصوص در مقطع ابتدايي و كاس هاي چندپايه 
تنها در توان متخصصين و كارشناسان اين حوزه 
اس��ت كه ب��ا كارورزي و مجاهدت، اي��ن فنون را 
آموخته اند، اما به راستي چطور مي خواهيد نيروي 
متخصص اين حوزه را كه امروزه در كش��ور بسيار 
اندك هس��تند، از بخش خصوصي تأمين كنيد؟! 
اين اتفاق تنها در صورتي ممكن است كه هر كسي 
حقوق كمتري مطالبه كرد را ولو با هر تخصصي، به 
عنوان معلم به كار گرفت. البته ما پيشنهاد مي دهيم 
همين مدل را نيز براي بهداشت و درمان هم به كار 
گيريد و اجازه دهيد هركسي با هر تخصصي! از فني 
و مهندسي گرفته تا فيزيك، شيمي و علوم سياسي 
در حوزه سامت مشغول به طبابت شود، زيرا قطعاً با 
توجه به بحران بيكاري افرادي هستند كه با يك دهم 
هزينه امروز، بهداشت و درمان را هم اداره مي كنند! 
يا اينكه مجموعه هيئت دولت را نيز به همين سبك 
واگذار نماييد، كه البته قطعاً بدانيد و مطمئن باشيد 
آس��يب آن از خريد خدم��ت در آموزش و پرورش 
كمتر اس��ت. جناب آقاي روحاني! اگر سر سوزني 
خود را مديون معلمين خ��ود و جامعه فرهنگيان 
كشور مي دانيد، به آموزش و پرورش مانند يك بنگاه 

اقتصادي نگاه نكنيد.«
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شهرداري، بهزيستي، پليس و وزارت بهداشت در فصل سرما يكديگر را به خاطر كم كاري راجع به بي خانمانان متهم مي كنند
دعوا بر سر گرمخانه ها داغ شد

 آقاي رئيس جمهور! 
آموزش و پرورش بنگاه اقتصادي نيست !

بيش از 600 تشكل دانشجويي سراسر كشور از طيف هاي مختلف، عليه سياست هاي مالي دولت در تعليم و تربيت بيانيه صادر كردند

بهزيس�تي معتقد 
عليرضا سزاوار
اس�ت مس�ئوليت   گزارش  2

گرمخانه هاي تهران 
و س�اماندهي اف�راد بي خانمان كه معت�ادان نيز 
مي توانند جزو آنها باش�ند، به عهده ش�هرداري 
اس�ت. رئيس پليس مبارزه ب�ا موادمخدر تهران 
عقيده دارد، گاهي اوقات از س�وي برخي نهادها 
مانند بهزيستي موانعي در اين رابطه ايجاد مي شود. 
از طرفي هم معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري 
تهران گايه دارد كه متأسفانه دستگاه هاي مختلف 
نيز در زمان حرف، ادعا و شعار همه پاي كار هستند، 
 ام�ا در زم�ان عم�ل هيچ كس ب�ه وظيف�ه خود
 عم�ل ن��مي كن�د. اس�تف��اده ك�نندگان از

 گرمخانه ها، افراد بي خانمان هستند كه اين افراد 
 بايد عاوه بر خوردن چوب زمانه، بي مسئوليتي

كنن�د.  تحم�ل  ه�م  را  مدي�ران  برخ�ي   
ستاد مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با تغييراتي 
كه در بازداش��تگاه كهريزك )مركز سروش( ايجاد 
كرده، اين مركز را از حالت زندان خارج و به گرمخانه 
مجهزي براي معتادان متجاهر تبديل كرده است. 
در اين مركز بخش هايي مانند آشپزخانه، نانوايي، 
حمام، مركز بهداشت و زيرساخت هاي ديگري هم 

ايجاد شده است. 
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر تهران هم با اشاره 
به اشتغالزايي در اين مركز خاطر نشان كرد: »يكي 
ديگر از اقدامات ما در اين مركز احداث سالن بزرگي 
اس��ت كه اين افراد پس از گذران��دن دوره ترك و 
پاكسازي مواد بتوانند در آنجا با آموزش مهارت هاي 

ازم به انجام كار و حرفه مشغول شوند.«
محمد بخش��نده با بيان اينكه ما منك��ر زحمات 
بهزيستي نيستيم، گفت: »متأس��فانه هنوز مركز 
جديدي ب��راي نگهداري زنان معتاد ايجاد نش��ده 
است. امسال 140ظرفيت براي زنان معتاد متجاهر 

اعام كردند و ما بيش از 200نفر از اين معتادان را 
جمع آوري و تحويل داديم كه پ��س از غربالگري، 
150نفر را به مركز نگهداري معتادان زن متجاهر 
منتقل كردند، اما متأس��فانه اخيراً در آتش سوزي 
عمدي كه در يكي از اين مراكز اتفاق افتاد 50 نفر از 

آنجا خارج شدند و فرار كردند.«
 چه خبر از 60ميليارد تومان؟!

از س��وي ديگر هم، رئيس مركز توسعه پيشگيري 
و درمان اعتياد سازمان بهزيس��تي، درباره نحوه و 
كيفيت سرويس دهي مراكز بهاران و چگونگي نظارت 
بر آنها گفت: »نظارت ب��ر اين بخش بايد تخصصي 
باشد كه اينگونه نيست. در حال حاضر مراكز بهاران 
زير نظر شهرداري اداره مي شود و اگر اين مراكز به 
سازمان بهزيستي تحويل داده شوند ما نيز به صورت 
تخصصي نظارت بر آنها را به عهده خواهيم گرفت، 
اما در نهايت بايد ب��ا تعاملي كه ميان ش��هرداري، 

سازمان بهزيستي و ستاد مبارزه با موادمخدر برقرار 
مي شود، هرچه زودتر تكليف اين رويه روشن شود.« 
فريد براتي سده، با اش��اره به درخواست اخيرش از 
شهرداري مبني بر شفاف سازي نسبت به بودجه هاي 
موجود درباره عكس العمل شهرداري نسبت به اين 
درخواس��ت توضيح داد: »ش��هرداري هنوز درباره 
بودجه اين بخش شفاف سازي نكرده، زيرا منابع مالي 
آن هنوز مشخص نشده اس��ت. از طرفي، همكاران 
شهرداري در جلسات مختلف از هزينه هاي بسيار 
باا حرف مي زنند؛ به گفته آنها جهت س��اماندهي 
وضعيت گرمخانه ها طي سال، تاكنون 60 ميليارد 

تومان هزينه شده است!«
 وزارت كشور همه كاره است

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران با بيان 
اينكه در رابطه با بي خانمانان تقسيم كار ملي انجام 
شده است، گفت: ساماندهي  آسيب ديدگان معلول و 

كودكان كار به بهزيستي سپرده شده، تأمين خانه و 
حمايت هاي مالي بر عهده كميته امداد و جمع آوري 
و ايجاد زيرساخت هاي ازم همچون گرمخانه ها نيز 
بر عهده شهرداري است.« ولي اه شجاع پوريان، با 
بيان اينكه ازم است يك دستگاه حاكميتي نظارت 
بر فرآيند حل آس��يب هاي اجتماع��ي را به عنوان 
نماينده نظام انجام دهد، گفت: »بودجه آسيب هاي 
اجتماعي در اختيار وزارت كش��ور است و آنها بايد 
ببينند هر دستگاهي كه كار خود را به درستي انجام 
داد، اين سرانه را دريافت كنند؛ نه اينكه اعتبارات را به 
دستگاه ها بدهند و دستگاه ها نيز از انجام وظايف خود 

در حوزه آسيب هاي اجتماعي شانه خالي كنند.«
 در حسرت متولي واحد

شهرداري مدت ها معتادان را جمع آوري مي كرد و 
به گرمخانه مي برد و تمام بار روي دوش شهرداري 
مي ماند. به طور نمونه وزارت بهداشت وظيفه درمان 
آس��يب ديدگان را بر عهده دارد، اما آنها را بستري 
نمي كند و در انجام وظاي��ف خود كوتاهي مي كند 
و اين مسئله موجبات گايه ساير دستگاه ها را نيز 

فراهم كرده است. 
تجربه ثابت كرده اس��ت كه موضوع س��اماندهي، 
بازپروري و نگهداري افراد بي خانمان بايد برعهده 
يك متولي باش��د كه در حال حاضر دستگاه هاي 
متولي نسبت به اين موضوع كوتاهي هايي را انجام 
مي دهند. در حالي كه اگر متولي اين امر تنها يك 
دستگاه باش��د، اين مش��كات و عدم همكاري ها 
نيز وجود نخواهد داش��ت.  اگر همه دستگاه ها به 
وظيفه خود عمل مي كردند، امروز وضعيت آشفته 
گرمخانه ها اينگونه نمي بود. به طور مثال هر شب 
صدها تن براي فرار از سرما به حرم امام خميني)ره( 
پناه مي برند، در حالي كه سال ها قبل در آن منطقه 
گرمخانه اي ساخته شده بود كه به دليل بي توجهي 

نهادهاي مربوطه اكنون متروكه شده است. 

ادامه از صفحه اول
نيره ساري

  نگاه
نوع مدارس و زمان 
ش��ركت در آزمون 
ترميم نيز اينگونه اس��ت، در هر نوبت امتحاني 
كه نهاي��ي برگزار مي ش��ود امكان ش��ركت در 
آزمون وجود دارد. شرايط و نوع مدرسه از جمله 
تيزهوش��ان يا نمونه دولتي بودن نيز تأثيري در 

گزينش و ترميم معدل ندارد و ش��رايط شركت 
در آزمون ترميم س��وابق تحصيل��ي براي همه 
متقاضيان يكسان است.  با چنين تفاسيري چند 
سؤال به ذهن مي آيد، آيا عمليات ترميم معدل 
براي همه دانش  آموزان امكان پذير است؟! يعني 
چه فردي با نمره 19/75و چه نمره يك مي تواند 
از اين امكان اس��تفاده كند؟! اگر اينگونه باشد، 

پس چگون��ه رقابتي در نهاي��ت حاصل خواهد 
شد؟! افزون بر اين شنيده ها، حكايت از اين دارد 
هزينه شركت در طرح ترميم معدل شامل يك 
ش��هريه ثابت 50هزار توماني ب��ه عاوه 15الي 
20هزار تومان بابت هر درس )بس��ته به ش��هر 
شما( است. مثبت بودن ظاهري موضوع ترميم 
معدل در حالي اس��ت كه ابهامات آن همچنان 

به قوت خود باقي اس��ت، از س��وي ديگ��ر آيا با 
چنين تصميمي امكان پرداخت اين هزينه براي 
دانش آموخته ه��اي مناطق مح��روم و فرزندان 
خانواده هاي كم  بضاعت هم ممكن است؟! اينگونه 
نباشد كه حذف غول كنكور به قيمت عقب ماندن 
يك سري افراد از چنين چرخه اي باشد و شرايط 

رقابت را به جاي عادانه، ناعادانه تر كند. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 مريم دهلوي ب�ا انتقاد از س�خنان معاون وزي�ر جوانان در 
اينس�تاگرامش نوش�ت: واكنش تندگويان، مع��اون وزير ورزش و 
جوانان به احتمال فيلترينگ اينستاگرام اين بوده كه »اين همه شورا 
و نهاد داريم تا با متخلفان برخورد كنند، نه اينكه  تر و خش��ك را با هم 
بسوزانيم.« خب! شما در قامت معاون وزير جوانان، آخرين باري كه براي 
اين قشر كاري انجام دادي، كي بود؟ شما كه خودت اقامت اروپا را داري؛ 

لطفاً اداي آدم هاي دلسوز را درنيار كه به شما نمي آيد. 

  ساناز جمالي با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
رئيس جمهور در جلسه اي كه با وزير جهاد كشاورزي و مديران اين سازمان 
داشته، اعام كرد: »با محدوديت هاي آبي و خاكي مواجهيم و با مجوزهاي 
نادرستي كه صادر شده آب هاي زيرزميني با افت شديدي مواجه شدند.« 
متأسفانه سياست هاي جهاد كشاورزي در راستاي ضرر به كشاورزان و اين 
آب و خاك بوده؛ همين اان گوجه روي دست خوزستاني ها مانده در حالي 

كه امسال بحران كمبود همين گوجه ها را داشتيم. 

  اكبر محمدي با انتقاد از وضعيت رش�ته رياضي توئيت زد: 
مدير خانه رياضيات به خبرگزاري ايس��نا گفته: »رشته رياضي ميان 
دانش آموزان كم طرفدار ش��ده و اغلب دانش آموزان رش��ته تجربي را 
انتخاب مي كنند.« من ليسانس رياضي و داراي يك ساندويچي هستم. 
از يك طرف معلمان رياضي مدارس سبك تدريس صحيحي ندارند و 
از طرفي هم اين رشته با تمام سختي هايش دورنمايي ندارد. ما مديران 

متخصص نداريم و استعدادها تلف مي شوند. 

  محمد صادق با انتش�ار اين عكس توئيت زد: معاون اجتماعي 
پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از اعمال محدوديت ترافيكي در 
خيابان مصطفي خميني در پي نشست زمين خبر داده؛ دقيقاً يك روز 
قبل از اين اتفاق رئيس سازمان زمين شناسي گفت كه هشدارهاي جدي 

نسبت به نشست زمين داده ايم، ولي مسئوان توجهي به آن ندارند. 

  حامي با طرح يك پيشنهاد به كميته امداد توئيت زد: معاون 
اش��تغال و خودكفايي كميته امداد با اش��اره به تخصيص هزار و 400 
ميليارد تومان براي تس��هيات اش��تغالزايي مددجويان كميته امداد 
در ايحه بودجه 9٨ گفته: »اولين برنامه كان كميته امداد تأس��يس 
كانون هاي خيرين و كارآفرينان بوده« ولي بهترين كار براي اشتغالزايي 
مددجو ها اينه كه خود كميته امداد به طور مستقيم دستاوردهاشون رو 
به بازارعرضه كنه؛ با قرارداد با فروشگاه هاي بزرگ يا بازارچه هاي محلي 

با تخفيف و قطع واسطه.

  شهرگرد با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: شهردار 
تهران از بازشدن درهاي ميدان مشق تا س��اعت 24براي شهروندان در 
پي مذاكره با وزير امور خارجه خبر داد. آقاي ش��هردار ميدان مشق كه 
مدت هاس��ت به روي مردم باز است! ش��ما با مذاكره تا ساعت 12 شب 
رسانديد، كدام خانواده تا آن س��اعت به اين مكان نياز دارد؟ به جاي اين 
فعاليت هاي بيهوده فكري به حال پياده راه ميدان شهدا كنيد كه آسفالتش 

استيك خودروها رو نابود كرده و ترافيكش اعصاب راننده ها را.

  رادمهر با انتقاد از برخي ش�عارهاي عوام فريبانه توئيت زد: 
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كش��ور با اشاره به سياست ها و 
شاخص هاي وزارت كشور در انتخاب اس��تانداران گفته: »جوانگرايي 
در انتخاب استانداران 14 استان كش��ور، ميانگين سن استانداران را 
هشت سال كاهش داد.« جناب آقاي معاون قرار نيست كه جوانگرايي 
همه جا معجزه كند؛ استاندار بايد شخصي باشد با چند دهه مديريت 
و آشنا با بسياري از بحران ها و كوله باري از دانش؛ جوانگرايي لزوماً به 

معني پيشرفت نيست. 

ابراهيم مشيريان

  محمدعلي اسفناني مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران گفت: از 
مجموع برندهاي موجود در كشور، 70 برند مجوز دارند و مابقي به صورت 

غيرقانوني وارد كشور مي شوند و طرح برخورد با آنها صورت مي گيرد. 
  زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميس��يون سامت و محيط زيست 
و خدمات شهري شوراي شهر تهران با اش��اره به تشكيل كميته ويژه 
براي مشخص شدن علت بوي نامطبوع در تهران گفت: هنوز علت بوي 

نامطبوع در تهران كشف نشده است. 
  مهدي جمالي نژاد، معاون عمراني وزير كشور اعام كرد: با آغاز طرح 
يك پارچه دريافت سند حمل بار ش��هري و حومه اي )باربرگ(، براي 
نخستين بار از ابتداي دي سال جاري ميزان سهميه سوخت ديزل براي 
ناوگان باري شهري بااي 10 تن براساس باربرگ هاي صادر شده است 

و محاسبه به ناوگان مذكور تخصيص داده شد. 
  دادستان عمومى و انقاب شهرس��تان فرديس خبر از درخواست 
مدعى العموم به مراجع ذى ربط جهت انحال شوراى اين شهر را داد و 
گفت: اختافات عديده در بين اعضاي شوراي شهر فرديس با لجاجت 
برخي از اعضا در ايجاد تفاهم و همدلي منجر به تعطيلي اداره شهري 

شهرستان شد. 

سرمايه عظيمي
 كه تبديل به آلودگي فراوان مي شود

براس��اس آمارهاي مركز پژوهش هاي س��ازمان برنامه، سال گذشته 
ح��دود 17/7ميليارد مت��ر مكعب گاز تولي��دي از ميادي��ن نفتي در 
مشعل ها سوخته به هدر رفته اس��ت. عاوه بر زيان مالي اين معضل، 
حجم آاينده هايي كه محيط زيس��ت را با خطر جدي مواجه مي كند 

قابل تأمل است. 
مشعل سوزي يكي از معضات زيست محيطي در جهان است كه عاوه 
بر هدررفتن سرمايه هاي انرژي، ساانه ميلياردها دار به زيست محيط 
و سامت مردم زيان مي رساند. البته بسياري از كشورها به خاطر كمبود 
سرمايه گذاري و تكنولوژي، بخش اعظمي از گازي را كه همراه نفت از 
ميادين نفتي توليد مي شود، بدون هيچ استفاده اي در مشعل ها سوزانده 
و به هدر مي دهند كه اصطاحاً به آن »مشعل سوزي« يا »فليرينگ« 

گفته مي شود. 
ارزش اين ميزان از گاز در كشورمان با نرخ كنوني قيمت هاي منطقه اي 
حدود 4/5ميليارد دار و با نرخ بازارهاي آسياي شرقي و اروپا بيش از 
5/5ميليارد دار اس��ت و البته هزينه آايندگي هواي آن نيز كمتر از 

ارزش اين گاز نيست. 
سهم ايران از مشعل سوزي جهاني حدود 1۳درصد است و با اختاف 

اندكي بعد از روسيه و عراق در مقام سوم جهاني قرار دارد. 
ميزان مشعل سوزي در سال 95 حدود 15/7ميليارد متر مكعب )معادل 
4۳ميليون متر مكع��ب در روز( بود و طبق برنامه بايد در س��ال 96 به 
حدود 11ميليارد متر مكعب كاهش مي يافت، اما نه تنها كاهش نيافت 

بلكه به 17/7ميليارد متر مكعب افزايش پيدا كرد. 
بررسي هاي آماري نشان مي دهد ميزان مشعل س��وزي ايران از سال 
201۳ كه دولت يازدهم مس��ند امور را در دس��ت گرفته است تا سال 
2017 به طور متوسط ساانه 6/6 درصد افزايش يافته و به 17/7ميليارد 
متر مكعب رسيده است.  حال آنكه براساس ماده 4٨ قانون برنامه ششم 
توس��عه دولت موظف بوده در راس��تاي حفاظت از محيط زيست، اين 
مش��كل روندي نزولي به خود بگيرد. اوج گيري مشعل سوزي در ايران 
در حالي است كه ميزان مشعل سوزي جهاني در سال 2017 نسبت به 

سال قبل آن بيش از 7درصد كاهش يافته است. 
براساس آمارهاي »پروژه جهاني كربن« ميزان آايندگي هوا از طريق 
توليد گازهاي گلخانه اي حاصل از سوخت هاي فسيلي را رصد مي كند 
كه توليد گازهاي گلخانه اي توس��ط ايران به 650 ميليون تن در سال 

رسيده است كه 10درصد از آن به خاطر مشعل سوزي است. 
آلودگي هوا س��اانه 21 هزار تن از هموطنان را به كام مرگ مي كشد. 
جالب اينكه معصومه ابتكار س��ال گذشته در كس��وت رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت اع��ام كرده ب��ود ك��ه براس��اس مطالعات 
صورت گرفته در سال ٨9 مردم حدود 9 ميليارد دار به خاطر مسائل 
محيط زيستي خس��ارت ديدند و ميزان اين خس��ارت امروز به حدود 
۳0ميليارد دار در س��ال رسيده است.  كارشناس��ان اعتقاد دارند، در 
صورت اس��تفاده از اين گازها براي توليد برق، امكان توليد س��اانه 7 
گيگاوات برق و كسب درآمدي حدود 2ميليارد دار آن هم بدون ايجاد 

آلودگي هاي زيست محيطي فراهم بود. 

معاون خودكفايي كميته امداد:
يك پنجم كل آمار ايجاد اشتغال 

د ر كشور مربوط به كميته امداد است
حج�ت اه عبدالملك�ي با اش�اره ب�ه اينكه يك س�وم بي�كاران 
كش�ور مخاط�ب كميته ام�داد هس�تند و تنه�ا ۵درص�د منابع 
               مربوط ب�ه                  آن د ر اختي�ار كميته امداد اس�ت، گف�ت: يك چهارم 
ايجاد اش�تغال كيفي كش�ور مربوط به كميته ام�داد و يك پنجم 
كل آمار ايجاد اش�تغال د ر كش�ور ني�ز مربوط به                اين نهاد اس�ت. 

وي با اش��اره به اقدامات كميته امداد د ر ايجاد اشتغال د ر كشور اظهار 
داش��ت: كميته امداد از بدو تأسيس تا پايان س��ال 96 يك ميليون و 
500هزار فرصت شغلي ايجاد كر د ه اس��ت كه از اين تعداد 700هزار 
نفر به خودكفايي رسيده اند و از پوشش كميته امداد خارج شده اند و به 
همين نسبت نيز افراد جديد تحت پوشش قرار گرفته اند؛ ضمن اينكه 
حدود 7 هزار ميليارد تومان بر ا ي 700هزار نفر هزينه شده كه حاصل 
آن ايجاد شغل و خارج شدن اين تعداد از چرخه حمايتي كميته امداد، 

صرفه جويي 2 هزار و 500 ميليارد توماني بر ا ي كشور است. 
                  و ي با اش��اره به                                       كاريابي هاي صورت گرفته از طري��ق كميته امداد د ر 
9ماهه امسال يادآور شد: د ر اين مد ت ٨هزار فرصت شغلي ايجاد شد                  
كه با 74هزار فرصت شغلي قبلي،                             ٨2 هزار فرصت شغلي د ر كشور ايجاد 
شده است. يك سوم بيكاران كشور مخاطب كميته امداد هستند و تنها 
5درصد مناب��ع                مربوط به                  آن د ر اختيار كميته امداد اس��ت؛ همچنين 
يك چهارم ايجاد اشتغال كيفي كشور مربوط به كميته امداد و يك پنجم 

كل آمار ايجاد اشتغال د ر كشور نيز مربوط به                اين نهاد است. 
و ي با بيان اينكه برآوردهاي ما اين است كه يك ميليون و 400هزار        از 
محرومان جامعه بيكار هستند                      ،  يادآور شد: بيش از 60درصد مخاطبان 

اشتغال كميته امداد محرومان مناطق كم برخوردار هستند. 
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد                                                                                                               با تأكيد بر اينكه ما قصد داريم 
كارآفرينان ر ا درگير اشتغال كنيم                                ، ادامه داد: 400هزار نفر كارآفرين 
حرفه اي د ر كشور داريم كه ا گر هر كدام از اين 400هزار نفر كارآفرين 
بر ا ي 10نفر شغل ايجاد كنند، مي توانيم كل مشكات بيكاران كشور ر ا 
از بين ببريم كه ما امسال به صورت آزمايشي                                       اين طرح ر ا آ غاز كر د ه ايم                                   . 
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد      درباره سهم كميته امداد د ر 
ايجاد اشتغال و بودجه مربوط د ر س��ال آينده بيان داشت: بر ا ي ايجاد 
70هزار شغل نيازمند ۳ هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار هستيم                                                   كه 
اميدواريم مجلس                                       همكاري ازم ر ا ب��ر ا ي افزايش اعتبار از هزار و 400 

ميليارد تومان به ۳ هزار و 500 ميليارد تومان      داشته با شد. 
وي با بيان اينكه امس��ال                                       اجازه تحت پوشش قرارگرفتن 600هزار نفر 
                                             مددجوي جديد توسط كميته امداد                                                                                                 د ا ده شده است، گفت: ا گر به ازاي 
هر سه خانواده دو بيكار داشته با ش��يم، 400هزار نفر به تعداد بيكاران 

                   تحت پوشش كميته امداد اضافه مي شو د. 
عبدالملكي با بيان اينكه تا پايان س��ال 95، 900هزار بيكار مس��تعد 
اشتغال د ر كميته امداد داشتيم، ا فزود:                                                      سال گذشته 70هزار شغل ايجاد 
كرديم                                       و امس��ال برآورد مي كنيم غير از 600هزار نفر افرادي كه تحت 
پوشش قرار گرفته اند، حدود ٨50هزار بيكار مستعد به اشتغال داشته 
با شيم                                                             كه د ر مجموع يك ميليون و 450 هزار نفر افراد تحت پوشش و 

غيره پوشش مستعد اشتغال د ر كميته امداد داريم. 

ترميم گران معدل براي ردشدن از غول کنکور

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک



  اصاح بودجه و نظام بانکی 
از نان شب واجب تر است

در حالي ك�ه عموم كارشناس�ان اقتصادي بودجه ري�زي غلط در 
كش�ور را عامل بس�ياري از مش�كات جامعه معرف�ي مي كنند 
و خواس�تار اصاح اساس�ي ايح�ه بودجه س�ال 98 هس�تند، 
رئيس س�ازمان برنامه و بودجه كش�ور گفت: ما مي توانيم از سال 
۱۳98، بخش�ي از اصاح�ات س�اختاري بودجه را انج�ام دهيم. 
به گزارش »جوان«، ايحه بودجه س��ال 98 با انبوه��ي از هزينه هاي 
غيرضروري همراه است، در حالي كه ايجاد اصاحات و تغييرات مثبت 
در كشور بي شك از رهگذر اصاح بودجه كشور مي گذرد و حتي مشاور 
پيشين رئيس جمهور، مس��عود نيلي بودجه نويسي به شكل كنوني را 
يكي از ابربحران هاي ايران معرفي كرده بود. در اين ميان بس��ياري از 
كارشناسان اقتصادي خواس��تار تغييرات در بودجه كشور با مشاركت 
دانشگاه ها و اس��اتيد اقتصاد و حمايت عامه مردم هستند، زيرا ريشه 
كاهش ارزش پول ملي ايران نيز به نوعي در نهايت به بودجه ريزي غلط 
بازمي گردد و بسياري از چالش ها در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و مذهبي به نوعي بي ارتباط با بودجه ريزي سنتي نيستند، زيرا 
بودجه به مثابه جريان انرژي در بخش بخش سيس��تم و نظام جامعه 
است كه تنظيم بهره مندي هر يك از بخش ها از انرژي در شكل گيري 

واقعيت هايي در جامعه بسيار مؤثر است. 
در اين ميان مشخص است كه سازمان برنامه و بودجه فعلي عزم چنداني 
براي اصاح بودجه ندارد و جالب آنكه با بررس��ي محتويات بودجه در 
شرايطي كه اصاح نظام بانكي از اوجب واجبات است براي اين منظور 
نيز منابع چنداني تأمين نشده است. از اين رو اصاح بودجه ريزي بسيار 

مهم است كه به سرعت براي بودجه سال آتي بايد فكري كرد. 
برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه دولتي ها از آنجايي كه 
به نوعي از بودجه ارتزاق مي كنند، هيچ گاه نمي توانند در جهت اصاح 
صحيح بودجه گام بردارند و وقتي دولتي ها براي فتح كرسي هاي مجلس 
برنامه داشته اند و تاش كرده اند برخي كرسي هاي مجلس را از آن خود 
كنند، نمي توان چندان به اصاح بودجه سنتي اميد داشت، به ويژه آنكه 

بسياري از مديران فعلي دولت نيز روزي نماينده دولت بوده اند. 
محمدباقر نوبخت در حاش��يه جلس��ه اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: 
برخي از اصاحات بودجه با مقاومت همراه است و با اراده  جمعي محقق 
مي شود. تاش كرديم در ايحه بودجه 98، اصاح ساختاري را كه در 

اباغيه اخير مقام معظم رهبري گنجانده شده بود، لحاظ كنيم. 
وي در مورد اقدامات انجام ش��ده ب��راي ثبات اقتص��اد كان با اصاح 
ساختار بودجه بيان كرد: دو سرفصل در اين رابطه وجود دارد؛ در يكي از 
سرفصل ها، دارايي هاي دولت مطرح است كه هم اكنون ۷ ميليون ميليارد 
تومان دارايي هاي دولت است كه مي تواند به جاي ركود، در چرخه رونق 
كشور به كار گرفته شود. وي اظهار كرد: بودجه ۱۴ پيوست دارد و براي 
كارآمدي هزينه ها، مسائلي مطرح است از جمله پرداخت يارانه دولت 
كه عدد 9۳۴ هزار ميليارد تومان است و يارانه مستقيم بيش از ۴۲ هزار 
ميليارد تومان اس��ت و بايد اعام اين اعداد به جامعه به درستي انجام 
شود. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مقاومت هايي كه در 
اصاح ساختار بودجه وجود دارد، اشاره كرد و بخش ديگر اصاح ساختار 
بودجه را نهادسازي بودجه اي دانست و گفت: پيشنهاد سازمان مديريت 
و برنامه ريزي به فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي در مورد نهادسازي بودجه 
مطرح شده، پس از آن هم به ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي اعام 
خواهيم كرد و در نهايت به تأييد رهبري مي رسد. ما مي توانيم از سال 

۱۳98، بخشي از اصاحات ساختاري بودجه را انجام دهيم. 
   فوادگر: مجلس عمًا نمي تواند ۱۲۳۰ هزار ميليارد تومان 

بودجه را بررسي كند
در همين رابطه رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در گفت وگو 
با خبرنگار مهر در خصوص بودجه ش��ركت هاي دولتي گفت: بنده يكي 
از مخالفان بودجه س��ال 9۷ ب��ودم. دليل مخالفتم عدم بررس��ي بودجه 
شركت هاي دولتي در مجلس شوراي اسامي بود. حميدرضا فوادگر ادامه 
داد: ما عماً به بررسي دو، سوم بودجه كشور ورود نمي كنيم و بودجه مربوط 
به شركت هاي وابسته به دولت و بانك ها مورد بررسي قرار نمي دهيم. رئيس 
كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گفت: عدد كلي بودجه ما ۱۷۰۰هزار 
ميليارد تومان اس��ت كه ۴۷۰ هزار ميليارد آن بودج��ه عمومي دولت و 
۱۲۳۰هزار ميليارد تومان آن بودجه ش��ركت هاي دولتي است. فوادگر 
اظهار داشت: بودجه وزارتخانه هاي بهداشت، آموزش و پرورش و صنعت به 
صورت ريز در جداول ارائه مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد، اما بودجه 
شرک ها به خاطر اينكه مفصل اس��ت مورد بررسي قرار نمي گيرد كه اين 
يكي از ايرادات ايحه بودجه است و اين ايراد در ايحه بودجه سال 98 نيز 
ديده مي شود. با توجه به سخنان اين نماينده مجلس، مشخص است كه 
بايد فكر اساسي براي اصاح بودجه كرد، چراكه ايحه بودجه سال آتي با 

نگاهي گذرا به آن، هزينه هاي زائد فراوان دارد.
   جزئيات بدهي ۳۳۳ هزار ميليارد توماني دولت

به ۳ طلبكار عمده 
بي تفاوتي براي اصاح بودجه در شرايطي اس��ت كه براساس گزارش 
س��ازمان برنامه و بودجه تا خرداد س��ال 9۷ كل بده��ي دولت حدود 
۳۳۳هزار ميليارد تومان است كه نسبت به اسفند 96 حدود ۳۱درصد 
رشد كرده است. بدهي دولت به بانك ها تا خردادماه حدود ۱۳9هزار 
ميليارد، بدهي به مؤسسات عمومي غيردولتي ۷۷هزار ميليارد تومان و 

بدهي به پيمانكاران حدود ۱۱۷هزار ميليارد تومان بوده است. 
همچنين خاصه وضعيت بدهي دولت و ش��ركت هاي دولتي نش��ان 
مي دهد، ۱۳درصد كل بدهي ها مربوط به بدهي ۷۲هزار ميليارد توماني 

شركت نفت به بانك مركزي و ساير بانك ها مي باشد.
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رئيس جمهور از دس�ت داان م�واد غذايی 
م�ردم ش�اكی اس�ت. او می گويد 65 س�ال 
پيش )وقت�ی رئيس جمهور پنج س�اله بوده 
اس�ت( از راديو درب�اره داان و قاچاق كاا 
می شنيده است و حاا پس از آن سال  ها هنوز 
كسی نيست كه دس�ت داان را كوتاه كند. 
نشستن در جايگاه منتقدان، شيوه ای ديرينه 
اس�ت. جايگاه رئيس جمهور جاي�گاه بايد و 
نبايد گفتن نيس�ت. س�تاد مبارزه با قاچاق 
كاا و ارز به رياس�ت رئيس جمهور تش�كيل 
می ش�ود و مبادی ورودی و خروجی كش�ور 
در دس�ت دولت اس�ت. تعيين سياست های 
واردات كااهای اساس�ی، توزي�ع و هدايت 
آن نيز با دولت اس�ت، به همين خاطر ضمن 
احترام به نگرانی و اعت�راض رئيس جمهور، 
بايد پرس�يد تدبي�ر دول�ت تدبي�ر چگونه 
می تواند معضل 6۰ س�اله كشور را حل كند؟!

مشكات بخش كش��اورزي در زنجيره توليد و 
توزيع بر هيچ كس پوش��يده نيست. كشاورزان 
و باغداران در بخش توليد با افزايش مؤلفه هاي 
توليد مواجهن��د و محصوات خ��ود را به دليل 
حضور فعال داان و واس��طه ها نمي توانند به 

قيمت واقعي بفروشند و سود ببرند. 
در بخ��ش توزيع نيز ب��ه دليل حض��ور همين 
س��ودجويان محصول كش��اورزي با چند برابر 
قيمت به دست مصرف كننده مي رسد و اين روند 
همچنان ادامه دارد. اين اتفاقات در حالي است 
كه با وجود سازما ن هاي نظارتي در زنجيره توليد 
و توزيع، حلقه داان سال به سال بزرگ تر شده 
و سودجويي شان نيز بيشتر شده است. حال اين 
سؤال مطرح اس��ت كه براي كوتاه شدن دست 

داان، دولت چه اقداماتي انجام داده است؟ 
وزير جهاد كشاورزي از سال 9۲ تاكنون از ضعف 
زنجيره توزيع س��خن مي گويد يا هر ساله نرخ 
خريد تضميني گن��دم با چانه زن��ي حجتي در 
هيئت دول��ت با افزايش جزئي و ب��ا تأخير چند 
ماهه اعام مي شود. در پنج س��ال گذشته اين 
روند هر ساله ادامه داشته و هيچ راهكاري براي 

رفع آن پيشنهاد نشده است. 
رئيس جمهور روز گذشته در جمع وزير و مديران 
وزارت جهاد كش��اورزي از مشكاتي در بخش 
كشاورزي سخن گفت كه رسانه ها سال هاست 

در اين خصوص گزارش و يادداشت مي نويسند 
و خواستار رفع آنها هستند. اما آيا صرفاً توضيح 
مشكات و مس��ائل بخش كشاورزي، كمكي به 
رفع آن مي كند؟ به راس��تي نقش دولت در اين 

سال ها براي رفع مشكات چه بوده است؟ 
رهبري در ارديبهش��ت س��ال 9۴ در سخناني 
در خصوص مبارزه با فس��اد مي گوين��د: »آيا با 
»دزد دزد« گفتن، دزد از دزدي دست برمي دارد. 
بايد رفت، وارد شد. مسئوان كش��ور، روزنامه 
نيستند كه راجع به فس��اد حرف مي زنند. بله، 
روزنامه راجع به فس��اد ممكن است حرف بزند، 
من و شما كه مس��ئول هستيم بايد اقدام كنيم؛ 
حرف ديگر چيست؟ وارد بش��ويد؛ ]اگر[ بلديم 
اقدام كنيم، جلوي فساد را به  معناي واقعي كلمه 
بگيري��م. اينها وظايف م��ا و بخش هاي مختلف 
ماست. اين عاج مشكل اقتصادي كشور است 
كه مشكل اقتصادي كشور اگر بخواهد حل بشود، 

بايد روي توليد متمركز شد... .«
حجت ااسام حس��ن روحاني در جمع مديران 
جهاد كش��اورزي از قاچاق مواد غذايي، حضور 
داان بي انص��اف در زنجيره تولي��د و عرضه، 
گرفتاري دول��ت در تأمين كنجال��ه و علوفه و 
نگراني م��ردم از افزايش قيمت مرغ و گوش��ت 
سخن گفت و راهكار كوتاه شدن دست داان 
را اس��تفاده از تكنولوژي دانش بنيان و تحوات 
علمي در اين زمينه دانست و افزود: اين مشكات 
فقط با حركت به سمت دانش بنيان ها و ارتباط 
مس��تقيم باغدار و كش��اورز با خرده فروشان در 
سطح كشور حل مي ش��ود. وي از دستاوردهاي 

بخش كشاورزي در دولت تدبير گزارش داد.
 گزارشي كه هر ساله در آستانه دهه فجر از سوي 
اين وزارتخانه به رسانه ها ارس��ال مي شود يا وزير 
جهاد در مراسم هاي مختلف اين آمار را به عنوان 
افتخارات دولت اعام مي كند. روحاني از بايد هاي 
بخش كشاورزي براي مديران سخن گفت و عنوان 
كرد: بايد با قاچاق مقابله شود، بايد دغدغه معيشتي 
كشاورزان رفع ش��ود، بايد، بايد... ، اما از اقدامات 
شخص رئيس جمهور در راستاي رفع مشكات و 

چالش هاي بخش كشاورزي سخني نگفت. 
وزير جهاد كشاورزي نيز در اين جلسه به جاي 
گرفتن قول مساعد از رئيس جمهور براي بسيج 
كردن ساير وزارتخانه ها به ويژه صنعت و تجارت 

و وزارت اقتصاد و گمرک در راس��تاي حمايت 
از تولي��د و لغ��و واردات غيرمنطق��ي برخي از 
محصوات كشاورزي و كمك به كاهش قاچاق و 
توسعه صنايع تبديلي به رئيس جمهور پيشنهاد 
داد كه براي توسعه بهتر سامانه هاي آبياري در 
كشور، يك ميليارد دار از محل صندوق توسعه 

ملي به اجراي اين سامانه ها اختصاص يابد. 
   گرفتاري دولت، نهاده هاي دامي است

رئيس جمهور در اين جلسه با اشاره به مشكات 
تأمين نهاده هاي دامي گفت: تأمين نهاده هاي 
دامي كه بايد از خارج از كشور وارد كنيم مانند 
كنجاله، علوفه و ذرت، بخشي از گرفتاري هاي 
دولت اس��ت و اعتب��ار ميلي��ارد داري به خود 
اختصاص مي دهد. برخي از مردم تعجب مي كنند 
كه چطور نهاده هاي كش��اورزي جزو كااهاي 

اساسي است كه به كشور وارد مي كنيم. 
رئيس جمهور با اشاره به اهميت خودكفايي در 
تأمين نياز كشاورزان اظهار كرد: ما بايد در تمام 
امور خودكفا ش��ويم و براي رفع نياز كشاورزان 
هم به خودكفايي برسيم. ممكن است پنج تا ۱۰ 
سال براي برخي موارد زمان نياز داشته باشيم تا 
خودكفا شويم، اما بايد مواد غذايي ما از مزرعه  

خودمان باشد. 
رئيس جمهور گفت: دولت و وزير جهاد كشاورزي 
از همان زمان برداشت گندم بايد حواس شان را 
جمع كنند كه گندم به ميزان كافي توليد شده 
يا خير؟ شرايط كشت و برداش��ت آن به خوبي 

رعايت شده يا خير؟ خريدار با چه قيمتي گندم 
را خريداري مي كند، كجا و با چه قيمتي توزيع 
مي شود ؟ در نهايت آنكه بايد همه اين موارد را 

مدنظر قرار داد. 
وي تصريح كرد: ديگر موارد هم به همين ترتيب 
اس��ت؛ حبوبات، لبنيات و گوشت مورد نياز هم 

سرنوشت مشابهي دارند. 
روحاني گفت: همه اين موارد براي آن است كه 
مردم آس��وده زندگي كنند و در رفاه باشند. ما 
وظيفه داريم ابتدا امنيت يك قش��ري كه اسم 
آنها را كشاورز گذاشته ايم و مسئوليت سنگيني 
هم در كشور برعهده دارند، تأمين كنيم تا آنها 
هم بتوانند امنيت كشور را تأمين و مواد غذايي 

جامعه را فراهم كنند. 
   بعضي از منابع طبيعي را 

پيش خور كرده ايم
روحاني عن��وان ك��رد: هم اكن��ون 8۷ درصد 
پروتئين مورد نياز كش��ور را خودم��ان تأمين 
مي كنيم و اين مهم است كه بخش قابل توجهي 
از نياز غذايي مان در داخل كشور تأمين شود، در 
حالي كه ذخاير آب زيرزميني كم شده، بعضي 
از منابع طبيعي را پيش خور و مجوزهاي بيش 
از اندازه براي برداش��ت از آب ه��اي زيرزميني 

صادر كرده ايم. 
رئيس جمهور اظهار داشت: امروز سطح آب هاي 
زيرزميني ما كاهش يافته اس��ت كه اين بسيار 
خطرناک اس��ت. قبًا در مكاني كه من در آنجا 
زندگي مي كردم با حفر يك چاه ۳۰ متري به آب 
مي رسيديم، ولي اان با ۳۰۰ متر هم دسترسي 

به آب حاصل نمي شود. 
اين به آن معناست كه ما بسيار برداشت بي رويه 
انجام داده ايم. خداون��د طبيعت را طوري خلق 
كرده كه ب��ه هر ميزان ك��ه ما اس��تفاده كنيم. 
جايگزين آن قرار بگيرد و آن گردش به درستي 

انجام شود. 
   قاچاق دام كشور گسترش يافته است

روحاني همچنين با اش��اره به موض��وع تأمين 
لبنيات و گوشت مردم افزود: ما بسيار در خصوص 
لبنيات و گوشت در دولت بحث كرديم. مردم ما 
امروز نبايد نگران باش��ند. ما بايد طوري تأمين 
كنيم كه م��ردم در آرامش زندگ��ي كنند. من 
شنيده ام كه قاچاق دام بسيار گسترش يافته كه 
بايد كنترل شود. همچنين خبر دارم كه بخش 
بزرگي از مواد غذايي مردم قاچاق مي ش��ود. ما 
به طور رس��مي با اين مش��كل مقابله كرده ايم 
تا س��طح قاچاق مواد غذايي را تا س��طح زيادي 

كاهش دهيم. 
روحاني گفت: امروز كااهاي اساسي را ما با ارز 
۴۲۰۰ توماني وارد مي كنيم، ولي افرادي هستند 
كه همين كااي اساسي ۴۲۰۰ توماني را به خارج 
از مرزها قاچ��اق مي كنند تا ب��ه دو برابر قيمت 
بفروشند. اين در اصل رانت خواري، سوء استفاده 
و خيانت به كشور اس��ت. اين كااهاي اساسي 
متعلق به ملت ايران است و نبايد توسط داان 

به خارج از كشور منتقل شود. 
   كشاورزي ما بايد دانش بنيان شود

روحان��ی ب��ه س��ابقه طوان��ي داان در بازار 
كش��اورزي اش��اره كرد و گفت: 6۵ سال پيش 
از راديو مي ش��نيدم كه مي گويند بايد دس��ت 
داان را از كش��اورزي قط��ع ك��رد. امروز هم 
موضوع داان مطرح است و نه تنها دست آنها 
قطع نش��ده، بلكه بلندتر و بيشتر هم شده و به 
جاي دو دست، چند دس��ت دارند، در حالي كه 
س��خن از ايجاد اتاق اصناف براي كش��اورزان 
مي كنيم. بايد توجه داش��ت كه با بهره گيري از 
تكنولوژي هاي دانش بنيان، مي توان كشاورزي 
را به فروشندگان در شهرها مرتبط كرد يا داان 

را مجبور به رعايت انصاف كرد.

 روحاني:  خائن ها کااي اساسي مردم را 
به خارج قاچاق مي کنند

بهناز   قاسمی
  گزارش   یک

هادی غامحسینیوحید  حاجی  پور

روحاني در جم�ع مديران 
جهاد كش�اورزي از قاچاق 
مواد غذايي، حضور داان 
بي انصاف در زنجيره توليد 
و عرضه، گرفت�اري دولت 
در تأمين كنجال�ه و علوفه 
و نگراني م�ردم از افزايش 
قيم�ت م�رغ و گوش�ت 
س�خن گف�ت و راه�كار 
كوتاه ش�دن دست داان 
را اس�تفاده از تكنول�وژي 
دانش بني�ان و تح�وات 
علمي در اين زمينه دانست

توتال و يك جنگ ناموسي
چندان زيبنده نيس��ت كه بگوييم نقل شركت رشوه دهنده توتال براي 
وزارت نفت، نقل »ناموسي« است كه اين وزارتخانه نمي خواهد خطا و 
خيانت آن را ببيند و براي پرده پوش��ي و توجيه تراشي براي آن، معتقد 
است توتال هر كاري كند حق دارد؛ اگر منافع كشور هم به خطر افتاده، 
پنج سال است كه توسعه فاز۱۱ با يك قرارداد »نيم بند«، به خطر افتاده 
فداي سرش. طي چند هفته گذش��ته، روابط عمومي اين وزارتخانه در 
پاسخ به رسانه هايي كه از طرف رشوه گيرنده، قراردادهاي توتال را سراغ 
گرفته و رهاشدن ايران در قرارداد فاز ۱۱ را دليل مي جويند با واكنش هاي 
عصبي و به دور از ادب روابط عمومي وزارت نفت مواجه مي شوند. ترجيع 
بند اين جوابيه ها نيز آن است كه چه كسي گفته توتال رشوه داده است، 
در ايران عده اي مي خواهند صنعت نفت را به زمين بزنند و كساني كه 

سؤال مي كنند نسبت به بزرگي و عظمت توتال آگاهي ندارند. 
هر چند روابط عمومي وزارت نفت طي اين مدت از يك مدل جوابيه 
براي پاسخ دهي بهره مي گيرد، ولي هيچ گاه نخواسته به سؤاات اصلي 
پاسخ و درباره اظهارات متناقض و غيرواقع وزير نفت توضيح روشني 
ارائه دهد. گر چه اين نهاد دولتي معتقد است توتال در ايران فسادي 
انجام نداده است، اما به اين وزارتخانه و مقام عالي وزارت نفت توصيه 
مي شود گزارشي كه درباره فساد توتال و رشوه گيرندگان تهيه شده بود 
را منتشر كنند. در دور نخست وزارت زنگنه بر نفت، وي مأموريت هايي 
به برخي نزديكان خود داد تا با بررسي فساد رخ داده در برخي پروژه ها، 
روشن سازند چه كساني فساد كرده و رشوه گرفته اند، اما گزارشي هم 
تهيه شد و شخص وزير نفت آن را براي مقامات عالي كشور ارسال كرد 
كه بهتر است اين وزارتخانه، پس از ۱۵سال آن را منتشر كند، كد هم 
مي دهيم؛ همان گزارشي كه توسط يكی از معاونان فعلي وزير نفت كه 

نقش اصلي را در تدوين آن داشت و محتويات جالبي دارد. 
چرا وزارت نفت به جاي پاسخگويي به مسئله اصلي توتال كه پر از رشوه 
و فساد است، همچنان از اين شركت فرانس��وي حمايت مي كند و هر 
نقدي كه به اين شركت وارد مي شود، با رگ غيرتي همنشين مي شود؟! 
ش��ايد اگر فضا مهيا بود، وزارت نفت براي پاسخ دادن به دادگاه فرانسه 
و كميس��يون بورس اوراق بهادار امريكا هم وارد گود مي ش��د و با نگاه 
ناموسي به توتال، حكم محكوميت آنها براي اين شركت رشوه دهنده را 

با اظهارات سطحي و عصبي به نقد مي كشيد!
در نوع خود عجيب است كه اين وزارتخانه براي دفاع از توتال حاضر است 
به هر دستاويزي چنگ بزند، حتي به قيمت معطلي پنج ساله مرزي ترين 
فاز پارس جنوبي؛ چه اتفاقي رخ داده است؟ اينكه ريز اطاعات پارس 
جنوبي در اختيار توتال قرار گرفته و اين شركت پس از دريافت آن، ايران 
را ترک كرده واقعاً جاي نگراني ندارد؟ مگر جز اين است كه توتال شريك 
قطر در بهره برداري از ميدان مشترک پارس جنوبي است؟! يعني وزارت 

نفت متوجه اتفاقات رخ داده نيست؟!
چرا نه وزير نفت و نه اداره كل روابط عمومي وزارت نفت يك بار براي 
هميشه به اين موضوع پاسخ نمي دهند كه دليل خروج توتال از ايران 
چه بوده است؟ وزير نفت يك بار در حاش��يه دولت در پاسخ به سؤال 
خبرنگاري درباره امكان خروج توتال از قرارداد فاز ۱۱ گفت: اين شركت 
تنها در حالتي مي تواند ايران را ترک كند كه ايران مشمول تحريم هاي 
شوراي امنيت و اتحاديه اروپا شود. شايد آلزايمر مصلحتي وزارت نفت 
نمي خواهد مرور آن فراز ي از صحبت هاي وزير نفت را به خاطر بياورد 
كه گفته بود در متن قرارداد قيد شده كه شركت توتال از تحريم هاي 

يك جانبه امريكا تبعيت نمي كند!
وزارت نفت مي  گويد درصدد به كارگيري شركت هاي بزرگ نفتي است 
كه عملكرد پنج ساله آن نش��ان مي دهد طي اين مدت، ركود عجيبي 
نفت را فرا گرفته و فخرهاي وزارت نفت براي توس��عه پارس جنوبي، 
غرب آزادگان و پاايشگاه س��تاره خليج فارس محصول نگاه اعتماد به 

داخل است. 
فرض كنيد در دوراني كه شركت هاي خارجي از ايران خارج شده بودند، 
نگاه امروز وزارت نفت حاكم بود؛ نه ميادين مشترک توسعه مي يافتند 
نه پاايشگاه س��تاره خليج فارس كليد مي خورد و نه دستاوردي براي 
دولت يازدهم و دوازدهم باقي مي ماند. به نظر مي رسد در اين روزها، 
جاي پرسشگر و پرسش دهنده تغيير يافته و وزارت نفت همچنان هر 
نقدي را كه به توتال وارد مي شود، پاسخ منطقی نمی گويد. اميد است 

مسئوان اين وزارتخانه به اين دو مطالبه پاسخ دهند:
۱- انتشار گزارش وزير نفت درباره فساد رخ داده در قراردادهاي نفتي

۲- تأييد يا تكذيب اظهارات وزير نف��ت درباره قانون حاكم بر قرارداد 
فاز ۱۱ با توتال.

اعتبار صندوق بيمه محصوات کشاورزي 
ناچيز است 

عض�و كميس�يون كش�اورزي مجل�س گف�ت: رق�م ه�زار 
ميلي�ارد توم�ان مدنظ�ر ب�راي صن�دوق بيم�ه محص�وات 
كش�اورزي بس�يار ناچي�ز اس�ت و باي�د افزاي�ش پي�دا كن�د. 
به گ��زارش خانه ملت، علي اكبري در خصوص مي��زان بودجه در نظر 
گرفته ش��ده به منظور بيمه محصوات كش��اورزي گف��ت: تا كنون 
يك هزار ميليارد تومان براي صندوق بيمه محصوات كش��اورزي در 
نظر گرفته شده است كه بايد در كميسيون كشاورزي و تلفيق ايحه 

بودجه 98مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد. 
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه رقم هزار 
ميليارد تومان مدنظر براي صندوق بيمه محصوات كشاورزي بسيار 
ناچيز اس��ت، تصريح كرد: با توجه به اعتبار در نظر گرفته ش��ده براي 
صندوق بيمه محصوات كشاورزي اين صندوق توان جبران خسارات 

موجود در كشور را ندارد. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسامي با اشاره به اينكه متأسفانه 
8۰درصد انواع اتفاقاتي كه در دنيا به عنوان حوادث غيرمترقبه تلقي 
مي شود در كشور ما رخ مي دهد، ادامه داد: تاش خود را در كميسيون 
كشاورزي، آب، منابع طبيعي، محيط زيست و كميسيون تلفيق انجام 
مي دهيم تا بتوانيم تغييراتي در رق��م اعتبار صندوق بيمه محصوات 

كشاورزي در سال 98 ايجاد كنيم.
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ه ا اسام س ه ا  رای  ا د   ی                          ا   م
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جانشـين فـرمانده كل سپاه  گفـت: مـراكـز عـلمـي و    دفاعی
دانشگاهـي سپاه به محصوات خـوبي رسيـده اند كه اگر 
از آنها پرده برداري كنيم همـگان مـي بينند و يك انقاب 
عظيـم در باورهـاي مردم مـا و جهان ايجـاد مـي شـود. 
به گزارش مهر، س��ردار حسين سامي جانش��ين فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقاب اسامي با بيان اينكه دشمنان مركز ثقل 
تهديدات را از عرصه نظامي و امنيتي به عرصه اقتصادي، علمي 
و رواني كش��انده اند، اظهار داش��ت: به دليل تغيير عرصه هاي 
تهديد دشمنان عليه انقاب اسامي بايد از امروز و تا يك آينده 
نامعلوم كه دوباره به موفقيت هاي آش��كار بسيار عظيم برسيم 
بايد تاش هاي علمي، فني و اقتصادي را با تكيه بر ظرفيت هاي 
داخلي گسترش دهيم، يعني ما بايد امروز وحدت و انسجام ملي 
را در عرصه به هم پيوسته استعدادها براي توليد قدرت علمي، 

اقتدار فني و اقتصادي تجميع كنيم. 
سردار س��امي گفت: وحدت ملي هر زمان يك تجلي و نمونه 
خاصي پيدا مي كند اما امروز ما بايد همه اس��تعدادهاي علمي، 
فني و اقتصادي كشور و همه اراده ها و انگيزه را به هم پيوند بزنيم 

تا بتوانيم ب��ه پيروزي هاي بزرگ 
در عرصه ه��اي علمي و اقتصادي 
و فني برس��يم. م��ا نيازمند يك 
اقتدار علمي و فني براي استقال 
اقتصادي و ب��ه تب��ع آن تحكيم 

استقال سياسي هستيم. 
جانشين فرمانده كل سپاه در ادامه 
تصريح كرد: براي رشد و بالندگي اقتصادي و علمي بايد به مراكز 
تحقيقاتي و دانشگاهي اهميت چندبرابري داده شود زيرا با اتكا به 

دانش خارج از كشور نمي توان مشكات داخلي را حل كرد. 
وي گفت: مراكز علمي و دانشگاهي سپاه اقدامات بسيار خوبي را 
در حوزه علمي و تحقيقاتي انجام داده اند و به محصوات خوبي 
رسيده اند كه البته اينجا صاح نيست كه من آنها را مطرح كنم 
اما در صورتي كه از اين محصوات و پيش��رفت ها پرده برداري 
كنيم، همگان مي بينند يك انقاب عظيم در باورهاي مردم ما و 
جهان نسبت به اين موضوع ايجاد مي شود كه اگر روحيه انقابي 
و تفكر جهادي در هر مسئله اي قرار بگيرد آن مسئله به راحتي 

قابل حل است.

سردار سامي:
رونماييازمحصواتسپاه،انقابیدرباورجهانايجادميكند

سربازان گمنام امام زمان)عج(  عوامل اخـال در نظام ارزي    دولت
كشـور در اسـتان هاي قزويـن و آذربايجان شـرقي را 

دستگير كردند. 
به گزارش تسنيم، در پي اشراف اطاعاتي و تاش هاي سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در اداره كل اطاعات استان قزوين، 12 نفر 
از عوامل اخال در بازار ارز، به اتهام اخال در نظام ارزي كشور، 
قاچاق ارز از طري��ق خريد و فروش غيرقانون��ي، تحصيل مال و 
كسب منفعت نامشروع، فرار مالياتي و پولشويي در استان هاي 
قزوين، تهران و مازندران دس��تگير و براي رس��يدگي به جرائم 
مزبور، تحويل مراجع قضايي ش��دند. س��ركرده اين باند نيز در 
حالي كه قصد خروج از كش��ور را داشت، شناس��ايي و دستگير 
شد. اعضاي اين باند كه به صورت شبكه سازمان يافته و حرفه اي 
فعاليت مي نمودند، از سال 93 تاكنون در مجموع بالغ بر 20هزار 
ميليارد ريال گردش مالي و خريد و ف��روش غيرقانوني نزديك 
به 450ميليون دار داش��ته اند. همچنين، سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در آذربايجان ش��رقي نيز با انجام اقدامات اطاعاتي 
چندماهه موفق به كشف تخلفات گسترده در حوزه حواله جات 

ارزي گرديدند كه در اين رابطه 
13 نفر از عناصر اصلي به اتهام 
اخال در نظام ارزي كشور كه 
تعدادي از متهم��ان با هويت 
جعلي قصد خروج غيرقانوني 
از كشور را داش��تند دستگير 
و بعد از مستندسازي جرائم، 
تحويل مراجع قضايي ش��دند. اين باند با تأس��يس شركت هاي 
كاغذي و سوءاستفاده از ظرفيت شركت هاي بازرگاني فعال براي 
سوءاستفاده از مابه التفاوت دولتي و آزاد به ثبت سفارش كااهاي 
مشمول ارز دولتي )مبادله اي( اقدام نموده و پس از تخصيص ارز 
دولتي نسبت به فروش حواله جات ارزي در بازار آزاد، با مشاركت 
عوامل خود در تهران اقدام نموده اند. ح��دود 65ميليون دار از 

تخلفات ارزي باند مذكور مستندسازي شده است. 
در طول ماه هاي گذش��ته دس��تگاه هاي اطاعاتي و امنيتي با 
برخورد با عوامل خروج ارز توانس��ته اند ضرب��ات محكمي را به 
اخالگران ارزي وارد كنن��د و جلوي ادامه يافت��ن خروج ارز از 

كشور را بگيرند.

وزارت اطاعات خبر داد
۲۵نفرازعواملاخالدرنظامارزيدستگيرشدند

     اسرائيل تنها
محس��ن فاتحي در توئيتي نوش��ته: يه روزنامه 
صهيونيستي نوشته: عقب نشيني نيروهاي امريكا 
از سوريه موجب بحران داخلي در اسرائيل شده 
چراكه اس��رائيل در مقابل ايران در س��وريه تنها 
مي ماند. اس��رائيل همچنين بايد آماده تح��رك در دو جبهه به صورت 
همزمان باشد؛ يكي جبهه لبنان و ديگري جبهه سوريه و اين چالش آتي 

اسرائيل در سال 2019  است. 
........................................................................................................................

    از رويش هاي انقاب اسامي... 
محمدرضا باقري در توئيتي نوشته: آرين غامي نمونه نوجوان رشديافته در 
ايران اسامي است، با پول شخصي رفته مسابقات شطرنج، نماينده كشور هم 
نبوده، كسي هم بهش نگفته انصراف بده، اما با نماينده رژيم صهيونيستي در 

فينال بازي نكرده و 25هزار دار رو رها كرده. آفرين به غيرتت پسر!
........................................................................................................................

    رعايت تقوا كم عقلي نيست!
 محمد پاداش در توئيتي نوشته: عطريانفر از محكومان فتنه گفته »ما 
از اصولگرايان عاقل تريم« گويا در هيئت انديشه ورز جريان اصاحات، 
ُحجب و حيا و رعايت تقوا به كم عقلي تعبير شده اما اگر ايجاد فتنه و 
متهم كردن نظام به تقلب و گرفتن عنان اجرائيات كشور و ذله كردن 

مردم به واسطه آن، نشانه داشتن عقله، پس همه ما كم عقليم!
........................................................................................................................

    خاطره ايستادن مقابل كشف حجاب
سيده راضيه حس��يني در سالروز كش��ف حجاب رضاخاني با هشتگ 
سوغات فرنگ مي نويسد: اصاح خانم دولتخواهي متولد 1287 ماسال 
گيان بود و مي گفت: »20 س��اله بودم و توي بازار به ما دستور دادند 
روس��ري هايمان را برداريم. مادرم مخالفت كرد و آنها اصرار. مأموران 
رضاخان خواستند او را كتك بزنند كه من خودم را مقابل آنها قرار دادم. 

مچ دستم در اين ماجرا شكست.«
........................................................................................................................

    مي رويم »جبهه« تا حقوقمان قطع شود!
صفحه اي در اينس��تاگرام به نقل خاطره اي جالب و 
خواندني از حقوق گرفتن شهيد همت پرداخت كه در 
ادامه مي آيد: حاجي آمده بود شهرضا. مدتي قبل از 
آن، يك نامه از ط��رف اداره آموزش و پرورش برايش 
ارسال ش��ده بود، اما چون او در منطقه حضور داشت، هنوز به دستش 
نرسيده بود. فرصت را مناسب ديدم و نامه را برايش آوردم. متن نامه اين 
بود كه به حاجي اخطار داده بودند كه اگر هرچه سريع تر به شغل قبلي اش 
- كه معلمي بود - برنگردد، از مسئوان ذي ربط درخواست مي شود كه 
حقوق ماهانه اش را قطع كنند. حاجي از طرف آم��وزش و پرورش، به 
عنوان مأمور در سپاه خدمت مي كرد و چون دائم در جبهه ها بود، چنين 
نامه اي برايش آمده ب��ود. وقتي حاج��ي نامه را تا آخ��ر خواند، خنده 
معني داري كرد و با لحن خاصي گفت: »اينها معلوم نيست به چي فكر 
مي كنن. نمي دونن كه ما اصًا ميريم جبهه كه حقوقمون قطع بشه.« 

برگرفته از كتاب براي خدا مخلص بود به روايت »ولي اه همت«.
........................................................................................................................

    با ۴ شرط ما هم حامي پيوستن به CFT مي شويم
سيد ياسرجبرائيلي فعال رسانه اي درباره حمايت از CFT در اينستاگرام 

نوشت: ما هم حامي پيوستن به CFT هستيم به شرط آنكه:
1- در فرآيند قانوني به صورت مكتوب گنجانده شود كه اگر طرف خارجي 
حق شرط هاي ما را نپذيرفت، پيوستن ما به CFT خودكار متوقف شود. 

2- در داخل كش��ور هرگون��ه اس��تنكاف از ارائه خدمات ب��ه افراد و 
مجموعه هاي تحريم شده از سوي امريكا جرم تلقي شود. 

3 - ارائه هرگونه اطاعات هويتي و كاري اشخاص حقيقي و حقوقي به 
خارج از كشور جرم تلقي شود. 

4- هرگونه معاضدت قضايي با طرف خارجي كه برخاف تعريف ايران 
از تروريسم است، ممنوع و جرم تلقي شود.

برخاف آنچه هيئـت حاكمه امريكا و شـخص 
ترامـپ در فضـاي رسـانه اي مي نماياننـد كه 
جمهوري اسـامي ايران تحت فشـار تحريم ها 
به زودي تسليم شـده و به مذاكره با امريكا تن 
خواهـد داد، اين اياات متحده امريكاسـت كه 
تاش گسـترده اي را براي مذاكره با ايران آغاز 
كرده است. اين پيغام و پسـغام ها كه به اشكال 
مختلف در جريان است، در حالي صورت مي گيرد 
كه ترامپ هـر از گاهي در جمـات كوتاهي در 
صفحه شـخصي خود در توئيتر، از تاثير فشـار 
تحريم ها براي واداشـتن ايران بـه مذاكره خبر 
مي دهد. او در واقـع مي كوشـد آرزوهاي خود 
را خبر كنـد و به خـورد افكار عمومـي جهاني 
بدهـد امـا واقعيت ماجـرا چيز ديگري اسـت. 
همين ديروز بود كه شمخاني دبير شوراي عالي امنيت 
ملي كشورمان در حاش��يه همايش دفاع و امنيت در 
غرب آسيا، در جمع خبرنگاران تصريح كرد: »در سفرم 
به افغانستان دو نماينده امريكا به بنده مراجعه كردند و 

گفتند امريكا مي خواهد با شما مذاكره كند.«
اما آي��ا مذاكره ب��ا دولت كنون��ي امريكا ش��دني 
است؟ ش��مخاني در اين زمينه مي گويد: امريكا با 
خصوصيات فعل��ي نمي تواند ط��رف مذاكره هيچ 
كش��وري قرار بگيرد. ب��راي اين موضع ه��م البته 
دايل منطقي و روش��ني مي توان ش��مرد. دولتي 
كه طي دو سال گذشته به بس��ياري از معاهدات و 
كنوانسيون هاي بين المللي از جمله برجام پشت پا 
زده و به صورت يكجانبه خارج شده، چه تضميني 

وجود دارد كه مجدداً به تعهدات خود عمل كند. 
مردادماه گذشته بود كه رهبر معظم انقاب در ديدار 
هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، در خصوص موضوع 
مذاكره با امريكا تأكيد كردند: »با امريكايي ها به علت 
وجود استدال هاي دقيق، تجربه گذشته و ضررهاي 
فراوان مذاكره با يك رژيم متقل��ب و زورگو مذاكره 
نمي كنيم و در پرتو وحدت و همدلي مردم و مسئوان، 
اين مرحله را به خوبي پشت سر خواهيم گذاشت.« 
معظم له تصريح كردند: »حتي اگر به فرض محال قرار 
بود با امريكايي ها مذاكره اي كنيم قطعاً با دولت فعلي 
هرگز مذاكره نمي كردي��م«؛ موضعي كه همه اركان 
نظام بر آن اشتراك نظر دارند و معتقدند دولت ترامپ 
صاحيت مذاكره با جمهوري اسامي ايران را ندارد، 
بنابراين تاش هاي پيدا و پنهان امريكا براي بازگشتن 
ايران به ميز مذاكره بيش از آنكه ناشي از نتيجه فشار 
تحريم ها بر جمهوري اسامي ايران باشد، به عكس 
ناشي از بي اثر شدن تحريم هاست؛ مسئله اي كه در 
صورت تداوم آن شركاي منطقه اي امريكا در همراهي 
با تحريم ها دچار ترديد شده و طرح تحريم اقتصادي 

ترامپ با شكست همراه خواهد شد. 
علي ش��مخاني دبير ش��وراي عالي امنيت ملي در 
حاش��يه همايش دفاع و امنيت در غرب آسيا و در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: امريكا با خصوصيات 
فعل��ي نمي توان��د طرف مذاك��ره هيچ كش��وري 
قرار بگيرد. فهرس��تي كه از خ��روج امريكايي ها از 
پيمان هاي مختل��ف بين المللي اع��ام كردم و در 
شعارهاي انتخاباتي ترامپ بود، كدامش محقق شد، 
هيچ كدام. وي افزود: ايران راهبرد عدم تس��ليم و 

مأيوس سازي امريكا را اتخاذ كرده است. 
شمخاني در پاس��خ به س��ؤالي درخصوص حضور 
ايران در منطقه نيز گفت: ايران نيرويي در س��طح 
منطقه ندارد كه بخواهد آن را خارج كند. نيروهاي 
ما مستش��اران نظامي بودند و تنها بحث مشاوره را 
انجام مي دادند. ملت هاي منطقه در عراق، سوريه، 
افغانس��تان و يمن خودش��ان از كشورش��ان دفاع 

مي كردند و ما هيچ نيرويي در منطقه نداريم. 
به گزارش فارس، وي در خصوص موضوع مذاكره 
با امريكا نيز تصريح كرد: مسئله ديگري كه بايد به 
آن توجه كنيم اين اس��ت كه ايران هيچ سيگنال و 
پيامي براي مذاكره با امريكا نداده و امريكايي ها ثابت 
كرده اند كه قابل اعتماد نيستند، تاريخ مذاكرات هم 
اين موضوع را تأييد مي كند. ش��مخاني يادآور شد: 
مسئله ديگر اين است كه اين امريكايي ها هستند كه 
پيام مي دهند و براي مذاكره اعام آمادگي مي كنند 
نه جمهوري اسامي ايران و آنها توسط نمايندگاني 
به ما اعام كردند كه آماده مذاكره با ايران هستند. 
شمخانی تصريح كرد: در س��فرم به افغانستان دو 
نماينده امريكا به بنده مراجعه كردند و گفتند امريكا 

می خواهد با شما مذاكره كند.
 دبير شوراي عالي امنيت ملي درباره مذاكرات ايران 
با طالبان و دولت افغانستان نيز خاطرنشان كرد: به 
دنبال كمك به دولت اين كشور براي تحقق ثبات 
هستيم. طالبان به دنبال اين است كه بتواند با دولت 
اين كشور به مصالحه برسد. جمهوري اسامي نيز 
به دليل نيات عدم سلطه گري و صلح طلبي در پي 
كمك به دولت افغانس��تان براي رس��يدن به يك 

فرمول به منظور صلح و ثبات است. 
شمخاني در پاسخ به سؤالي درباره ائتاف ايران، 
روسيه و تركيه در مورد س��وريه نيز عنوان كرد: 
ما رون��د مذاكرات آس��تانه را دنب��ال مي كنيم و 
بعد از س��ركوب تروريس��ت ها يك كار مشترك 
بين طرفين درحال اجراس��ت تا بتوانند در روند 
تكميل قانون اساس��ي و واگذاري قدرت به مردم 
همكاري داش��ته باش��ند، اين همكاري به دليل 
پيروزي هاي اخير فراهم شده است، البته در شرق 
فرات موضوع پيچيده تر اس��ت و ني��از مذاكرات 
بيشتري بين طرفين احس��اس مي شود. وي در 
پايان درب��اره همايش امروز تأكي��د كرد: حضور 
گسترده نمايندگان كش��ور هاي مختلف در اين 
همايش نشان دهنده عدم انزوا پذيري ايران است 
و بهترين نمونه براي نش��ان دادن ناكارآمد بودن 

راهبرد امريكا در انزواي ايران است. 
 ضرورت گسترش همكاري هاي بين المللي

همچنين شمخاني در سخنراني خود در اين همايش 
تصريح كرد: دش��منان از خأهاي ناشي از فقدان 
مفاهمه راهبردي و تبادل نظر مس��تمر كشورهاي 
منطقه سوءاستفاده مي كنند و با بهره گيري از بستر 
فضاي مجازي، رسانه ها و القاي شايعات و عمليات 
رواني درص��دد جلوگيري از ش��كل گيري امنيت 
جمعي و همكاري ميان كشورهاي منطقه هستند. 
وي توقف خريد و انبار ساح هاي خارجي را الزامي 
غيرقابل اجتناب براي كاهش تنش و فراهم شدن 
زمينه مديريت تنگناهاي امنيتي ميان كشورهاي 
منطقه دانست و خاطر نشان ساخت: تداوم مقابله 

قاطع، گس��ترده و ب��دون اغم��اض ب��ا گروه هاي 
تروريستي در س��طح منطقه با همكاري مشترك 
راهبردي ضرورتي غيرقابل اجتن��اب براي تأمين 

امنيت در منطقه تروريسم زده غرب آسياست. 
شمخاني در ادامه با اش��اره به تهديدات نوظهور در 
سطح امنيت ملي، مقابله سازمان يافته با تهديدات 
سايبري در حوزه هاي سخت، نيمه سخت و نرم را 
براي دفاع از مرزهاي مجازي كشورها ضروري اعام 
كرد و گفت: برنامه ريزي و اقدام همه جانبه كشورها 
با تهديدات سايبري به ويژه در حوزه نرم بايد در كنار 
و همگام با مقابله با تهديدات فيزيكي در دستور كار 

مشاركت هاي منطقه اي قرار داشته باشد. 
  مسائل امنيتي در سوريه 

در حال گذر به سمت مسائل سياسي است
س��ردار احمد وحيدي رئيس دانش��گاه عالي دفاع 
ملي نيز در اين همايش، اظهار داش��ت: دنيا از نظم 
حاكم بر خود خسته اس��ت و هندسه قدرت بسيار 
معيوبي دارد كه اين در عملكرد كشورهاي اروپايي و 

اعتراضات اخير در فرانسه هم مشخص است. 
وحيدي با بيان اينك��ه كش��ورهاي اروپايي هم از 
اينكه بايد نعل به نعل دستورات امريكا را اجرا كنند 
خسته هستند، گفت: نظم هاي شكل گرفته در ساير 
مناطق تا حدودي تثبيت ش��ده اما در غرب آس��يا 
تحوات پيچيده و حساس است. وي تصريح كرد: 
اين منطقه، زخم خورده و خوني��ن از بحران هايي 
است كه به آن تحميل شده اما با اين حال منطقه ما 

در حال گذر به سمت آينده اي بهتر است. 
وزير اسبق دفاع اضافه كرد: امروز مسائل امنيتي در 

سوريه در حال گذر به سمت مسائل سياسي است و 
در عراق هم دولت پساداعش مستقر و در حال كار 
كردن است. در يمن هم ااقل روي كاغذ توافقاتي 
صورت گرفته و همه اينها نشانگر حركت منطقه به 

سمت بهتر شدن است. 
وي با بيان اينكه رژيم صهيونيستي در منطقه، حيات 
خ��ود را در ايجاد تنش مي بيند، خاطرنش��ان كرد: 
جريان تروريسم مبتني بر تكفير و مداخله گري در 
منطقه از جمله چالش هاي منطقه است. عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: امريكايي ها اگرچه 
اعام كردند از س��وريه مي روند، اما عملي شدن آن 
چندان معلوم نيست، گرچه رفتن و ماندن در سوريه 
تاثيري ندارد و آنها شكست خورده اند. وحيدي ادامه 
داد: امروز گرايش زيادي به محور مقاومت در منطقه 
وجود دارد و قدرت امريكا در اينجا نتوانسته هيچ كدام 

از سياست هاي خود را اجرا كند. 
  غرب ديگر محور امنيت منطقه نيست 

همچنين امير س��رتيپ امير حاتم��ي وزير دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح نيز در اين همايش گفت: 
حرص و طمع اس��تعماري غرب مؤلف��ه مهمي در 
شكل گيري تحوات منطقه بوده و منبعث از انديشه 
و منفعت طلبي غربي اس��ت. حاتمي اف��زود: اين 
منطقه پس از جنگ جهان��ي دوم زيارتگاه اردوگاه 
شرق و غرب شد و ايجاد اس��رائيل مانند يك دمل 

چركين در اذهان مردم منطقه مانده است. 
وي تصريح كرد: وضعيت كنوني حكايت از آن دارد 
كه به رغم همه الگوه��اي وارداتي غربي، منطقه ما 
هنوز روي آرامش نديده است. معتقديم دوران فعلي 
مهم است و تحوات سال هاي آينده را رقم خواهد 
زد و با صلح و ثبات در منطقه فاصله چنداني نداريم. 
حاتمي با بيان اينكه م��ردم منطقه ما برنده و پيروز 
جريان آين��ده خواهند بود، خاطرنش��ان كرد: نظم 
جديد در غرب آس��يا تفاوت زيادي ب��ا نظم مدنظر 
بازيگران سابق خواهد داشت چراكه اين نظم جديد 
استكبارستيز و بومي خواهد بود. وي افزود: تحوات 
سال هاي گذشته نشان مي دهد ديگر غرب، محور 
امنيت سازي در منطقه ما نيست و خروج امريكا از 

سوريه نيز اين موضوع را تأييد مي كند. 
حاتمي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: 
پيام روشن ما به برادران و دوستان اين است كه زمان 
همكاري و همگرايي امروز است و صلح و ثبات حق همه 
ملت ها و دولت هاي مردمي است كه با تكيه بر رژيم هاي 
همكاري منطقه اي ميسر خواهد بود. وزير دفاع تصريح 
كرد: كساني كه تصور مي كنند و مدعي هستند توان 
دفاعي ما باعث بي ثباتي در منطقه مي شود، ازم است 
مروري بر اقدام��ات بي ثبات كننده خ��ود و متحدان 
مرتجع و كودك كش و قراردادهاي تس��ليحاتي خود 
داشته باش��ند. حاتمي اضافه كرد: آيا در برابر كساني 
كه به تاسيسات و زيرساخت هاي ما حمات سايبري 
مي كنند بايد س��اكت نشست؟ پاس��خ ما به دشمنان 
اين است كه اان زمان مناسبي براي آزمودن توان ما 
نيست. وي تأكيد كرد: قدرت دفاعي خود را متعلق به 
همه برادران مسلمان مي دانيم و معتقديم قدرت هاي 
مداخله گر خودش��ان مي دانند كه نمي توانند با دامن 

زدن به ناامني در منطقه، از آثار آن مصون بمانند.

امریکا برای مذاکره با ایران عجله دارد!
 برخاف آنكه امريكايی ها و ترامپ هر روز از احتمال تسليم شدن ايران در آينده نزديك و درخواست مذاكره دم می زنند اظهارات شمخانی درباره پيغام نمايندگان امريكا 

در افغانستان به وی برای انجام مذاكره با ايران، نشان می دهد اين امريكايی ها هستند كه تحت فشار برای مذاكره با ايران قرار گرفته اند!

شهاب  قيومی   |     مهر

نظام بيشـترين ترحم و مهرباني را نسـبت به عناصر فتنه 
۸۸ انجام داده اسـت، اگر پرونده هاي اين دو فرد به جريان 
بيفتد، سـنگين ترين احكام ممكن برايشان صادر مي شود. 
آيت اه محمد يزدي رئيس جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم 
ظهر ديروز در ديدار با سردار نقدي كه در دفتر جامعه مدرسين 
برگزار شد، اظهار داشت: اگر با چشم انصاف تاريخ باز و منصفانه 
به دستاوردهاي انقاب نگاه ش��ود، معلوم مي شود تا چه اندازه 
در 40 سال اخير موفقيت و پيشرفت نصيب كشور شده است. 
وي افزود: اگر فقط بخشي از توطئه هاي دشمن عليه انقاب بر 
سر هر رژيم يا نظامي پياده مي ش��د قطعاً از هم مي پاشيد و از 

بين مي رفت اما ب��ا نگاه لطف آميز 
خداوند متع��ال انقاب هرس��ال 

قدرتمندتر مي شود. 
رئي��س جامع��ه مدرس��ين حوزه 
علميه قم عنوان كرد: قبل از انقاب 
بيمارس��تان هاي كش��ور مملو از 
پزش��كان آفريقايي، هندي و... بود 
اما امروز در اكثر بيمارستان هاي كشور سخت ترين و دقيق ترين 
بيماري ها و جراحي ها توسط متخصصان داخلي انجام مي گيرد 

كه مسئله اي بسيار مهم و حائز اهميت است. 

وي تفاوت هاي قبل و بعد از انقاب را مورد توجه قرار داد و عنوان 
كرد: قبل از انقاب جمعيت ايران كمت��ر از 40 ميليون بود اما 
امروز جمعيت كشور به بااي 80 ميليون نفر افزايش پيداكرده 
است، تعداد شهرهاي كشور نيز نسبت سال هاي قبل از انقاب 
به ش��دت افزايش پيدا كرده است، در مس��ئله دفاعي و نظامي 
كشورمان دستاوردهاي قابل توجهي به دست آورده است. رئيس 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم اضافه كرد: دشمن امروز نسبت 
به ناتواني خود در براندازي انقاب اسامي اذعان دارد و اعتراف 
مي كند كه ق��درت و توانايي ازم را ب��راي زمينگير كردن نظام 
ندارد. قدرت موشكي، دريايي و ناوش��كن هاي ساخت داخل از 

جلوه هاي مهم انقاب اسامي است. 
آيت اه يزدي ابراز كرد: در مس��ئله استحكامات و احداث بنا در 
زمينه آموزش وپ��رورش، مراكز فرهنگي و ديني، پزش��كي و... 

دستاوردهاي فوق العاده اي نصيب انقاب اسامي  شده است. 
وي با اشاره به حوادث تلخ سال 88 عنوان كرد: متأسفانه افرادي 
كه در دل اين نظام پ��رورش  يافته بودند بيش��ترين صدمات و 
خسارت ها را در سال 88 به انقاب اس��امي وارد كردند. نظام 
اسامي بيش��ترين ترحم و مهرباني را نسبت به عناصر فتنه 88 
انجام داده اس��ت، اگر پرونده هاي اين دو ف��رد به جريان بيفتد، 

سنگين ترين احكام ممكن براي آنها صادر مي شود.

رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم:  
نظامبيشترينترحمرانسبتبهعناصرفتنه۸۸انجامداد

خبر

انتفاضهمحصولنگاهعميقامام)ره(
بهمبارزهاست

رئيـس دفتـر عقيدتـي- سياسـي فرماندهـي معظـم كل قـوا 
گفـت: امـام نفـس مسـيحايي در جريـان مبـارزه دميدنـد 
و امـروز انتفاضه محصول نـگاه عميق ايشـان به مبارزه اسـت. 
حجت ااسام والمسلمين علي سعيدي، رئيس دفتر عقيدتي- سياسي 
فرماندهي معظم كل قوا صبح ديروز در همايش سراسري مديران بنياد 
حفظ آثار ارزش هاي دفاع مقدس گفت: در انقاب مبناي قانونگذاري، 
قانونگذاري الهي و ديني شد. ما چند كشور جمهوري اسامي در جهان 
داريم ولي ولي فقيه و شوراي نگهبان تضميني براي قانون الهي است. 

وي ادامه داد: تحول تغيير و تحول شيعه از يك گروه منزوي به يك مكتب 
بالنده پويا و پيش رونده از ديگر دستاوردهاي مهم انقاب اسامي است. تحول 
در نظام دو قطبي جهان از ديگر ويژگي هاي انقاب اسامي بود و گستره تقابل 
به تقابل بين اسام و كفر رسيد. امروز يك طرف انقاب اسامي و يك طرف 

جبهه اي از كفر و شرك و ارتجاع است و اين مبارزه هنر امام بود. 
حجت ااسام سعيدي گفت: رويكرد ديگر تحول احياي اسام بود. اين 
بيداري اسامي و جوش و خروش براي اسام و گرايش به اسام در پرتو 
انقاب اسامي ايران بود. همچنين تحول در ماهيت و جوهره مبارزه از 
ديگر دستاوردها بود. امام نفس مسيحايي در جريان مبارزه دميدند و امروز 
انتفاضه محصول نگاه عميق ايشان به مبارزه است. وي اظهار كرد: ديگر 
دستاوردهاي امام احياي كاركرد دين است. امام)ره( توانستند اين نظر 
را كه دين افيون ملت هاست، باطل كنند و دين را به عنوان عامل حركت 
معرفي كردند. رهبري در قالب ولي فقيه، شريعت اسام به عنوان هدايت 

جامعه و مردم تعامل سه عامل مهم در پيروزي اسامي بودند. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:
مذاكرهگزينهمفيديبرايجمهورياسامي

ايراننيست
عضو كميسـيون امنيت ملي مجلس بـا يادآوري سياسـت هاي 
غيرحرفه اي رئيس جمهور امريكا، گفت: به  رغم پيشنهاد مكرر ترامپ 
براي مذاكره با ايران، مذاكره گزينه ممكن و مفيدي براي ما نيست. 
به گزارش خانه ملت، هادي شوش��تري عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس در واكنش به ابراز عاقه ترامپ براي مذاكره با 
ايران، گفت: ترامپ بعد از روي كار آمدن استراتژي خروج از پروتكل هاي 
بين المللي را دنبال كرد كه برجام نمونه اي از آن اس��ت. نماينده مردم 
قوچان و فاروج در مجلس ش��وراي اس��امي، تصريح كرد: ما در زمان 
تصويب برجام و مذاكره با امريكا نيز ش��اهد حمل��ه برخي از گروه هاي 
سياسي به دولت بوديم در حالي كه خروج از معاهدات بين المللي رويكرد 
ترامپ در حوزه سياست خارجي بود. وي افزود: مذاكره امريكا با ايران با 
در نظر گرفتن پارامتر هاي حاكم در شرايط كنوني نه تنها گزينه ممكني 
نيست بلكه گزينه مفيدي هم نيست. شوشتري يادآور شد: پس از اينكه 
رئيس جمهور جديد امريكا در مسند خود قرار گرفت، بارها اعام شد كه 
ترامپ فردي غيرقابل پيش بيني و سياستمدار غيرحرفه اي است، در اين 

مدت هم با اقداماتي كه انجام داده اين موضوع را اثبات كرده است. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اس��امي، تصريح كرد: ترامپ با 
هدف جلب توجه، تأمين مصارف داخلي امريكا و... پيش��نهاد مذاكره 
با ايران را مكرر مطرح مي كند اما مذاكره گزينه ممكن و مفيدي براي 

جمهوري اسامي ايران نيست.

   گزارش



   سارا نیکویی
س�ریال بانوی عمارت پ�س از مدت ها توانس�ت 
منجر به جذب تماش�اگر تلویزیون ب�ا ضریب باا 
ش�ود و عن�وان پربیننده ترین برنام�ه تلویزیون 
را به خ�ود اختصاص ده�د.  »جوان« ب�ا عزیزاه 
حمیدنژاد کارگردان این اثر را گفت وگو کرده است. 

    
احس�ان جوانمرد نویس�نده فیلمنامه در 
گفت وگو با ما اشاره کرده بود که فیلمنامه 
بانوی عمارت هفت سالي در سازمان معطل 
ش�ده تا بتواند مجوز بگی�رد. در این باره 

اطاع دارید؟ ماجرا چه بود؟
من اطاعات كلي دارم. وارد جزئيات نشدم كه بدانم 
فيلمنامه چ��ه مراحلي را طي ك��رده و چه مقدماتي 
داشته تا بتواند مجوز بگيرد. معمواً نويسندگاني كه 
كارشان را تازه شروع مي كنند اين مشكات را دارند. 
در واقع ثبت فيلمنامه هاي اوليه تا رسيدن به مرحله 

توليد طول مي كشد و اين امر تقريباً طبيعي است.
ش�ما س�راغ فیلمنامه رفتید یا فیلمنامه 

سراغ شما آمد؟
فيلمنامه به من پيشنهاد شد و به دايلي همان ابتدا 
آن را نپذيرفتم، چون هنوز كامل نشده بود و بودجه هم 
مناسب توليد نبود. يك سال بعد مجدداً آقاي موايي 
پيشنهاد كرد و من نظراتي داش��تم كه آنها را مطرح 
كردم و با مذاكراتي كه با تهيه كننده داشتم، قرار شد 

كار را آغاز كنيم .
معمواً س�ریال هایي که در صدا و س�یما 
پخ�ش مي ش�وند زندگي هاي ش�هري را 
نشان مي دهند که لوکیش�ن ها در فضاي 
آپارتماني گرفته مي ش�ود اما شما سراغ 
موضوعي دیگر رفتی�د. نگران نبودید که 

مخاطب استقبال کند یا نه؟!
من نگران بودم. هر فيلمي  كه فيلمس��از مي سازد، از 
نگراني شروع مي شود. منتها چون آن فضا را دوست 
داشتم برايم مهم بود كه كاري در بستر تاريخي انجام 
بدهم به خصوص اينكه دوره قاجار ويژگي هاي خاص 
خود را داشت و من دوست داشتم تجربه كنم و خودم را 
محك بزنم تا ببينم مي توانم گذشته را به تصوير بكشم 
يا نه! به هر حال براي من انگيزه هاي ازم براي اينكه به 

سمت توليد اين كار بروم، وجود داشت.
فکر مي کردید این قدر پربیننده شود؟

بله، از زماني كه كار را شروع كردم سعي داشتم به طور 
ويژه روي بازي ها تمركز كنم تا بچه ها بازي هاي خوبي 
ارائه بدهند و سكانس ها زنده و قابل باور اجرا شوند كه 
مخاطب فيلم را پس نزند و دوست داشته باشد. با همه 

اين تفاسير مي دانستم با استقبال مواجه مي شود.
اینکه ش�ما یك ملودرام عاش�قانه را در 
بس�تر دوره ای تاریخی و پیرنگی سیاسي 
به تصویر کشیدید، کار ساده اي نبود. چرا 
سراغ این موضوع رفتید و کارگرداني اش را 

بر عهده گرفتید؟
موضوع سريال چالش برانگيز اس��ت. اگر دقت كرده 
و ديده باش��يد همه كارها و فيلم هاي م��ن همواره با 
يك نوع چالش روبه رو بوده اند. از مستند »زندگي در 
ارتفاعات« گرفته تا »هور در آتش«، »ستارگان خاك« 
و »اشك س��رما« هيچ كدام موضوع ساده اي نبودند. 
همه آنها موضوعات حساس و لبه تيغي داشتند. من 
فضا هايي كه فيلمساز را به چالش مي كشد دوست دارم. 
دوست دارم فضا هايي را زنده كنم كه غيرممكن ها در 
آن جلوه مي كند. اين موضوع از موضوعات چندوجهي 
بود كه يك قصه عاشقانه در بستر سياسي، اجتماعي 
زمان قاجار مطرح ش��د كه هم اين فضا دربيايد و هم 
آن حس و حال عاشقانه حاكم بر فيلمنامه. براي من 
بسيار مهم بود كه بتوانم اين ملودرام عاشقانه در بستر 

سياسي، اجتماعي را خوب از كار دربياورم.
برخي بانوي عمارت را با ش�هرزاد مقایسه 
مي کنند. به نظر ش�ما علت این مقایس�ه 

چیست؟
به اعتقاد من قياس آنها با هم بي مورد است. كسي كه 

قياس مي كند آدم كارشناسي نيست. در واقع بيشتر 
حالت حاشيه سازي دارد. اين دو كار با هم قابل مقايسه 
نيست و كار مستقلي است. تنها عنصر مشترك »بانوي 

عمارت« و »شهرزاد« تم عاشقانه آنهاست.
فیلمنامه خ�وب و دیالوگ هاي قوام یافته 
در س�ریال ش�ما جذابیت خاصي را براي 
مخاط�ب ب�ه وج�ود آورده و از نقاط قوت 
سریال »بانوي عمارت« به حساب مي آید. 
به نظرتان اگر کسي غیر از احسان جوانمرد 
این فیلمنامه را مي نوشت نتیجه کار این قدر 

موفق مي شد؟
هر نويسنده اي يك س��ليقه اي دارد. واژه هاي خاص 
خودش را ب��ه كار مي گيرد. بيش��ترين ويژگي آقاي 
جوانمرد در ديالوگ نويس��ي اس��ت كه اگ��ر اين را با 
مس��ائل درام پردازي و طراحي تلفيق كند، كارهاي 
بهتري مي تواند بنويسد. قطعاً اگر يك نويسنده  ديگر 
اين موضوع را بنويسد، شكل ديگري خواهد نوشت. 
حاا اين شكل ديگر! ممكن است بهتر باشد يا ممكن 

است بدتر باشد.
چقدر تحت تأثیر کارهاي تاریخي و معاصر 

علی حاتمي  بودید؟
اتفاقاً سعي كردم فاصله بگيرم. من به علی حاتمي  به 

خاطر مؤلفه هايي كه در س��ينما دارد، خيلي احترام 
مي گذارم. ايش��ان در فيلم هايي كه س��اخته، فضاي 
فكري و س��ليقه اي خود را در كارهايش اعمال كرده، 
كه شناس��نامه خاص خود را دارد. من س��عي كردم 
ديالوگ نويس��ي ها را حتی اام��كان س��اده تر كنم تا 
مخاطب بيشتري جذب فيلم شود. سعي كردم فيلم به 
فضاي مستند نزديك باشد. تلفيقي از اسناد تاريخي، 
سليقه و زيبايي شناسي خاصي كه بايد در نظر گرفته 
مي ش��د را به كار گرفتم، تا مخاطب بيشتري داشته 

باشد.
یك تحلیل در مورد س�ریال ش�ما وجود 
دارد که این س�ریال مي خواه�د به بحث 
فراماس�وني بپردازد. در این مورد توضیح 

دهید.
محور اصلي سريال در روابط انس��اني، قصه عاشقانه 
و بستر سياس��ي، اجتماعي زمان قاجار دور مي زند. 
قرار نيس��ت در واقع به س��ازمان خاصي بپردازد، اگر 
قرار بود چنين كند، از ابتدا بايد فيلمنامه بنايش را بر 
چيزي ديگر مي گذاشت. در صورتي كه بناي فيلمنامه 
بر ش��خصيت ش��ازده و فخري استوار اس��ت و باقي 
شخصيت ها كه با  عكس العمل هايشان كه نسبت به 
اين مسئله دارند، اين قصه عاشقانه را كامل مي كنند. 
فيلم انساني را نشان مي دهد كه مي خواهد يك انتقام 
خانوادگي از پسر عمو به خاطر مسائل گذشته و كينه ها 
كه از اين خانواده به دل دارد، بگيرد و قصه اين سريال 

را شكل مي دهد.
نیمي  از سریال در عمارت شازده مي گذرد 
اما این لوکیش�ن ها خیلي زیبا درآمده به 
طوري که تکرار در آنها دیده نمي شود. این 

چطور اتفاق مي افتد؟
من اصل را بر اين قرار دادم كه براي مخاطب از لحاظ 
بصري تنوع ايجاد كنم. عمارت بسيار بزرگ و فراخ بود 
با زوايا و شكست هاي مختلف. من سعي كردم از تمام 
زوايا و شكست هاي آن عمارت در جهت پيشبرد اين 
قصه استفاده كنم و فيلمنامه را بر اساس اين عمارت 
آناليز كرده و تغيير دادم. يكي از ويژگي هاي اين فيلم 
كه مخاطب را به گذش��ته مي ب��رد و مخاطب فضاي 
دوران قاجار را تجربه مي كند، همين فضاسازي هاست 
و اگر اين فضاسازي ها، طراحي لباس ها و طراحي هاي 
صحنه نباشد مخاطب وارد آن فضا نمي شود. همه اينها 
دست به دست هم مي دهند تا مخاطب با سريال ارتباط 
برقرار كند و خيلي چيز هاي ظريف و ناگفتني ديگر كه 

تأثير غيرمستقيم بر جذب مخاطب دارد .
مث�ل  لوکیش�ن هایي  دادن  نش�ان 
سعدالس�لطنه ی�ا خان�ه بروجردي ه�ا 

نشان دهنده شناخت ش�ما از این بنا هاي 
تاریخي است. از سختي کار در استان هاي 
مختلف بگویید چراکه معمواً سریال هایي 
که این روزها ساخته مي شود، در یك خانه 
یا یك شهر اس�ت اما ش�ما به استان هاي 
مختلف سفر کردید. در این مورد برایمان 

بیشتر توضیح دهید .
بله، فيلمس��ازي هن��ر تصويرپردازي اس��ت. اگر به 
فيلمنامه هايي كه براي تلويزيون نوش��ته مي ش��ود 
اكتفا كنيم، كار به اينجا مي رس��د چراكه تلويزيون 
اصواً نويسندگان را به گونه اي الينه مي كند كه همه 
كارهاي آپارتماني و كارهاي كم لوكيش��ن بنويسند 
كه هزينه كمي  براي ساخت آن صرف شده و راحت 
اجرا ش��ود. من به قول معروف عكس جهت آب شنا 
كردم و سعي كردم لوكيشن هايي را انتخاب كنم كه 
براي مخاطب تازگي داشته باشد و مناسب فيلمنامه 
باش��د. ش��خصيت هايم راحت در آن حركت كنند و 
حرف بزنند. بس��ياري از آن تأثيرات روحي و رواني 
ك��ه مخاطب از س��ريال مي گي��رد را مرهون همين 
فضاسازي هاس��ت.تهيه كننده اصرار داشت به خاطر 
مشكات مالي پروژه، سكانس هاي سعدالسلطنه را در 
مخروبه هاي شهرك غزالي بگيريم اما من اصرار داشتم 
كه اين سكانس در سعدالسلطنه قزوين گرفته شود.
آنجا را از قبل انتخاب كرده بودم و مي دانستم دست 
من آنجا براي فضاسازي باز است چراكه مي خواستم 
آدم ها را قابل باور كنم. اصرارم بر اين بود كه سكانس ها 
در آن فضاي واقعي گرفته ش��ود تا ب��ه فضاي قاجار 
نزديك باشد. براي همين تهيه كننده با تمام تاشي 
كه با تيم توليد داشتند، توانستند آنجا را براي مدت 
محدودي در اختيار بگيرند تا ما س��كانس هاي مورد 

نياز را ضبط كنيم .
قطعًا دش�واري هاي زی�ادي را هم تحمل 
کردید. جابه جای�ي این هم�ه عوامل کار 

سختی است.
كار آس��اني نبود. عوامل را از آنجا به تهران، كاشان و 
قزوين ب��ردن و چرخاندن كار س��اده اي نخواهد بود. 
تيم توليد بس��يار تاش ك��رد در چند ش��بي كه در 
سعدالسلطنه كار مي كرديم فضاي خوبي در اختيار ما 
باشد. اين يكي از ويژگي هاي فيلمسازي جدي است. 
اگر فيلمسازي جدي گرفته شود تنها در يك آپارتمان 
سريال ساخته نمي شود. سريال بايد متنوع باشد، بايد 
تنوع تصويري داشته باش��د. تنوع شخصيت داشته 
باشد و گزينه هاي جديدي ارائه دهد و مخاطب را به هر 

وسيله اي پاي تلويزيون بنشاند.
شما در صحبت هاي تان به آوردن بازیگر هاي 

جدید اشاره داشتید. ما نقشي را در سریال 
داریم به نام »فخر زمان«؛ مي خواهم بدانم 
به عن�وان کارگردان ریس�ك نب�ود نقش 
اول سریال تان کسي باشد که سابقه بازي 

نداشت؟
بله، سابقه بازي نداشتند. 

پس چطور به این نتیجه رسیدید که ایشان 
مي توانند از عهده کار بربیایند؟

من در اين زمينه تجربيات قبلي داش��تم. هميشه در 
كارهاي سينمايي ام از نابازيگرها استفاده كردم و به 
هر حال بايد اين قوه تش��خيص را داشته باشم كسي 
را كه انتخاب مي كنم مي تواند بار س��نگين اين نقش 
را به دوش بكش��د يا نه. اگر نتوانم تش��خيص بدهم 
بايد كارگرداني را كنار بگذارم. من در همين س��ريال 
و كارهاي س��ينمايي از نابازيگر هاي زيادي استفاده 
كردم كه نقش هاي شان را به نحو احسن اجرا كردند؛ 
با تاشی كه خودشان داشتند و تمرين هايي زيادي 
كه من براي آنها گذاش��تم، به اين مرحله رسيدند و 
آماده ش��دند تا بتوانند جلوي دوربين آن بازي اي را 
كه من مي خواهم ارائه بدهند. مدتي طول مي كش��د 
تا به اين مرحله برسند اما وقتي به اين مرحله برسند 
با چهره هايي مواجه مي شوند كه براي مخاطب جديد 

است و مخاطب دوست دارد آنها را ببيند.
خبري از بانوي عمارت دوم هس�ت یا نه؟ 
قرار است کسي به س�ریال اضافه شود یا 
خیر. در مورد آدم هاي جدید که به جمع تان 

اضافه مي شوند بگویید.
از نظر من ساخت فاز دوم قطعي نيست. چون در فاز 
يك ما بس��يار تاش كرديم كه اين سريال را به اتمام 
برسانيم. براي فاز دوم من هيچ تصميمي  نگرفته ام كه 

كار را شروع كنم.
بازخورد هاي مردمي  را نس�بت به سریال 

چطور دیدید؟
بازخورد ه��اي خيلي خوبي داش��ت. بان��وي عمارت 
سريالي بود كه مردم خانوادگي پاي آن مي نشستند 
و نگاه مي كردند. ارتباط خوبي با ش��خصيت ها برقرار 
كرده بود. فض��اي مجازي از كليپ هاي��ي كه همين 
مردم درباره بانوي عمارت مي س��اختند پر شده بود 
و مطالب هم در موردش مي نوشتند. ما تاش مان را 
كرديم، كل گروه تاش كرد كاري آبرومند ارائه دهند 
و خوشبختانه مردم هم تشخيص دادند و نشستند و 

نگاه كردند و لذت بردند.
آن طور که گفته مي ش�ود باره�ا پروژه به 
خاطر مش�کات مال�ي متوقف ش�د. این 

اتفاقات تأثیري در کار داشت؟
هر وقفه اي كه تهيه كننده مجبور ش��ود به خاطرش 
كار را متوقف كند حتي توق��ف 10، 15 روزه، به كار 
آسيب مي زند. به روح و روان عواملي كه كار مي كنند 
و به كيفيت آسيب مي زند و همه اين آسيب ها را ما در 
واقع با جان و دل خريديم و تاش كرديم طوري كار 
كنيم كه مخاطب متوجه آن آس��يب ها نشود و سعي 
كرديم از كيفيت كار كاسته نشود اما ما چه بخواهيم 
و چه نخواهيم آن ايده آل هاي آرماني كه من دارم به 
سرانجام نمي رسد. به عقيده من اين كار مي توانست 
خيلي بهتر از اين  هم ساخته ش��ود اما با تحت فشار 
قرار داش��تن تيم من آنچه امروز شما در خروجي كار 
مي بينيد با آن شرايط دشوار ساخته شد. من از كساني 
كه در هر پس��ت و جايگاهي به ساخت بانوي عمارت 
كمك كردند، تشكر مي كنم. آنها لطف كردند با شرايط 
سخت و شرايط مالي سختي كه داشتيم مشكات را 
تحمل كردند تا ساخت سريال به اتمام برسد. از تيم 
تهيه، توليد، تصويربرداری، تداركات و طراحي صحنه، 
گريم، لباس و صدا كه همگي زحمت كشيدند تشكر 
مي كنم. يك سريال به راحتي ساخته نمي شود، مگر 
اينكه جمع عظيمي  تاش كنند تا كار را به سرانجام 
برسانند. من از همين جا از شما به خاطر توجه تان و از 
بينندگان سريال بانوي عمارت تشكر مي كنم كه پاي 
سريال نشستند و اميدوارم سريال هاي ديگري هم در 

اين موضوع ساخته شود.
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س�عي ک�ردم دیالوگ نویس�ي ها را 
حتی اامکان س�اده تر کنم تا مخاطب 
بیشتري جذب فیلم شود. سعي کردم 
فیلم به فضاي مس�تند نزدیك باشد. 
تلفیقي از اس�ناد تاریخي، س�لیقه و 
زیبایي شناسي خاصي که باید در نظر 
گرفته مي شد را به کار گرفتم، تا مخاطب 

بیشتري داشته باشد

اصل در »بانوی عمارت«  ایجاد تنوع بصري بود
گفت وگوی »جوان« با عزیزاه حمیدنژاد کارگردان سریال بانوی عمارت

میازاکی
مردیکههرگزنمیمیرد

  معصومه طاهری
مستند »مرد بی انتها« توسط كاكو آراكاوا تهيه كننده و كارگردان 
تلويزيون ملی ژاپن س��اخته ش��ده اس��ت. او ميازاكی را حدود 
15سال به خوبی می شناسد و درباره روحيه بی نظير اين پيرمرد 
70ساله ژاپنی كه پس از اعام بازنشستگی در سال 2013، به طور 
تعجب آميز همچنان با همان روحيه باای كاری ژاپنی ها به فعاليت 
خود ادامه می دهد، مي گويد. ميازاكی عاوه بر كارگردانی، طراح، 
گرافيست، فيلمنامه نويس و تهيه كننده فيلم های پويانمايی است. 
او در پروس��ه ای كه بيش از 50 س��ال به طول انجاميد، تحسين 
بين المللی را به عنوان آفريننده فيلم های انيميشن به دست آورد 
و به همراه ايسائو تاكاهاتا، استوديوی پويانمايی جيبلی را بنا نهاد. 
موفقيت های ميازاكی در ح��د انيماتور والت ديزنی نيك پارك و 
كارگردان آمريكايی، استيون اس��پيلبرگ يا اورسن ولز است. او 
برای س��اخت فيلم كوتاه خود از تكنولوژی های جديد و تصاوير 

انيميشنی استفاده كرده است.
اولين تصاوير مس��تند »مرد بی انتها« از استوديوی انيمه ژاپنی 
جيبلی به نمايش گذاش��ته ش��ده اس��ت، جايی ك��ه ميازاكی 
انيميش��ن هايی همچون زيبای خفته يخ زده در خواب ابدی را 
در زمان بازنشس��تگی يعنی س��ال 2013 طراحی كرده است. 
او می گويد: »وقت��ی می خواهم چيز غيرمعمول��ی را خلق كنم 
مانند آن اس��ت  كه در ماه س��پتامبر ب��ارش ب��رف را ببينم اما 
نمی دانم می توانم اين كار را انجام بدهم يا نه«. اين دقيقاً همان 
صحبت هايی است كه از يك مرد بازنشسته، دوباره به كاربرگشته 
می توان انتظار داشت. 16ماه پيش بود كه توضيح داد او به عقب 
برنمی گردد. فيلمس��از ژاپنی در اين سن همچنان از پروژه های 

خود در حال حاضر با تكنيك های نوين صحبت می كند.
مستند »مرد بی انتها« زندگی روزانه ميازاكی را به تصوير می كشد؛ از 
وقتی وارد خانه او می شود، از زندگی  شخصی يا خانواده اش و زمانی 
كه به محل كار می رود نشان می دهد همچنان مشغول كار روی فيلم 
كوتاهی به نام »كاترپياری به نام بورو« است. داستان انيميشنی كه 
توليد آن دو دهه طول كشيده است اما ميازاكی با شور و شوق تقريباً 
كودكانه كار می كند و به سؤاات جواب می دهد. چهره ای  محتاط، 
مهربان، پر از فروتنی و لطافت. با همان لحن قديمی اش با تيم جديد 
كه جوان هستند حرف می زند؛ تو چی فكر می كنی، همين طور 
ادامه بده، نه من از شما ممنونم و... سپس همان طور كه ازم است 
پروژه اجرايی می شود. انيميشن با هوش مصنوعی انجام می شود. 
او خطاب به تيم می گويد: اگر می خواهيد، انيميش��ن بخش های 
وحشتناك و ترسناكی داشته باشد، روی من حساب نكنيد. چون به 

نظرم اين توهين به زندگی است.
اين مرد كه هرگز پايانی ندارد با نقاشی ها همزاد پنداری می كند 
و با رنگ آميزی به آنها روح می دهد مثًا وقتی در هيوای سياه 
بادبورن همه چيز را بيان كرده بود. كاكو آراكاوا كارگردان اين 
مستند با هنرمند و شخصيت مشهوری مواجه است و دوربين او 
يك تضاد زنده را نشان می دهد از هنرمندی پر از خاقيت كه با 
وجود سن باا همچنان از حق خود برای استراحت و بازنشسته 
شدن امتناع می كند. ميازاكی تنها به كارگردان اجازه می دهد تا 
فيلمبرداری كند. او در كار خود از تيم های جوان و آموزش ديده 
در ديجيتال برای انيميش��ن اس��تفاده می كند و همواره به آنها 
می آموزد تا در هنر انيمشين مانند هر هنر ديگری با دقت ماهيت 
اش��يا را مش��اهده كنند، به طبيعت و زندگی احترام بگذارند و 

همين ها درس های خوبی از زندگی و كار برای آنها بوده است.
در كنفرانس مطبوعاتی همان طور كه دوربين ها  ثبت كرده اند  او 
بازنشستگی  را فراموش كرده است در حالی  كه جسمش توانايی 
ازم برای كار را ندارد، اما روحش به او می گويد بدون وقفه به كار 
ادامه بده  و در كنفران��س مطبوعاتی می گويد: می خواهم ادامه 
بدهم و كار كنم. ديگر دوران انيميش��ن س��نتی نيست. ما بايد 
به س��رعت يك تيم برای بازی های المپيك سال 2020 توكيو 
تشكيل بدهيم. از او سؤال می شود فكر نمی كنيد در ميانه  كار 
نتوانيد و از دنيا برويد؟ می گويد: آماده مرگ هس��تم اما ترجيح 
می دهم مرگ خوبی داشته باش��م؛ يعنی زمانی كه دليلی برای 

زندگی كردن نداشته باشم و به پوچی برسيم.
برگرفته از نشریه لیبراسیون



وادی کتاب
نگاهي به کتاب عمليات کرباي5

پيشروي در سرزميني كه ارزش حياتي داشت
  عليرضا محمدي

اگر بخواهيم هشت سال جنگ را در يك سال 
خاصه و چكيده همه وقايع آن يك سال را 
در يك حادثه خاص معرفي كنيم، بردن نام 
عملي��ات كرباي5 كافي به نظر مي رس��د. 
بزرگ ترين و سخت ترين عمليات هشت سال 
جنگ تحميلي، از حيث تلفات و شدت عمل 
دو طرف درگيري، با نبردهاي بزرگ تاريخ 
بشريت قابل مقايسه است اما نحوه انجام اين 
عمليات عظيم براي بسياري از دوستداران 
تاريخ دفاع مقدس جالب است. به اين دسته 
از عاقه مندان مي تواني��م كتاب كم حجم 
عمليات كرباي5 )درهم شكستن دژهاي 
دفاعي بصره( كه توس��ط مركز مطالعات و 
تحقيقات جنگ منتشر شده است را توصيه 
كنيم. در اين مجال نگاهي به داشته هاي اين 

كتاب مي اندازيم. 
كتاب عمليات كرباي5 )درهم شكس��تن 
دژهاي دفاعي بصره( كتابي كم حجم در 80 
صفحه است كه به نظر مي رسد براي خواننده 
عجول كنوني مفيد باش��د. با توجه به قطع 
جيبي اش مي توان اينطور نتيجه گرفت كه 

هدف گردآورندگان كتاب نيز مطالعه سهل 
آن توسط اقش��ار مختلف جامعه است. در 
كتاب حاضر، غير از عمليات كرباي5 با دو 
عمليات »تكميلي كرباي5« و »كرباي8« 
كه در تعقيب اهداف كرباي5 انجام گرفتند، 
آش��نا مي ش��ويم، لذا با خواندن يك كتاب 
مي توان با سه عمليات حساس ماه هاي آخر 
سال 65 و ماه اول سال 66 آشنايي پيدا كرد.  
شيوه كار گردآورندگان كتاب به اين ترتيب 
است كه ابتداي هر عمليات آمارهاي كلي آن 
عمليات ارائه مي شود. در خصوص كرباي5 
كه مدنظر اين مقاله است، تاريخ 19 دي ماه 
65 به عنوان شروع و دوم اسفندماه همين 
س��ال به عنوان روز اتمام عملي��ات 4ذكر 
مي شود، در حالي كه بسياري از عاقه مندان 
تاريخ دفاع مقدس عمليات تكميلي كرباي5 
را نيز جزئي از آن مي دانند و با احتساب آن 

كرباي5 را از 19 دي تا اواخر سال 65 تصور 
مي كنند. 

به هر روي آمارهاي ارائه شده در اين كتاب 
جالب توجه اس��ت. به رغم كم حجم بودن 
كتاب، قلم نويسندگان تحليلي است. اوضاع 
هفتمين س��ال جنگ را تش��ريح كرده اند 
تا خوانن��ده بدان��د انج��ام ي��ك عمليات 
سرنوشت س��از در زمان وقوعش يعني سال 
65 تا چه اندازه حائ��ز اهميت بود. بر همين 
اساس در كتاب مي خوانيم: »مشخصه حاكم 
برجنگ در هفتمين سال، سرعت تحوات، 
پيچيدگي و گس��ترش دامن��ه آن بود. اين 
وضعيت به منزله آغاز شمارش معكوس براي 
پايان جنگ ارزيابي مي ش��د... فرمانده كل 
سپاه نيز درباره مفهوم شعار تعيين سرنوشت 
جنگ گفت:سال سرنوشت قطعاً سال آخر 
معني ندارد. ضمن اينكه مي تواند سال آخر 

هم در آن مفهوم داشته باشد.«
كرب��اي4 و متعاقبش كرب��اي5 با چنين 
برداشتي انجام گرفتند كه سرنوشت جنگ 
را رقم بزنن��د. از اين رو ق��واي عظيمي كه 
تا آن موقع از جنگ بي نظير بود در ش��رق 
بصره آماده عمليات شد. آنطور كه در كتاب 
مي خوانيم: »200 گردان پياده، 38 گردان 
زرهي، 22 گ��ردان مكاني��زه و 24 گردان 
توپخانه از رزمندگان ايراني به كرباي5 ورود 
كردند. دشمن نيز با تعداد نفرات بسياري به 
مقابله با تك اي��ران پرداخت. در نتيجه 75 
كيلومتر مربع از مناطق استراتژيك در شرق 
بصره به تصرف نيروه��اي ايراني درآمد،اما 
تلفات هر دو طرف در كرباي5 بس��يار باا 
بود. ايران حدود 7651 ش��هيد و 53299 
مجروح و 3529 مفقود داد. عراق نيز چيزي 
در حدود 90 هزار كشته و مجروح داشت.« 
شيوه كار در اين كتاب بررس��ي روز به روز 
روند عمليات است. با نقشه اي كه آخر كتاب 
از كرباي5 آورده شده است،خواننده بهتر 
مي تواند روند عمليات را در نظرش تجس��م 
كند. البت��ه درك بهتر بخش هاي��ي كه به 
ش��رح عمليات مي پردازند، نياز به مطالعه 
چندباره دارد،اما در مجم��وع خواندن اين 
كتاب مي تواند ش��مايي كلي از كرباي5 و 
دش��واري هاي انجام آن را به خواننده ارائه 
دهد. خصوصا آنك��ه با مطالع��ه اين كتاب 
متوجه مي ش��ويم ح��دود يك م��اه و نيم 
عمليات ش��ديد، تنها 75 كيلومتر از خاك 
دشمن تصرف شد. اين يعني پيشروي وجب 
به وجب��ي در منطقه اي كه ب��راي دو طرف 

اهميت فوق العاده اي داشت. 
بعد از ح��دود يك ماه و نيم عمليات ش��ديد 
نيروهاي ايراني به نزديكي هاي بصره رسيدند 
و اين شهر بزرگ عراق در تيررس توپخانه هاي 
ايراني قرار گرفت. س��پس عمليات تكميلي 
كرباي5 از سوم تا 13 اسفندماه انجام گرفت. 
كرباي8 هم 18 الي 22 فروردين 66 صورت 
پذيرفت. تثبيت ايران در ش��رق بصره اتفاق 
بزرگي بود كه باعث واكنش گسترده در سطح 
جهاني شد. واكنش هايي كه گوشه هايي از آن 
در اين كتاب آورده مي شود. در پايان نگاهي 

به بخشي از كتاب مي اندازيم. 
خبرنگار نشريه تايمز مالي مي نويسد:»ايران 
پيروزي مهمي در شرق بصره به دست آورده 
كه نشان دهنده وقوع عمليات سرنوشت ساز 
در منطقه است. رزمندگان ايراني در نقاط 
مختلف تا چهار خط دفاعي عراق را در هم 
شكس��ته اند... يك ژنرال عراقي كه اس��ير 
شده از روحيه پايين سربازان عراقي سخن 

مي گفت...«
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200 گ�ردان پي�اده، 38 گ�ردان 
زره�ي، 22 گ�ردان مكاني�زه و 
24 گ�ردان توپخان�ه از رزمندگان 
ايراني ب�ه کرب�اي5 ورود کردند. 
دش�من نيز با تعداد نفرات بسياري 
ب�ه مقابله با ت�ك اي�ران پرداخت. 
در نتيج�ه 75 کيلومت�ر مرب�ع از 
مناطق استراتژيك در شرق بصره 
به تص�رف نيروهاي ايران�ي درآمد

  احمد محمدتبريزي
ش�هرهاي مختلف ايران در دف�اع مقدس 
وقايع مختلف�ي را به خود ديدن�د. وقايعي 
ک�ه ي�ادآور مظلومي�ت و در عي�ن ح�ال 
رش�ادت مردم ايران در يك جن�گ نابرابر 
بود. ش�هرهاي اس�تان جنوبي کش�ورمان 
خوزس�تان از زخم تهاجم دشمن روايت ها 
دارند. هويزه يكي از همين شهرهاست که در 
روزهاي جنگ اتفاقات زيادي را به خود ديد. 
هويزه در دي ماه سال 59 شهادت جمعي از 
دانشجويان ايراني را شاهد بود. اين اشغال 
هرچند بس�يار تلخ بود اما براي هميشه نام 
ش�هداي بزرگي مث�ل حس�ين علم الهدي 
را ابه اي س�طور تاريخ زنده نگه داش�ت. 
دي ماه ک�ه از نيم�ه مي گذرد ياد ش�هداي 
دانش�جوي پيرو خط ام�ام تازه مي ش�ود. 

 انفجار عروسك ها
س��رعت حوادث در نخس��تين روزهاي جنگ 
خيلي زود به هويزه رسيد. در شهريور سال 59 
صداي مهيب انفجار و شليك گلوله مردم شهر 
را متوجه اتفاقي مهم كرد. هويزه وارد وضعيت 
فوق العاده شد و حاا مردم شهر خطر جنگ را با 

گوشت و پوستشان حس مي كردند. 
رفته رفته ش��هر وضعيت فوق الع��اده به خود 
گرفت و هرچن��د مهرماه بود، اما مدرس��ه ها 
حالتي نيمه تعطيل به خود گرفتند تا مردمي 
كه از ش��هرهاي مجاور به هويزه مي آمدند را 
اس��كان دهند. پخش كردن عروس��ك هاي 
انفجاري نيز يكي ديگ��ر از جنايت هاي ارتش 
ص��دام در آن روزها بود. وقتي خبر ش��هادت 
جوان��ي به ن��ام س��قراط بر اث��ر انفج��ار اين 
عروسك ها در شهر پيچيد، تمام شهر را غرق 
در ناراحتي و اندوه كرد. سقراط قرار بود چند 
روز ديگر داماد ش��ود و حاا حربه هاي ارتش 
دش��من جان��ش را گرفته بود. ش��هادت يك 

غيرنظامي باعث خشم و خروش مردم شد. 
در چهارم مهر خبر اش��غال تپه هاي اه اكبر و 
شهر بستان از راديو پخش شد و شهر را يك قدم 
ديگر به س��مت رويارويي به دشمن نزديك تر 
كرد. مردم ش��روع به ساختن س��نگر در شهر 
كردند و در مساجد به مردم آموزش نظامي داده 
مي شد. فرداي اين روز هفت فروند هواپيماي 
عراقي در آس��مان هويزه ظاهر شدند. ناگهان 
صداي انفجار از روس��تاهاي اطراف بلند شد. 
س��اعت 9 صبح، خبر تازه اي آم��د؛ نيروهاي 
عراقي، روستاهاي اطراف هويزه را اشغال كردند 
و در حال پيش��روي به طرف هويزه هس��تند! 

ناگهان بعثي ها هويزه را به توپ بستند. 
چند روز بعد با ورود سربازان دشمن شهر حالتي 
ديگر به خود گرفت. دشمن قسمت غربي شهر 
را در اختي��ار گرفت و زندگي م��ردم را مختل 
كرد. آنها مردم را تهدي��د  كردند كه هواپيماها 
و تانك هايشان، شهر هويزه را با خاك يكسان 
 مي كنند. سرلشكر عراقي »صبار فاح الامي« 
در خاطراتش اشغال هويزه را با حمله مغول ها 
مقايسه مي كند و مي گويد:»اشغال هويزه، تكرار 
جنايات مغول. وقتي شهر هويزه را كه ساكنانش 
عرب زبان بودند، اشغال كرديم، جنايات زشتي 
مرتكب شديم كه فكر نمي كنم خداوند به خاطر 
آنها ما را ببخش��د. پيرمردي كهنسال در برابر 
افراد عشيره اش كشته ش��د؛ تنها به اين جرم 
كه به صورت افس��ر عراقي آب دهان انداخته 
بود. كودكي خردس��ال به جوخه اعدام سپرده 
ش��د،زيرا با زبان صادقانه و كودكانه اش گفته 
بود: ش��ما بيگانگان به چه حقي وارد ميهن ما 

شده ايد؟...«

 خروش مردم شهر
شهادت دختر بچه اي به نام سهام خشم مردم 
را به اوج  رساند. سهام وقتي با ممانعت دشمن 
از برداشتن آب مواجه شد با شجاعت جلو رفت 
و اعتراض كرد كه چرا نمي گذاريد آب ببريم؟ 
مگر شما شمر هستيد؟! هنوز حرف سهام تمام 
نشده كه گلوله اي به پيشاني اش  خورد و خون 

صورتش را  پوشاند. 
خبر شهادت س��هام، مانند صاعقه بر غيرت و 
وجدان مردم فرود آمد. اهالي شهر پيكر دختر 
بچه شهيد را بر سر گرفتند و عزاداري كردند. 
جوانان ساح هاي مخفي شان را بيرون  آوردند 
و همه وارد ميدان نبرد شدند. كودكان و زنان 
در كنار مردان مشغول دفاع از شهرشان شدند 
و روز دهم مهر دشمن را مجبور به عقب نشيني 
كردند.  ارتش بعث از هويزه عقب نشست ولي 
فكر حمله اي دوباره را در سر مي پروراند. مردم 
هم مي دانس��تند كه ماندن در ش��هر خطرات 
زي��ادي دارد به همين دليل ش��هرها را تخليه 
كردند. با اشغال سوسنگرد، خطر حمله دوباره 

به هويزه بيش از پيش احساس شد. 
ش��هيد اصغر گندمكار، فرمانده س��پاه هويزه 
دستور ترك ش��هر را صادر كرد و گفت:»بايد 
هويزه را ترك كنيم! انگار عراقي ها خيال اشغال 
سوس��نگرد را در س��ر مي پرورانند. با سقوط 
سوس��نگرد كه خط اول ماست، سقوط هويزه 
حتمي است.« همه نيروها بايد در سوسنگرد 
مستقر مي ش��دند و از آن جا دفاع مي كردند. 
حركت نيروها به سوي سوس��نگرد آغاز شد؛ 
اصغر گندمكار آخرين كس��ي بود كه از هويزه 

خارج شد. 
  ورود حسين علم الهدي

بچه هاي س��پاه هويزه بعد از شكس��ت حصر 
سوس��نگرد و حماس��ه 25  آبان كه در شرايط 
بسيار سختي به واسطه امدادهاي غيبي به وقوع 
پيوست با كوله باري از رشادت ها و شهادت ها به 
هويزه بازگشتند. رزمنده اي به نام »سيدحسين 
علم الهدي« همراه تعدادي از برادران اهوازي كه 
پيش از اين در هويزه بودند وارد ش��هر شدند و 
مأموريتشان سازماندهي و تشكيل مجدد سپاه 
هويزه بود. علم الهدي به رغم مس��ئوليت هاي 
سنگين كه در سپاه خوزستان و ديگر ارگان ها 
داش��ت، ش��خصاً داوطلب اين مأموريت شد. 
او معتقد ب��ود براي تضعيف روحيه دش��من و 
اعام موجوديت و حضور سپاه در منطقه بايد 
يكس��ري عمليات ايذايي )مين گذاري( عليه 

دشمن صورت گيرد. احمد خميني از همرزمان 
ش��هيد علم الهدي بيان مي كند: بعد از مدتي 
ش��هيد علم الهدي گفت بهتر است برگرديم و 
كاري كه شهيد گندمكار شروع كرده بود را احيا 
كنيم. او جمعيتي كه باقي مانده بود را دعوت 
كرد و عده ديگري را هم گرد آورد و سپاه هويزه 

را دوباره شكل داد. 
اعزام شهيد علم الهدي در حالي صورت گرفت 
كه بني صدر دستور تخليه هويزه از بسيج و سپاه 
را صادر كرده و دس��تور داده بود در سوسنگرد 
مستقر ش��وند. اين دس��تور با مخالفت جدي 
شهيد سيدمحمدحس��ين علم الهدي و ديگر 
رزمندگان كه بيشترشان دانشجو بودند، مواجه 
ش��د و با تماس ش��هيد علم الهدي ب��ا آيت اه 
خامنه اي، دستور بني صدر لغو شد و نيروهاي 
سپاه در هويزه باقي ماندند. تا پيش از رسيدن 
دي ماه سه عمليات ايذايي موفقيت آميز انجام 
ش��د و در هفته دوم دي خب��ر از يك عمليات 
بزرگ به گوش رس��يد، هر چن��د هنوز چيزي 
قطعي نبود. آن روزها رزمنده ها با ساح سبك 
و آرپي جي به مصاف تانك ها مي رفتند و غالباً 

هم موفق بودند. 
 روز غافلگيري 

بااخره زمزمه هاي عمليات بزرگ به حقيقت 
پيوست. عمليات  نصر)هويزه ( پس  از  15 دقيقه  
اجراي  آتش  تهيه  در س��اعت   10صبح  روز  15 
دي ماه   1359 با حمله  هماهنگ  ش��ده  تيپ   3 
همدان  از محور جاده  حميديه  - سوس��نگرد 
و تيپ  ي��ك قزوين  از جنوب  هويزه  آغاز ش��د. 
تيپ 3 طي دو ساعت  به  كرخه  رسيد و توانست 
با استفاده  از پل هاي  احداثي  دشمن  از رودخانه  
عبور كند  و به  كرانه  جنوبي  كرخه  كور برسد، در 

اين  محور طي  پنج ساعت  نيروهاي  عمل  كننده 
توانس��تند مناطق  جنوبي  كرخه  ك��ور را آزاد 
س��ازند و ضربات  محكمي  بر نيروهاي  دشمن  

وارد آورند. 
نيروهاي  عراقي  كه  شديداً غافلگير شده  بودند 
با بجا گذاش��تن  توپخانه  خود به  دو كيلومتري  
جنوب  كرخه  كور عقب نشيني  كردند و حدود 
 800 نفر از افراد آنها به  اسارت  درآمدند. شهيد 
علم الهدي هن��گام فرماندهي اين عمليات 22 
سال س��ن داش��ت و به اذعان نيروها بزرگي و 
شجاعتش به ساير نيروها هم شجاعت مي داد. 

اما روز 16 دي براي رزمن��دگان طور ديگري 
رقم خورد. هواپيماهاي شناس��ايي دش��من با 
پرواز بر آس��مان منطقه از نبود پش��تيباني در 
پش��ت خطوط نيروهاي عمل كنن��ده ايراني 
باخبر  ش��دند و همين باعث ش��د تا نيروهاي 
دشمن ضدحمله اي را آغاز كنند. كمبود تجربه  
در مقابل  ضدحمله  و كمب��ود مهمات  و ضعف  
تداركات، دس��ت  در دس��ت  ه��م  داد و موازنه  

قدرت  را در صحنه  نبرد به  ضرر نيروهاي  خودي  
دگرگون  ساخت. 

هجوم دش��من باعث عقب نش��يني نيروهاي 
پشتيباني شد. مدافعان هويزه كه  جلوتر از ساير 
نيروها مش��غول  جنگ  بودند از عقب نش��يني 
باخبر نشدند و در منطقه  جا ماندند  و به  محاصره  
تانك هاي  دشمن  درآمدند. حسين علم الهدي 
همراه تعدادي از دانش��جويان پي��رو خط امام 
و س��اير نيروها با تمام وج��ود مقاومت كردند 
اما حلقه محاصره هر لحظه تنگ تر مي ش��د و 
علم الهدي به دنبال سازماندهي نفرات باقيمانده 
بود. محمدرضا باس��تي  از بازماندگان  حماسه  
هويزه  در خاطرات  خود در م��ورد حوادث  اين  
محاصره  و خ��روج  از آن مي نويس��د:»تانك ها 
همچنان  جلو مي آمدند كه  بچه ها يكي  از آنها را 
زد و بقيه  سر جايشان  متوقف  شدند. ما حدود 
 300متر عقب  آمده  بوديم  كه  يكمرتبه  ديديم  
تانك هاي  عراقي  از طرف  راس��ت  جاده )سمت  
هويزه ( به  سوي  مواضع  ما مي آيند. ما محاصره  
شده  بوديم . رگبار تانك ها قطع  نمي شد. بچه ها 
يكي  يكي  داشتند تير مي خوردند. خون  از بدن  
آنها سرازير بود. بچه ها سينه خيز جلو مي آمدند. 
در اين  حال  مسعود انصاري  هم  داشت  خودش  
را جلو مي كشيد. از او سراغ  حسين ، محسن  و 
جمال  را گرفتم . او گفت  آنها را به  رگبار بستند و 

هر سه  شهيد شدند.«
  قرآن حسين

در حماسه هويزه حس��ين علم الهدي و 148 
نفر از همرزمانش كه رزمندگان ارتشي لشكر 
16 زرهي قزوين هم جزوشان بودند به شهادت 
رسيدند. تعدادي  نيز با تن  مجروح  و با استفاده  از 
تاريكي  شب  خود را به  نيروهاي  خودي  رساندند 
تا به  عنوان  پيام  آوران  حماس��ه  هويزه  رسالت  
سنگين تري  را بر دوش  گيرند. عراقي ها با تانك 
از روي اجساد مطهر شهداي هويزه گذشتند، 
طوري كه هيچ اثري از ش��هدا نمان��د. بعدها 
جنازه ها به سختي شناسايي شدند. حسين را 
از قرآني كه در كنارش بود، شناختند. قرآني با 

امضاي امام خميني)ره( و آيت اه خامنه  اي. 
در پي اين حادثه، نيروهاي دشمن در 18 دي 
1359 ش وارد هويزه ش��دند و آن را اش��غال 
كردند. پ��س از آن فرمانده نيروه��اي عراقي 
دس��تور داد تعدادي از مردم بي گناه را دست 
بس��ته در يك گودال قرار دهند و به ش��هادت 
برسانند. سپس عراقي ها تمام شهر را با ديناميت 
و بولدوزر نابود و هوي��زه را به تلي خاك تبديل 
كردند. يكي از س��ربازان عراقي در خاطراتش 
مي گويد كه ي��ك هفته بعد از س��قوط هويزه 
به آنجا رفتيم. ش��هر بزرگ و خوبي بود. همه 
چيز داش��ت. مغازه ها و خانه ها را سربازهاي ما 

غارت كردند. 
س��ران حزب بعث با غرور و نخوت ادعا  كردند 
نيروهاي ايراني ديگر هرگز نخواهند توانس��ت 
حتي يك وجب پيش��روي كنند و ارتش عراق 
براي دست يافتن به اهداف مدنظرش ضربات 
شديدتري را به ايران وارد خواهد كرد. پيامدها 
و تأثيرگذاري  حماسه  هويزه  نيروهاي انقابي را 
در قالب سپاه و بسيج سازماندهي كرد و عاملي 
ش��د تا دو س��ال و پس از پيروزي هاي بزرگ 
در عمليات  فتح المبين، هويزه براي هميش��ه 
از دست دش��من آزاد شود و ش��هر جديدي با 
پش��توانه مالي آس��تان مقدس حض��رت امام 
رضا)ع( بنا شد.»ش��هرها اس��ير مي شوند، اما 
نمي ميرند درس��ت مثل هويزه كه نمرد، زنده 
ماند و ب��راي بازگش��ت مردم��ش، هيچ وقت 
نخوابيد. بي��دار ماند و گرييد. انتظار كش��يد و 

صدايشان زد.« 

حماسه هويزه در دي ماه اولين سال جنگ 

شهري كه اسير شد اما سرخم نكرد

ش�هادت دختر بچ�ه اي به نام س�هام 
خش�م مردم را به اوج  رس�اند.اهالي 
شهر پيكر دختر بچه ش�هيد را بر سر 
گرفتن�د و ع�زاداري کردن�د. جوانان 
ساح هاي مخفي شان را بيرون  آوردند 
و همه وارد ميدان نبرد شدند. کودکان 
و زن�ان در کنار مردان مش�غول دفاع 
از شهرش�ان ش�دند و روز ده�م مهر 
دشمن را مجبور به عقب نشيني کردند
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مهديهعظيملو
آخرينب�اريك�هاوراميدي�دم،مدت
زم�انزي�اديميگذش�ت.ي�كگ�روه
ش�شنفرهبوديمكهازت�رماولتازمان
فارغالتحصيليدورهكارشناس�يسعي
داش�تيمباهمباش�يم.بهخوبيشكلو
ظاهرشراب�هي�اددارم.خ�وبخاطرم
هس�تكهظاهرشآراس�تهوزيبابودو
لباسهايشگرانقيمت.بهگفتهخودش
هميشهازلوكسترينوگرانقيمتترين
فروشگاههاخريدميكردوهميشهباآب
وتابزي�ادازخودوس�ليقهاشتعريف
ميكردكهمناينطوريام،مناونطوريام،
من...بقيهبچههانامشراگذاشتهبودند
خانمخودش�يفته!حتيجلوخودشهم
ميگفتن�د،اماخ�ودشهيچش�كايتي
نداشت.چهبساخوش�شهمميآمد.با
اينحرفهاوشنيدناينالفاظ،انگاريك
جورحسمتفاوتبودنبهاودستميداد.
باوجوداينكهدرگروهمابودامااكثراوقات
حالتمنزويوگوشهگيرداشت.مگردر
شرايطيكهميخواس�تدربارهخودش
حرفبزندي�ااينكهداش�تههايخودرا
بهديگ�رانبگويد.هيچوق�تنديدمكه
بخواهدمثلدوس�تهايديگرمهمدلي
وهمدرديداشتهباشدوخودشراجاي
ديگرانبگذارد.حتيش�دهبهاينرفتار
تظاهركنديااينكه...باكوچكترينرفتار
ياح�رفكهب�ابميلشنب�ود،عصباني
ميشدوسعيميكردهميشهحرفاولو
آخر،حرفخودشباشدوديدگاهآمرانه
نس�بتبهديگرانون�گاهازب�اابهبقيه

داشتهباشد.
  

خودشيفتگي يك خصيصه رواني و شخصيتي 
است كه در وجود همه انس��ان ها قرار دارد،اما 
در بعضي ها كم و در برخي ديگر نيز به ش��كل 
چشمگيري در رفتارهايشان بروز پيدا مي كند، 
به گونه اي كه عشق بيش از حد به خود دارند و 
به اين نوع رفتار به نوعي اختال شخصيت گفته 
مي ش��ود و اين نوع از اختال بيشتر در سنين 

نوجواني يا اوايل جواني آغاز مي شود. 
افراد خودش��يفته معمواً افراد ديگر را ناديده 
گرفته و از ديگران به عنوان وسيله براي نيل به 
اهداف خود استفاده مي كنند. آنها به هيچ عنوان 
انتقادپذير نبوده و كم كم حتي شرم و حيا را نيز 
از ميان مي برند. اين در حالي است كه فردي كه 
تا حد زيادي درگير بيماري خودش��يفتگي يا 
نارسيسم است از خود رفتارهايي نشان مي دهد 
كه اين رفتارها باعث مي شود ديگران نيز به طور 
طبيعي از انجام دادن اين قبيل كارها و رفتارها 

احساس شرم كنند. 
بنابراين سوءاستفاده كردن از شرايط حاضر و 
بازي با افكار ديگران براي خودش��يفته ها مهم 
نبوده و اين كار را مدام انجام مي دهند. كساني 
كه خودشيفته ش��ده اند به طور قطع به دليل 
اينكه خود را كام��ل و بي نقص تلقي مي كنند، 
انگيزه اي هم ب��راي جايگزين ك��ردن عادات 
پس��نديده و نيكو به جاي رفتارهاي ناپس��ند، 
زشت و زننده ندارند و مسخره و تحقير كردن 
افراد دور و بر خود را براي خود عادي مي دانند. 

از ديگر عواملي كه موجب ش��ده اس��ت افراد 
خودش��يفته به اين حال بيفتند اين است كه 
هميش��ه و در همه حال در اطراف آنان افرادي 
هستند كه موجبات تقويت خودشيفتگي آنان 
را فراه��م مي كنند. يعني خودش��يفتگي آنان 
را تقويت مي كنند و ج��ذب افراد خودبرتربين 
مي شوند. بي ترديد شخصيت هاي خودشيفته 
حس��ود و متكب��ر هس��تند و در پ��ي تخريب 

ديگران. 
آنان از اعتم��اد به نفس حداقل��ي برخوردارند 
و ش��أن و ش��خصيت خود و ديگ��ران را حقير 
مي پندارند.»كيت كامبل« از پژوهشگران حوزه 
خودشيفتگي و همچنين يكي از نويسندگان 
مشترك كتاب اپيدمي »خودشيفتگي: زندگي 
در عصر برخ��ورداري« معتقد اس��ت:»مردم 
مث��ل ي��ك زنجي��ره هس��تند و طيف��ي از 
خودش��يفتگي در ميان آنها وجود دارد. بيشتر 
آنها دچار خودشيفتگي ميانه هستند و شدت 
خودشيفتگي در برخي از آنها بيش از سايرين 

است.«
در اين مي��ان نقش هميش��گي و مؤثر والدين 
در تربيت و ش��كل گيري رفتارهاي فرزندان را 
نمي توان ناديده گرفت. به طوري كه اگر والدين 
نتوانند نقش و الگوي همدلي را در س��ال هاي 
نخست رشد كودكانشان به خوبي ايفا كنند، به 
منظوري ديگر اگر همدلي درست را به كودكان 
آموزش ندهند، حتي در رفتار خود با كودكان 
هم اين نقش اجرايي نشود، در سنين باا و طي 
زمان رشد، فرزند درگير جست وجوي بي پايان 
و بي فايده يك ش��خصيت آرماني مي شود، آن 
هم تنها به اين خاطر كه نياز او در زمينه همدلي 

برآورده نشده است. 
والدي��ن بايد توجه داش��ته باش��ند طي زمان 
رش��د و پرورش، بي��ش از اندازه كودكانش��ان 
را كانون توجه ق��رار ندهند و آن��ان را از بازي 
با همس��اان و همدلي با آنها مح��روم نكنند، 
چراكه همي��ن رفتارهاي به ظاه��ر كوچك و 
بي اهميت در شكل گيري اعمال و رفتار كودكان 
تأثير خواهد داشت و زندگي بزرگسالي آنان را 
تحت الشعاع قرار مي دهد. برخي از پژوهشگران 
و روانشناس��ان معتقدند حدود ۶۰ درصد اين 
نوع رفتار ارثي بوده و مي تواند نقشي در فعال يا 
خنثي كردن بروز رفتار خودشيفتگي ايفا كند. 
از خصوصيات اخاقي و رفتاري اين دس��ته از 
افراد خودشيفته اين اس��ت كه در اكثر اوقات 
دس��تاوردها و اس��تعدادهاي خ��ود را ك��ه به 
نظرشان بسيار خاص و استثنايي جلوه مي كند، 
به ديگران با بزرگنماي��ي جلوه داده و با حالتي 

متكبرانه و تظاهري ارائه مي دهند. 
در خصوص برقراري رابطه نزديك با اين قبيل 
افراد خودشيفته شايد بهتر باشد با آنها به دنبال 
تجربه يك رابطه صميمي نباش��يم. چون آنها 
صرفاً به روابطي رو مي آوردند كه بتوانند مدام 
تحسين شوند و تسلط كامل بر ديگران داشته 
باشند تا تصويري باش��كوه در ذهن اطرافيان 
از خود به جا بگذارند و اگر اطرافيان س��عي بر 
قطع يا ممانع��ت به برقراري چني��ن رابطه اي 
داشته باشند، افراد خودشيفته شروع به تحقير 
و بي اعتبار ك��ردن طرف مقاب��ل مي كنند و با 
پرخاش��گري عكس العمل نامناس��بي از خود 
نشان مي دهند كه ش��ايد هيچ كس انتظار آن 

را نداشته باشد. 
مس��ئله مه��م و قابل توج��ه درب��اره موضوع 
خودش��يفتگي راه هاي درم��ان و مقابله با آن 
است. بايد گفت راهي طواني دارد، چراكه فرد 
خودشيفته بايد دست از تمايات خود بردارد 
تا بتواند با درمانگر رابط��ه برقرار كند و اين امر 
بي شك مس��تلزم بينش و آگاهي بيمار نسبت 
به رفتار و تفكر خود اس��ت. اين بينش در اصل 
وجود ن��دارد. اگر هم فرد مش��كل خودآگاهي 
پيدا كند، به دنبال آن تصوير متاش��ي شده از 
خود باعث مي شود كه فرد دوباره رفتار و تفكر 

خودبزرگ بيني را پيش گيرد. 
راه ديگ��ر درم��ان، اس��تفاده از داروهاي ضد 
افس��ردگي و كربناتيلي��وم ب��راي تحمل بهتر 
احساس طرد شدن و نوس��انات خلقي است. با 
تمام اي��ن تفاصيل، در مورد راه ه��اي مقابله با 
اختال خودشيفتگي بهتر اس��ت خود فرد از 
اين اختال به يك درك و ش��ناخت از رفتار و 
اعمالش برسد. به اين نتيجه برسد كه اين طرز 
رفتار باعث رنجش عميق ديگران مي شود و در 
آخر هم چيزي جز تنهايي و ماندن در انزوا براي 

خود فرد خودشيفته در پي نخواهد داشت. 

راهدرمانايناختالطوانياست
تنهاييوانزوابرايخودشيفتهها

نگاه سبكرفتار

خودشيفتگي؛بازتاباختالروانييامحصولجامعهمصرفي؟

خودشيفتههانسلآيندهرالوسميكنند!
طليعهاسدالهي*

از يكي ميتوان بيترديد را خ�ودشيفتگي
چارچوبهاياصليشخصيتيورفتاريانسانغربي
ازنيمههايقرنبيستمبهاينسودانست.اي�ندر
حالياستكهكريستوفرلش،استادتاريخدانشگاه
راچسترامريكاونظريهپردازاجتماعيدربخشياز
كتابمعروفشتحتعنوان»فرهنگخودشيفتگي«
خودشيفتگيراتمثيليازوضعيتكنونيبشر
ميداند.جالباستبدانيمكت�ابكريستوفرلش،
ايننظريهپردازمط�رحازپرفروشترينكتابهاي
امريكابود.كريستوفرلشبراينباوراستكهافراد
خودشيفتهنميتوانندارزشواقع�ينف�سرا
دريابند.ب�هط�وراغراقآميزبهانتقادحساسند،
تمايلبهايدهآلس�اختناف�رادوض�دآندارند،
همح�سيندارن�دوتم�امرفتاره�ايش�اندر
جه�تحف�ظت�صويردروغ�ينخ�وداس�ت.او
دركتابديگ�رشبهن�ام»خودكمينه«ب�رتفاوت
ميانخودشيفتگ�يوخودپرست�يتأكيدميكند.
وياعتقادداردريشهه�ايخودشيفتگيرابايددر
دگرگونيه�ايعميقت�رجامعهغرب�يازجملهدر
گذارازجامعهسرمايهداريآغازينبهسرمايهداري
متأخرمرفهومصرفيجستوجوكرد.بههميندليل
خودشيفتگيرامتفاوتبامفهومكاسيكنارسيسم
ميداند.لشبينخودشيفتگيبهعنوانيكاختال
روان�يوخودشيفتگيبهعن�وانالگوي�يازرفتار

گستردهاجتماعيوتاريخيتمايزقائلاست.
  

خصوصياتاخاقيورفتاريافرادخودشيفته
افراد با اختال شخصيت خودشيفته در سازمان شخصيتي 
»بردراين« )اختال شخصيت مرزي يا شخصيت ناپايدار 
يا خفن( چن��د پارگي و ضعف هويت خود را در پش��ت يك 
خود بزرگ پنهان مي كنند. خودي را ك��ه به دنيا و ديگران 
نشان مي دهند بزرگ و قوي است اما خود درونشان، ضعيف 
و ش��كننده اس��ت. اين افراد معمواً در رابطه ب��ا افراد مهم 
زندگي شان آشفتگي ش��ديدي را تجربه مي كنند. در كار، 
اشتغال و روابط صميمانه شان نيز با مشكل مواجه هستند. 
افراد خودشيفته در پذيرش هر رابطه اي كه در آن وابستگي 

باشد با مشكل مواجه مي شوند. نمي  توانند روي رابطه با افراد 
مهم زندگي شان سرمايه گذاري كنند، مگر اينكه رابطه شكل 
و بويي از نوعي بهره كشي و اس��تثمار داشته باشد. از روابط 
شخصي خود به شيوه هاي مختلف سوء استفاده مي كند و 

اين روابط را پوچ و مصنوعي و غيرارضا كننده مي  دانند. 
ك��وچك ترين انتقادي از ط��رف مقاب��ل در رابط��ه، آنها را 
برميآشوبد، چراكه ت�صوير زيباي آسيب ناپذير آنها را از وي 
ميستاند. يك انتقاد به معني اقدام به قتل اس�ت. هر كس كه 
از افراد خودشيفته انتقاد مي  كند با خشم شديد و بي نهايت و 
همراه با تحقير آنها مواجه مي شود. معموا دوستي هايشان 
براي مدت زمان طواني ادامه ندارد مگر اينكه دوستانشان 
نيز شخصيتي مشابه شخصيت آنها داشته باشد و همواره در 
جست و جوي صميميت آني و هيجان بدون وابستگي و تعهد 
هستند. اصطاحاً گفته مي شود خودشيفته ها سايرين را به 
شكل دستشويي يا توالت مي بينند يعني وقتي به ديگران نياز 
دارند، از آنها استفاده مي كنند و وقتي نيازشان مرتفع شد، 

يك ثانيه نيز آنها را تحمل نمي كنند!
آنانكهدرتنظيمعزتنفسمشكلدارند

خودشيفته ها در عذرخواهي صادقانه و سپاسگزاري صميمانه 
ناتوان هستند، يعني در نمود بيروني رفتارشان پشيماني و 
قدرداني ديده نمي شود،چراكه پش��يماني اق��رار به نقص و 
قدرداني اقرار به نيازمندي اس��ت و هر دو اينها، براي فردي 
با شخصيت خودشيفته ناپذيرفتن��ي است. همين موضوع 
رابطه بين شخصي آنان را تضعيف و فقير مي كند. براي مثال 
هنگامي كه بيمار مي شوند عصبان��ي و طلبكار هستند. در 
توصيف بيشتر خصوصيات اين دسته از افراد بايد گفت كه در 
تنظيم عزت نفس مشكل دارند، بدين معني كه شخصيتشان 
حول محور حفظ و ارتقاي عزت نفس از طريق كسب تأييد از 

بيرون و از ديگران شكل گرفته است. 
غرورشان با تأييد اشخاص مهم زندگ��ي تقويت مي  شود و 
با عدم تأييد آنها آسيب مي بيند. آنها بيش��تر نگران »جور 
در آم��دن و تطابق« هستند و بيش��تر درب��اره دارايي هاي 
مش��اهده پذير و ملموس از جمله زيباي��ي، شهرت، ثروت 
و نمود سياسي مقبول نش��خوار ذهني دارن��د تا جنبه هاي 
خصوصي تر هويت و شرافت خود، به همين دليل برندپوشي 
در اين افراد بسيار رواج دارد، چراكه با داشتن وسايل مارك 
و برند سعي در مطرح كردن خود در سطح جامعه و در ديد 

ديگران دارند. 
درست است كه ما در نقطه اي زندگي مي كنيم كه مصرف بر 
تمام وجوه زندگي جوامع چنگ انداخته است، اما حساسيت 
افراد خودشيفته در خريد كااهاي قابل مشاهده بسيار بيشتر 
از وسايل و كااهايي است كه در معرض ديد و تأييد ديگران 
قرار نمي گيرد. گاهي نيز شخص خودشيفته مش��كل عزت 
نفس خود را از طريق كمال دادن به افراد ديگر و آرماني سازي 
ديگ��ران از جمله »معش��وق، مرشد، قهرمان ي��ا استاد« و 
همانند سازي ب��ا آنها حل مي كند، يعني خ��ود را ضميمه و 
پيوست و زائده اي از شخص ديگري مي داند كه كامل است و 

مثًا كار اشتباهي از او سر نمي زند. 
وابستگيانگليبهديگران

برخي در طول عمر خود اين مدل كامل و آرماني شده را به 
تناوب تغيير مي دهند، چراكه نقص مدل ها معلوم مي شود و 
ديگر از نظر فرد خودشيفته كامل و آرماني نيستند. از اين رو 
براي تحسين خود، به ديگران وابسته هستند و نوعي زندگي 
انگلي را ادامه مي دهند. از ديگر خصوصيات افراد خودشيفته 
مي توان به قرار دادن معيارهاي سختگيرانه براي ارزيابي خود 
و ديگران، رفتارهاي جرح خود و اقدام به خودكش��ي هايي 
كه هدف آن م��رگ نيست، اشاره ك��رد. همچنين اشخاص 
خودشيفته از خطاهاي خود فرار مي كنند و خود را از كساني 
كه از خطاهايي آنها اطاع و آگاهي دارند پنهان مي  كنند و 
فاصله مي گيرند. ناتواني در ديدن سهم خود و مسئوليت خود 
در مش��كل از ويژگي هاي معمول افراد با اختال شخصيت 

خودشيفته است. 
در تبيي��ن شكل گي��ري اختال شخصي��ت خودشيفته 
مي توان به محيط خانوادگي با فضايي از ارزيابي مستمر 
اشاره ك��رد. بايد ديد كه آي��ا كودك صرف��اً هنگام انجام 
آن تكاليفي كه مورد نظر والدين است تش��ويق دريافت 
مي كند؟ آيا فقط با »مفتخر ك��ردن« والدين مورد توجه 
قرار مي گيرد؟ آيا قرار است كودك جبران كننده آرزوهاي 
ناكام مانده والدين باشد و ب��راي آنان افتخار كسب كند؟ 
والديني كه اينگونه رفتار مي كنند فرزنداني خودشيفته 
پرورش خواهند داد. از طرف ديگر فضاي ارزيابانه تشويق 
و تحسين ابدي هم به رشد و شكل گيري عزت نفس واقع 
بينانه فرد آسيب مي رساند و باعث شكل گيري يك كودك 

خودشيفته مي شود. 

لوسكردننسلآينده
بايد توج��ه داشت كه كودك هم��واره از قضاوت شدن آگاه 
است، پس تشخيص مي دهد كه نوعي كيفيت قابي و غير 
اصيل در اين تحسين و تش��ويق مداوم وج��ود دارد و نوعي 
نگران��ي ع��ذاب آور و آزاردهنده در كار اس��ت كه مي گويد 
مؤلفه اي شيادانه در شخصيت فرد وجود دارد كه مستحق 
اين تحسين هاي مبالغه آميز نيست. برخي روانكاوان بر اين 
باورند كه لوس بار آوردن و توجه مثبت افراطي اصلي ترين 

سبب شناسي اختال شخصيت خودشيفته است. 
كريستوفر لش به شكل گيري نارسيسيسم از طريق فرهنگ 
اشاره مي كند. بدين ص��ورت كه نسل هايي ك��ه بحراني را 
تجرب��ه مي كنن��د و تروماتايز)صدمه دي��ده( مي شوند، در 
معرض آشفتگي هويت و شرم و خأ دروني قرار مي گيرند و 
تاش مي  كنند تا نسل بع��د آن بحران ها را تجربه نكنند. به 
بيان ديگر نسل هايي كه اشكال مختلفي از بحران را پشت سر 
گذاشته اند اين پيام را به نسل بعد خود انتقال مي دهند:» آن 
چيزي كه ما از آن محروم بوديم، شما از آن لذت ببريد!« در 

واقع نوعي افراط و لوس كردن نسل آينده اتفاق مي افتد. 
با اين توضيح��ات مي  ت��وان تصور ك��رد كه زندگ��ي افراد 
خودشيفته تا چه حد دشوار است. اين اشخاص براي اثبات 
بي نظير بودن خود به ديگران وابسته هستند. مردم و ديگران 
بايد وجود داشته باشند تا بزرگي و يگانگي آنها را ثابت كنند. 
در صورتي كه موفقيت هاي فرد نتواند شرايطي را فراهم كند 
كه مورد توجه و تأييد ديگران قرار گيرد، بسيار آسيب پذير 
مي  شود و احتمال افسردگي در وي افزايش مي يابد. به همين 
دليل اين افراد اغل��ب در زمان افسردگي ب��ه مراكز درماني 
مراجعه مي  كنند.  بيمار نارسيستيك مي خواهد در چش��م 
درمانگر ويژه ديده ش��ود و از متوسط بودن وحش��ت دارد. 
احساس ناديده گرفته شدن و تحقير از جانب درمانگر معمواً 
نشانه اي خوب براي تشخيص شخصيت خودشيفته در بيمار 
است. تحقيقات انجام شده درباره ان��واع روان درماني هاي 
موجود، از لحاظ تعداد تحقيق��ات موفقيت آميز، بي نهايت 
محدود هستند. وقتي براي كمك به اين افراد از روان درماني 
استفاده مي شود، معمواً روي خودبزرگ بيني، حساسيت 
بيش از حد به ارزيابي شدن از سوي ديگران و عدم همدلي با 

ديگران، تمركز مي شود. 
*دكترايتخصصيروانشناسيسامت
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خودشيفته ها خودش��ان را متف��اوت از ديگران و حتي 
شايسته برخورد و رفت��ار متفاوت مي دانند. اين گرايش 
در اختال شخصي��ت خودشيفته كه ج��زو دسته دوم 
اخت��اات شخصي��ت روانش��ناسي است ب��ه نهايت 
خودش مي رسد. ويژگي افراد داراي اختال شخصيت 
خودشيفته شامل اين م��وارد است:بي دليل و به شكل 
نامعقولي احساس مهم بودن مي كنند، مثًا بدون اينكه 
به موفقيت شايسته اي برسند انتظار دارند ديگران آنان 
را آدم بزرگ و مهمي بدانن��د. هيچ حساسيتي در مورد 
ديگران نشان نمي دهند و دلسوز ديگران نيستند. در واقع 
خودبزرگ بيني دارند و به دليل خودبزرگ بيني و كامل 
دانستن خود هيچ انگيزه اي براي بهبود ندارند و هر گونه 

تغيير در رفتارشان دور از انتظارشان است. 
معتقد به بي همتا بودن و خاص بودن خود هستند. توقع 
تعريف و تمجيد بي��ش از حد توسط ديگ��ران و انتظار 

اطاعت خودكار ديگران را دارند. از ديگران براي رسيدن 
به اهداف خ��ود سوءاستفاده مي كنند. رفتارهايش��ان 
متكبرانه و خودخواهانه اس��ت. داراي اشتعال ذهني و 
خياات در مورد موفقيت بي حد و حصر، قدرت، زيبايي، 

يا عشق آرماني هستند. 
اف��راد خودشيفته توقع دارند بهترين مي��ز رستوران به 
آنه��ا داده شود يا به ط��ور غيرقانون��ي در فضاي مقابل 
سينما بتوانند پارك كنند. آنها فك��ر مي كنند در همه 
چيز بهترين اند و عملكردشان بي نظير است. همچنين 

موقعيت ديگران را به باد انتقاد مي گيرند و هميشه 
دنبال تعريف و تمجيد ديگران و قوت قلب گرفتن از 
آنها هستند.در اين اختال تم��ام انرژي رواني فرد 

صرفاً متوجه خودش است. 
طبق ديدگ��اه روانكاوي كه يك��ي از رويكردهاي 
روانش��ناسي است، خودشيفته ها عزت نفسشان 
پايين است و به خاطر همين، اين واكنش برعكس 
را كه همان خودشيفتگي است نشان مي دهند. 

چون وقت��ي بزرگ ب��ودِن يك فرد 
خودشيفته را ب��ه رسميت 

بشناسيم از شدت رفتار 
خودشيفت��ه وارش ب��ا 
م��ا كاست��ه مي شود، 
در واقع فكر مي كند 
ما هم خ��اص بوديم 
كه خاص بودنش را 
فهميديم و بالعكس. 
اگر از او انتقاد كنيم 
و خاص بودنش را 
نپذيري��م ش��دت 
رفتار خودشيفته 

وارش افزايش پيدا مي كند. 
معمواً اين افراد چون انتظاراتي ك��ه از خودشان دارند 
را برآورده نمي كنن��د، افسرده اند. اگر شم��ا با يك فرد 
خودشيفته ازدواج كني��د اول بايد بدانيد كه همسرتان 
هيچ ايرادي ندارد و نبايد از او ايرادي بگيريد، دوم اينكه 
اين فرد به طور مرتب با تحقير، خوار و خفيف و ضعيف 
كردن اعتماد به نفس شما خودش را خشنود خواهد كرد. 
افراد خودشيفته وقتي به شما عاقه دارند كه نيازهايشان 
را برآورده كنيد و به خواسته هاي بي پايانشان پاسخ مثبت 

دهيد. حاات خودكامگي در كودكان نيز با افزايش سن و 
شناخت بيشتر وي نسبت به جهان و آگاه شدن نسبت به 
اين موضوع كه ديگران مثل او نيستند و هر كس ديدگاه 

و آرزوي خودش را دارد، تغيير مي كند. 
برخي نويسندگ��ان در زمين��ه خودشيفتگي معتقدند 
اختال شخصيت خودشيفته ب��ه دليل شكست عميق 
والدي��ن در ايفاي نق��ش الگوي همدل��ي در سال هاي 
نخست رشد كودك است. يعني الگ��وي مناسبي براي 
آموزش همدلي به كودك نبوده اند و با خود كودك هم 
همدلي درست صورت نگرفت��ه است. چنين كودكي )و 
بعداً چنين بزرگسالي( درگي��ر جست وجوي بي پايان و 
بي فايده شخص��ي آرماني مي شود ك��ه نيازهايي كه در 

زمينه همدلي برايش برآورده نشده را بر آورده كند. 
كانون توجه ب��ودن طي دوران رش��د و پرورش كودك، 
محدوديت روابط اجتماعي، محروميت از فرصت هايي 
كه فرد قادر باشد ب��ا همساانش همگام��ي و همدلي 
داشته باش��د مي تواند علل پايدار ش��دن خودشيفتگي 
باشد. ناامني، طرد شدن و عدم تأييد از جانب اطرافيان 
نيز مي تواند از عواملي باشد ك��ه توجه شخص معطوف 
به خودش شود. درمان اخت��ال شخصيت خودشيفته 
مش��كل است، چون افراد خودشيفته نسبت به اختال 

خودشان بينش و آگاهي ندارند. 
آنها براي درمان بايد به متخصص مراجعه كنند تا روان 
درماني شوند و بتوانند با درمانگر رابطه برقرار كنند. اين 
اتفاق مستلزم اين است كه افراد نسبت به رفتار و تفكر 
خود بينش داشته باشند كه متأسفانه اين بينش را ندارند. 
براي درمان اين افراد ممكن است از دارو درماني در كنار 
روان درماني استفاده شود. بهت��ر است بدانيم داروهاي 
ضدافسردگي و ليتيوم ب��راي تحمل بهتر احساس طرد 

شدن و نوسانات خلقي مفيد است. 

سبكنگرش

خودشيفتههادرعذرخواهيصادقانهو
سپاسگزاريصميمان�هناتوانهستند،
يعنيدرنمودبيرونيرفتارشانپشيماني
وقدردان�يدي�دهنميشود،چراك�ه
پشيمانياقراربهنقصوقدردانياقراربه
نيازمندياستوهردواينها،برايفردي
باشخصيتخودشيفتهناپذيرفتنياست



  احمدرضا صدري
فردا 19 دي ماه، سالروز انتشار مقاله هتاكانه اي 
است كه به دستور مستقيم محمدرضا پهلوي و 
مباش�رت داريوش همايون وزير وقت اطاعات 
و جهانگ�ردي در روزنامه اطاعات نش�ر يافت 
و موج�ي را آفريد كه نهايتًا ب�ه پيروزي انقاب 
شكوهمند اسامي ختم ش�د. در مقاله پيش رو 
زمينه ه�ا و پيامدهاي اي�ن روي�داد بازخواني 

شده اند. اميد آنكه مقبول افتد. 
       

چاپ مقاله  ش��خص مجهول الهويه اي ب��ه نام احمد 
رش��يدي مطلق تحت عنوان»ايران و استعمار سرخ و 
س��ياه« يكي از اقدامات هتاكانه  داريوش همايون در 
زمان تصدي وزارت اطاعات و جهانگردي اس��ت. در 
واقع در روز17 دي1356 شاه دست به ريسك بزرگي 
زد كه بعدها از آن به نوعي انتحار سياسي تعبير شد. 
عصر اين روز، روزنامه  اطاعات در ش��ماره15506 با 
درج مقاله اي با عنوان» ايران و استعمار سرخ و سياه« 

كه تيتر آن رنگي )سرخ( بود، طوفاني به پا ساخت. 
   توزيع نس�خه هاي اطاع�ات در قم، آغازي 

بريك پايان!
انتش��ار اين مقاله، برخاف تصور ش��اه ك��ه قاطعانه 
مي پنداش��ت با چاپ آن پرونده  سياس��ي امام بسته 
خواهد ش��د، موجي از نفرت و انزج��ار آفريد. در واقع 
واكنش ش��ديد روحانيت و مردم ق��م در برابر مقاله  
توهين آميز، به قي��ام خونين19 دي قم مبدل ش��د. 
غروب روز ش��نبه17 دي ماه56 نس��خه هاي روزنامه  
اطاعات در ش��هر قم توزيع ش��د. مطاب��ق معمول و 
براساس سياست هاي رژيم، روزنامه ها عناوين اصلي 
خود را به اقدامات شاه اختصاص مي دادند اما در اين 
ميان مقاله » ايران و استعمار سرخ و سياه« خودنمايي 
مي كرد. مقاله اي كه موجي از نفرت و انزجار را در ميان 
روحانيون، مردم و دانش آموزان برانگيخت و شهر قم 
را به فرياد و اعتراض فراخوان��د. خبر اهانت به مرجع 
شيعيان و رهبر نهضت اس��امي ايران دهان به دهان 
در ميان طاب و مردم شهر مذهبي قم پخش گرديد. 
شهر قم از لحظاتي كه محتواي مقاله  اهانت آميز آشكار 
ش��د، حالت عادي خود را از دس��ت داد. همه مترصد 
بودند تا انزجار خود را نسبت به اسائه  ادب به ساحت 
مقدس مرجعيت بروز دهن��د. در حقيقت همه چيز 
براي ظهور يك قيام عمومي آماده شد. روشن بيني و 
فرصت شناسي اساتيد، مدرسان و طاب حوزه  علميه  
قم بروز انزجار و اعتراض مردم را گسترش داد. اولين 
اقدام را مدرسان حوزه انجام دادند. مدرسان در منزل 
آيت اه نوري همداني تجمع كردن��د و به اين نتيجه 
رسيدند كه اولين اقدام تعطيل كردن درس هاي حوزه 
در واكنش ب��ه اين مقاله  توهين آميز اس��ت. تعطيلي 
درس مدرسان مشكل نداشت؛ چراكه خود در جلسه 
حضور داشتند و بقيه نيز تابع بودند. مهم درس مراجع 
بود كه مدرسان تصميم گرفتند اول صبح موضوع را به 
اطاع آنها برسانند. آيت اه حائري، آيت اه گلپايگاني 
و آي��ت اه نجفي از تعطيل��ي اس��تقبال كردند، ولي 
آيت اه ش��ريعتمداري براي تدريس به مسجد اعظم 
آمد كه با اعتراض ش��ديد طاب مجب��ور به تعطيل 
كردن درس ش��د. ورود مراجع عظ��ام در اين قضيه، 
به اهميت موضوع افزود و باعث ش��د م��ردم بيش از 
هميشه احساس تكليف و اداي وظيفه  شرعي و انساني 
نمايند. بدين ترتيب اولين حركت اعتراض آميز طاب 
از مقابل مدرس��ه  خان)روبه روي حرم مطهر حضرت 
معصوم��ه)س(( آغاز ش��د. ش��عارهاي»مرگ بر اين 
حكومت يزيدي« و» درود بر خميني« از طرف مردم 
سر داده مي شد. تظاهرات محدود ولي تحريك آميز با 
نيروهاي پليس سركوب شد. تظاهركنندگان پس از 

قضيه تصميم گرفتند براي ادامه  اعتراض و مخالفت ها 
به منزل آيت اه گلپايگاني بروند. 

  واكنش مراجع تقليد به يك مقاله هتاكانه!
 معمواً طاب و مردم متدين قم هنگام بروز مشكات 
و مصائب به بيت هاي مراجع عظام حوزه پناه مي برند 
تا تكليف و وظيفه خ��ود را دريابند. جمعيت معترض 
كه به تعداد آن افزوده مي ش��د، از ميدان آس��تانه به 
طرف منزل حضرت آيت اه گلپايگاني حركت كردند. 
آيت اه گلپايگاني به مي��ان جمعيت آمدند و با حالت 
تأثر و اندوه عبارت استرجاع» انا  ه و انا  اليه راجعون« 

به زبان آوردند و چنين گفتند:
»اينها به ايشان )امام خميني( توهين نكردند. اينها به 
ما توهين كردند، چراكه در حقيقت آنها مي خواستند 
بگويند كه آن آقا)امام خميني( با ما مخالف اس��ت و 
معناي حرفش��ان اين اس��ت كه ما با اينها)رژيم شاه( 
موافق هس��تيم، در حالي كه اينچنين نيس��ت. ما از 
گذشته با رژيم مخالف بوده ايم. اان هم مخالف هستيم 
و در آينده هم مخالف هستيم... اينها اشتباه مي كنند 
و دارند راه را بيراهه مي روند. اينها فكر نكنند ما ديگر 
س��كوت كرده ايم و چيزي نخواهيم گفت. اينها بايد 
بدانند كه اگر سر نيزه را حتي زير گلوي ما بگذارند، ما 

حرفمان را مي زنيم.«
جمعيت معترض، با س��خنان آيت اه گلپايگاني آرام 
ش��دند و به س��وي منازل س��اير آيات چون نجفي و 
س��يدصادق روحاني رفتند و به سخنراني آنان گوش 

دادند. به هر حال آنچه در روز18 دي روي داد اهداف 
اساتيد، مدرسان و مراجع عظام را تأمين كرد. تصميم 
اساسي در جلسه  مدرسان و اساتيد در منزل آيت اه 
حسين نوري همداني همين بود كه قم به فرياد برخيزد 
و خروش قم در س��طح كش��ور و در مركز رژيم، موج 

ايجاد كند. 
  تصميم به تعطيل�ي دروس حوزه، نقطه آغاز 

قيام
از آنجا كه بازار انقابي و متدين قم در جريان اعتراضات 
روز18 دي ق��رار نگرفته بود، از اي��ن رو در 18 دي به 
تعطيلي مغازه ه��ا اقدام نك��رد و در تظاهرات طاب، 
مردم و دانش آموزان شركت نكردند. به همين علت، 
بازار قم براي ابراز همدردي با م��ردم انقابي و اعام 
انزجار از مقاله  اهانت آمي��ز17 دي روزنامه  اطاعات، 
روز19 دي را تعطيل اعام كرد و براي عموميت دادن 
بيش��تر و تأثير گذاري عميق تر اين حركت سياسي و 
اعتراض آميز، گروهي از فعاان ب��ازار با بزرگان حوزه 
تماس گرفتند تا فردا ني��ز بازاريان ب��ا آنها همراهي 
كنند. گفت وگ��وي بازاريان ق��م با برخي از اس��اتيد 
حوزه  علميه به اين نتيجه ختم ش��د كه صبح روز19 
دي ابتدا بازاريان به مس��جد شيخان) كه محل درس 
حجت ااسام سيدحسين موسوي تبريزي بود( بروند 
تا پس از تعطيلي درس آقاي تبريزي به س��راغ ساير 
مراجع روند و از آنان كسب فيض كنند. از اين رو پس 
از تعطيلي درس خارج آيت اه شريعتمداري، ابتدا به 
منزل آيت اه ميرزاهاشم آملي رفتند و در آنجا اجتماع 
كردند. پس از آن به منزل عامه سيدمحمدحس��ين 
طباطباي��ي رفتند. عامه به  رغم كس��الت جس��مي، 
طي سخنان كوتاهي، مقاله  ننگين روزنامه  اطاعات 
را محكوم و حمايت خ��ود را از تظاهركنندگان اعام 
كردند. جمعيت سپس به س��وي منزل آيت اه ناصر 
مكارم شيرازي حركت و با ايش��ان ديدار كردند. آقاي 
مكارم س��خنراني مهم و با ارزش��ي كردند و مردم را 
به دو عامل مهم پيروزي آگاه��ي دادند: يكي اتحاد و 
همبستگي در مقابل توطئه هاي تفرقه افكنانه  دشمن 
و دوم آگاه��ي و بيداري نس��بت به نقش��ه هاي آنان. 
رفتن به منزل آيت اه وحيد خراساني آخرين برنامه  
تظاهركنندگان در پيش از ظهر19 دي بود. اجتماع 
عظيمي در منزل ايش��ان صورت گرف��ت. ابتدا آقاي 
مروي خراس��اني صحبت كرد و سپس آيت اه وحيد 
خراساني براي مردم و طاب س��خنراني كردند. وي 
مقاله  اهانت آميز روزنامه  اطاعات را» نوشته اي پليد« 
خواند و آن را به شدت محكوم ساخت و شعري را قرائت 

كرد كه براي هميشه در اذهان ماند:
كي شود دريا به پوز سگ نجس 

 كي شود خورشيد از پف، منطمس
و بدين طريق اعتراضات مردم متدين و انقابي قم تا 
اذان ظهر روز19 دي پايان گرفت، اما اجتماع كنندگان 
قرار گذاش��تند تا براي ادامه  اعتراض��ات خود مجدداً 
در عصر همي��ن روز ب��راي رفتن به من��ازل آيت اه 
نوري همداني، آيت اه س��لطاني طباطبايي و آيت اه 
مش��كيني در ميدان آس��تانه و اطراف حرم اجتماع 
نماين��د. درس��اعت15:15 جمعيت به س��وي منزل 
آيت اه نوري حركت كرد. آيت اه نوري در اين زمان به 
سخنراني مهمي پرداختند كه باعث افزايش روحيه و 

حركت اعتراض آميز مردم شد. وي تأكيد كردند:
»در اين روزنامه البته سعي ش��ده كه يك فرد بسيار 
باعظمتي از روحانيت، يك شخصيت بسيار بارزي كه 
مانند خورشيد عظمتش مي درخش��د را از روحانيت 

جدا كند.«
آيت اه نوري اشعار مهمي نيز در ا به اي سخنان خود 

ذكر كرده اند از جمله:
شمع حق را پف كني تو  اي عجوز 

مس�ئول اصلي تهيه مقاله شخص شاه 
ب�ود. ارزيابي ه�ا و تحليل ه�ا ني�ز اين 
ادع�ا را ثابت مي كن�د؛ چ�ه اينكه غير 
ش�اه هيچ كس جرئت چني�ن حماقتي 
را نداش�ت. تنها نخوت و غرور شاهانه 
مي توانست»جرقه اي را به بشكه باروت« 
بيندازد و به قول جهانگير آموزگار، برادر 
نخست وزير وقت:»اين مقاله كه محتواي 
مبتذل داش�ت... به طور گسترده اي به 
عنوان ي�ك دهن كجي نه تنها نس�بت 
به يك رهب�ر مذهبي، بلكه ب�ه تمامي 
سلس�له مراتب ش�يعه... ي�ك حركت 
غيرمس�ئوانه از غ�رور و تفرعن بود«
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مقاله هتاكانه روزنامه اطاعات، نقش محمدرضا پهلوی و پيامدهاي آن

 حماقتي كه
 تنها از شاه برمي آمد!

  محمدرضا كائيني
اثري كه اي��ن مختصر به 
بهانه آن نگاش��ته ش��ده، 
خاطرات آقاي حاج هاشم 
اماني از مب��ارزان ديرين 
مذهبي- سياس��ي تاريخ 
معاصر ايران اس��ت. اين 
كت��اب نو انتش��ار، حجم 
زيادي ن��دارد ك��ه طبعاً 
ناشي از احتياط و تقوايي 
اس��ت كه همگان در وجود راوي يافته اند، با اين همه 
همين مختصر نيز يادها و يادمان هايي فراوان در خويش 
دارد. در مقدمه اين مجموع��ه خاطرات، ضرورت هاي 

تدوين آن اينگونه به شرح آمده است:
»انقاب اسامي ايران از معدود انقاب هايي است كه 
در دوران معاصر نام خود را در جهان به ثبت رساند. اين 
انقاب كه در نوع خود منحصر به فرد است، تئوري هاي 
همه نظريه پ��ردازان را در خصوص داي��ل ايجاد يك 
انقاب به چالش كشاند و توجه همگان را به درك بيشتر 
ماهيت آن معطوف كرد. براي رسيدن به دايل ايجاد هر 
انقابي بررسي و فهم همه جانبه رويدادها و پديده هاي 
آن ازم و يكي از راه هاي آن ثبت خاطرات و بررس��ي 
افكار و اعمال افرادي است كه در متن حادثه بودند. پدر 
اماني ها، حاج احمد اماني همداني كه فرد روحاني و در 
حد اجتهاد بود، در دوره رضاشاه به علت مقاومت هايش 
در برابر اقدامات ضدمذهبي وي مجبور به خلع لباس 
شد. ايشان كه در بازار به امانت فروشي اشتغال داشت، 
به رغم تمام فس��ادها و بي بندوباري هاي محيط، تمام 
سعي و كوش��ش خود را صرف اعتاي فرهنگ اسام 
در خانه و خانواده و پايبندي فرزندان به مسائل مذهبي 
كرد. نتيجه اي��ن تربيت صحيح همراهي پس��ران وي 
با گروه هاي مبارز ديني پس از س��قوط رضاشاه مانند 
جمعيت فدائيان اس��ام، مجمع مسلمانان مجاهد كه 
با آيت اه كاش��اني همكاري مي كرد و گروه ش��يعيان 
بود. با آغاز نهضت امام خميني)ره( ايش��ان به فعاليت 
در هيئت هاي مؤتلفه اس��امي مشغول شدند. حضور 
همزمان س��ه نفر از پس��ران حاج احمد اماني در كادر 
مركزي هيئت مؤتلفه اهميت بررسي و ثبت خاطرات 
تك تك اعضاي اين خان��واده را در مب��ارزه عليه رژيم 

بيشتر مي نماياند. حاج هاشم اماني يكي از اشخاصي بود 
كه به عنوان يك بازاري مذهبي در مبارزات سياسي و 

مسلحانه عليه رژيم پهلوي فعاليت داشت. 
خاطرات حاج هاش��م اماني تاكنون چاپ نشده و تنها 
در كتاب »امام خميني)ره( و هيئت هاي ديني مبارز« 
يك فص��ل از كتاب به ط��ور مختصر ب��ه زندگينامه و 
مبارزات ايش��ان اختصاص داده شده است. همچنين 
در حوزه هنري سازمان تبليغات اسامي چند صفحه از 
خاطرات ايشان به صورت مختصر با دستخط خودش 
موجود اس��ت.  اين خاطرات بر مبناي چندين مرحله 
مصاحبه مستقيم با راوي طي سال هاي 1380-1385 
به صورت پرسش و پاسخ ضبط و صوت مصاحبه عيناً 
پياده و تنظيم شد، سپس متن خاطرات با رعايت اصل 
امانتداري در 11 فصل تنظيم و تدوين شد. در فصل اول 
به خانواده و تحصيات حاج هاشم اماني و خانواده اش 
پرداخته شده اس��ت. در فصل دوم سعي شده است به 
فعاليت هاي سياسي � اجتماعي دوران بعد از رضاشاه و 
نحوه وارد شدن ايشان به فعاليت هاي سياسي و عضويت 
همزمان در جمعيت فدائيان اسام و مجمع مسلمانان 
مجاهد و اقدامات اين دو گروه عليه رژيم پرداخته شود. 
در فصل سوم جريان ملي شدن صنعت نفت، تعامات 
و اختافات فدائيان اس��ام، جريان آيت اه كاشاني و 
جبهه ملي بررسي شده است. فصل چهارم به كودتاي 
28 م��رداد 1332، دايل انفعال مردم نس��بت به اين 
قضيه، اقدامات فدائيان اس��ام و دستگيري و شهادت 
رهبران آنها پرداخته اس��ت. در فصل پنج��م راوي به 
اخاق و خصوصيات ن��واب صفوي، اقدامات اجتماعي 
فدائيان اسام و دايل اعدام هاي انقابي آنها مي پردازد. 
نهضت امام خميني)ره(، چگونگي تشكيل هيئت هاي 
مؤتلفه اسامي و تشكيات آن در فصل ششم بررسي 
ش��ده اس��ت. در فصل هفتم راوي به قيام 15 خرداد 
1342، دس��تگيري و تبعيد حضرت امام)ره( در سال 
1343 مي پردازد. در فصل هشتم واكنش  هيئت هاي 
مؤتلفه نس��بت به اين قضي��ه، اقدام به اع��دام انقابي 
حس��نعلي منصور نخس��ت وزير وقت توسط هيئت و 
روحيات و ويژگي هاي حاج صادق اماني و ديگر اعضاي 
تيم پرداخته شده است. ضمن اينكه به شيوه دستگيري 
اعضاي تيم اعدام انقابي منصور، دادگاهي شدن آنها و 
صدور حكم متهمان اشاراتي شده است. در فصل نهم 
راوي سعي كرده است نحوه سپري كردن دوران زندان 
در زندان هاي مختلف و حوادث آن ايام را تشريح كند. در 
فصل دهم راوي به نحوه آزادي از زندان، پيروزي انقاب 
اس��امي ايران و فعاليت هاي پس از پي��روزي انقاب 
مي پردازد. در فصل آخر نقش مساجد در فعاليت ها عليه 

رژيم در دوران انقاب بررسي مي شود.«

به بهانه انتشار خاطرات سياسي 
هاشم اماني

مبارزي كه كمتر گفته است

 هم تو سوزي هم سرت  اي گنده پوز!
چون تو خفاشان بسي بينند خواب 

 اين جهان ماند يتيم از آفتاب
جمعي��ت انب��وه و گس��ترده، پ��س از اس��تماع 
س��خنراني آيت اه نوري به س��وي منزل آيت اه 
سلطاني طباطبايي حركت كردند. اقشار مختلف 
مردم شامل طاب، كارگران، بازاريان، دانشجويان، 
دانش آم��وزان، كارمن��دان و معلم��ان در ميدان 
شهدا)چهارراه بيمارستان( مورد هجوم وحشيانه  
نيروهاي پلي��س و امنيت)كماندوه��ا و نيروهاي 
ساواك( قرار گرفتند كه از قبل در اين منطقه و در 
پشت بام كانتري خود را مهيا كرده بودند. نيروهاي 

رژيم و مردم معترض با هم درگير شدند. 
بدين صورت ع��ده اي از مردم و طاب به دس��ت 
دژخيمان حكومت به ش��هادت رس��يدند. طاب 
و مردمي كه به مدرس��ه  حجتيه پناه برده بودند، 
مورد هجوم نيروهاي مس��لح قرار گرفتند و برخي 
به شهادت رسيده و برخي ديگر مجروح و مضروب 

شدند. 
درگيري و خشونت تا ساعت22 شب ادامه يافت. 
كوچه ه��ا و خيابان هاي اين منطق��ه صحنه هاي 
جنگ و گريز بود و تا نيمه هاي شب صداي گلوله 
به گوش مي رس��يد. خيابان هاي صفائيه، حجتيه 
و كوچه هاي اطراف اين خيابان ها پر ش��ده بود از 
كفش ها، عباها، عمامه ها و خون هاي شهدا و مردم 

متدين و طاب مبارز. 
در نتيج��ه قيام خونين19 دي با ش��هيد ش��دن 
تعدادي از مردم و طاب و مجروح ش��دن عده اي 
كثير از تظاهركنندگان در س��اعات پاياني ش��ب 
پايان گرفت ك��ه اين پايان، آغازي براي س��قوط 

رژيم شاه بود. 
  نويسنده  مقاله  17 دي56 كيست؟

در اينكه اين مقاله را چه كس��ي نوش��ته اس��ت 
اطاع��ات موثقي در دس��ترس نيس��ت، عده اي 
از نويس��ندگان و محققان، داري��وش همايون را 
نويسنده  اين مقاله دانس��ته و عده اي ديگر فرهاد 
نيكوخواه) مش��اور مطبوعاتي اميرعباس هويدا( 
را نويسنده  مقاله  مذكور مطرح كرده اند. اما شمار 
آنان كه گمان بردند پشت پرده چاپ سپاري مقاله  
عليه آيت اه العظمي خميني در روزنامه  اطاعات، 
داريوش همايون بوده، كم اس��ت. به عنوان نمونه 
مايكل له دين در»هزيمت يا شكس��ت رس��واي 

امريكا در ايران« دراين باره معتقد است:
»داري��وش همايون، وزير اطاع��ات كه خود اين 
مقاله را نوش��ته بود)و اين امر را در همان س��ال 
گروه كاركن��ان روزنامه در مرحل��ه  بعدي اعطاي 
آزادي هاي بيشتر فاش ساخت( به هيئت تحريريه 
اعام داشت خود شاه در انتش��ار عاجل آن اصرار 

دارد!«
به نظر عباس قره باغي آخرين رئيس ستاد ارتش 
شاهنشاهي نيز داريوش همايون نويسنده  مقاله 17 

دي 1356 روزنامه اطاعات است:
» نوشته ش��دن مقاله اي عليه آقاي خميني گويا 
توس��ط آقاي داريوش همايون وزي��ر اطاعات و 
جهانگردي دولت  موقت در روزنامه  اطاعات17 
دي ماه1356 صورت گرفت و منجر به جريانات و 

حوادث شهر قم در روز19 دي ماه گرديد.« 
  روايت همايون از نگارش و نشر يك مقاله

صرف نظر از نوع نگاه افرادي كه به نقل گزاره هايي 
از آنان در خصوص مقاله  مورد بحث مبادرت شد، 
افكار عمومي جامعه نيز هماي��ون را طراح اصلي 
اين ماجرا مي پنداش��ت و وي را مسئول مستقيم 
نگارش، چاپ و كارگردان قضاياي پش��ت صحنه 
آن مقاله تصور مي كرد. به رغم گذش��ت سال ها از 
پيروزي انقاب اسامي و روشن شدن برخي ابعاد 
اين موضوع و آنچه همايون و تني چند از آگاهان و 
كارگزاران حاكميت پهلوي گفته و نوشته اند اين 
باور همچنان وجود دارد، به طوري كه فردي چون 
شعبان جعفري نيز همايون را متهم رديف اول اين 
رخداد مي پندارد، اما همايون به همه  آنان كه او را 
مس��ئول اين»گاف بزرگ« مي دانند، پاسخ داده 
است. به گفته  همايون، وي هيچ نقشي در تهيه و 
نگارش مقاله نداشته است و مقاله  ياد شده در دفتر 
مطبوعاتي هويدا تهيه و تنظيم شده بود و او صرفاً 

واسطه  انتقال آن روزنامه  اطاعات بوده است:
»] اين مقاله[ به دستور ش��اه در دفتر مطبوعاتي 
هويدا، وزيردربار كه قبًا در نخست وزيري بود تهيه 
گرديد كه مرتباً از سال ها پيش مقااتي براي انتشار 
در مطبوعات تهيه مي كرد و به چاپ مي رس��اند. 
متن اوليه  مقاله به دستور خود شاه تغيير يافت و 
تندتر نوشته شد. مطالب اساسي مقاله همان هايي 
بود كه خود ش��اه چند س��ال پيش در مصاحبه با 
يك مجله  امريكايي درباره  امام خميني گفته بود. 
مقاله از دفتر وزير دربار پس از مذاكره  تلفني خود 
او براي من در يك كنگره حزبي فرستاده شد و من 
در ش��رايطي كه امكان خواندن مقاله هم نبود آن 
را بافاصله به خبرنگار اطاعات ك��ه اتفاقاً در آن 
نزديكي ها ب��ود، دادم. روزنامه  اطاعات كه نگران 
موقعيت خود در قم بود، پ��س از تماس گرفتن با 
وزير اطاعات و جهانگردي و نخست وزير و تأييد 
مطلب كه با توجه به دس��تور شاه امري طبيعي و 

خود به خود بود، دست به انتشار مقاله زد.« 
  روايت احس�ان نراقي از نگارش و نش�ر 

يك مقاله
دراين ميان ع��ده اي ديگر از محققان، نويس��نده 
ي��ا نويس��ندگان مقال��ه  رش��يدي مطلق را تيم 
مطبوعاتي هويدا دانس��ته اند. احس��ان نراقي در 
ارتباط با چگونگي چاپ مقاله و نويسندگان چنين 

مي گويد:
»] آن مس��ئول س��اواك[ گف��ت پ��س از اينك��ه 
آس��يدمصطفي خميني در نجف فوت ش��د و اين 
جريان وسيله اي ش��د كه در ايران مجامع ترحيم 
مرتباً تشكيل شود و خاصه عدم رضايت سياسي 

به اين قس��م خودش را بيان مي كرد كه ش��اه را از 
اين بابت خيل��ي عصباني كرده بود)اين جلس��ات 
و مجال��س ترحيم(. در اين بين ياس��ر عرفات يك 
تلگراف تس��ليتي به آقاي خميني در نجف مخابره 
مي كند. آق��اي خميني در جواب به ياس��ر عرفات 
مي گويد كه درد و محنت من روزي پايان مي گيرد 
كه ملت ايران از شر اين آدم جابر مثًا فارغ بشود، 
راحت بشود... اين مسئول ساواك به من مي گفت 
نصيري اين متن را برده بود براي شاه، به شاه نشان 
مي دهد و شاه مي گويد حاا ديگر بايد جنگ را علني 
كرد با روحانيون، به خصوص با آقاي خميني، برويد 
يك مقاله تهيه بكنيد. مي روند، دس��تگاه ساواك 
مقاله تهي��ه مي كن��د و مقاله را براي ش��اه مي برد 
نصيري. شاه مي گويد نه، اين را تندترش كنيد كه 
بعد هم وقتي  مقاله حاضر مي شود مي گويد از طريق 
دربار بگوييد كه همان دربار هويدا مي فرستد براي 
وزير اطاعات كه خودش هم گفته، او هم مي دهد 
به روزنامه  اطاعات و اطاعات هم نمي خواهد چاپ 
كند و خاصه چاپ مي كنند و آن جرياني كه در قم 
و رفتند تظاهرات كردند در برابر روزنامه  اطاعات و 
طاب و آن درگيري و خونريزي و اينها كه بعد هم 

ديگر همين طور چهلم ها ادامه داشت.« 
  رواي�ت احمد علی مس�عود انص�اری از 

نگارش و نشر يك مقاله
در اين ميان احمدعلي مس��عودانصاري در زمره 
كس��اني اس��ت كه در تحلي��ل خ��ود ذيل»نامه  
رش��يدي مطلق« ضم��ن اش��اره ب��ه موض��وع 
اختاف نظر و درگيري هويدا با آم��وزگار، هويدا 
را مسئول»آش��وبي« كه در پي انتشار اين مقابله 
به پاخاس��ت معرفي مي كن��د. به ب��اور انصاري، 
نخست وزير معزول با اين اقدام مي خواست دولت 
جديد را كه در رأس آن رقيب ديرينه اش كه اكنون 
هم بر صندلي قوه مجريه و هم تش��كيات حزبي 

تكيه داده بود، با مشكل مواجه سازد:
»در م��ورد نامه  رش��يدي مطلق اينك ن��زد اهل 
اطاع روشن است كه منشأ نگارش اين نامه دفتر 
مطبوعاتي هويدا در دربار ب��ود. اين دفتر را فرهاد 
نيكوخواه، معاون س��ابق وزارت  اطاعات و دفتر 
و دس��تكش تصدي مي كرد و هنگامي كه هويدا 
از نخس��ت وزيري به دربار آمد نيكوخواه را با خود 
به دربار آورد و س��هل انگاري هاي همين دفتر بود 
كه آن شعله را روشن س��اخت و چگونگي ماجرا 

چنين است:
خلعتبري وزي��ر امورخارجه از س��فارت ايران در 
عراق گزارش��ي دريافت مي كند مبن��ي بر اينكه 
آيت اه خميني ضمن مسئله اي از مسائل رساله  
علميه  خود سلطنت را غيرشرعي اعام كرده و اين 
نظر تازه در چاپ جديدي از توضيح المسائل ايشان 
چاپ و نشر شده است. خلعتبري اين گزارش را در 
ش��رفيابي معمول خود به عرض مي رساند و شاه 
فقيد كه از دريافت چنين گزارشي سخت عصباني 
شده بود به وزير دربار دستور مي دهد  در رد و ذم 
آيت اه مطلبي نوش��ته و به روزنامه ها داده شود. 
پيش از اين در زمان علم رسم و سنت اين بود كه 
اينگونه اوامر را وزير درب��ار به دولت اباغ مي كرد 
و وزارت اطاعات بر حس��ب وظيفه ترتيب كار را 
مي داد، اما اين بار وزيردربار، احياناً به دليل همان 
درگيري كه با آموزگار داشت، خواست كه از بااي 
سر دولت عمل كند و تصميم گرفت حداقل تهيه  
متن را دفتر مطبوعاتي خ��ودش انجام دهد و آن 
نامه  مرموز بدين ترتيب در خود دربار نوشته شد. 
اينكه نويسنده  آن چه كس��ي بود و چرا آن لحن 
تند و توهين آميز به كارگرفته ش��د خود داستان 
ديگري است. قطعي اينكه آن نامه به دستور هويدا 
و به وس��يله نيكوخواه بدون اطاع دولت و وزارت 
اطاعات تهيه ش��د و چون چنين  رويه اي سابقه 
نداشت كه دربار مستقيماً مطلبي را براي چاپ ارائه 
دهد از طريق وزارت اطاعات اقدام شد. اين درست 
مقارن ايامي ب��ود كه كنگره حزب رس��تاخيز در 
سالن 12هزار نفري استاديوم آريامهر تشكيل شده 
بود و آموزگار با انتخاب مجدد به دبيركلي حزب و 
در اختيار گرفتن هر دو سمت دبيركلي و نخست 
وزيري خود را پيروز صحنه مي دانس��ت و درست 
مقارن احس��اس پيروزي آموزگار، هويدا مش��ت 
خود را كه همان نامه كذا باشد، به طرف او پرتاب 
كرد و اين نامه دربسته را فرستاده دربار به داريوش 
همايون، يعني وزير اطاعات و جهانگردي كابينه 
آموزگار و در زماني كه در كميسيون قانون اساسي 
كنگره شركت داشت تس��ليم كرد و او كه از همه 
جا بي خبر بود و تصور مي كرد دستور از بااست و 
او بايد مجري منويات باش��د، آن پاكت دربسته را 
كه آرم دربار هم داش��ت، به خبرنگار اطاعات كه 
در كنگره حضور داشت سپرد، با تأكيد بر اين امر 
كه بايد در اولين فرصت به چاپ سپرده شود و آن 
نامه پس از يكي دو روز معطلي كه در اطاعات در 
صفحات داخلي روزنامه به چاپ رسيد و شد آنچه 
كه نبايد بشود. در آن زمان هويدا كه مي خواست 
دولت را با مش��كل روبه رو كند، شايد خودش هم 
نمي دانست كه چه آشوبي برپا مي شود. آشوبي كه 

حتي سر خود او را به باد داد.« 
با توجه به مطالبي كه محققان ذكر كردند مي توان 
چنين نتيجه گرفت كه مسئول اصلي تهيه مقاله 
ش��خص ش��اه بود. ارزيابي ها و تحليل ها نيز اين 
ادعا را ثابت مي كند؛ چه اينكه غير شاه هيچ كس 
جرئت چني��ن حماقتي را نداش��ت. تنها نخوت و 
غرور ش��اهانه مي توانس��ت»جرقه اي را به بشكه 
باروت« بيندازد و به قول جهانگير آموزگار، برادر 
نخست وزير وقت:»اين مقاله كه محتواي مبتذل 
داشت... به طور گس��ترده اي به عنوان يك دهن 
كجي نه تنها نس��بت به يك رهب��ر مذهبي، بلكه 
به تمام��ي سلس��له مراتب ش��يعه... يك حركت 
غيرمسئوانه از غرور و تفرعن بود.« و اين تفرعن و 

غرور را جز شاه هيچ كس نداشت. 
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ساخت دستگاه تفکيک کاغذ از کارتن 
محقق�ان دانش�گاه تربي�ت م�درس موف�ق ب�ه طراح�ي 
اس�کرين  ديس�ک  س�رند   « دس�تگاه  س�اخت  و 
تفکي�ک کاغذه�اي باطل�ه )کاغ�ذ از کارت�ن(« ش�دند. 
دکتر آرش رضايي، پژوهشگر دانشگاه تربيت مدرس در تشريح 
پيامدهاي عدم تفکيک کاغذهاي مستعمل براي محيط زيست و 
اقتصاد گفت: عدم امکان تفکيک کاغذهاي مستعمل به  ويژه کاغذ 
از کارتن داراي دو پيامد بزرگ براي محيط زيست و اقتصاد کشور 
است؛ اول اينکه توليدکننده پسماند انگيزه اي براي تفکيک کاغذ 
مستعمل از ساير پسماندهاي خش��ک ندارد که اين امر منجر به 
اختاط انواع پسماندهاي خشک با يکديگر، افزايش رطوبت کاغذ 
و آلودگي آن به مواد غذايي خواهد شد.  اين مسئله به عدم پذيرش 
کاغذ در پروس��ه بازيافت يا توليد محص��وات بي کيفيت منجر 
مي شود. دوم اينکه به واسطه عدم امکان تفکيک اصولي )در مبدأ( 
صنايع کاغذسازي کشور هرگز به دنبال بهره گيري از تکنولوژي 
جوهرزدايي نبوده اند که اين امر منجر به اس��تمرار واردات کاغذ 
گرافيک )کاغذکپي/پرينت، کاغ��ذ روزنامه و... ( و تحميل هزينه 
به کشور شده اس��ت.  وي افزود: در کشورهاي توسعه يافته عاوه 
بر تشويق همراه با اجبار شهروندان به مشارکت در طرح تفکيک 
کاغذ از س��اير پس��ماندها و برنامه ريزي صحيح براي جمع آوري 
منظم اين گونه پسماندها، س��رمايه گذاري هدفمندي نيز روي 
تکنولوژي هاي جداسازي )Sorting(  و تفکيک هرچه بهتر انواع 
کاغذ از يکديگر جهت تأمين نياز صنايع کاغذ و کارتن سازي صورت 
پذيرفته است.  رضايي ادامه داد: يکي از دستگاه هاي بسيار رايج و 
کاربردي در مقوله تفکيک کاغذ، سرند ديسک اسکرين است که با 
طراحي و ساخت آن در مقياس نيمه صنعتي، امکان تفکيک مؤثر 
کاغذ باطله در کشور مهيا و بدين س��ان امکان بازيابي کاغذهاي 
مخصوص جوهرزدايي از س��اير کاغذهاي باطله فراهم شد.  وي 
خاطرنشان کرد: هزينه خريد، انتقال و ترخيص يک دستگاه سرند 
ديسک اسکرين دست دوم با تکنولوژي مش��ابه به کشور حدود 
۳۵ هزار يورو معادل۵۶۰ ميليون تومان خواهد شد، در حالي  که 
دستگاه مزبور تنها با مبلغ ۲۵ ميليون تومان طراحي و ساخته شد. 
پژوهشگر دانشگاه تربيت مدرس در اشاره به مزيت هاي اين دستگاه 
گفت: تکنولوژي فوق به واسطه جلوگيري از اتاف کاغذ باطله به 
عنوان ماده خام ثانويه کمک به کاهش واردات کاغذ و خمير کاغذ 
به کشور، تفکيک بهتر و  کاربرد اين دس��تگاه در صنايع فعال در 
زمينه تفکيک و بازيافت کاغذ، کارخانجات کاغذ و کارتن سازي و 
دانشگاه ها، سازمان ها و شرکت هاي تحقيقاتي کشور است.  دستگاه 
»سرند ديسک اسکرين تفکيک کاغذهاي باطله )کاغذ از کارتن(« 
در نوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار 

در غرفه دانشگاه تربيت مدرس رونمايي شد. 
 ----------------------------------------------

ساخت بيوسنسور قابل حمل نيترات 
پژوهشگران گروه فني کشاورزي پرديس ابوريحان دانشگاه 
تهران، موفق به س�اخت يک نمونه بيوسنس�ور قابل حمل 
نيترات شامل واحدهاي الکتروشيميايي و طيف سنجي شدند. 
در اين طرح، از يک سامانه يادگيري ماشين به منظور پيش بيني 
ميزان نيترات در نمونه هاي مايع استفاده شده است. اين سامانه، 
غلظت نيترات در نمونه ها در حد ميکروموار را با توجه به شرايط 
نگهداري آنزيم تثبيت ش��ده روي الکترود به همراه ويژگي هاي 

الکتروشيميايي و طيف سنجي نمونه پيش بيني مي کند. 
ويژگي هاي الکتروش��يميايي، طيف سنجي و کارکردي به ترتيب 
ش��امل نتايج ولتامتري چرخه اي در يک س��امانه سه الکترودي، 
جذب طيفي در بازه ۱۵۰ ت��ا ۱۰۰۰ نانومتر و دم��ا و مدت زمان 
نگهداري الکترود/آنزيم آماده  شده است. نتايج نشان مي دهد که 
بيوسنسور قابل حمل ارائه شده قابليت استفاده تا ۱۰ روز پس از 
آماده سازي الکترود/آنزيم و پيش بيني غلظت نيترات در بيش از 
۳۰۰ نمونه را دارد.  اين طرح که به عنوان رساله دوره دکتري توسط 
کيوان آصف پور وکيليان با راهنمايي دکتر جعفر مساح در گروه فني 
کشاورزي انجام شد، مي تواند غلظت نيترات در نمونه ها را بدون نياز 
به آماده سازي الکترود در هر آزمايش با دقت مناسبي پيش بيني 
 IEEE کند.  نتايج س��اخت و ارزيابي اين بيوسنس��ور در مجات
 Chemometrics و IEEE از انتش��ارات Sensors Journal

and Intelligent و Biosystems Engineering از انتش��ارات 

Elsevier منتشر شده اس��ت. اين رساله در بيس��ت و هفتمين 

جشنواره پژوهش دانش��گاه تهران به عنوان رس��اله نمونه مقطع 
دکتري ش��ناخته ش��د و مورد تقدير قرار گرفت.  بر اساس اعام 
وزارت علوم، بخشي از اين رساله با حمايت مالي پارک علم و فناوري 

دانشگاه تهران به انجام رسيده است. 

دستاورد ايراني

نظ�ام رتبه بندي س�ايمگو)Scimago(  در 
جديدتري�ن گزارش خود بر اس�اس مقاات 
علم�ي منتش�ر ش�ده در س�ال ۲01۷، در 
منطقه خاورميانه کش�ور اي�ران را در رتبه 
نخست در حوزه هاي فيزيک و نجوم، شيمي 
و رياض�ي کارب�ردي معرف�ي کرده اس�ت. 
بر اساس داده  آماري نظام رتبه بندي سايمگو، 
ايران در سال ۲۰۱۷ مقام نخست توليدات علمي 
در حوزه »فيزيک و نجوم« در سطح کشورهاي 

خاورميانه را کسب کرده است. 
 مقام نخست با اختاف زياد 
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ايران با تع��داد ۷ هزار و ۹۲۹ مقال��ه در زمينه 
»فيزيک و نجوم« با اختاف نس��بت به رقبا در 
رتبه نخست قرار دارد. پس از ايران، ترکيه با ۴ 

هزار و ۸۸۷ مقاله در مق��ام دوم قرار دارد و پس 
از آنها عربستان سعودي جايگاه سوم را به خود 
اختصاص داده اس��ت.  اس��رائيل، مصر، عراق، 
امارات، قطر، لبن��ان و اردن جايگاه هاي بعدي 
تا رتبه ۱۰ را از آن خ��ود کرده اند.  ضمن اينکه 
کشورمان در اين حوزه و در س��طح جهان نيز 

رتبه ۱۳ را به دست آورده است. 
 رتبه بندي با 6 شاخص اساسي

نظام رتبه بندي س��ايمگو توس��ط ي��ک گروه 
پژوهش��ي به همين نام در دانش��گاه گرانادا در 
اسپانيا انجام مي شود که بر اساس تعداد مقاات 
علمي مؤسسات آموزش عالي کشورهاي مختلف 
موجود در بانک اطاعاتي اس��کوپوس، آنها را 

ارزيابي و رتبه بندي مي کند. 
اين رتبه بندي يکي از جديدترين و جامع ترين 
نظام هاي رتبه بندي پژوهش��ي دانش��گاه ها و 

مؤسس��ات پژوهش مح��ور در جه��ان اس��ت. 
اخيراً اي��ن نظام رتبه بندي دو ش��اخص جديد 
عملکردي)نمايه تخصصي و ميزان تعالي( را به 
چهار شاخص قبلي براي ارزيابي دستاوردهاي 
پژوهشي دانشگاه ها افزوده اس��ت.  رتبه بندي 
مجات سايمگو شاخص اندازه گيري نفوذ علمي 
از مجات علمي اس��ت که تعداد اس��تنادهاي 
دريافت شده توسط يک مجله و اهميت يا اعتبار 
از مجات که چنين استنادهايي از آن آمده  است 
را بررسي مي کند.  بر اين اساس شاخصي که از 
الگوريتم رتبه الهام گرفته ش��ده، توسعه داده 
مي شود تا در شبکه هاي بسيار بزرگ و ناهمگن 
مجله هاي قابل استناد مورد استفاده قرار گيرد. 
اين يک ش��اخص اندازه گيري است و مي تواند 
براي مقايسه مجله هاي در فرآيندهاي ارزيابي 

علم استفاده شود. 

 1538  مقاله در زمينه رياضيات
از سوي ديگر اين نظام رتبه بندي بر اساس مقاات 
علمي منتشر ش��ده در س��ال ۲۰۱۷، در منطقه 
خاورميانه کشور ايران را در رتبه نخست رياضيات 

کاربردي اعام کرده است. 
بر اس��اس داده  آماري نظام رتبه بندي سايمگو، 
ايران در س��ال ۲۰۱۷ به مقام نخس��ت توليدات 
علمي در رياضي کاربردي در س��طح کشورهاي 
خاورميانه رسيده است.  بررسي هاي منتشر شده 
نشان مي دهد ايران با تعداد ۱۵۳۸ مقاله در زمينه 
رياضيات کاربردي با اختاف نسبت به ترکيه که 
با ۸۶۶ مقاله در مقام دوم قرار دارد،مقام نخس��ت 
را از آن خود کرده است.  پس از ايران و ترکيه نيز 
عربستان سعودي، اسرائيل، مصر، امارات متحده 
عرب��ي، اردن، قطر، عراق، لبن��ان، عمان، کويت، 

فلسطين، يمن، سوريه و بحرين قرار دارند. 
 تمام خاورميانه را جا گذاشتيم

از ميان ۱۵۲۸ مقاله منتشر شده محققان ايراني، 
۱۴۷۵ مقاله قابل استناد بوده است، در حالي که 
ترکيه و عربستان به عنوان کشورهاي حائز مقام 
دوم و سوم هر کدام به ترتيب با ۸۶۶ و ۷۱۶ مقاله 
و ۸۰۸ و ۶۷۶ مقاله قابل استناد هستند و اين آمار 
نش��ان از آمار تقريباً دو برابري ايران در مقايسه با 

کشورهاي نزديک خود دارد. 
اين نظ��ام رتبه بندي اس��پانيايي در جديدترين 
رتبه بندي خود بر اس��اس مقاات علمي منتشر 
شده در سال ۲۰۱۷، در منطقه خاورميانه کشور 
ايران را در رتبه نخس��ت در حوزه »ش��يمي« و 
»مهندسي شيمي« اعام کرده است.  بررسي هاي 
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۷هزار و ۱۰۰ مقال��ه در زمينه »ش��يمي« رتبه 
نخست را به خود اختصاص داده است. عربستان 
سعودي با توليد ۳هزار و ۱۵۳ مقاله، جايگاه دوم را 
کسب کرده است. پس از ايران و عربستان، ترکيه، 
مصر، اس��رائيل، عراق، امارات، قطر، اردن و لبنان 
قرار دارند. کشورمان در اين حوزه و در سطح جهان 
نيز رتبه ۱۱ را به دست آورده است.  همچنين در 
حوزه »مهندسي شيمي« نيز ايران با توليد ۴ هزار 
و ۶۴۹ مقاله، جايگاه نخست در خاورميانه و رتبه 
هشتم در جهان است. در س��طح جهاني، چين، 
امريکا و هند، به ترتيب جايگاه هاي اول تا سوم را در 

مهندسي شيمي به خود اختصاص داده اند. 

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حماي�ت از کااي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم که وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انس�اني، چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از کااي ايراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

بسيج دانشجويي 6 دانشگاه علوم پزشکي بيانيه داد 
 وزير بهداشت پاسخگوي خرابي هاي به بار آورده اش باشد

بس�يج ش�ش دانش�گاه علوم پزش�کي در 
واکن�ش ب�ه اس�تعفاي وزير بهداش�ت طي 
بيانيه اي اع�ام کردند ک�ه دوران بازي هاي 
رس�انه اي و گروکش�ي هاي سياس�ي به نام 
حفاظت از س�امت مردم تمام ش�ده است!
بسيج دانشجويي دانش��گاه هاي علوم پزشکي 
شهيد بهشتي، علوم پزشکي تهران، علوم پزشکي 
بقيه اه، علوم پزش��کي ايران، علوم بهزيستي و 
توانبخشي تهران و علوم پزشکي آزاد در واکنش 
به استعفاي وزير بهداشت طي بيانيه اي واکنش 
نشان دادند: »در دوره شش ساله  رياست دکتر 
قاضي زاده، متخصص چشم پزش��کي، بس��يج 
دانش��جويي در برهه هاي مختلف و دلس��وزانه 
خطرات نزديک بيني هايشان به خصوص در طرح 
تحول سامت را به ايشان گوشزد کرد اما هر بار 
با ش��ماتت و برخورد هاي زننده و طفره رفتن از 

پاسخگويي توسط اين وزارتخانه مواجه شد.« 
 پاسخگوي بحران باشند

به دليل تعارض منافع به وج��ود آمده طي دوره 
مديريت ايشان بخش عظيمي از منابع دولت و 
بيمه هاي درمان صرف افزايش سه برابري دريافتي 
پزشکان ش��د. در حالي که بس��يج دانشجويي 
پي��ش از انتخاب وزير بهداش��ت دولت يازدهم، 
نس��بت به حضور ذي نفعان بخش خصوصي در 
مناصب حاکميتي به دولت منتخب و نمايندگان 
مردم هش��دار داده بود.  در بيانيه اين نهادهاي 
دانش��جويي آمده اس��ت : »نمايندگان مردم در 
مجلس نبايد اجازه دهن��د که اين طرز مديريت 

توأم با تعارض منافع و وابس��ته به نفت که منجر 
به انتفاع پزش��کان از بيت المال طي چند س��ال 
اخير شده است، ادامه پيدا کند و مديران، بدون 
پاسخگويي در مورد نحوه هزينه کرد بيت المال 
و پول مردم از س��مت خود اس��تعفا دهند. وزير 
بهداش��ت و مجموعه مديران اين وزارتخانه بايد 

پاسخگوي بحران کنوني نظام سامت باشند.«
 تفکر اشرافي و پول پاشي

دانشجويان بسيجي در واکنش به اظهارات برخي 
مس��ئوان و نمايندگان که خواهان بازگش��ت 
وزير مس��تعفي بهداش��ت بودند، اعام کردند: 
»بايد گفت که ديگر دوران بازي هاي رس��انه اي 
و گروکشي هاي سياس��ي  به کام عده اي خاص 
و به ن��ام حفاظت از س��امت مردم تمام ش��ده 

است! دکتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي بايد 
پاسخگوي عملکرد شش ساله خود باشد! ايشان 
درحالي از کمبود منابع سخن مي گويند که طبق 
آمار ها اعتبارات نظام سامت در اين چند سال 

بيش از ۲۵۰ درصد افزايش داشته است!«
اين بيانيه با بيان اينکه آق��اي دکتر قاضي زاده 
بااخره بعد از شش س��ال به اين نتيجه رسيده 
اس��ت که صاحيت س��کانداري نظام سامت 
کشور را ندارد کمي دير است! تصريح کرده است: 
»مديريت نفتي ايش��ان مبتني بر تزريق منابع 
بيت المال و بيمه ها ضربه هاي��ي بر پيکره نظام 
سامت زده اس��ت که بايد پاسخگوي آن باشد. 
دوران مديريت نفتي تمام ش��ده است. حاا که 
فروش نفت تحريم شده و ديگر پولي براي تزريق 

به چاه ويل س��امت ندارند کنار کش��يده اند؟ 
مديريت کش��ور در ش��رايط جنگ اقتصادي و 
تحريم از اين طرز تفکر اش��رافي و پول پاش��ي 
برنمي آيد!  حال که پس از شش سال تاش براي 
منتقل کردن منابع بيمه ه��اي درمان به وزارت 
بهداشت و در دست گرفتن تمام منابع مالي نظام 
سامت کشور از اين مهم باز ماندند و نتوانستند 
کاستي هاي طرح تحول را مستقيم و غيرمستقيم 

از جيب مردم پر کند کنار کشيده اند؟«
 واکنش عصبي نسبت به دانشجويان

اين نهادهاي دانشجويي در نهايت اعام کردند: 
»ما از س��ازمان بازرس��ي کل کش��ور و مجلس 
شوراي اسامي به جد مطالبه مي کنيم که اين 
مسئله را رها نکنند. وقتي مسئله تعارض منافع 
گوشزد مي ش��ود و در انتها خود وزير مي گويد 
که چشم پزشک هس��تند و حرفه شان سياست 
نيس��ت، يعني بايد بيش از اي��ن در انتخاب ها و 
اعتماد ها دقت ش��ود!« حدود دو م��اه قبل هم 
در يک جلس��ه پرس��ش و پاس��خ دانشجويي، 
نماينده انجمن اسامي دانش��جويان دانشگاه 
جندي ش��اپور، مواضع اعضاي اين انجمن را که 
درددل منصفانه توده هاي رنج کشيده مردم در 
شرايط سخت کنوني بود بيان کرد اما با واکنش 
شديد و عصبي وزير بهداش��ت مواجه شد.  آن 
ماجرا هم موجب ش��د تا اتحادي��ه انجمن هاي 
اسامي دانشجويان مستقل خطاب به قاضي زاده 
هاش��مي بيانيه اي صادر و انتقادهاي زيادي را 

متوجه اين وزير کند. 

حسين اعایی
   گزارش 2

۹۰۰ عضو هيئت علمي جذب دانشگاه ها مي شوند
در فراخ�وان اخي�ر ج�ذب اعض�اي هيئ�ت 
علم�ي، نزدي�ک ب�ه ۴ه�زار نف�ر متقاض�ي 
ثبت نام کردند ک�ه پس از ط�ي مراحل جذب 
و ب�ر اس�اس ني�از دانش�گاه ها ، ۹00 نف�ر به 
عنوان عض�و هيئت علمي وارد دانش�گاه ها و 
مؤسس�ات علمي و پژوهش�ي خواهند ش�د. 
هم اکنون ۹۸هزار عضو هيئت علمي در دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالي و پژوهشي مشغول فعاليت 
علمي هس��تند که ۵۸هزار  نفر آنان در ۱۰ سال 
اخير جذب شده اند.  در همين زمينه رئيس هيئت 
عالي ج��ذب اعضاي هيئت علمي ب��ا بيان اينکه 
جذب ۵۸ هزار نفر عضو هيئت علمي  طي ۱۰ سال 
اخير در دنيا کم نظير است، گفت: نکته مهم اين 
است که در ميان افراد جذب شده شايد به تعداد 
انگشت شمار فرد غير منطبق با شؤون هيئت علمي 

جذب شده باشد. 
 کاهش چشمگير در فراخوان

محمدعلي کي نژاد در نشست دبيران هيئت هاي 
اجرايي جذب مؤسس��ات پژوهش��ي کش��ور در 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي اظهار 
داشت: جذب اعضاي هيئت علمي بر اساس طرح 
آمايش آموزش عالي و نياز هاي اعامي دانشگاه ها 

صورت مي گيرد و به همين علت هميش��ه تعداد 
متقاضيان بيش��تر از افراد جذب شده است.  عضو 
ش��وراي عالي انقاب فرهنگي اظهار داش��ت: در 
گذشته حدود ۳۵ هزار نفر در يک فراخوان شرکت 
مي کردند ولي اخيراً اين تعداد به ۴هزار نفر کاهش 
يافته است که اين موضوع در نتيجه بسترسازي هاي 
وزارت علوم و هيئت عالي جذب صورت گرفته است.  
رئيس هيئت عالي جذب اعضاي هيئت علمي گفت: 

جذب اعضاي هيئت علمي بر اساس ارزيابي علمي 
و صاحيت عمومي ص��ورت مي گيرد و اخيراً يک 
مرحله خود ارزيابي هم اضافه شده است ولي بيشتر 
فرآيند در خود دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ي و با 

رعايت شاخص هاي مشخص صورت مي گيرد. 
 ظرفيت جذب هيئت علمي بانوان افزايش 

يافت
اين در حالي است که چندي قبل رئيس مرکز 

جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم از افزايش 
ظرفيت جذب هيئت علمي بانوان از ۱۲ به ۳۸ 
درصد خب��ر داد و گفت: افزاي��ش جذب هيئت 
علمي بانوان در دستور کار قرار دارد.  محمدرضا  
رضوان طلب با اشاره به الکترونيکي شدن تمام 
فرايند فراخوان جذب هيئت علمي از آغاز ثبت نام 
تا اتمام بررس��ي گفت: پرونده ه��اي متقاضيان 
جذب اعضاي هيئت علمي به صورت الکترونيکي 
است و هيچ فردي به شکل خارج از اين سيستم 
به پرونده ها دسترس��ي نداش��ته و امکان دخل 
و تصرف در محت��واي پرونده ها را ن��دارد.  وي 
همچنين از افزايش ظرفيت جذب هيئت علمي 
بانوان خبر داد و گفت: جذب هيئت علمي بانوان 

از ۱۲ به ۳۸ درصد افزايش يافته است. 
  دانشگاه تصميم گيرنده است

رضوان طلب با اشاره به فعاليت و نظارت ۲ هزار و 
۵۰۰ نفر از اساتيد سراسر کشور در شبکه جذب 
اعضاي هيئت علمي کشور گفت: جذب اعضاي 
هيئت علمي به صورت نيمه متمرکز انجام مي شود 
و مرکز جذب اعضاي هيئت علمي در اين زمينه 
وحدت رويه ايجاد مي کند، اما زمام اصلي جذب 

اساتيد در دست دانشگاه متقاضي است.

ابراهيم مشيریان
   گزارش3

وقتي شوراي انقاب فرهنگي را
 دور مي زنند

نماين�دگان مجلس ب�ه تازگي ي�ک فوريت طرح 
تعيين  تکليف استخدامي دانشگاه هاي غيردولتي 
را تصوي�ب کردن�د. در ص�ورت تصوي�ب نهايي، 
رس�يدگي به امور اس�تخدامي تمام دانش�گاه ها 
به جاي ش�وراي عال�ي انقاب فرهنگ�ي زير نظر 
هيئت هاي تش�خيص و حل اخت�اف خواهد بود. 
 دانش��گاه ها به دليل جاي��گاه خاص خ��ود زير نظر 
شوراي عالي انقاب فرهنگي فعاليت مي کنند و طبق 
اساسنامه تمام دانش��گاه ها، چه دانشگاه هاي دولتي 
و چه غيردولتي، افراد در چارچوب مصوبات ش��وراي 
عالي انقاب فرهنگي و با اختيار هيئت امناي دانشگاه 

به استخدام دانشگاه ها درمي آيند. 
 راه طواني تا قانون شدن

تصويب يک فوريتي يعني مجلس فعًا موافق اس��ت 
که روابط استخدامي در تمام دانشگاه هاي غيردولتي 
و دانشگاه آزاد اسامي تابع قانون کار بوده و هرگونه 
اختاف فردي بين اعض��اي هيئت علمي و کارکنان 
دانش��گاه هاي غيردولتي و دانش��گاه آزاد اسامي با 
هيئت امناي اين دانشگاه ها در صاحيت هيئت هاي 

تشخيص و حل اختاف خواهد بود. 
البته اين طرح براي بررس��ي به کميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس ارجاع ش��د و تا تصوي��ب نهايي راه 
زيادي اس��ت.  ش��وراي عالي انقاب فرهنگي، قانون 
تش��کيل هيئت هاي امناي  دانش��گاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي و پژوهشي را سال ۶۷ به تصويب رساند. 
به موجب بند »ن« ماده ۷ اين قانون، تصويب مقررات 
اس��تخدامي اعض��اي هيئت علمي ب��ه هيئت امناي 

دانشگاه ها واگذار شده است. 
 دانشگاه داراي شخصيت مستقل است

به طور کلي اداره محيط دانشگاه ها در تمام کشورها 
به هيئت  امناي آن واگذار مي ش��ود ت��ا امور علمي و 
اداري با سرعت و دقت بيش��تري بررسي شود. طبق 
قانون وزارت علوم نيز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت مستقل هستند و 
برابر ضوابط و آيين نامه هاي خاص مالي و معاماتي، 
اداري، استخدامي و تشکياتي که به تصويب هيئت  
امنا مي رسد، اداره مي شوند.  به  طور مثال در اساسنامه 
دانش��گاه علوم قضايي تصويب آيين نامه هاي مالي- 
معاماتي، اداري، استخدامي و تشکياتي دانشگاه از 

وظايف هيئت امناي اين دانشگاه است. 
يا در اساس��نامه دانش��گاه تربيت مدرس نيز پس از 
اصاحاتي که ش��وراي عالي انق��اب فرهنگي در  آن 
انجام داده است، دانش آموختگان دانشگاه، براساس 
اعام نياز وزارتخانه هاي علوم و بهداشت در چارچوب 
مصوبات ش��وراي عالي انقاب فرهنگي به استخدام 
دانش��گاه ها و مراکز تحقيقاتي و ديگر مراکز آموزش 

عالي درخواهند آمد. 
 تأکيد در برنامه پنجم توسعه

تاش براي حفظ کيان مس��تقل براي دانشگاه ها به 
تصويب قوانين ش��وراي عالي انقاب ختم نشد و در 
قانون برنامه پنج س��اله پنجم توسعه کشور و به طور 
مشخص در بند »ب« ماده ۲۰ استقال مديريت در 

دانشگاه ها تأکيد شده است. 
در واقع با عبارت »دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالي 
و پژوهشي )اعم از دولتي و غيردولتي( بدون الزام به 
رعايت قوانين و مقررات عمومي. . . فقط در چارچوب 
مصوب��ات و آيين نامه هاي مالي، معامات��ي و اداري 
– استخدامي – تش��کياتي مصوب هيئت امنا عمل 
مي نمايد« تکميل شد به گونه اي که هم اکنون تمامي 
دانش��گاه هاي دولت��ي داراي آيين نامه ه��اي اداري، 
استخدامي، مالي و تش��کياتي خاص بوده و اعضاي 
هيئت علمي و کارکنان آنها به استناد ماده ۱۸۸ قانون 

کار از شمول قانون کار خارج هستند. 
بنابراين انتظار مي رود تمامي افراد خبره و تأثيرگذار 
در جامعه و رسانه ها به دور از سياست زدگي با نگاهي 
کارشناسي به مسائل حقوقي دانشگاه توجه کنند که 

نتايج آن مفيد براي جامعه دانشگاهي باشد. 

ظرفيت دانشگاه فرهنگيان تکميل است
سرپرس�ت معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه 
فرهنگيان با اش�اره به پذيرش ۴1 هزار دانش�جو 
در س�ال ج�اري در اي�ن دانش�گاه گفت: ب�ا اين 
شرايط ظرفيت دانشگاه فرهنگيان تکميل است. 
دکتر محم��دي اف��زود: به گفت��ه رئيس دانش��گاه 
فرهنگيان، بررس��ي هايي که در س��ال گذشته انجام 
ش��د نش��ان داد که ۲۵ هزار صندلي در اين دانشگاه 
خالي است و بر اين اساس تاش شد که ظرفيت هاي 
خالي پر ش��ود و توانس��تيم ۲۵ هزار رديف بگيريم.  
سرپرس��ت معاونت فرهنگ��ي و اجتماعي دانش��گاه 
فرهنگيان با تأکيد بر اينکه در حال حاضر ظرفيت اين 
دانشگاه تکميل است، اظهار کرد: اين دانشگاه در حال 
بسترسازي است تا در سال آينده نيز پذيرش دانشجو 

ادامه داشته باشد. 
وي همچنين با اشاره به برگزاري آزمون استخدامي 
آموزش و پرورش و شرکت بيش از ۳۰۰ هزار داوطلب 
از فارغ التحصيان دانش��گاه ها با مدرک ليس��انس و 
فوق ليسانس در اين آزمون گفت: ۱۶ هزار نفر از اين 
تعداد حائز ش��رايط بودند که جذب ش��دند و بعد از 
يکسال گذران کاس هاي معلمي و مهارت آموزي به 

آموزش و پرورش اضافه مي شوند. 
سرپرس��ت معاونت فرهنگ��ي و اجتماعي دانش��گاه 
فرهنگيان تأکيد کرد: در حال حاضر با توجه به جذب 
اين ۴۱ ه��زار نفر، اکنون صندلي خالي در دانش��گاه 

فرهنگيان وجود ندارد. 

تابلو اعانات

ديگه چه خبر

جديدترين گزارش نظام رتبه بندي سايمگوي اسپانيا اعام کرد

3مدال جهان بر سينه ايران



  كرمانشاه: استاندار كرمانشاه از اعزام ۱۱ اكيپ ارزياب در پي وقوع زلزله 
5/9 ريشتري گيان غرب خبر داد و گفت: اين زلزله تلفات جاني نداشت.  
هوشنگ بازوند افزود: زلزله 5/9 ريشتري گيانغرب به رغم اينكه شدت زيادي 
داشت و حدفاصل گيانغرب و سرپل ذهاب رخ داد تا اان هيچ گزارشي از 
تلفات انساني نداشته ايم.  وي با اش��اره به اينكه تاكنون گزارشي از تخريب 
واحدهاي مسكوني هم اعام نشده است تصريح كرد: ۱۱ اكيپ از هال احمر، 
دهياري ها و فرمانداري مشغول بررسي وضعيت هستند تا هرگونه كمبودي 

كه مردم دارند را گزارش و در اسرع وقت نيازها را برطرف كنند. 
  مازندران: آيين تشييع پيكر مطهر مسافر كرباي خان طومان، شهيد 
» عليرضا بريري« با حضور مردم شهيد پرور و مسئوان مازندران در بابلسر 
برگزار و پس از تشييع به امامزاده ابراهيم )ع( براي خاكسپاري منتقل شد.  
شهيد عليرضا بريري ۳۲ ماه قبل به اتفاق چندتن از همرزمانش در كرباي 
خان طومان به شهادت رسيد و چندي قبل با انجام آزمايش DNA پيكر 
مطهرش شناسايي شد.  تاكنون پيكر هفت تن از شهداي واامقام مدافع 
حرم مازندراني در كرباي خان طومان شناسايي شده است و همچنان 

تعدادي از آاله هاي واامقام گمنام هستند. 
  كاشان: جانباز شيميايي ايرج احمدي پس از تحمل سال ها رنج و 
درد به خيل عظيم ياران شهيدش پيوس��ت.  ايرج احمدي، جانباز 55 
درصد كاشاني است كه در عمليات كرباي پنج به درجه رفيع جانبازي 
نائل و سال ها رنج و زحمت را به دوش كشيد روز يك شنبه به خيل ياران 
عظيمش پيوست و نمازگزاران كاشان در مصلي بقيه اه   ااعظم كاشان 
بر پيكر پاك و مطهرش نماز گزاردند و س��پس به سمت نوش آباد آران 
و بيدگل تشييع شد.  گفتني است تعداد شهداي انقاب و دوران دفاع 
مقدس شهرستان كاشان هزار و ۷۳۲ نفر و شهداي مدافع حرم ۷۰ نفر 
و اين شهرستان داراي 99 گلزار شهدا است به نحوي كه تنها در گلزار 

دارالسام كاشان بيش از هزار و ۶۰ شهيد مدفون هستند.

محروميت زدايي و خدمت رساني نيروهاي جهادي 
بسيج و سپاه در مناطق حاشيه اي، كم برخوردار و 
حتي در برخي از مراكز شهرها و استان هاي بزرگ 
كشور، ش��رايط دسترس��ي به فرصت هاي برابر 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را براي تمام اقشار 
جامعه فراه��م مي كند)همين موضوع نيز منجر 
به اين ش��ده اس��ت كه امام خميني )ره( سال ها 
پيش بر ام��ر محروميت زدايي و خدمت رس��اني 
به محرومان تأكيد كنند( يكي از اين اس��تان ها 
كه قرارگاه مرك��زي محروميت زدايي به كمك 
نيروهاي سپاه اس��تاني ش��تافته و فعاليت هاي 
محروميت زداي��ي را در آن اجراي��ي مي كن��د؛ 
چهارمح��ال و بختياري اس��ت كه مق��ام معظم 
رهبري با تأكيد بر ضرورت سازندگي اين استان 
خطاب به م��ردم آن مي فرمايند: »ش��ما مردم 
اس��تان چهارمحال و بختياري را در جبهه و در 
پشت جبهه، با سربلندي و س��رافرازي ديده ايم. 
سپاهيان و بسيجيان و س��رداران و فرماندهان و 
برگزيدگان ش��ما در جبهه هاي جنگ، در قالب 
»تيپ قمر بني هاش��م«، حقيقتاً مايه سرافرازي 
بودند، كه فراموش شدني نيست.« ايشان در ادامه 
سخنان شان بيان مي كنند: »شما مردم در پشت 
جبهه، از جهت كمك هاي مردمي، از جهت بسيج 
مردمي، از جهت حضور در صحنه هاي گوناگون 
انقاب، جزو مردم نمونه كشور ما هستيد. خدا را 

شكرگزاريم كه دل هاي ش��ما را به نور محّبت و 
صفا و ايمان و عشق به انقاب منّور كرد؛ قدم هاي 
شما را استوار، دل هاي ش��ما را اميدوار، گام هاي 
ش��ما را محكم و پيروزي را در صحنه هاي جنگ 
نصيب ش��ما كرد. اين، لطف پروردگار اس��ت.« 
حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( با اش��اره 
به اينكه چهارمحال و بختياري، استاني مستّعد 
اس��ت، مي فرمايند: »هم استعداد طبيعي دارد و 
هم استعداد فرهنگي. از لحاظ استعداد طبيعي، 
معادن زيرزميني اين استان، متنّوع و قابل توّجه 
است. آب، امكانات دامداري و مراتع اين استان، با 
ارزش است. از لحاظ استعداد فرهنگي و انساني، 
جوانان اين استان با استعدادند. در ميدان هاي علم 
و دانش و ادب و فرهنگ و هنر، مردماني هستند 
كه به  رغم محروميت هايي كه در طول زمان - چه 
در دوران خان ها و چه در دوران ستمشاهي - بر 
آنها تحميل شده است، اين استان از لحاظ نيروي 

فرهنگي و انساني، خود را نشان داده است.« 
  اجراي طرح هاي عام المنفعه سپاه

پيروي فرمايشات مقام معظم رهبري نيروهاي 
بسيجي و سپاهي دست در دس��ت هم دادند و 
۱9۱۷ پروژه محروميت  زدايي را در اين استان به 
مرحله اجرايي درآوردند. طرح هايي كه قرار است 
به گفته مشاور فرمانده كل و دبير قرارگاه مركزي 
محروميت زدايي س��پاه )كوثر( پس از خاتمه و 

افتتاح به عنوان هديه مقام معظم رهبري تقديم 
مردم وايت مدار و شهيدپرور استان چهارمحال 
و بختياري شوند. سيدضيا الدين حزني با اشاره به 
اينكه اين پروژ ها شامل هزار و 4۷۷ پروژه عمراني 
به مبلغ ۱5 ميليارد و 8۰ ميليون تومان و 44۰ 
پروژه غيرعمراني به مبلغ ۲ ميليارد و 4۱ ميليون 
تومان مي شود، مي گويد: »جمع تمام هزينه هايي 
كه براي اجراي اين طرح ها شده است مبلغي بالغ 
بر ۱۷ ميليارد و ۱۲۱ ميليون تومان است كه به 
طور كامل توسط قرارگاه مركزي محروميت زدايي 
با همكاري س��پاه حضرت قمربني هاش��م)ع( 
اس��تان چهارمحال و بختياري و ساير رده هاي 
سپاه تأمين شده اس��ت.«  دبير قرارگاه مركزي 
محروميت زدايي سپاه با اش��اره به ويژگي هاي 
طرح هايي كه براي اجرا در مناطق كم برخوردار 
استان انتخاب مي شوند، بيان مي كند: »انتخاب 
طرح هاي كوچك، زودب��ازده، عام المنفعه، فاقد 
پيچيدگي هاي فني و تخصص��ي حتي اامكان 
قابل اجرا توسط ساكنان بومي، محبوبيت زا براي 
نظام در راستاي برقراري امنيت پايدار و كارآمدي 
نظام جزو ويژگي هاي برنامه هاي اجرايي توسط 
نيروهاي جهادي است كه عمدتاً اين فعاليت ها در 
نقاط دور افتاده، فوق العاده محروم، صعب العبور 
مرزي و حساس انجام مي ش��ود.« همچنين به 
گفته اين مسئول استحكام در ساخت و سازها، 

توجه به كيفيت، اقتصادي بودن قيمت پروژه ها 
و پرهيز از نگاه انتفاعي در اجراي پروژه ها همواره 

مورد توجه نيروهاي سپاه است. 
  سپاه همراه مردم تا پايان يافتن محروميت ها

از همين رو در اس��تان چهارمح��ال و بختياري 
كه جمعيتي بالغ بر 94۷هزار و ۷۶۳ نفر س��اكن 
هستند و ۳5/9 درصد از اين جمعيت در مناطق 
روستايي و كم برخوردار حضور دارند و با مشكاتي 
همچون بي��كاري، كمب��ود خدم��ات رفاهي در 
روس��تاها و برخي از ش��هرها با كمبود ۳۳4 باب 
مسجد مواجه هس��تند، طرح هايي چون احداث 
و تكميل خان��ه محرومان، مس��اجد، خانه عالم، 
مدرس��ه، آبرس��اني و تصفيه و احداث كانال آب، 
راه و جاده روستايي، غس��الخانه، خانه بهداشت 
)درمان��گاه(، پل روس��تايي، س��اخت و تكميل 
دارالقران، تس��طيح زمين كش��اورزي، احداث و 
تكميل س��رويس بهداش��تي، مرمت مزار شهدا، 
ايروبي قن��وات، حفر چاه و مخ��زن آب، احداث 
و تكميل مجموعه ورزش��ي، تكمي��ل كتابخانه، 
ديجيتال سازي مركز صداوسيما استان، احداث و 
مرمت پايگاه فرهنگی و آمفي تئاتر، افزايش سرانه 
فضاي س��بز، احداث و تكميل حوزه علميه، برق 
رساني به مناطق كم برخوردار و مواردي ديگري 
همچون تكميل امام زاده، بقاع متبركه، برف روبي، 
بازگش��ايي راه و معبر، كانال فاضاب و ترابري و 
غيره در دست اجرا توسط نيروهاي سپاه و بسيج 
است. همچنين در كنار اين فعاليت ها سپاه استان 
تهيه و توزيع جهيزيه، سبد لوازم التحرير، اجراي 
طرح افطاري، برگ��زاري برنامه فرهنگي، س��بد 
بهداشتي و درماني، كمك به خانوار بي سرپرست، 
تهيه و توزيع فرش س��جاده اي مس��اجد، البسه 
و پوش��اك، س��بدهاي معيش��تي، اجراي طرح 
اش��تغالزايي، برگزاري كاس اح��كام، برگزاري 
همايش تجليل از گل��ه داران و ش��بانان، تهيه و 
توزيع سبد ورزشي را هم كه ش��امل 44۰ مورد 

مي شود را بر عهده گرفته است. 

در راستاي فرمايشات معمار كبير انقاب اسامي حضرت امام خميني )ره( 
خدمت به محرومان جامعه و اجراي تدابير فرمانده معظم كل قوا حضرت امام 
خامنه اي )مدظله العالي( مبني بر محروميت زدايي و خدمات رساني در كشور 
و كمك به توسعه و كارآمدي نظام مقدس جمه�وري اسامي ايران، قرارگاه 

مركزي محروميت زدايي سپاه با استفاده از ظرفيت هاي داخلي اين نهاد اجراي 
1917 پروژه  سازندگي در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته استان چهارمحال 
و بختياري را در برنامه قرار داده است. طرح هايي كه بعد از بهره برداري قرار 
است به عنوان هديه رهبري به مردم تقديم شوند و گرد محروميت را كنار بزنند. 

ك�ه  آنج�ا  از 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
خدمت رساني به 
عش�اير كوچ رو 
همواره با مش�كات مختلفي روبه رو است لذا 
وقتي آنها در مكان مناسبي همچون قشاق ها 
براي مدت قابل توجهي سكونت مي كنند دادن 
امكانات مورد نياز به آنها راحت تر مي شود.  اين 
مهم موجب ش�ده تا در صورت اجرايي شدن 
آيين نامه ساماندهي امور عشاير، قشاق هاي 
بااي ۲۰ خانوار عشايري به روستا تبديل  شوند.  
اين مهم سبب ش�د تا با توجه به شرايط خاص 
برخي از عش�اير اردبيل اين برنامه در مناطق 
عشايري اين استان در آستانه اجرا شدن قرار 
بگيرد.  موضوعي كه موجب شد تا روز گذشته 
 مديركل امور عشاير استان اردبيل اعام كند: 
»۱۴۹ قشاق در سطح اس�تان قابليت تبديل 
شدن به روستا را دارد.« به گفته كارشناسان در 
صورت اجرا شدن اين مهم ضمن برطرف شدن 
بسياري از مشكات عشاير توليدات آنها نيز به 
ان�دازه محسوس�ي رش�د خواه�د ك�رد. 

    
عش��اير اردبيل ازجمله توليدكنندگاني به شمار 
مي روند كه نقش مهمي در زمينه توليدات دامي و 
لبني و صنايع دستي دارند. اين در حالي است كه 
نمي توان در زمينه نقش آنها در زمينه محصوات 
كشاورزي نيز غافل ماند.  عش��اير استان اردبيل 
س��اانه ۱۰ هزار و 5۰۰ تن گوش��ت قرمز توليد 
مي كنند كه اين ميزان تقريباً يك س��وم ميزان 

توليد گوشت قرمز استان مي باشد. 
درواقع مي توان گفت كه هر چادر عشاير درواقع 
يك كارگاه توليد لبنيات محس��وب مي شود به 
گونه اي كه اين قش��ر زحمتك��ش و پرتاش هر 

س��اله بالغ بر 4۳ هزار تن ش��ير خام با چربي باا 
و باكيفيت توليد مي كنند و ع��اوه بر آن جامعه 
عشايري هر ساله بالغ بر ۱5۰۰ تن پشم مرغوب 
توليد مي كنند.  همچنين جامعه عشايري صنايع 
تبديلي مرب��وط به لبنيات را ني��ز در داخل خود 
چادر عش��ايري انجام مي دهند ب��ه گونه اي كه 
ساانه 5 هزار و 4۰۰ تن پنير توليد مي كنند كه 
به دليل عطر و طعم خاص خود از بازارپس��ندي 
بسيار باايي برخوردار اس��ت.  اين قشر عاوه بر 
دامپروري به زراعت و باغباني و صنايع دس��تي 
نيز مشغول هس��تند كه ميزان توليد محصوات 
س��ردرختي توس��ط عش��اير 8 هزار و ۱۰۰ تن 
مي باش��د و 9۱ هزار تن محص��ول زراعي توليد 
مي كنند و س��اانه ۲۳ هزار مترمربع نيز صنايع 

دستي توليد مي كنند. 

  قشاق ها روستا مي شوند
از آنج��ا ك��ه ب��ه دلي��ل ك��وچ رو بودن عش��اير 
خدمت رس��اني ب��ه آنه��ا س��خت و در برخي از 
م��وارد امكان پذير نيس��ت لذا با توج��ه به اينكه 
برخي از آنها مدت زيادي را در مناطق قش��اقي 
س��پري مي كنند، اين مس��ئله س��بب ش��د تا 
براي خدمت رس��اني بهتر به آنها ط��رح تبديل 
قش��اق هاي بااي ۲۰ خانوار عشايري به روستا 
م��ورد توجه قرار بگي��رد.  مديركل امور عش��اير 
استان اردبيل با تأييد اين موضوع مي گويد: »اگر 
آيين نامه ساماندهي امور عش��اير به مرحله اجرا 
برسد، قش��اق هاي بااي ۲۰ خانوار عشايري به 
روستا تبديل مي ش��وند.« اجراي اين آيين نامه 
توانمندي سازي روستاها و برطرف شدن بسياري 
از مش��كات عش��اير را به دنبال خواهد داشت.  

معرفت آذري مي افزايد: »از آنجا كه عشاير استان 
اردبيل مش��كاتي از قبيل س��اماندهي نشدن، 
تأمين آب ش��رب مناس��ب و جاده دارن��د، براي 
برطرف شدن آنها پيگيري هاي ازم با مسئوان 

دستگاه هاي اجرايي انجام شده است.«
به دليل اينكه تعدادي از عشاير استان اردبيل مدت 
قابل توجهي را در مناطق قشاقي ساكن مي شوند 
لذا اين مهم موجب ش��د تا براي خدمات رساني 
بيشتر طرح تبديل مناطق عشايرنشين قشاقي به 
روستا در اين مناطق اجرايي شود.   مديركل امور 
عشاير استان اردبيل با تأييد اين موضوع مي گويد: 
»۱49 قش��اق در سطح اس��تان قابليت تبديل 
شدن به روس��تا را دارد كه در صورت طي مراحل 
و پروسه هاي قانوني اين قش��اقات مي توانند به 
روس��تا تبديل و از امكانات بيش��تري برخوردار 
شوند.« در كنار اين موضوع نقش مهم عشاير در 
زمينه تنوعي از توليدات سبب شده تا به آنها توجه 
ويژه اي شود.  از آنجايي كه 4۷ درصد عشاير استان 
اردبيل ساكن شهرستان پارس آباد مغان است، لذا 
در راستاي ارائه خدمات بهتر به جامعه عشايري 
استان كه محور توليد و اشتغال هستند ۲ ميليارد 
تومان اعتبار جهت خريد هش��ت دستگاه تانكر 
آبرساني اختصاص يافته كه از اين هشت دستگاه 
سه دس��تگاه  آن به عشاير شهرس��تان پارس آباد 
مغان اختصاص مي يابد.  همچنين ۶۲5 ميليون 
توم��ان اعتبار به منظور آبرس��اني به قش��اقات 
شهرستان با ۳۰ دستگاه تانكر آبرساني سيار هزينه 
شده اس��ت.  در كنار اين خدمات در راستاي حل 
مشكات جامعه عشايري شهرستان پارس آباد كه 
اساسي ترين نقش را در تقويت اقتصاد مقاومتي و 
توليد ملي دارند ۶ ميليارد تومان تسهيات كم بهره 

بانكي در اختيار آنها قرار گرفته است.

به منظور خدمات رساني بهتر و بيشتر به عشاير 
 قشاق هاي بااي 20 خانوار اردبيل قابليت تبديل شدن به روستا را دارند

 17 ميليارد و 121 ميليون تومان اعتبار براي طرح هاي محروميت زدايي استان چهارمحال و بختياري 
توسط قرارگاه محروميت زدايي و قرارگاه حضرت قمربني هاشم)ع( استان هزينه مي شود

طرح هايي چون احداث و تكميل 
خانه محرومان و تعمير مساجد، 
اح�داث خان�ه عال�م، مدرس�ه، 
آبرساني و تصفيه و احداث كانال 
آب، تكميل راه و جاده روستايي، 
احداث غسالخانه، خانه بهداشت 
)درمانگاه(، پل روستايي، احداث 
و تكميل دارالق�ران، مرمت مزار 
شهدا، ايروبي قنوات، حفر چاه و 
مخزن آب از جمله اقدامات قرارگاه 
محروميت زدايی سپاه در مناطق 
كم برخوردار استان چهارمحال و 

بختياری به شمار می آيد
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 اجراي 1917 پروژه سازندگي هديه  رهبر انقاب
 به مردم چهارمحال و بختياري

 آمادگي صادرات ۲۰۰ مگا وات برق 
از كردستان به شمال عراق   

   كردستان در حال حاض�ر آمادگي صادرات ۲۰۰ 
مگاوات برق از كردس�تان اي�ران به 

منطقه شمال و اقليم كردستان عراق را داريم. 
 معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار كردستان با اعام 
اين خبر گفت: عاوه بر صادرات گاز، امكان ص��ادرات ۲۰۰ مگا وات برق از 
كردستان ايران به ش��مال عراق وجود دارد و امكانات استان در اين راستا 
به خدمت گرفته مي شود.  حس��ين فيروزي افزود: در مبحث صادرات گاز 
و خدمات فني مهندسي نيز ش��رايط همكاري مهيا است و در صورت نياز 
مي توانيم از ظرفيت هاي استان كردستان براي توسعه اين حوزه ها در عراق 
مشاركت ازم را داشته باشيم.  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
استاندار كردستان ادامه داد: ستاد توسعه روابط اقتصادي با عراق و سوريه 
در دولت تشكيل شده اس��ت و فعاليت هاي اين ستاد نماد هماهنگي بين 
بخشي در نظام ما در اين خصوص است.  فيروزي يادآور شد: تشكيل ستاد 
توسعه روابط اقتصادي ايران با عراق و سوريه نشان از توجه و اهميت نظام به 
مسئله راهبردي توسعه اقتصادي در اين كشورهاست.  وي بيان كرد: هدف 
هماهنگي هاي بين بخشي در توسعه صادرات و روابط اقتصادي با كشورهاي 
هدف است و استان كردس��تان با ظرفيت هاي مرزي خود مي تواند در اين 
راستا ايفاي نقش كند.  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار 
كردستان با بيان اينكه ما در كردستان هم در ميدان عمل در مرزهاي باشماق 
مريوان، سيرانبند دبانه و سيف سقز اين سياس��ت ها را اجرايي و عملياتي 
خواهيم كرد، گفت: واگذاري زمين هاي مرز باشماق به اداره كل پايانه هاي 
استان، هماهنگي هاي بين بخشي، رسمي شدن مرز سيرانبند و بازگشايي 
بازارچه سيف سقز از جمله مطالبات سرمايه گذاران استان از متوليان است. 

كتاب صوتي »پيغام ماهي ها« سردار همداني 
در همدان رونمايي مي شود   

   همدان كت�اب »پيغام ماهي ها« سرگذش�ت 
جنگ هاي نامتقارن سرلشكر پاسدار 
شهيد حاج حسين همداني است كه در همدان رونمايي مي شود. 
مس��ئول روابط عموم��ي س��پاه انصار 
الحسين)ع( همدان با اعام اين خبرگفت: 
كت��اب »پيغ��ام ماهي ها« سرگذش��ت 
جنگ هاي نامتقارن سرلش��كر پاسدار 
حاج حسين همداني اس��ت كه توسط 
نشر ۲۷ محمدرس��ول اه و نشر صاعقه 
به قلم سردار گلعلي بابايي منتشر شده 
است.  علي اكبر كريم پور ضمن اشاره به 
گردآوري خاطرات اين شهيد از زبان همسرش افزود: فصل آخر اين كتاب 
مجموعه خاطرات خانم نوروزي همسر سردار همداني است كه باعنوان 
»آخرين پيامك« منتشر شده است.  وي ادامه داد: اين كتاب در قطع رقعي 
در 5۱۲ صفحه بازگويي خاطرات سردار ش��هيد حسين همداني از زبان 
خودش است.  مسئول روابط عمومي سپاه انصار الحسين)ع( همدان گفت: 
اين كتاب به شكل اول شخص روايت شده و كل ماجرا از دوران كودكي تا 
مقطعي از زندگي يعني اواخر سال ۶4 پيش از اين در كتاب »مهتاب خين« و 
در خال مصاحبه هاي حسين بهزاد با شهيد همداني منتشر شده بود و اينجا 
از زبان خود شهيد بازنويسي شده است.  كريم پور افزود: با توجه به تاش هاي 
صورت گرفته در زمينه تهيه كتاب صوتي »پيغام ماهي ها« معاونت فرهنگي 
و تبليغات سپاه با همكاري بسيج هنرمندان سپاه استان همدان بخش هايي 
از اين كتاب ارزشمند را در همدان صداگذاري كردند.  وي ادمه داد: مراسم 
رونمايي از كتاب صوتي »پيغام ماهي ها« چهارشنبه ۱9 دي ماه با سخنراني 

نويسنده اين كتاب سردار گلعلي بابايي صورت مي گيرد. 

 احياي 1۰ هزار هكتار
 از زمين هاي آسيب ديده خرمشهر    

۱۰ ه�زار هكتار زمين آس�يب ديده و    خوزستان
ش�وره زار در قال�ب ط�رح ۵۵۰ هزار 
هكت�اري مق�ام معظ�م رهب�ري در خرمش�هر احي�ا ش�د. 
فرماندار خرمش��هر گفت: ۲۰۰ هكتار از اين ميزان زمين احيا شده، با 
اولويت كاشت نخل زير كشت رفته و ۲۰۰ هكتار آن نيز مجهز به سيستم 
زهكشي، آبياري و آماده كشت است.  ولي اه حياتي با اشاره به نمودار 
صعودي 4۰ ساله كار و تاش در شهرستان خرمش��هر اين اقدامات را 
ستودني خواند و افزود: خرمشهر ۱۰ س��ال درگير جنگ بود اما در ۳۰ 
سال بعد، به توفيقات خوب و مطلوبي دس��ت پيدا كرد.  وي با اشاره به 
فعاليت هاي بخش صنعت در خرمشهر تصريح كرد: هم اكنون ۳۳ واحد 
توليدي صنعتي در خرمشهر فعال اس��ت.  فرماندار خرمشهر گفت: به 
زودي با بهره برداري از فواد كارون و جهان آرا كه هم اينك 5۰ درصد 
پيشرفت فيزيكي دارند، خرمشهر يكي از قطب هاي فواد كشور مي شود.  
حياتي با بيان اينكه به واسطه وجود منطقه آزاد اروند، 5 كشور خارجي 
در خرمشهر سرمايه گذاري كرده اند، افزود: دهه فجر امسال بزرگ ترين 
كشتارگاه صنعتي كشور در خرمشهر به بهره برداري مي رسد و خرمشهر 

پايلوت توليد گوشت كشور با نگاه صادرات محور خواهد شد.

اجراي نخستين طرح پژوهشي بين المللي
 در دانشگاه سمنان    

مج�ري نخس�تين ط�رح پژوهش�ي     سمنان
بين المللي دانشگاه س�منان از اجراي 
نخستين طرح پژوهشي بين المللي دانشگاه سمنان با دانشگاه اسلو 
نروژ در رشته مهندسي عمران و در قالب طرح جذب نخبگان خبر داد. 
 علي خيرالدين استاد دانشكده مهندسي عمران دانشگاه سمنان و مجري 
اين طرح بين المللي در اين خصوص گفت: »اين طرح در قالب همكاري هاي 
بين المللي وزارت علوم و با همكاري هيئت جذب نخبگان غير مقيم وزارت 
علوم در حال اجراست.« اين عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان با بيان اينكه 
همكاري هاي دانشگاه سمنان و دانشگاه اسلو نروژ از سال ۲۰۱۶ آغاز شده 
است افزود: عنوان اين طرح تخمين چسبندگي آرماتورهاي داراي خوردگي 
در اعضاي بتن آرمه است كه با همكاري خيرالدين از دانشگاه سمنان، دكتر 
مهدي كيومرثي دانشيار دانشگاه اسلو نروژ و دكتر مسعود احمدي از فارغ 
التحصيان دانشگاه س��منان در حال اجراس��ت.  رئيس پيشين دانشگاه 
سمنان با بيان اينكه خوردگي در سازه هاي بتن آرمه بسيار حايز اهميت 
است و هزينه بسيار هنگفتي را براي ترميم پروژه هاي عمراني داخل و خارج 
از كشور ايجاد مي كند اظهار كرد: اجراي موفق اين طرح پژوهشي عمر مفيد 
ساختمان ها را افزايش خواهد داد.  مجري نخستين طرح بين المللي دانشگاه 
سمنان تصريح كرد: در اين طرح پژوهشي به دنبال ارائه مدل جديدي بر 
اساس محاسبات نرم و شبكه عصبي و منطقه فازي هستيم تا بحث خوردگي 
و چسبندگي را در سازه هاي بتن آرمه تخمين بزنيم.  دكتر كيومرثي استاد 
دانشگاه اسلو نيز با بيان اينكه خوردگي يكي از مهم ترين مسائل عمراني در 
دنيا و از جمله در نروژ و ايران است، اظهار كرد: با توجه به مشكات فراواني 
كه خوردگي آرماتور ايجاد مي كند، به ابزاري براي بررسي سازه هاي دچار 
خوردگي نياز است كه در اين طرح پژوهشي به ارزيابي مقاومت پيوستگي 
بين بتن و فواد در س��ازه هاي داراي خوردگي يكنواخت پرداخته شده و 

سعي مي شود مدلي براي اين پارامتر ارائه شود. 

 ساماندهي مسير دسترسي 
»قلعه تاريخي ضحاك« هشترود

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي     آذربايجان شرقي
و گردش�گري آذربايج�ان ش�رقي از 
ساماندهي مسير دسترسي »قلعه تاريخي ضحاك« هشترود خبر داد. 
»مرتضي آبدار« با اشاره به اينكه اين قلعه يكي از مقاصد مهم گردشگري 
اس��تان به ش��مار مي رود، گفت: قلعه ضحاك پس از قلعه بابك يكي از پر 
بازديد ترين قلعه هاي موجود در استان است كه همواره از استقبال چشمگير 
گردش��گران برخوردار بوده، به طوري كه در ايام نوروز سال گذشته شاهد 
بازيد ۱۱ هزار گردش��گر از اين مكان تاريخي بوديم.  وي افزود: با توجه به 
لزوم ساماندهي اين منطقه در راستاي ايجاد رفاه براي گردشگران در مسير 
دسترسي به اين قلعه، پروژه ساماندهي اين منطقه با اعتباري به ميزان ۳۰۰ 
ميليون تومان با احداث پياده رو با سنگ اشه محلي در مساحت ۱8۰۰ متر 
مربع، ديوار حايل براي جلو گيري از ريزش خاك و رسوبات به مسير پياده رو 
در طول ۲۰۰ متر به عرض ۲ متر و پله عابر پياده در مسيرهاي با شيب تند 
به طول ۱۰۰ متر در عرض ۲/5 متر در دستور كار اداره كل ميراث فرهنگي 
استان قرار گرفت.  مديركل ميراث فرهنگي استان ادامه داد: همچنين در 
مراحل اوليه اين پروژه، پل فلزي به طول ۳۲ متر بر روي رودخانه جهت عبور 
و دسترسي به قلعه و كف سازي قسمت ورودي پل به پايه كوه براي عبور 
بهتر بازديد كنندگان به طول ۱۰۰ متر اجرا شده، همچنين يك پل ديگر با 

پايه هاي سنگي در مسير دسترسي به اين قلعه در حال احداث است.

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

 خواب زمستانی مسئوان 
در جنگل های ارسباران

چند روزي است كه خبر گسترش قطع و حمل درختان جنگل و غيرجنگلي 
اعم از مثم��ر و غيرمثمر در برخي از شهرس��تان ها و بخش هاي اس��تان 
آذربايجان شرقي در رس��انه ها مي چرخد و در مقابل نگراني هاي عمومي 
كه در سطح استان و كشور به وجود آورده است، واكنش هاي مختلفي را 
هم در پي داشته است. در كنار تمام تكذيب ها و پاك كردن صورت مسئله 
از طرف برخي مسئوان، شايد اقدام معاون قضايي رئيس كل دادگستري 
آذربايجان شرقي بيش از همه قابل تأمل باش��د كه در نامه اي به رؤساي 
دادگستري و دادستان هاي عمومي و انقاب شهرستان هاي تابعه استان و 
رؤساي حوزه هاي قضايي بخش هاي تابعه آن خواستار پيشگيري از قطع و 
حمل درختان جنگلي بدون دريافت مجوز شد.  وقتي موضوع بررسي قطع 
درختان بدون مجوز مطرح مي شود، حتماً بايد محدوده درختان مجوز دار 
براي قطع شدن مشخص شود. در غير اين صورت حتماً هر گونه صحبت در 

مورد پيشگيري از قتل درختان، دور باطلي بيش نخواهد بود. 
در همين رابطه در مقابل ادعاهاي مسئوان كه مي گويند خودروهاي حامل 
درختان قطع شده ارسباران از مخزن سد قيز قلعه سي حمل مي شوند اما 
روستاييان تأكيد مي كنند كه نديده اند درختي از مخزن سد قطع شود 
برخي هم مدعي اند اصاً درختي در محدوده مرز ايران در مخزن سد قيز 

قلعه سي خدا آفرين وجود ندارد كه بخواهند آن را قطع كنند. 
البته با اينكه مي گويند كارش��ناس امور آب شهرستان خداآفرين قطع 
درختان مخزن سد خداآفرين را بامانع كرده ولي منابع طبيعي ضمن 
اظهار بي اطاعي از اين نامه اظهار مي كند كه تنها دستگاهي كه مي تواند 

مجوز حمل و قطع درختان را صادر كند منابع طبيعي است. 
به هرحال جنگ بي نتيجه و بي هدف سازمان ها براي حفظ درختان منطقه 
ارسباران در حالي ادامه دارد كه اصاً كسي نمي داند در كدام جبهه و با چه 
كسي طرف حساب هست. همه حرف مي زنند و همه تكذيب مي كنند و 
توپ را به زمين ديگري مي اندازند. اما نكته حائز اهميت اينكه مسئوان امر 

نه تنها پاسخگو نيستند بلكه به شدت دروغ هم مي گويند. 
با اينكه قلع و قمع گسترده و تاراج درختان در منطقه ارسباران از خانه ملت 
و معاونت رئيس جمهوري گرفته تا امام جمعه تبريز و حتي اردبيلي ها را 
هم وارد ماجرا و واكنش كرده اما مسئوان امر در مقابل آنها خيلي آرام و 
خونسرد پاسخ مي دهند كه »درختان باغات شخصي قطع شده اند« و تأكيد 
مي كنند »درختان قطع ش��ده از نوع درختان جنگلي نبوده و يك سري 
چوب آات باغي مسن و پوسيده هستند« ولي منابع محلي در شهرستان 
خداآفرين ادعاي اين آقايان را رد كرده اند.  ام��ا در كش و قوس و تأييد و 
تكذيب هاي قطع درختان ارسباران، دم خروس از گرمي اردبيل بيرون زد و 
در گزارشي كه از رسانه ملي پخش شد، كشف و ضبط بيش از 8۰ تن چوب 
آات كه از منطقه ارسباران حمل مي شد، به اطاع عموم رسيد. خبري 
كه اعام مي كرد »بيش از 8۰ تن چوب آات فاقد مجوزي كه از منطقه 
ارسباران به استان اردبيل منتقل مي شد، با 4 كاميون توقيف شده است.«

خبر تأييد مي كرد قاچاقچيان چوب قصد حم��ل 5 تن درخت جنگلي 
از منطقه ارس��باران به مقصد اردبيل را داشتند كه توسط مأموران يگان 
حفاظت منابع طبيعي گرمي شناس��ايي و دستگير شدند، اين محموله 
چوب جنگلي بدون پروانه حمل مي شده كه كشف و ضبط شد و در اين 

رابطه ۳ نفر با تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند. 
البته با آن كه مديران منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان شرقي تعرض 
به جنگل هاي ارس��باران را رد مي كنند ولي محموله هاي كشف شده در 
شهرستان گرمي كه عمدتاً جنگلي بودن درختان را تأييد كرده بودند و 
منابع محلي هم در منطقه قره داغ ادعاهاي منابع طبيعي را مبني بر قطع 
درختان جنگلي در باغات كاماً تأييد نكرده اند نشان از تعرض به جنگل ها 
دارد.  در مقابل تمام اين مباحث، با اينكه درختان قطع  شده از گونه ممنوع 
القطع اُرس بودند، اما به نظر مي رسد برخي با پررنگ كردن اين مسئله به 
دنبال تضعيف »طرح تنفس جنگل« هم هستند.  به هرحال و در شرايطي 
كه امروز در ايران هر اصله درخت هم براي خودش حكم طا را دارد، شايد 
شلوغ كردن و خلط مسئله فقط از طرف كساني صورت گيرد كه هيچ عرقي 

به اين آب و خاك ندارند و جز منافع شخصي به چيزي نمي انديشند. 

محمدرضا هاديلو



معامله گ�ران ب�ورس ته�ران روز گذشت�ه بر 
مبن�اي استرات�ژي کوتاه مدت  ب�ه حرکت در 
گروه بانک�ي، پاايش�ي ، فل�زي، پتروشيمي 
و خودروي�ي پرداختن�د به ط�وري که حجم 
معام�ات سه�ام و اوراق مال�ي قاب�ل معامله 
در بورس ته�ران ب�ه ۲ ميليارد ورق�ه رسيد. 
به گ��زارش ف��ارس، شاخص کل قيم��ت و بازده 
نقدي بورس اوراق بهادار ته��ران )تدپيکس( در 
پاي��ان معامات  دوشنب��ه) 17 دي م��اه 97 ( با 
افزايش 1047 واحدي ب��ه رقم 162 هزار و 323 

واحد رسيد. 
شاخص کل هم  وزن اما ب��ا افزايش 181 واحدي 
عدد 28 هزار و 106 واح��د را به نمايش گذاشت. 
شاخص سه��ام آزاد شناور نيز ب��ا افزايش 1197 
واحدي به رق��م 177 ه��زار و 168 واحد دست 

يافت. 
شاخص بازار اول ام��ا در حالي ب��ا افزايش 850 
واحدي به رقم 119 هزار و 757 واحد دست يافت 
که شاخص بازار دوم با افزاي��ش 1706 واحدي، 
عدد 322 هزار و 537 واحد را به نمايش گذاشت. 
 ديروز همچنين شاخص کل فرابورس )آيفکس( 
نيز با افزاي��ش 26 واحدي  روي رق��م يک هزار و 

909 واحد نشست. 
بر اساس اين گزارش، دي��روز معامات سهام در 
نماد معاماتي شرکت هاي فواد مبارکه با 191 
واحد و پتروشيمي پارس با 186 واحد و پاايش 
نفت بندرعباس با 161 واحد افزايش بيش��ترين 

تأثير مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام 
خود ثبت کردند. 

در مقاب��ل، معامات سه��ام در نم��اد معاماتي 
شرکت ه��اي صنايع پتروشيمي خلي��ج فارس با 
207واحد، پتروشيمي ج��م با 111 واحد و بانک 
صادرات ايران با 59 واحد کاهش، بيشترين تأثير 
منفي را در محاسبه اين نماگر به دوش کشيدند. 

ارزش کل معامات ام��روز بورس تهران در حالي 
به بيش از 593 ميليارد توم��ان نمايش داده شد 
که ناشي از دست به دست شدن 2 ميليارد و 49 

ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 161 
هزار و 504 نوبت داد و ستد بود. 

طي معامات ديروز نم��اد معاماتي شرکت هاي 
توکارنگ ف��واد سپاهان، فيبر اي��ران، ريل پرداز 
سي��ر، سرمايه گ��ذاري مسکن ته��ران، الحاوي، 
شيشه قزوين و کي بي سي از سوي ناظر بازار سهام 
بازگشايي و در مقابل نماد معاماتي شرکت هاي 
سرمايه گذاري مسکن ته��ران، پتروشيمي فجر، 
پتروشيمي مبين، نورد و لول��ه اهواز، بين المللي 
محصوات پارس، گسترش نفت و گاز پارسيان و 

گروه فن آوا متوقف شدند. 
ديروز در بازار 2 ب��ورس تهران که ب��ه معامات 
درون گروهي سهامداران عم��ده اختصاص دارد، 
12 ميليون سهم بانک خاورميانه به ارزش بيش از 

3 ميليارد تومان کد به کد شد. 
در ميان صندوق ها نيز صندوق درآمد ثابت امين 
يکم با ابط��ال 16 ميليون واح��د سرمايه گذاري 
به ارزش يک ميليارد توم��ان و انتقال به کدهاي 

درون گروهي مدير اين صندوق مواجه شد. 
همچني��ن کمت��ر از 25 ميلي��ون سه��م فواد 
خوزستان ب��ه ارزش بي��ش از 20 ميليارد تومان 

معامات انتقالي را تجربه کرد. 
در سرمايه گ��ذاري غدير ني��ز 30 ميليون سهم 
ب��ه ارزش بي��ش از 5 ميليارد توم��ان به کدهاي 

درون گروهي سهامدار عمده انتقال يافت. 
بر اساس اين گ��زارش، روز گذشته ب��ازار سهام 
در حالي شاهد تکاپ��وي سهام��داران حرفه اي 
ب��راي جابه جاي��ي از گ��روه بانک ها ب��ه سمت 
گروه پاايش��ي ها، فلزات اساس��ي، پتروشيمي 
و تک سهم ه��اي خودروي��ي ب��ود ک��ه ب��ه نظر 
مي رسي��د بازار همچن��ان بر مبن��اي استراتژي 
کوتاه مدت نگري، نوسان گيري را تنها استراتژي 
خود با توجه به رفت��ار حقوقي ها با صندوق هاي 

حامي بازار مي داند. 
در اين بين، همچنان تک سهم ها از جمله در گروه 
دارويي و غذاي��ي براي معامله گ��ران خودنمايي 

مي کنند. 

موضوع ح�ذف چهار صفر از پ�ول ملي پس از 
اعام رسمي از سوي بانك مرکزي به مهم ترين 
موضوع مورد بح�ث اقتصاددانان تبديل شده 
است. روندي که برخي ب�ه دفاع از آن مشغول 
هستند و برخي ديگ�ر از کارشناسان، اجراي 
اين برنامه را در شرايط فعلي صحيح نمي دانند. 
نگاهي به تاريخ حذف صفر از پول ملي کش��ورها 
نش��ان مي ده��د که ح��ذف صف��ر از پ��ول ملي 
نخستين بار پس از پايان جنگ جهاني دوم و تورم 
تازنده آلمان  تجربه شد ک��ه چاپ مارك جديد را 
به دنبال داشت. پ��س از آن به وي��ژه از دهه 60 و 
70 ميادي به اين سو اين عم��ل بارها و بارها در 
کشورهاي مختلف که اکثراً کشورهايي بودند که 
پول ملي شان در اثر منازع��ات مختلف بي ارزش 
شده بود صورت گرفت که معم��واً تاثيرگذاري 
مثبتي نداشت. از اين رو کش��ورهايي که اقتصاد 
آنها از تورم باا رن��ج مي برد و ارزش پول ملي آنها  
در برابر کاا و ساير ارزهای خارجی در سراشيبی 
سقوط قرار گرفته بود، براي ساده تر شدن مبادات 
اقتصادي و بازرگاني و همچني��ن کاهش هزينه 
چاپ اسکناس اقدام به حذف صفريا صفرهايي از 

اسکناس ها کردند. 

  مرور نمونه هاي مشابه 
در همين حال مرور اتفاقات مشابهي که در سراسر 
دنيا در خص��وص حذف صفر از پ��ول ملي شکل 
گرفته، نشان مي دهد که تا زماني که يک اقتصاد 
پايدار در کشور شکل نگيرد، اين اقدام نتيجه قابل 

قبولي را به دنبال نخواهد داشت. 
به عنوان نمونه برزيل رکورددار حذف صفر از پول 
ملي خود است. به نحوي که از سال 1930 تاکنون 
طي شش مرحله 18 صفر از پول ملي برزيل حذف 
شده است و هشت بار نيز نام واحد پولي اين کشور 
تغيير پيدا کرده است. اين شش مرحله حذف صفر 
از پول ملي درست در شرايطي اتفاق مي افتاد که 
تورم اين کشور به بيش از 1500 درصد مي رسيد 
و عمًا حذف صفر توس��ط دولت هاي برزيل تنها 
براي پاك کردن صورت مسئله بود و پس از آن بار 
ديگر با رها شدن اقتصاد، تورم رشدي چشمگير 

را تجربه مي کرد. 
در ونزوئا هم همين اقدام صورت گرفت که هيچ 
فايده اي نداشت و امريکا ب��ا ادامه حمات ارزي 
عليه آنها بازهم با بره��م زدن نسبت پول ونزوئا 
با دار ت��ورم و نارضايتي را به اقتصاد اين کش��ور 

تزريق کرد. 

ونزوئا در چند سال گذشته چندين بار چند صفر 
را از پول خود حذف کرد، اما چون حاکي از هيچ 
استراتژي بنياديني در اقتصاد اين کشور در جنگ 

ارزي نبود، هيچ تأثيري نداشت. 
البته بعضي از کشورها در اين زمينه طي سال هاي 
اول اجراي آن موف��ق بودند و در جنگ هاي ارزي 
هم عملکرد بهت��ري داشتند. ترکي��ه يکي از آن  
کشورهاست که در سال 2005 شش صفر از پول 
خود را حذف کرد ک��ه در آن برهه جواب گرفت، 
اما چندي پيش ديديد که باري ديگر در تقابل با 
امريکا 30 درصد از ارزش پولش نابود شد و عمًا 

آن اقدام را خنثي کرد. 
دولت زيمبابوه در سال 2003 زماني که تورم اين 
کشور يکهزار درصد بود اقدام به حذف سه صفر از 
اسکناس هاي اين کشور کرد. با اين وجود دولت 
عمًا هيچگونه اقدامي در خصوص مهار تورم انجام 
نداده و صرفاً به وجهه رواني حذف صفرها اتکا کرد. 
بديهي آنکه اين کارکرد ب��ه زودي از ميان رفت و 
تورم تازنده سرانجام اقتصاد اين کشور را ويران کرد 
و دار زيمبابوه از هم پاشيد و هم اکنون دار امريکا 
به عنوان پول رسمي اين کشور استفاده مي شود. 

داده هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول 

حاکي از آن است که دست کم 50 کش��ور جهان 
تاکن��ون اقدام به ح��ذف صفر از پ��ول ملي خود 
کرده اند که در بسياري از اين کشورها نتايج موفق 
اقتصادي حاصل نشده و فقط براي اهداف رواني 

نسبت به تغيير نام واحد پول اقدام شده است. 
  حذف صفر يا عمليات رواني

سال 1386 ايده حذف صفر از پول ملي با دستور 
رئيس جمهور وقت، محمود احمدي ن ژاد در دستور 
کار قرار گرفت و پيش از اين نيز در سال 1372، 
بانک مرکزي مطالعاتي گسترده را در اين زمينه 
آغاز کرد، ولي در ه��ر دو مقطع اين کار نيمه تمام 
ماند و اين ميراث حاا ب��ه دولت دوازدهم رسيده 

است. 
ح��ال در اين ميان آنچ��ه مهم به نظ��ر مي رسد، 
اندازه قدرت اين رويداد در کاهش نرخ تورم است. 
واقعيت آن است که کاهش تع��داد چهار صفر از 
پول ملي در واقع بيشتر از آنکه رويدادي بنيادي 
براي کنترل شرايط رکود تورمي باشد، رويدادي 
با جهت گيري رواني ب��وده و در متغيرهاي کان 
اقتصادی عمًا هيچ اتفاقي روي نمي دهد؛ چراکه 
تورم در واقع با توجه به تعاريف قديم افزايش حجم 
پول و ب��ا تعاريف جديد، افزاي��ش سطح عمومي 
قيمت هاس��ت و وقتي ک��ه حجم پ��ول افزايش 
مي يابد در واقع ت��ورم رخ داده اس��ت، اما اثرات 
آن با وقفه اي نامعلوم آشکار خواهد شد؛ بنابراين 
اتخاذ سياست هايي همچون تاش براي کنترل 
قيمت  کااهايي مثل بنزين و اتخاذ سياست هايي 
همچون کاهش تعداد صفر پول ملي، جلوگيري 
از تورم نيست، بلکه در واق��ع جلوگيري از آشکار 
شدن تورم است و تنها مي توان از آن به عنوان يک 
تغيير ظاهري ياد کرد تا يک تغيير بنيادي و عملي، 

جهت کنترل شرايط تورمي. 
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اثرصرفًاروانیحذفصفرها
اس�ت ک�ه  واقعي�ت آن 
کاهش تع�داد چه�ار صفر 
از پول مل�ي در واقع بيشتر 
از آنک�ه روي�دادي بنيادي 
براي کنت�رل شرايط رکود 
تورم�ي باشد، روي�دادي با 
جهت گيري رواني بوده و در 
متغيرهاي ک�ان اقتصادی 
عم�ًا هي�چ اتفاق�ي روي 
نمي دهد؛ چراک�ه تورم در 
واق�ع ب�ا توجه ب�ه تعاريف 
قديم افزاي�ش حجم پول و 
با تعاريف جدي�د، افزايش 
سطح عمومي قيمت هاست

گزارش تحليلي »جوان« از اثرات حذف صفر از پول ملي جعفر تكبيري
  گزارش  یک

تقويت 1۰۴۷ واحدي شاخص کل بورس
  تحرک بورس بازها در گروه پاايشي  و فلزات

تأثير سفته بازي بر نرخ ارز كمتر شده است
معاون ارزي اسبق بانك مرکزي:

   گزارش 2

   ارز

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386اميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

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

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافواد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

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

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوات پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوادخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

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

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

كاهشنرخبيكاري۱۶استان
ن�رخ بيک�اري 1۶ است�ان در پايي�ز امس�ال نسب�ت به پايي�ز سال 
گذشت�ه کاه�ش و ن�رخ بيک�اري 1۵ است�ان ني�ز افزاي�ش ياف�ت؛ 
همچني�ن ن�رخ بيکاري ش�ش است�ان تك رقم�ي و دورقم�ي شد. 
به گزارش مهر، بررسي نرخ بيکاري 31 استان کش��ور نشان مي دهد، نرخ 
بيکاري 16 استان کش��ور در پايان پاييز امسال نسبت به فصل پاييز سال 
گذشته کاهش داشته است؛ همچنين نرخ بيکاري 15 استان کشور با رشد 
مواجه بوده است.  بر اين اساس، نرخ بيکاري 16 استان  آذربايجان غربي، 
اردبيل، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، زنجان، سمنان، 
فارس، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گيان، مازندران، مرکزي، همدان و يزد 
کاهش داشته است.  همچنين نرخ بيکاري 15 استان آذربايجان شرقي، 
اصفهان، البرز، ايام، تهران، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان، 
سيست��ان و بلوچستان، قزوين، ق��م، کردستان، کهگيلوي��ه و بويراحمد، 
لرستان و هرمزگان با رشد روبه رو بوده است.  نتايج نرخ بيکاري استان ها 
نشان مي دهد، استان کرمانشاه همچنان با دارا بودن نرخ 18/2 درصدي 
بيکاري، داراي بيش��ترين جمعيت بيکار در بين استان هاي کشور است؛ 
البته نرخ بيکاري اين استان نسبت ب��ه پاييز سال گذشته حدود 7 درصد 
)6/9درصد( کاهش داشته است.  استان سمنان نيز با نرخ بيکاري 6/6درصد 

داراي کمترين نرخ بيکاري در بين 31 استان کشور است. 

گرانیارززیرسربانکهاست
عضو کميسي�ون اقتصادي مجل�س معتقد است که عام�ل اصلي در 
گراني قيمت ارز بانك ها هستند و دولت نيز بايد نظارت ازم بر بانك ها 
داشته باشد تا از سوداگري توسط بانك ها و صرافي ها جلوگيري شود. 
به گزارش خانه ملت، شهاب نادري با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ماه هاي 
اخير گفت: در بحث ارز اعتقاد بر اين است که دار بايد روند نزولي خود را 
ادامه دهد، البته بانک مرکزي و دولت گاهي در اين حوزه کم کاري مي کنند 
که اين کم کاري ها بايد جبران شود.  عض��و کميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسامي اف��زود: بانک مرکزي اگر اعام نمي ک��رد که ارز خانگي و 
ارزهاي دست مردم را با قيمت 10 هزار و 500 تومان خريداري مي کند اين 
احتمال وجود داشت که قيمت ارز تا 7 هزار تومان کاهش يافته و در همين 
نقطه ثابت بماند.  وي با بيان اينکه در آينده که موضوع تعطيات نوروزي 
مطرح مي شود، بعيد است که قيمت ارز با مديريت دولت روند افزايشي يابد، 
ادامه داد: اين موضوع که برخي القا مي کنند در ماه هاي پاياني سال قيمت 
ارز افزايش مي يابد، شايعه اي بيش نيست که توس��ط سوداگران بازار ارز 
مطرح مي شود تا از اين موضوع سوءاستفاده کنند.  نماينده مردم اورامانات 
در مجلس شوراي اسامي اظهار داش��ت: عامل اصلي در گراني قيمت ارز 
بانک ها هستند و دولت نيز بايد نظارت ازم را بر بانک ها داشته باشد تا از 

سوداگري توسط بانک ها و صرافي ها جلوگيري شود. 
 

هدررفتمنابعباوارداتاستيکبيكيفيت
عض�و کميسيون عم�ران مجلس با بي�ان اينکه به دلي�ل بي توجهي 
ب�ه کيفي�ت کااه�اي واردات�ي منابع مال�ي کش�ور هدر م�ي رود، 
گف�ت: استيك هاي واردات�ي بايد گواه�ي کيفيت ضمان�ت داشته 
باشن�د تا در ص�ورت ب�روز مشک�ل ب�ه واردکنن�ده مراجع�ه کرد. 
به گزارش خانه ملت، مجيد کيان پور درباره ترخيص استيک غيراستاندارد 
از گمرك گفت: نظارت بر کيفيت کااهاي وارداتي از جمله وظايف سازمان 
استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت؛ بنابراين بايد با بررسي 
دقيق از واردات استيک بي کيفيت به کشور جلوگيري شود.  نماينده مردم 
درود و ازنا در مجلس شوراي اسامي درباره برخي شائبه ها مبني بر اينکه 
اعتبارات تخصيص يافته براي خريد استيک به درستي هدايت نش��ده، 
بنابراين اين اعتبارات صرف خريد استيک بي کيفيت از کشورهايي مانند 
چين شده است، گفت: هدر رفتن پول و اعتبارات کشور به دليل بي توجهي 
به کيفيت کااهاي وارداتي گناهي نابخش��ودني اس��ت. ثبت سفارش و 
واردات استيک سابق��ه طواني دارد؛ بنابراين نمي ت��وان توجيهي براي 
اين نقصان مطرح کرد. اطاعات دقيق��ي و جامعي درباره ميزان استيک 
وارداتي، مبادي ورودي، شرکت ه��اي واردکننده، نوع استيک و... وجود 
دارد که مي توان براساس آن حت��ي کيفيت استيک ها را پس از ترخيص 
از گمرك ني��ز پيگيري کرد.  وي ب��ا تأکيد بر اينکه توجه ب��ه تاريخ توليد 
استيک معياري ضروري براي واردات است، بيان کرد: تاجر و واردکننده 
استيک بايد کيفيت تايرهاي وارداتي را تضمين کند. در حال حاضر برخي 
استيک هاي وارداتي را بدون آزمايش وارد بازار مي کنند؛ اين در حاليست 
که بايد تمام ارزيابي ها و بررسي هاي ازم روي کااي وارداتي انجام گيرد تا 

کااي باکيفيت وارد کشور شود. 

شركتسوخو:فروشهواپيمابهایران
هنوزمنتفينشدهاست

شرکت سوخوي روسيه در مورد ف�روش هواپيماهاي اين شرکت 
به ايران اعام کرد: »  زود است به خاطر ع�دم دريافت هواپيماها 
توسط ايران تأسف بخوري�م. ما هنوز پاسخي از ط�رف امريکا در 
مورد تأييد اين قرارداد درياف�ت نکرده ايم، چه مثبت چه منفي «. 
به گ��زارش راشات��ودي، در حالي که گفت��ه مي شود ته��ران احتمااً 
سوپر جت هاي سوخوي روسيه را براي تقويت ناوگان هوايي به خاطر 
محدوديت هاي تجاري امريکا دريافت نمي کند، شرکت سوخو  اعام 
کرد: » زود است به خاطر عدم درياف��ت هواپيماها توسط ايران تاسف 
بخوريم. ما هنوز پاسخي از ط��رف امريکا در مورد تأيي��د اين قرارداد 
دريافت نکرده ايم، چه مثب��ت چه منفي «.  اي��ن توليد کننده روسي 
قبًا قول داده بود تعداد قطعات امريکايي اين هواپيماها را کم کند. در 
مارس 2018 الکساندر رابتس��وف، رئيس هواپيمايي سوخو  گفت که 
اين شرکت سعي مي کند توليد کنندگان خارجي و داخلي براي ساخت 

قطعات سوپر جت هاي جديد سوخو  پيدا کند. 

استراتژياوپکهمچنانجوابميدهد
با توجه به افت شديد قيمت نف�ت در اواخر سال ميادي گذشته، 
استراتژي اوپك براي تثبيت بازار ممکن است شکست خورده به نظر 
برسد، اما تا جايي که مربوط به درآمد نفتي است همچنان برنده است. 
به گزارش بلومبرگ، قيمت نفت در بازار لندن به همان محدوده 50 تا 
60 دار در هر بشکه سقوط کرده که در زمان آغاز کاهش توليد اوپک 
در اوايل سال 2017 قرار داشت، زيرا توليد بااتر نفت در امريکا و کندي 
رشد تقاضا، به تاش هاي اوپک ضربه زده است. قيمت فعلي نفت پايين 
سطح قيمتي است که اکثر اعضاي اوپک براي توازن بودجه دولتي به 
آن نياز دارند.  اما اگرچه افت شديد قيمت نفت، نشانه هشداردهنده اي 
براي کشورهاي صادرکننده نفت اوپک است، اما استراتژي محدوديت 
عرضه، همچنان درآمدهاي نفتي بااتري را براي اقتصادهاي صادرات 
محور آنها به ارمغ��ان آورده است.  طبق محاسب��ات بلومبرگ، ارزش 
اسمي توليد نفت اوپک بر مبناي ميانگين قيمت سبد نفتي اوپک، سال 
ميادي گذشته 33 درصد رشد کرد و به 826 ميليارد دار رسيد، زيرا 
کاهش عرضه از سوي اوپک و متحدانش، ميانگين قيمت نفت را بااتر 
برد. درآمد واقعي بر مبناي حجم نفتي ک��ه صادر شده است، مطمئناً 
کمتر خواهد بود.  اگر افت قيمت نفت استمرار پيدا کند، اوپک ممکن 
است اين استراتژي را با جديت بيشتري دنبال کرده و به کاهش توليد 
بااتري تن دهد. ي��ا ممکن است به فکر اين بيفتد ک��ه اين بار رويکرد 
متفاوتي را در پيش بگيرد و مثًا مانند فاصله سال 2015 تا 2016، به 

استراتژي توليد با حداکثر ظرفيت متوسل شود. 

مع�اون ارزي اسب�ق بان�ك مرکزي ب�ا بي�ان اينک�ه تأثير 
سفته بازي  روي ارز کمتر شده است، گفت: شرايط تحريمي 
از گذشته بدتر نشده است به اين دليل که مجامع بين المللي 
حمايتي از تشدي�د تحريم ها علي�ه ايران انج�ام نداده اند. 
به گزارش تسنيم، سيدکمال سيدعلي با تأکيد بر اينکه نرخ ارز 
به عنوان عامل��ي که مي تواند قيمت تمام  شده ک��اا و خدمات را 
کاهش يا افزايش دهد، گفت: با رونق توليد، نرخ رشد اقتصادي 

مي تواند در ادامه سال بهبود يابد. 
سيدعلي درب��اره تأثير ثبات ن��رخ ارز در رش��د اقتصادي گفت: 
هيجان هاي بازار ارزي کاهش يافت��ه و تأثير سفته بازي  روي ارز 
کمتر شده است. همچنين شرايط تحريمي از گذشته بدتر نيست 
به اين دليل که مجامع بين المللي حمايتي از تشديد تحريم ها عليه 

ايران انجام نداده اند و اين احتمال که نرخ رشد اقتصادي کشور در 
ادامه سال روند مطلوب تري داشته باشد، قوت گرفته است. 

وي افزود: برخي بر اين عقيده اند که افزايش نرخ ارز عامل ايجاد 
تورم بوده، درحالي ک��ه نقدينگي مهم ترين عامل��ي است که به 

نوسان هاي شديد نرخ ارز دامن زد. 
سيدعلي با بيان اينکه حجم نقدينگي و تورم تقاضايي را در بخش 
ارزي کش��ور ايجاد کرد که نوسان هاي شديد آن بر قيمت کاا و 
خدمات تأثيرگذار شده ، گفت: ن��رخ ارز تابعي از حجم نقدينگي 
عظيمي است که در اقتصاد ايران مسير توليد و فعاليت هاي مولد 
اقتصادي را پيدا نمي کند و به ناچار تقاضايي را در بازارهاي کاايي 

ديگر از جمله ارز پيدا مي کند. 
معاون ارزي اسبق بانک مرکزي عنوان کرد: نرخ ارز بر نرخ تورم 

توليد و قيمت تمام  شده کاا تأثيرگ��ذار بوده و طبيعي است که 
افزايش و جهش نرخ ارز مي تواند بر نرخ کاا و خدمات، واردات و 
صادرات کاا مؤثر باشد. صرف افزايش نرخ ارز باعث تورم نخواهد 

شد. تورم زائيده افزايش نقدينگي و حجم پول در اقتصاد است. 
وي با بيان اينکه افزايش رشد اقتصادي مي تواند منجر به عرضه 
کاا، ايجاد اشتغال و رفع بيکاري شود، اظهار داشت: يکي از دايل 

کاهش نرخ رشد اقتصادي موضوعات متأثر از تحريم است. 
سيدعلي گفت: نقش سيستم بانکي در تولي��د ناخالص داخلي 
به دليل تحريم کاه��ش يافته به اين دليل ک��ه خدمات سيستم 
بانکي، کارمزده��ا و درآمد اين سيست��م از معامات بين المللي 
کاهش يافت و بيشتر مبادات از طريق صرافي ها در حال انجام 

است. 



 جام ملت ها آسيا براي 
 سعید احمدیان

    گزارش
تيم ه�اي ب�زرگ به 
سختي پيش مي رود. 
پس از شکست استراليا مقابل اردن، ديروز چين 
با خوش شانسي قرقيزستان را برد و کره جنوبي 
هم به سختي توانس�ت از سد فيليپين بگذرد. 
جام ملت ها آس��يا از همان روزهاي اول با هيجان 
آغاز ش��د تا هواداران فوتبال در قاره کهن ش��اهد 
مس��ابقات جذاب و البت��ه غيرقاب��ل پيش بيني 
باشند، طوري که ديگر کمتر تيم بزرگ و نامداري 
اس��ت که بخواهد خودش را در اين مس��ابقات از 
پيش برنده بداند. در چنين ش��رايطي سومين روز 
جام ملت ه��ا ديروز برگزار ش��د تا اين مس��ابقات 
روز به روز که مي گذرد داغ تر از قبل دنبال ش��ود. 

   استراليا برگرد به استراليا
 ترکش هاي شکست هاي غيرمنتظره استراليا و البته 
تايلند ادامه دارد، به خصوص هواداران کانگوروها 
هنوز که هنوز است، باورشان نمي شود که مقابل تيم 
گمنامي مانند اردن شکست خورده اند. استراليايي ها 
در فضاي مجازي نقدهاي تندي را نسبت به بازيکنان 
و تيم ملي اين کشور وارد کرده اند. برخي کاربران 
نوشته اند استراليا با بازيکناني که از بوندس ليگا و 
ليگ برتر انگلستان آمده اند، به جام ملت هاي آسيا 
رفته و در نهايت برابر تيم کم ستاره اردن شکست 

خورده است. بريزبان تايم ديگر رسانه استراليايي 
هم نوشته است: »تيم 109 رنکينگ فوتبال جهان 
توانست قهرمان آسيا را به راحتي شکست دهد.«  
در سوي ديگر شکست 4 بر يک تايلندي ها مقابل 
هند هم از اولين قرباني جام رونمايي کرد. تايلندي ها 
که باورشان نمي شد مقابل هند با چنين نتيجه اي 
شکست بخورند، پس از پايان بازي حکم اخراج يلوان 

راجواچ، سرمربي شان را صادر کردند. 
سومات پومپامونگ، رئيس فدراسيون تايلند درباره 
برکناري سرمربي تيم ملي اين کشور تنها پس از يک 
باخت اينطور توضيح داد: »اين سبک بازي تيمي 
نبود که نه تنها فدراسيون، بلکه مردم تايلند آن را 
حمايت مي کردند، به همين دليل من پايان همکاري 

با ميلوان راجواچ را اعام مي کنم.«
   تساوي جنگ زده ها

 C  مصاف يک شنبه شب سوريه و فلسطين در گروه
از آن مسابقاتي بود که با توجه به شرايط دو کشور 
حساسيت ويژه اي داشت. مسابقه اي که در نهايت 
با تساوي بدون گل به پايان رسيد تا فلسطيني ها 
اولين امتياز خود در رقابت هاي جام ملت هاي آسيا 
را به دست آورند. تساوي سوريه مقابل فلسطين در 
شرايطي بود که کمتر کسي فکر مي کرد سوريه با 
خط حمله ويرانگر خود متشکل از عمر السوما و عمر 
الخريبين برابر فلسطين به سد محکمي بخورد و دو 

امتياز ارزشمند را از دست بدهد، اما اين اتفاق رخ داد 
تا سوري ها با وجود 10 نفره شدن حريف از رسيدن 
به گل و برتري باز بمانند.  تس��اوي براي سوري ها 
سنگين بود و برند اشتانگه، سرمربي آلماني سوريه 
مساوي مقابل فلسطين را مانند شکست دانست: 
»تس��اوي برابر فلس��طين برايمان باخت است. ما 
بيشتر از فلسسطين بابت اين تساوي نااميد هستيم. 
هر کاري که از دستمان ساخته بود، انجام داديم اما 
ماشين هاي گلزني مان در امر گلزني موفق نبودند.«

    چين با برد شروع کرد
در اولين بازي ديروز جام ملت ها، از بازي هاي گروه  
C چين و قرقيزستان به مصاف هم رفتند، مسابقه اي 
که با وجود عقب افتادن چين در نهايت با پيروزي 
اين تيم به پايان رسيد تا شگفتي ديگري خلق نشود. 
در اين مصاف تيم چين که توس��ط مارچلو ليپي، 
سرمربي مطرح ايتاليايي اداره مي شود، در نيمه اول 
مغلوب گل دقيقه 41 اسرائيلف، بازيکن قرقيزستان 
شد اما در نيمه دوم با گل به خودي دروازه بان قرقيز 
و يو دابائو، چينی ها در پايان 2 بر يک پيروز شدند  و 

کارشان را در جام ملت ها با برد آغاز کنند. 
   کره هم به سختي برد

در ادامه بازي هاي جام ملت ها و بازي هاي گروه 
C، کره جنوبي و فيليپين به مصاف هم رفتند. در 
نيمه اول کره جنوبي به رغم حمات متعدد روي 

دروازه  رقيب   به گل نرس��يد و بازي با تس��اوي 
بدون گل به پايان رس��يد. نيم��ه دوم کره  ای  ها 
براي زدن گل برتري وارد زمين بازي شدند و در 
دقيقه 67 هوانگ موفق شد گل برتري تيمش را 
به ثمر برس��اند تا در نهايت کره اولين بازي خود 
در جام ملت هاي آس��يا را با پيروزي يک بر صفر 

پشت سر بگذارد. 
   برنامه بازي هاي امروز

رقابت هاي جام ملت ها، امروز با برگزاري دو بازي 
از گروه ه��اي  C و E پيگيري مي ش��ود. در اولين 
مسابقه امروز از س��اعت 17 در مسابقه اي از گروه  
D، ويتنام و ع��راق دو تيم همگروه کش��ورمان به 
مصاف ه��م مي روند، رقابتي ک��ه عراقي ها به نظر 
مي رسد شانس بيش��تري براي پيروزي خواهند 
داش��ت. کاتانچ، س��رمربي کروات تيم ملي عراق 
هم ديروز گفت ه��دف تيمش در اي��ن رقابت ها، 
تکرار قهرماني اين تيم در س��ال 2007 است. در 
ديگر مسابقه امروز از س��اعت 19:30 از بازي هاي 
گروه  E، تيم هاي عربس��تان و کره ش��مالي با هم 
بازي مي کنند، عربس��تان پس از چند سال دوران 
افت، دوباره در حال بازگشت به روزهاي اوج است، 
هرچند به نظر نمي رسد در امارات، سعودي ها در 
مراحل بااتر برابر ساير مدعيان حرف زيادي براي 

گفتن داشته باشند. 

شعارهاي زيبا و ديگر هيچ!
س��المرگ تختي، پهلوان نامي و فراموش نشدني کش��تي ايران بار ديگر 
آقايان مدير و مس��ئول را به ياد اهميت اخاق مداري و منش پهلواني در 
ورزش انداخته، به طوري که طبق عادت هر ساله، آقايان سخنراني هاي غرا 
و دلنشيني را در رابطه با مرام تختي و لزوم رفتن راه او در ورزش ارائه دادند. 
سخنراني هاي دلفريبي که مدينه فاضله را به تصوير مي کشد و بدون شک 
مي تواند مشکات اساسي ورزش را از بيخ و بن حل کند اگر تنها يک متن 
سخنراني زيبا نباشد که بعد از قرائت شدن ديگر کارايي ندارد و به گوشه اي 

نامعلوم افکنده  مي شود!
تک تک حرف هايي که از زبان مسئوان ورزش در سالمرگ پهلوان تختي 
شنيده مي شود، عين واقعيت است. چه آنجا که صالحي اميري، رئيس کميته 
ملي المپيک مي گويد نسل ما مديون تختي است، اما جامعه امروز پهلوان پرور 
نيست و چه آنجا که يزداني خرم رئيس اسبق فدراسيون هاي واليبال و کشتي 
تأکيد مي کند که اگر مسئوان به روش تختي عمل کنند، مشکات حل 
مي شود. اين نمونه اي از حرف هاي قابل استناد آقايان بر مزار مرحوم تختي 

است که نه مي توان آن را رد و نه   انکار کرد. 
حرف ها واقعيت محض است. واقعيتي انکارناپذير که البته تنها به عنوان شعار 
از آنها استفاده مي شود! سخنراني ها و مصاحبه هاي آقايان نشان مي دهد که 
از لزوم و اهميت اخاق م��داري در ورزش آگاهي دارند و به جاي خالي آن 
اعتراف مي کنند، اما مثل هميشه برنامه و همتي ندارند براي گام برداشتن در 
اين مسير و عملي کردن حرف هاي زيبايي که خط به خط آن را سال هاست 
که از زبان آقايان مدير و مسئول بر مزار پهلوان نامي ايران مي شنويم.  رئيس 
کميته ملي المپيک به صراحت مي گويد جامعه امروز پهلوان پرور نيست، اما 
اين را نمي گويد که چه کسي قرار است در راستاي پهلوان پروري جامعه گام 
بردارد. بدون شک خود صالحي اميري به عنوان رئيس يکي از نهادهاي مهم 
ورزشي کشور بايد نقشي پررنگ در پهلوان پروري جامعه ورزش داشته باشد، 
اما آيا واقعيت به اين شکل است و او در اين زمينه گامي قابل قبول برداشته که 

امروز اين مسئله ناگوار را نقد مي کند و به چالش مي کشد؟!
حرف زدن کار ساده اي اس��ت و دادن شعارهاي قشنگ ساده تر. ورزش اما 
به ش��عار نه که به عمل نياز دارد. بله، حق با يزادني خرم است و بدون شک 
اگر مسئوان به روش تختي عمل کنند، مشکات حل مي شود. حرف او را 
تک تک آقايان مدير و مسئول نيز تأييد مي کنند، اما آيا آنها به روش تختي 
عمل مي کنند؟ آيا آقايان به حرف هاي قشنگي که به زبان مي آورند عمل 

مي کنند؟ 
در اکثر مواقع نگاه ها به سمت ورزشکاران مي چرخد و آنها مقصران اصلي و 
رده اول بي اخاقي ها در ورزش هستند. شايد چون بي اخاقي هاي آنها که 
عموماً درگيري هاي فيزيکي در زمين بازي است به چشم مي آيد، اما تربيت 
کردن ورزشکاران و قرار دادنشان در مسير درست و ياد دادن مرام پهلواني 

به آنها کار کيست؟
 جامعه ورزش به يک مدرسه يا دانشگاه مي ماند که وظيفه تعليم و تربيت 
ورزشکاراني را دارد که چون دانشجو وارد آن مي شوند، آيا بي اخاقي هاي 
ورزشکاران که همواره بيش از مديران به چشم مي آيد ناشي از تعليم و تربيت 
نادرست همين مديران نيست که امروز از اهميت و لزوم رفتن به راه تختي 
مي گويند؟ برش��مردن بزرگي ها و پهلواني هاي مرحوم تختي کار چندان 
سختي نيست، اما آيا رفتن به راه او نيز به همان سادگي است؟ آيا آنها که 
امروز با غبطه بر مزار پهلوان کشتي ايران از کمرنگ شدن مرام پهلواني و 
جوانمردي سخن مي گويند، خود بر اصول مردانگي و پهلواني تختي پايبند 
هستند يا تنها به دنبال گرفتن ژست هاي تأثيرگذار براي لنز دوربين هاي 
عکاسان و س��خنراني هاي غرا براي قرار گرفتن در سرخط خبرهاست که 
اينگونه با صدايي رسا از بزرگي هاي تختي مي گويند و حسرت جاي خالي 
مرام پهلواني او را در ورزش امروز مي خورند! اي کاش آنها که به رسم هر ساله 
دورهمي هاي پرطمطراقي در ابن بابويه دارند، اندکي به آن متن هاي قابل 
اتکا و استخوان دار خود پايبند بودند تا امروز با حسرت و تأسف شاهد رشد 

روزافزون بي اخاقي ها و جاي خالي امثال تختي ها در ورزش نبوديم!

دنيا حيدري

کره يکی زد تا شگفتی کامل نشود!
ادامه روزهای سخت تيم های مدعی در جام ملت ها

از باخت به سوسيداد تا فاصله 10 امتيازي با بارسا 
کهکشان بحراني تر از هميشه 

شکست در برنابئو، پيروزي بارسلونا و بيشتر شدن فاصله با صدر جدول همان 
اتفاقاتي اس��ت که يک بار ديگر هواداران رئال مادريد را نگران کرده است. با 
اينکه انتظار مي رفت با آمدن سواري و به دس��ت آوردن چند برد متوالي، 
کهکشاني ها به اين زودي ها رنگ بحران را نبينند، اما باخت خانگي به رئال 
سوسيداد يک بار ديگر زنگ خطر را در باشگاه رئال به صدا درآورد. مادريدي ها 

هنوز در سال جديد ميادي طعم پيروزي را نچشيده اند. 
   حمله به داور

بعد از قهرماني آس��ان مادريدي ها در جام باشگاه هاي جهان، توقف مقابل 
ويارئال نويد روزهاي سخت را به تيم س��واري داد. با شکست 2 بر صفر به 
سوس��يداد پيش بيني منتقدان رئال به واقعيت تبديل شد و حاا رئال 30 
امتيازي پنجم جدول اس��ت و 10 امتياز ناقابل با بارسلونا فاصله دارد. البته 
در اين بازي يک پنالتي براي رئالي ها گرفته نش��د و بازيکنان اين تيم تمام 
تاششان را به کارگرفتند تا همه تقصيرها را به گردن داور بيندازند. رئالي ها به 
اخراج واسکز و همين طور عدم اعام پنالتي روي وينيسيوس به شدت اعتراض 
کردند و مدعي بودند در صورت داوري منصفانه مي توانستند از شکست فرار 
کنند. استقبال کم هواداران و شعارهاي انتقادآميز از عملکرد تيم شدت بحران 
در برنابئو را نشان مي دهد. کاپيتان راموس با لحني تند عليه داور بازي صحبت 
کرد و گفت: »داور در اين بازي نقش مهمي در نتيجه داشت. من هميشه از 
سيس��تم  VAR دفاع کرده ام، ولي اين سيستم بايد ارتقا يابد، چون چيزي 
که در اين بازي شاهدش بوديم، يک رسوايي بود. داور مي توانست پنالتي را 
اعام کند و بعد  VAR را بررسي کند. بارها پيش آمده که ما بازيکنان به خاطر 
رفتارمان در زمين مجازات ش��ده ايم. کميته داوران بايد از همين روش در 

خصوص داورهايي که دچار چنين رسوايي هايي مي شوند، استفاده کند.«
   درک مان نمي کنند!

سانتياگو س��واري همانطور که انتظار مي رفت همسو با شاگردانش نقش 
داوري را در باخت تيمش مؤثر خواند. سرمربي رئال که اين روزها با انتقادهاي 
زياد روبه رو است، سقوط اين تيم به رده پنجم را اينگونه توجيه کرد: »سه 
امتياز را از دست داديم و مي توانستيم فاصله مان را با تيم هاي بااي جدول 
کمتر کنيم. فوتبال وابسته به گل است و ما نتوانستيم دروازه  حريف را باز کنيم. 
سپس آن اتفاق افتاد )خطاي دروازه بان سوسيداد روي وينيسيوس در محوطه 
جريمه( و هيچ کس نفهميد چرا داور اين صحنه را پنالتي  اعام نکرد. درباره 
داوري صحبت نمي کنم. بعضي از صحنه ها کاماً آشکار هستند و  فکر مي کنم  
VAR براي چنين لحظاتي است. با اين حال اگر قطعيتي وجود نداشته باشد، 

داوران از اين فناوري کمک مي گيرند. ما انسان هستيم و خطا مي کنيم، اما 
گاهي اوقات اين خطا به اين خاطر است که خوب موضوع را بررسي نمي کنيم. 
اگر کسي فرصت بازبيني داشته باشد و اين کار را انجام ندهد، درک آن سخت 
است.« گرت بيل، مهاجم مصدوم رئال که از روي سکو بازي را تماشا مي کرد، 
10 دقيقه زودتر از پايان بازي استاديوم را ترک کرد تا معلوم شود سواري نيز 

در مهار ستاره هاي کهکشاني موفق نبوده است. 
   به نفع بارسا

اين بهترين موقعيت بود تا آبي و اناري ها با يک برد فاصله خود را با ساير 
رقبايشان در اليگا افزايش دهند. همين اتفاق نيز رخ داد تا تيم والورده 
2بر يک ختافه را شکست دهد و با 40 امتياز جايگاهش در صدر جدول را 
مستحکم تر کند. ليونل مسي همانند 15 سال گذشته اولين گل بارسا در 
سال جديد را به ثمر رساند. اعجوبه آرژانتيني حاا 16 گله شده است. او 
هم صدرنشين جدول گلزنان اليگاست و هم شانس زيادي براي کسب 
توپ طاي اروپا دارد. ضمن اينکه س��وارز ب��ا زدن گل دوم هم برد را به 
بارسا هديه داد و هم تعداد گل هايش در اين فصل را به عدد 12 رساند. 

ارنستو والورده، سرمربي بارسا با اشاره به موفقيت تيمش گفت: »بازي 
سختي بود. ما از قبل مي دانستيم که بازي سختي در پيش داريم، ولي در 
مقابل چالش اين بازي ايستادگي کرديم و توانستيم سه امتياز مهمي را 
که به آن نياز داشتيم، به دست آوريم. حفظ تمرکز تيم در اين بازي براي 
ما اهميتي کليدي داشت. ختافه حريف قوي اي بود و ما را به شدت تحت 
فشار قرار داد. ختافه چه براي بارس��ا و چه براي هر تيم ديگري، حريف 
راحتي نيس��ت. من به نتايج تيم هاي ديگر خيلي فکر نمي کنم، بلکه به 
بازي هايي که در ادامه بايد انجام بدهيم، فکر مي کنم، اما يادمان باش��د 
که تيم هاي ديگر، به خصوص تيم هاي مادريدي را هيچ وقت نمي توان 

دست کم گرفت.« 

شيوا نوروزي

چاره انديشي کانگوروها 
براي فرار از تحقير دوباره

 شکس��ت اس��تراليا مقابل اردن شگفتي 
بزرگي ب��راي ج��ام ملت هاي آس��يا بود. 
اين نتيجه ش��روع بدي ب��راي  کانگوروها 
محس��وب مي ش��ود و حاا گراهام آرنولد 
براي بازگرداندن تيمش به ش��رايط عادي 
کار دشواري در پيش دارد. در روزي که يک 
پنالتي استراليا سوخت شد، اين تيم هيچ 
شباهتي به يک تيم مدعي نداشت. جالب 
اينکه مداف��ع عنوان قهرمان��ي 80 درصد 
مالکيت ت��وپ را در اختيار داش��ت، اما باز 
هم نتوانس��ت عملکردي در حد و اندازه هاي اعتبار خود داشته باشد. به 
نظر مي رسد رويارويي با اردن تمام برنامه هاي کانگوروها را به هم ريخت. 
اردني ها که پنجمين حضورشان در جام ملت ها را تجربه مي کنند، آنقدر 
از کسب اولين پيروزي در اولين گام خوشحال بودند که گويي در همين 
ابتداي راه جام قهرماني را بااي سر برده اند. واقعيت اين است که يکي از 
مدعيان جام در مواجهه با حريف درجه چندم خود راه به جايي نبرد، آن 
هم حريفي که فقط در زمين خود دفاع مي کرد و توانايي خلق موقعيت را 
نداشت. اصواً در چنين موقعيت هايي تيم مقابل بايد با پاس هاي سريع دفاع 
حريف را به هم بريزد و با عبور از سد بازيکنان پرتعداد در محوطه جريمه به 
گل دست پيدا کند، اما خبري از اين تاکتيک هم در تيم آرنولد نبود. حاا 
سرمربي استراليا بايد براي حل اين مشکات تا پيش از رويارويي با فلسطين 
چاره اي بينديشد. اين دومين باري است که مدافع عنوان قهرماني در اولين 
ديدار شکست مي خورد. با توجه به پيروزي پرگل هند مقابل تايلند و توقف 
امارات ميزبان برابر بحرين، مي توان مدعي شد که فاصله تيم هاي آسيايي 
با يکديگر رو به کاهش است.  کانگوروها بايد خيلي زود خود را جمع و جور 
کنند. آنها روز جمعه با تيمي بازي دارند که بازيکناني از سراسر جهان از 
جمله آرژانتين، شيلي، اس��لوني و امريکا را در ترکيب خود دارد. احتمااً 
فلسطين نيز همانند اردن با تمام وجود به جنگ استراليا مي رود. بدون 
شک هواداران استراليايي اصاً دوست ندارند تيم شان به اين زودي و پس از 

تحقير مقابل تيم هاي عربي دست خالي به خانه بازگردد. 

 فغاني   ژاپن و ترکمنستان را  سوت مي زند
عليرضا فغاني، نماينده داوري ايران در جام ملت هاي آسيا، ديدار ژاپن و 
ترکمنستان را قضاوت مي کند. در ادامه دور نخست جام ملت هاي آسيا 
دو تيم ژاپن و ترکمنستان در گروهF ، چهارشنبه ساعت 14:30 به مصاف 
هم مي روند که در همين راستا کنفدراسيون فوتبال آسيا، عليرضا فغاني 
و تيمش را براي قضاوت در اين ديدار انتخاب کرد تا نماينده داوري ايران 

در جام ملت هاي آسيا، نخستين قضاوتش را انجام دهد. 
 

مراسم سالگرد 
ش��ت  گذ ر د
ن  جهان پهلوا
تختي صبح ديروز در ابن بابويه تهران برگزار شد. 
مراسمي که مطابق 50 سال گذشته با استقبال 
پرش��ور مردم، عاقه مندان به کش��تي، جامعه 
کشتي، پيشکسوتان و مسئوان بلندپايه ورزش 

کشور روبه رو شد.
در پنجاه و يکمين س��الروز درگذش��ت تختي، 
مسئوان ورزش کشور و چهره هاي آشنا باز هم 
از نقش پهلواني و اخاق مداري در ماندگار شدن 
اين چهره محب��وب گفتند و به نقص��ان اين دو 

فاکتور مهم در جامعه امروز اشاره کردند.
س��يدرضا صالحي اميري، رئي��س کميته ملي 

المپيک در اين مراسم در س��خناني با اشاره به 
روحيه خضوع و خشوع تختي در مواجهه با مردم 
گفت: »پهلوان کسي است که دائماً با ضعيف ترين 
اقشار جامعه در ارتباط باشد. يکي از خصوصيات 
مهم تختي معرفت جويي به جاي منفعت جويي 

بود. امروز ما در دنياي ب��دي زندگي مي کنيم و 
عده اي دست در جيب مردم دارند، اما تختي به 
دنبال نام و نان براي خودش نبود. قهرمانان امروز 
ما هم اگر مي خواهند مانند او ماندگار شوند بايد 

منش و راه تختي را دنبال کنند.«

محمدرض��ا يزداني خرم، مدير باس��ابقه ورزش 
و رئيس س��ال هاي دور فدراس��يون کشتي اما 
مسئوان کشور را مخاطب قرار داد و گفت: »اگر 
مسئوان کشور به شيوه تختي عمل کنند و او را 
سرمشق خود قرار دهند، مش��کات مردم حل 

خواهد شد.«
يزداني خ��رم ادام��ه داد: »تخت��ي ب��ه فکر حل 
مش��کات م��ردم و نيازمندان ب��ود و هيچ وقت 
چيزي را براي خود نخواست. به همين دليل است 
که هر ساله اين جمعيت انبوه بر سر مزارش حاضر 
مي شوند، اين نشان دهنده مردمي بودن او است.« 
در حاشيه اين مراسم، رئيس کميته ملي المپيک 
از فرماندار شهرري خواس��ت تا مجموعه اي در 
خور نام تختي احداث شود. صالحي اميري گفت: 
»فرمانداري قول داد با همت ش��هرداري و ديگر 
ارگان ها به زودي احداث اين مجموعه آغاز شود 
و تا س��ال آينده به بهره برداري برسد تا وضعيت 
مزار جهان پهلوان تختي س��ال آين��ده در خور 

نام او باشد.«

مسئوان تختي وار عمل کنند 
مشکات حل مي شود
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اسکات مک اینتایر

گاردين

شطرنج ايران متمايز از تمام دنياست
درخشش هاي پي درپي ش��طرنج بازان ايران در رقابت هاي مهم 
بين المللي را باي��د حاصل تاش ها و زحمات ش��بانه روزي آنها 
دانست. البته در اين بين حضور يک سرمربي کاربلد و حرفه اي به نام ايوان سوکولف هلندي را 
نبايد ناديده گرفت. مردي که حاا بعد از دو سال همکاري با فدراسيون شطرنج ايران کار کردن 
در کنار شطرنج بازان کشورمان را براي خود افتخار مي داند. سوکولف مي گويد: »در بسياري از 

کشورهاي جهان مربيگري کرده ام و همين حاا هم پيشنهادهاي 
زيادي دارم، ام��ا ايران يک امتياز مه��م و ويژگي خاص دارد 
که برايم از تمام کش��ورهاي جه��ان متمايز اس��ت. ايران 
شطرنج بازان جوان و پراستعدادي دارد، شطرنج بازاني که در 
سنين پايين موفقيت هاي بزرگي را به دست آورده اند، اين 
اصلي ترين دليل ماندگار شدن من در ايران است.« سوکولف 
به عملکرد خيره کننده ش��اگردانش هم اش��اره مي کند و 

از موفقيت ه��اي تيم��ي و انفرادي ش��طرنج 
ايران مي گويد، از قهرماني آسيا، قهرماني 

پره��ام مقصودل��و، از پيش��رفت هاي 
خيره کننده فيروزجا و نايب قهرماني 
امين طباطبايي. س��وکولف حاا با 
ايران به درخش��ش در مسابقات 
برترين هاي جهان مي انديشد و 
خوشحال است که با نابغه  هاي 
ش��طرنج اي��ران کار مي کند: 
»متوجه محبت م��ردم ايران 
هم  به خودم شده ام. آنها من 
را دوست دارند و همين باعث 

حضورم در ايران است.«

لطفًا  نگران تکواندو باشيد
تکواندوي ايران 

 حامد قهرماني
   تکواندو 

روزهاي پرحاشيه 
و سختي را پشت 
سر مي گذارد. رشته  اي که همه از آن توقع 
درخشش و مدال آوري دارند، چند سالي 
مي شود که با افت روبه رو شده و همين 
باعث نگراني عاقه مندان به اين رشته 
اس��ت. اين نگراني با اع��ام رده بندي 
المپيکي تکواندوکاران ايران از س��وي 
فدراسيون جهاني حاا بيشتر هم شده 
اس��ت. به نظر مي رس��د مس��ئوان 
تکواندو از فدراسيون نشينان گرفته تا 
کادر فني تيم ه��اي ملي و حتي خود 

تکواندوکاران ملي پوش بايد ب��راي بازگرداندن 
ايران به جايگاه اصلي اش تاش بيشتري کنند.

در آخرين رنکينگ اعام شده، آرمين هادي پور 
در وزن 58- کيلوگرم با ق��رار گرفتن در جايگاه 
چهارم بهترين تکواندوکار ايران است و نام هايي 
چ��ون عاش��ورزاده، خدابخش��ي و مردان��ي در 
رتبه هاي بس��يار پاييني قرار دارند. وضعيت در 
رده  بانوان هم اصًا قابل بررسي نيست. اين آمار 
مي تواند اوج نگراني را به تکواندوي ايران تزريق 
کند، به همين خاطر آنها بايد دست به کار شوند تا 
المپيک را از دست ندهند، المپيکي که خيلي زود 
از راه مي رسد و ادامه اين روند حتماً باعث غيبت 

تکواندوي ايران در آن مي شود.

  چهره 

فریدون حسن
    بازتاب 

حاشيه هاي تأسف بار در ليگ فوتسال
تصميم بر اجرايي شدن مرحله پلي آف در فوتسال، حساسيت مسابقات 
ليگ را بيش از پيش کرده، به طوري که اين حساس��يت طي هفته هاي 
اخير حواش��ي بس��ياري به خصوص در بازي تيم هاي گيتي پسند ارژن، 
سن ايچ آذرخش و شهروند مس در پي داش��ته. با وجود اين، اتفاقي که 
عصر يک شنبه در سالن پنج هزار نفري پيروزي اصفهان رخ داد، فاجعه اي 
تأس��ف بار و ناگوار بود. در پايان نيمه نخس��ت ديدار گيتي پسند مقابل 
شهروند س��اري که با برتري 2 بر صفر مهمان همراه بود، يکي از اعضاي 
کادر فني ميزبان با بازيکنان شهروند درگير مي شود و همين مسئله باعث 
تحريک بازيکنان و سپس تماشاگران براي درگيري فيزيکي با تيم ساري 
مي شود. در کمال تأسف برخي تماشاگرنماها و ليدرها با چوب، چماق و 
چاقو به بازيکنان ميزبان که در سالن در بس��ته گير افتاده بودند، حمله 
مي کنند و باعث مي شوند سه نفر از اعضاي تيم مهمان به دليل وخامت 
شکستگي در ناحيه س��ر و بيني و گونه راهي بيمارس��تان شوند.   ديگر 
بازيکنان اين تيم نيز مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند، اما اوضاع آنها آنقدر 
وخيم نبود که کارشان به بيمارستان کشيده شود. اوضاع به قدري حاد بود 

که ناظر بازي اجازه ادامه مسابقه را نداد. 
سعيد نجاريان، مديرعامل تيم شهروند ساري درباره درگيري هاي پيش 
آمده، مي گويد: »اين اتفاقات حيثيت رشته فوتسال را مي برد. قطعاً اتفاقات 
تلخ اصفهان س��ال  ها از ذهن هواداران پاک نخواهد شد. سه بازيکن ما از 
بيمارستان مرخص شدند. پاي رضا اماني و دست اميرحسين رسولي و 
اميرحسين اسماعيلي به دليل ضربات چوب و چماق شکسته و گچ گرفته 
شده. من براي مردم اصفهان احترام قائلم، اما اين کار باعث آبروريزي و زير 
سؤال رفتن حيثيت اين رشته شده است.« البته اين اولين بار نيست که در 
فوتسال شاهد اتفاقات و حواشي ناگوار و تأسف بار هستيم. با وجود اين، گويا 
مسئوان تصميمي براي کنترل اينگونه حاشيه هاي زننده ندارند. حال آنکه 
اين صحنه ها و رفتارها به هيچ عنوان زيبنده فوتسال ايران که سال هاست 

در رده نخست آسيا و سوم جهان تکيه زده، نيست. 



خبر داري كه آمار شاكيانت باا رفته 
است ؟

نه. چيزي به من نگفته اند. 
اين شيوه سرقت را از كجا ياد گرفتي؟
همينطوري به ذهنم رسيد و بعدش هم اقدام كردم. 
چطور مي فهمي�دي كودك يا زني در 

خانه تنهاست؟
من زنگ هزاران خانه را زده ام. اگر مرد آيفون را 
بر مي داشت كه هيچ اما اگر زن يا كودك آيفون 
را بر مي داشت شروع به حرف زدن مي كردم و 
بااخره مي فهميدم كه تنهاست. بعد به بهانه 
دادن پول وارد خانه مي شدم و با تهديد چاقو 

پول نقد و طاهاي خانه را سرقت مي كردم. 
تو كه مي خواستي س�رقت كني چرا 

بچه ها را آزار مي دادي؟
)سكوت متهم(

در جرائمي كه قباً مرتكب شده اي هم 
سابقه اذيت و آزار داشتي؟

نه بار اول بود. 
بچه هايي كه اذيت كرده بودي بيشتر 

پسر بودند يا دختر؟

بيشترشان پسربچه بودند.
اما پليس گفته كه دختر بوده اند؟

)سكوت متهم(
واكنش بچه ها چه ب�ود وقتي چاقو را 

مي ديدند ؟
بعضي از آنها ساكت مي شدند اما بعضي هم داد 

و فرياد مي كردند.
پس آنها را چطور ساكت مي كردي؟

با طناب يا روس��ري دس��ت و پاهايش��ان را 
مي بستم.

در كودكي كسي تو را آزار نداده بود؟
نه. ولي دوران كودكي خوبي نداشتم. 

بيش�تر در چه محله هاي�ي مرتكب 
جرم شدي؟

خاني آباد، نازي آباد، ف��اح، منيريه، بهاران، 
مولوي.

اولين ب�ار به چ�ه اتهامي بازداش�ت 
شدي؟
دعوا كردم. 

چه م�دت اس�ت ك�ه م�واد مصرف 
مي كني؟

از 15 سال قبل شيشه مصرف مي كنم. 
چقدر درس خوانده اي؟

دوم دبستان.
علت فوت پدرت چه بود؟
در درگيري با پليس كشته شد.

بعد از فوت پدرت با م�ادرت زندگي 
مي كردي؟

دو س��اله بودم كه مادرم فوت كرد. به همين 
خاطر ب��ا پدرب��زرگ و مادربزرگ��م زندگي 

مي كردم. 
برادر و خواهر داري؟

برادر ندارم. دو خواه��رم نيز در تركيه زندگي 
مي كنند. 

خواهران�ت از اي�ن هم�ه جرمي كه 
مرتكب شدي اطاع دارند؟

بله. خيل��ي نصيحتم كردند، اما گوش��م به آن 
حرف ها بدهكار نبود. مواد عقلم را گرفته است. 
قبل از سرقت هم مواد مي كشيدي؟

بله. توهم داش��تم. انگار يكي دس��تور مي داد 
بروم دزدي.

شغل و درآمدي داشتي؟

نه بيكار بودم. 
پول هايي كه از سرقت در مي آوردي 

چكار  كردي؟
همه آنها پاي قمار رفت. 

ازدواج كردي؟
خير. 15 ساله بودم كه عاشق دختري شدم اما 
وقتي به زندان رفتم و برگشتم متوجه شدم او 
خيانت كرده و ازدواج كرده است. از آن موقع از 
زنان متنفر شدم و از فكر ازدواج بيرون آمدم. 

بزرگترين آرزويت؟
همان دختري بود كه با او ازدواج نكردم. 

اين همه س�ابقه حب�س برايت درس 
عبرت نبود؟

)سكوت متهم(
وقتي از زندان آزاد ش�دي تحت نظر 

بودي؟
نمي دانم. حرفي نزدند. 

)KING( معني خالكوبي روي گردنت
را مي داني؟

نه، آنرا چند سال پيش يكي از همبندي هايم 
در زندان انجام داد.
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 قصاص؛ مجازات قتل
 در نزاع شبانه

م�رد افغ�ان ك�ه مته�م اس�ت در جري�ان 
ن�زاع ش�بانه مرتك�ب قت�ل ش�ده  اس�ت 
ش�د.  محك�وم  م�رگ  ب�ه  و  محاكم�ه 
به گزارش خبرنگار ما، چهارم خرداد سال 96، 
مأموران كانت��ري 144 جوادي��ه از قتل مرد 
جواني ب��ه نام داري��وش باخب��ر و راهي محل 
شدند. شواهد نش��ان مي داد مقتول در جريان 
درگيري بر اثر ضربه چاقو به قتل رسيده است. 
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني عامل قتل 
كه مردي 28 ساله افغان بود در محل دستگير 
و به پليس آگاهي منتقل ش��د. متهم كه صفر 
نام داشت در همان بازجويي هاي اوليه به قتل 
اعتراف كرد و در خصوص انگي��زه قتل گفت: 
»داريوش كاهبردار بود و مي خواس��ت از من 
كاهبرداري كند. روز حادثه من و دوس��تانم 
با مقت��ول و برادرانش درگير ش��ديم و در آن 

درگيري با چاقو او را به قتل رساندم.«
بع��د از اين توضيح��ات، افراد ش��ركت كننده 
در درگيري نيز دس��تگير ش��دند و ب��ا اقرار به 
جرمشان به اتهام شركت در نزاع دسته جمعي 

روانه زندان شدند. 
ب��ا اقرارهاي مته��م و بازس��ازي صحنه جرم، 
كيفرخواس��ت صادر و پرونده به شعبه چهارم 
دادگاه كيف��ري يك اس��تان تهران فرس��تاده 
ش��د و صبح دي��روز روي ميز هيئ��ت قضايي 
همان شعبه به رياس��ت قاضي عبداللهي قرار 
گرفت. ابتداي جلس��ه اولياي دم درخواس��ت 

قصاص كردند س��پس متهم در جاي��گاه قرار 
گرفت و در شرح ماجرا گفت: »چند سال قبل 
غير قانوني و بدون مجوز از افغانس��تان به ايران 
آمدم. در اين سال ها كار كردم و درآمدم را براي 
خانواده ام مي فرستادم تا اينكه تصميم گرفتم 
به افغانس��تان برگردم. مجبور شدم پاسپورت 
تهيه كنم ت��ا اينكه داري��وش را معرفي كردند 
و گفتند او پاس��پورت جعلي درست مي كند و 
مي شود با آن به افغانستان برگشت. قبول كردم 
و وقتي همديگر را ديديم به او پول دادم و قرار 
شد خيلي زود پاسپورتم را تحويل بدهد. « متهم 
ادامه داد: »اين گذشت تا اينكه سر موعدي كه 
داريوش قول داده بود سراغش رفتم اما او مهلت 
خواس��ت. صبر كردم اما چند هفته گذشت تا 
اينكه خبري نشد. دوباره سراغش رفتم و متوجه 
شدم طفره مي رود. اين شد كه شب حادثه با او 
قرار گذاشتم و همراه دوس��تانم سر قرار رفتم. 
وقتي به محل مورد نظر رسيديم مقتول نيز با 
برادرانش آمده بود. از او خواستم اگر نمي تواند 
پاس��پورتم را تهيه كند پولي كه به او داده ام را 
برگرداند. اين ش��د كه مقتول عصباني شد و با 
هم درگير شديم. در آن درگيري دست به چاقو 

شدم و ناخواسته يك ضربه به او زدم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »قصد درگيري 
نداشتم و مي خواستم پولم را بگيرم كه ناخواسته 
اين حادثه اتفاق افتاد. « در پايان هيئت قضايي 

بعد از شور متهم را به قصاص محكوم كردند. 

 بازداشت كاهبردار
 4 ميليارد توماني در جزيره كيش

مردي كه با معرفي خودش به عنوان كارگزار 
بانك مرك�زي با وعده فروش س�كه و ارز به 
قيمت دولتي 4 ميلي�ارد تومان به جيب زده 
و به جزيره كيش گريخته بود، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اي��ن پرونده مدتي قبل 
روي مي��ز كارآگاه��ان اداره چهاردهم پليس 
آگاهي تهران قرار گرفت. براساس شكايت هاي 
مطرح شده مردي 32 ساله به نام ولي با معرفي 
خودش ب��ه عن��وان كارگ��زار بان��ك مركزي 
اقدام به كاهب��رداري از مردم مي ك��رد. او با 
وعده دادن وام هاي كان يا تهيه س��كه و دار 
دولتي متقاضيان را فريب داده و بعد از گرفتن 
پول هايشان ناپديد ش��ده بود. يكي از شاكيان 
گفت: من با »ولي« در يك ش��ركت خصوصي 
آشنا شدم كه در آنجا حواله هاي مختلف سكه 
و ارز دولتي ص��ادر مي كرد. او مدع��ي بود كه 
كارمند بانك مركزي اس��ت و ب��ا روابط خوبي 
كه دارد مي تواند شرايط اعطاي وام هاي كان 
را فراهم كند. شاكی ديگری هم گفت: من در 
شركت ولی با او آشنا ش��دم. وقتی گفت كه از 
كارمندان بانك مركزی است به حرفش اعتماد 
كردم. اوراقی را  به من نشان داد كه حكايت از 
اين داش��ت كه به صورت قانونی توانايی دادن 
حواله های ارز به نرخ دولتی را دارد برای همين 
برای گرفتن ارز دولتی ب��ه او پول دادم اما بعداً 

فهميدم كه كاهبردار است.
در ش��اخه ديگ��ري از تحقيق��ات كارآگاهان 

پليس موفق شدند مخفيگاه متهم را در جزيره 
كيش شناسايي كند. بررس��ي ها نشان داد كه 
او با هويتي جعلي در خانه اي اجاره اي زندگي 
مي كند. بعد از به دس��ت آم��دن اين اطاعات 
كارآگاهان پليس به دس��تور بازپ��رس ناحيه 
هش��ت تهران راهي مخفيگاه متهم شده و او را 
بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و گفت: از بهمن  س��ال 96 با جعل 
حواله هاي بان��ك مركزي اقدام ب��ه فروش ارز 
4هزار و 200 توماني و حواله سكه يك ميليون 
و 200 هزار توم��ان مي كردم و ب��ه اين طريق 
حواله ها را به مشترياني كه به دفتر خصوصي ام 
مراجعه مي كردند، مي فروختم. همچنين اسناد 
يكي از بانك هاي جديدالتأسيس را جعل كرده 
و وعده وام هاي 60 ميليوني مي دادم و با دريافت 
پول به عنوان سپرده اوليه از آنها كاهبرداري 
مي كردم. سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، 
معاون مب��ارزه با جعل و كاهب��رداري پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: در بررسي هاي پليس 
مشخص شده اس��ت كه متهم از بهمن  سال 96 
تا آذر ماه امس��ال اقدام به جعل و كاهبرداري 
4ميليارد تومان ك��رده اس��ت. وي ادامه داد: 
متهم هيچ وابس��تگي حقوقي و اداري به بانك 
مركزي ندارد و كس��اني كه به اين شيوه هدف 
كاهبرداري قرار گرفته اند، مي توانند به اداره 
14 پليس آگاهي تهران بزرگ در خيابان وحدت 

اسامي مراجعه كنند.

برخورد يك دس�تگاه كاميون هوو با يك پسر نوجوان 
در محدوده خيابان ورامين، جان پسر 14 ساله را گرفت. 
 س��رهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس 
راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ گفت: حوالي ساعت 18:20 
روز يك شنبه يك دس��تگاه كاميون كشنده هوو در مسير 
غرب به شرق خيابان ورامين محدوده ميدان باران، با پسر 
14 ساله اي كه در حال حركت به همراه گاري دستي خود 
بود، برخورد كرد كه در جريان آن پسر نوجوان جان باخت.

 مرگ پسر نوجوان 
در تصادف با كاميون 

يك�ي از مأم�وران پليس شهرس�تان خميني ش�هر با كم�ك كبوتر 
نامه رسان دزد كبوترها را به دام انداخت. 

سرهنگ علي جعفري نژاد، فرمانده انتظامي شهرستان خميني شهر گفت: 
مأموران گشت يكي از كانتري هاي خميني شهر در گشت زني هاي هدفمند 
خود به فردي كه در حال حمل يك گوني بود، مش��كوك مي شوند كه در 
بررسي هاي اوليه مشخص مي شود وي از سارقان سابقه دار است. مأموران 
در بازرسي از گوني همراه متهم 17 كبوتر كشف كردند، اما وي مدعي شد 
كه كبوترها را خريده است. با توجه به س��ابقه دار بودن متهم و حرف هاي 
ضد و نقيض و معرفي نكردن فروشنده، مسروقه بودن كبوتر ها براي پليس 
محرز شد اما متهم همچنان سرقت را انكار مي كرد. بعد از آن بود كه يكي 
از افسران كانتري با زيركي نامه اي به اين مضمون كه »صاحب كبوتر به 
كانتري مراجعه كند« به پاي يكي از كبوتر ها بسته و او را رها كرد. سرانجام 
در آخرين لحظاتي كه زمان دس��تور قضايي مبني بر بازداشت متهم رو به 
پايان بود، مرد جواني همراه كبوتر و نامه به كانتري مراجعه كرد و از سرقت 
كبوترهايش خبر داد.  شاكي گفت: 17 كبوتر او سرقت شده و به خاطر اينكه 
كارگر است هنوز فرصت شكايت پيدا نكرده بود كه يكي از كبوترهايش با 
نامه اي كه همراه داشت به خانه آمد. اكنون براي پيگيري پرونده به كانتري 
مراجعه كرده است. سرهنگ جعفري نژاد گفت: بعد از به دست آمدن اين 

سرنخ سارق كه چاره اي نداشت به جرمش اعتراف كرد. 

 كبوتر نامه رسان
 دست سارق را رو كرد

فرمانده انتظامي غرب اس�تان تهران از دس�تگيري قاتل 
ش�هيد فوادوند پس از 14 سال در غرب كش�ور خبر داد. 
سردار محسن خانچرلي گفت: اين شهيد 14 سال پيش مشغول 
انجام وظيفه در جاده ش��هريار به مارد بود ك��ه به يك خودرو 
مشكوك شده و دستور ايس��ت داد، اما متهم با استفاده از كلت 
كمري اين افسر وظيفه ش��ناس را به شهادت رساند.  وي افزود: 
اين متهم سپس به غرب كش��ور متواري ش��د كه در نهايت با 
شگردهاي پليسي پس از 14 سال در يكي از شهرستان هاي غرب 
كشور دستگير شد.  متهم پس از دستگيري به جرم خود اعتراف 

كرد. تحقيقات از متهم در پليس آگاهي ادامه دارد.

 دستگيري قاتل پليس
 پس از 14 سال 

پيوند فكري و مش��اوره اي والدين با فرزندان در هيچ يك از مراحل زندگي 
نبايد قطع شود، اگر پدرها و مادرها فكر مي كنند كه جوانان بزرگ شده اند و 
مي توانند بدون تكيه به آنها خود را در جامعه اداره كنند بايد بدانند مشكات 
و تهديدكننده ه��ا نيز در يك ق��واره نمي مانند و آنها نيز رش��د مي كنند. 
اهميت نقش خانواده، كاركرد خانواده، مدرسه و دانشگاه، پليس، دستگاه 
قانون گذاري و ديگر مراجع ذي صاح براي مبارزه اجتماعي با مواد مخدر 
صنعتي و شيميايي مهم است و به موازات يكديگر بايد اقدامات پيشگيرانه 
و اساسي را انجام دهند.  هر يك از نهادهاي فعال در كشور در قبال جوانان 
وظايفي دارند كه كمرنگ ش��دن اين وظايف به پر رنگ ش��دن خطرات و 
تهديدها مي انجامد. توجه به ضرورت مبارزه اجتماعي با مواد مخدر صنعتي 
و ش��يميايي در خانواده و هم در محيط هاي مختلف جامعه مهم اس��ت و 

نمي توان به سادگي از كنار اين نياز فوق العاده و پراهميت عبور كرد. 
خانواده و تربيت صحيح فرزندان عاملي مهم در پيشگيري از اعتياد به شمار 
مي رود، البته بايد توجه داشت كه اعتياد آسيب اجتماعي بسيار پيچيده اي 
است كه علل و عوامل گوناگوني در شكل گيري و ايجاد آن نقش دارند لذا 
براي رفع يا كاهش اعتياد بايد به همه اين عوامل توجه داشت و تنها به يك 
يا چند عامل خاص توجه نكرد.  نظام تعليم و تربيت كشور نيز در اجتماعي 
شدن مبارزه با مواد مخدر مسئول است و سيستم آموزشي و تربيتي كشور 
كه نقش مهمي در شكل گيري و تكامل آينده سازان جامعه دارد، بايد استوار 
بر اخاق و پرورش اجتماعي باشد.  اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر يك 
تكليف براي خانواده هاست و عوامل مختلفي در تحقق اين رويكرد سهيم 
هستند اما نقش خانواده، توجه به تربيت فرزندان، استفاده درست از اوقات 
فراغت و پر رنگ شدن فعاليت نهادهاي فرهنگي در اين زمينه بيش از ساير 

عوامل مورد توجه و كارساز است.

 ضرورت توجه به اقدامات پيشگيرانه
 براي گرايش به مواد مخدر

احسان قاضي زاده هاشمي، نماينده مجلس

    یادداشت

دو پسر جوان كه با شكنجه دختر تهراني در يكي از باغ هاي شهرستان سيرجان 
فيلم ماجرا را در شبكه هاي اجتماعي منتشر كرده بودند بازداشت شدند. 
چند روزي است فيلم شكنجه اين دختر در فضاي مجازي دست به دست 
مي شود. براساس فيلم منتشر شده پسر جوان براي گرفتن انتقام از دختري 
كه در اينستاگرم به او و يكي از دختران مورد عاقه اش توهين كرده او را از 
تهران به شهرستان سيرجان مي كشاند و پس از بردن به خانه باغي دختر 
جوان را مقابل چشمان دوستانش به شدت ش��كنجه و بعد فيلم آن را در 
فضاي مجازي پخش مي كند. پس از انتشار اين فيلم دادستان شهرستان 
سيرجان از دستگيري دو نفر از عوامل آزار و اذيت اين دختر خبر داد و گفت 
كه اين پرونده به صورت ويژه و خارج از نوبت رسيدگي مي شود و دستگاه 

قضايي با عامان اين حادثه قاطعانه برخورد مي كند. 
فيلم، از پش��ت در آهني بزرگ خانه باغي در شهرس��تان س��يرجان آغاز 
مي شود. فيلمبردار درهمان ابتدا مي گويد دختر جوان را از تهران با ادعاي 
عشق دروغين به خانه باغ كشانده كه حكايت از اين دارد دختر جوان با او 
آشنايي و ارتباط دوستانه اي داشته اس��ت.  وقتي در باز مي شود آنها ابتدا 
خوش و بشي با هم دارند كه نش��ان مي دهد دختر جوان براي ماقات با 
او لحظه شماري مي كرده و فكر نمي كرده شكنجه هاي سختي در انتظار 
او است. او پس��ر جوان را امير صدا مي زند و امير هم دست او را مي گيرد. 
وقتي امير از دوستانش سؤالي مي كند معلوم مي شود كه او تنها نيست و 
تعدادي از دوس��تانش او را همراهي مي كنند. هنوز دوستانش به سؤال او 
جواب نداده اند كه امير با پا ضربه اي محكم به دختر جوان مي زند و او نقش 
بر زمين مي ش��ود. دختر تنها ابتدا فكر مي كند كه امير ش��وخي مي كند 
اما ضربات بعدي او تمام رؤياهاي او را نق��ش بر آب مي كند و تازه متوجه 
مي شودكه امير او را براي انتقامي سخت فريب داده است . امير در حالي كه 
دختر جوان روي زمين افتاده پايش را روي صورت او فشار مي دهد و فيلم 
ايو اينس��تاگرامي كه دخترجوان چند روز قبل در آن به يكي از دختران 
مورد عاقه او توهين كرده بود پخش مي كند. كتك كاري ها و شكنجه ادامه 
دارد و صداي گريه ها و التماس هاي دختر جوان به آس��مان بلند مي شود 
و براي نجات از دست پسر شكنجه گر فردي را كه از نزديك تماشاگر اين 
صحنه هاي دلخراش است به نام محمد صدا مي زند و او را قسم مي دهد مانع 
امير شود اما محمد نه تنها به كمك او نمي رود كه مانع امير هم نمي شود. 

 بازداشت شكنجه گران 
دختر جوان در سيرجان

ضرورت عضويت اصناف در 
مركز هشدار الكترونيك 

پليس تهران
 

فرمان�ده انتظام�ي ته�ر ان بزرگ گف�ت: از هيچ ك�دام از 
واحد هاي صنفي كه به عضويت مركز هش�دار الكترونيك 
پلي�س پايتخت)مها( درآمده اند س�رقت نش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حس��ين رحيمي توضيح داد: در 
حال حاضر بيش 4هزار و 500 واحده��اي صنفي و تجاري به 
ويژه از صنف طافروش��ي ها و صرافي هاي ته��ران به عضويت 
اين س��امانه درآمده اس��ت و اقدامات تكميلي براي عضويت 
بيشتر واحدهاي صنفي با اين مركز در حال انجام است.  رئيس 
پليس تهران با اشاره به اينكه در دو سال گذشته به هيچ عنوان 
از مشتركان اين سامانه سرقت نشده است ابراز اميدواري كرد 
اصناف بيشتري براي امنيت سرمايه خود به عضويت اين سامانه 
درآيند.  سردار رحيمي با تأكيد بر اينكه مركز هشدار الكترونيك 
پليس پايتخت، نقشي مؤثر در ايجاد امنيت و پيشگيري از وقوع 
سرقت خصوصاً طافروشي ها، صرافي ها و مراكز تجاري دارد در 
خصوص نحوه عملكرد مركز هشدار الكترونيك گفت: عملكرد 
اين مركز به گونه است كه با حضور س��ارق در محل، بافاصله 
هشدار الكترونيكي به نزديك ترين واحد گشت انتظامي مستقر 
در محل اعام شده و پليس مي تواند در كمترين زمان ممكن 
در محل وقوع سرقت حضور يابد.  س��ردار رحيمي، با دعوت از 
شهروندان براي اشتراك با مركز هشدارهاي الكترونيك پليس 
پايتخت گفت: مالكان واحدهاي صنفي و شهروندان، به منظور 
بهره برداري هرچه بيشتر از خدمات انتظامي با عضويت در اين 
مركز مي توانند امكان وقوع هرگونه سرقت و دستبرد به محل 

سكونت و واحد صنفي خود كاهش دهند.

 سرقت از مشتركان  
 مركز هشدار الكترونيك
 پليس تهران صفر است

از  بازرس�ي  در  جوان�رود  پلي�س  مأم�وران 
يك�ي از مراجع�ان ب�ه س�تاد انتظام�ي اي�ن ش�هر 
بس�ته اي ح�اوي اش�ياي عتيق�ه كش�ف كردن�د. 
سرهنگ عليرضا مرزباني، جانش��ين فرمانده انتظامي استان 
كرمانشاه گفت: چند روز قبل مردي 30 ساله همراه با بسته اي 
قصد ورود به ستاد انتظامي شهرس��تان جوانرود را داشت كه 
مأموران پليس در بازرسي از بسته  سه عتيقه شامل يك عدد 
گردن آويز فلزي، يك عدد موچين فلزي و يك عدد سكه فلزي 
قديمي با عكس هخامنشي كشف كردند. وي ادامه داد: مأموران 
پليس همچنين در بازرسي از خانه متهم 12 قلم مشكوك به 
عتيقه كشف كردند.  س��رهنگ مرزباني گفت: با ارسال اموال 
كشف شده به اداره ميراث فرهنگي، عتيقه بودن هشت قلم از آنها 
شامل كاسه سفالي، يك رشته مهره، يك عدد قاشق كوچك، 
يك عدد مقاش )موچين(، يك عدد انگش��تر، يك عدد وزنه، 
بخشي از يك ظروف )عطردان( و يك عدد سكه نقره به تأييد 
رسيد. سرهنگ مرزباني با بيان اينكه قدمت وزنه كشف شده به 
قبل از هزاره مياد و سكه نيز به دوره ساساني برمي گردد، افزود: 
قدمت بقيه اشيا عتيقه كشف شده به دوره اسامي و تاريخي 
مي رسد. اين مقام انتظامي در پايان با بيان اينكه كارشناسان در 
حال ارزيابي ارزش ريالي عتيقه هاي كشف شده هستند، گفت: 
فردي كه اين اشياء از منزل وي كش��ف شده براي تحقيقات 

بيشتر در اختيار پليس آگاهي قرار داده شده است.

كشف عتيقه در پليس جوانرود

   چهره بدون پوشش متهم به دستور قضايی منتشر می شود

پرونده اش سياه است. به سياهي لباس�ي كه به تن دارد. عارف 34 ساله 
در 17 س�ال گذش�ته 15 بار به اتهام جرائم مختلف بازداش�ت ش�ده و به 
زندان افتاده است اما اين بار پرونده اش سياه تر از هر زمان ديگري است. 
مرد تبهكار حاا با ش�كايت 20 زن و كودك مواجه شده است كه از هفتم 
دي ماه تا كنون به اتهام سرقت و آزار از او ش�كايت كرده اند و آنگونه كه 
مركز اطاع رس�اني پليس ته�ران مي  گويد احتمال افزايش ش�كايت ها 

همچنان وج�ود دارد. او ابتدا زنگ خانه ها را م�ي زد و زماني كه اطمينان 
پيدا مي كرد ك�ودك يا زني در خانه تنهاس�ت به بهان�ه آوردن پول وارد 
س�اختمان مي ش�د و با تهديد چاقو اقدام به آزار و س�پس س�رقت پول 
و طا و ف�رار مي كرد. كارآگاه�ان اداره 16 پليس آگاهي ته�ران پنج روز 
بعد از مطرح ش�دن اولين ش�كايت متهم را در مخفيگاه�ش در جواديه 
راه آهن بازداشت كردند. گزارش اوليه ما روز شنبه 15 دي ماه منتشر شد.

دزد شيطان صفت حاا با شكايت 20 زن و كودك  مواجه شده است

زنگ هزاران خانه را زدم!



پارلم�ان ع�راق در واکن�ش به ادع�ای رژیم 
صهیونیستی درباره سفر س�ه هیئت عراقی 
ب�ه تل آوی�و در س�ال ۲۰۱۸ ، وزی�ر خارج�ه 
عراق را برای توضی�ح به پارلم�ان فراخواند.

 
در حالی که گزارش های غیر رسمی از عادی سازی 
روابط کش��ورهای عربی با رژیم صهیونیس��تی 
حکایت دارد، در تازه    تری��ن مورد، وزارت خارجه 
رژیم صهیونیس��تی روز یک   ش��نبه ادعا کرد که 
سه هیئت عراقی شامل ۱۵ نفر طی سال گذشته 
میادی )20۱8( به س��رزمین های اشغالی سفر 
کرده اند. در این بیانیه ادعا شده که این هیئت    ها 
شامل ش��خصیت های س��نی، ش��یعه و رهبران 
محلی تأثیرگذار عراقی بوده اند و از موزه یَد و ِشم 
برای حفظ یاد قربانیان هولوکاست بازدید کرده 
و با برخی ش��خصیت های آکادمیک و مسئوان 
اس��رائیلی نشس��ت بر گزار کرده اند. این ادعای 
مناقش��ه برانگیر تل آویو به فاصله کوتاهی بعد از 
موضع گیری محمد الحکیم وزی��ر بود که گفت 
عراق ب��ه ضرورت راهکار تش��کیل دو کش��وری 
ایم��ان دارد و بغداد نقش مح��وری در باا بردن 
پرچم فلسطین در س��ازمان ملل ایفا کرده است. 
جریان های سیاسی عراقی اظهارات وزیر خارجه 

این کش��ور را به منزله »به رس��میت ش��ناختن 
اسرائیل « به حساب آورده و اعام کردند، موضع 
الحکی��م مغایر با مواضعی اس��ت ک��ه عراق طی 
سال های گذشته در قبال بحران فلسطین داشته 
است.  به گزارش ایس��نا، به نقل از شبکه خبری 
سومریه نیوز، فرات التمیمی، عضو کمیته روابط 

خارجه در پارلم��ان عراق گفته ک��ه این کمیته 
چهار   ش��نبه میزبان وزیر خارجه خواهد بود و در 
این نشست درباره مسائل مربوط به امور خارجه 
کشور از جمله اظهارات منسوب به وی درخصوص 
مسئله فلس��طین صحبت خواهد شد. همچنین 
موضوع س��فر هیئت های عراقی به اس��رائیل در 

این نشست بررسی می ش��ود. وی افزود: موضوع 
س��فر هیئت های عراقی به اس��رائیل اگر صحت 
داشته باشد جزو مس��ئولیت طرف های امنیتی 
و مشخصاً دس��تگاه اطاعات و امنیت ملی است 
و آنها باید درباره این ادعا   ه��ا و میزان صحت آن 
توضیح بدهند. التمیمی احتم��ال داد که ادعای 
اسرائیل بخش��ی از بازی تل آویو برای ایجاد فتنه 
در داخل عراق باشد. حسن الکعبی، معاون رئیس 
پارلمان عراق نیز روز دو   ش��نبه از وزارت خارجه 
خواست درباره سفر سه هیئت عراقی به اسرائیل 
توضیح بدهد. هفته قبل بود که بنیامین نتانیاهو 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی ادع��ا کرد که 
انقابی در روابط اسرائیل با کشورهای عربی رخ 
داده است. ایدی کوهن، تحلیلگر و آکادمیسین 
اسرائیلی در صفحه رس��می خود در توئیتر ادعا 
کرده ک��ه دولت ع��راق به منظور عقب نش��ینی 
ایرانی    ها از جنوب سوریه در ازای توقف حمات 
هوایی ب��ه خاک س��وریه آنها را فرس��تاده بود تا 
با اس��رائیل مذاکره کنند. به ادع��ای کوهن، این 
هیئت    ها درب��اره منحل کردن احزاب ش��یعه در 
عراق، سوریه،  لبنان و کشورهای عرب حوزه خلیج 
فارس نیز مذاکره و همگی بر عادی سازی روابط با 

اسرائیل تأکید کردند!
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مذاکرات  بی نتیجه    گزارش  یک
مقامات کاخ سفید و 
اعضای کنگره امریکا ب�رای حل و فصل بحران 
تعطیلی دولت ف�درال، عمًا واش�نگتن را در 
بن بست سیاسی فرو برده است. رئیس مجلس 
نمایندگان قصد دارد هفته آینده قانون جدیدی 
را به رأی گیری بگذارد تا دولت از تعطیلی خارج 
ش�ود. ولي دونالد ترامپ گفته که خود را برای 
اعام وضعی�ت اضطراری ملی آم�اده می کند. 
خلبان ه�ای امریکای�ی ه�م در نام�ه ای از 
رئیس جمهور خواسته اند فوراً به تعطیلی دولت 

امریکا پایان دهد. 

با پافش��اری دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
برای تأمین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک 
و مخالف��ت دموکرات   ه��ا با این ایح��ه، تعطیلی 
دولت در این کشور وارد هجدهمین روز خود شد. 
ترامپ یک   شنبه شب در جمع خبرنگاران در کاخ 

سفید گفت که به دنبال اعام وضعیت اضطراری 
ملی در امریکا بوده تا بتواند بودجه مورد نیاز برای 
ساخت دیوار مرزی را تأمین کند. به گزارش شبکه 
سی ان ان، ترامپ گفت:»ما به دنبال اعام اضطراری 
ملی هستیم چون یک وضعیت اضطراری ملی داریم 
و به مردم می گویم که به جای دیوار بتنی یک حائل 
فلزی در مرزهای جنوبی ایجاد خواهیم کرد چون 
مستحکم تر اس��ت«. به گزارش آسوشیتدپرس، 
نانسی پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا 
پس از نشستی که با هدف پایان دادن به بن بست 
فعلی برگزار ش��د، گفت:»دموکرات های مجلس 
نمایندگان به دنبال بازگشایی نهادهای دولتی طی 
هفته آینده از طریق تصویب ط��رح و ایحه های 
مناسب هستند. این اقدام ازم و ضروری است تا 
مردم امریکا بتوانند خدمات مالی مورد نیاز خود را 
دریافت کنند«. پلوسی تأکید کرده که »درخواست 
ترامپ برای احداث دیوار مرزی غیراخاقی و حیف 
و میل کردن پول مالیات دهندگان امریکایی است«. 

دو بخش به صورت جداگانه روز پنج  شنبه در صحن 
مجلس نمایندگان به رأی گذاشته می شوند. اگر این 
دو بخش رأی بیاورند، بسته تأمین مالی به سنای 
تحت رهبری جمهوریخواه��ان می رود. میچ مک 
کانل، رئیس  جمهوریخواهان در سنا گفت:»واضح 
است؛ سنا چیزی را برای رئیس جمهور نمی فرستد 

که او امضایش نکند.«
پیشنهاد دموکرات   ها درحالی است که ترامپ گفته 
است این طرح را امضا نخواهد کرد. ترامپ تهدید 
کرده که اگر با بودجه موردنظرش موافقت نش��ود 
آماده است برای ماه    ها و سال    ها دولت را تعطیل نگه 
دارد. همین مسئله سبب شده کارشناسان نسبت 
به پایان تعطیلی موقت دول��ت امریکا خوش بین 
نباش��ند. دونالد ترامپ برای دیوارکش��ی در مرز 
مکزیک رقمی در حدود ۵ میلیارد دار درخواست 
کرده اس��ت اما دموکرات  ها ک��ه کنترل مجلس 
نمایندگان را در دست دارند، با این طرح مخالفت 
کرده اند. دموکرات  ها خواس��تار بازگشایی دولت 

امریکا ش��ده اند و این طور اس��تدال کرده اند که 
پیگیری مس��ائل مربوط به امنی��ت مرزی آن هم 
در ش��رایطی که دولت تعطیل است، کار سخت و 
دشواری خواهد بود. ماجرای ساخت دیوار مرزی 
عمًا به آوردگاه دموکرات  ها با دونالد ترامپ تبدیل 
شده اس��ت و هیچ یک از طرفین از خواسته های 
خود کوتاه نمی آیند. دموکرات  ه��ا امیدوارند که 
این رویکرد، جمهوریخواهان س��نا را در موضعی 
سخت قرار دهد. پیش از این در دوره باراک اوباما، 
رئیس جمهور سابق امریکا، دولت فدرال به مدت 
۱۵ روز تعطیل بود اما تعطیلی دولت ترامپ رکورد 

زد. 
 واکنش های داخلی 

تعطیلی دولت فدرال، نگرانی مقامات و کارمندان 
این کشور را در پی داشته است. چاک شومر، رهبر 
اقلیت دموکرات س��نای امریکا روز دو   ش��نبه در 
توئیتی با کنایه زدن به اقدام اخیر ترامپ در منتشر 
کردن یک تصویر گرته برداری شده از سریال بازی 
» تاج و تخ��ت « با عبارت »دی��وار دارد می آید« از 
او خواس��ت دس��ت از منتش��ر کردن این تصاویر 
برداشته و به جایش به دنبال پایان دادن به تعطیلی 
دولت باشد. به گزارش پایگاه هیل، شومر تصریح 
کرد:»دس��ت از صدمه زدن به انسان های بی گناه 
بردار و دولت را دوباره باز کن«. از سوی دیگر، بیش 
از ۶۱ هزار خلبان حرفه ای در امری��کا در نامه ای 
سرگشاده به دونالد ترامپ با هشدار درباره به خطر 
افتادن ایمنی حریم هوایی امریکا خواستار خاتمه 
دادن به تعطیلی دولت شدند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، رئیس انجمن خلبانان خطوط هوایی 
امریکا ب��ه نمایندگ��ی از تقریباً ۶۱ ه��زار خلبان 
حرفه ای در حدود ۳2 شرکت هواپیمایی، تشریح 
کرده است که چگونه ایمنی و امنیت حریم هوایی 
امریکا به این علت که کارکنان فدرال به دلیل اقدام 
ترامپ در تعطیلی دولت ب��ه مرخصی رفته اند، به 
خطر افتاده اس��ت و این کارمندان ب��رای تأمین 
هزینه مایحتاج اساسی ش��ان شامل حمل و نقل، 
گرما، غذا و س��رپناه به دردس��ر افتاده اند. در نامه 
سرگشاده ای که به امضای کاپیتان جو ِدپتی رئیس 
  ای ال پی ای رس��یده، از ترامپ خواسته شده است 
فوراً به تعطیل��ی دولت امریکا پای��ان دهد. در پی 
تعطیلی دولت، بیش از 400 هزار کارمند امریکا یا 
به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده اند یا بدون 

حقوق کار می کنند. 

  گزارش  2

   خبر

ديوارمتفاوتميانترامپودموکراتها
این اولین باری نیس��ت که دولت امریکا تعطیل می ش��ود و برخی از 
کارمندان این دولت به مرخصی های اجباری بدون حقوق می روند یا 
ادامه کار برخی دیگر بدون حقوق است. کمیسیون تجارت فدرال در 
اول ماه می ۱980 تجربه تعطیلی یک روزه ای را به خاطر عدم تصویب 
بودجه تجربه کرد تا این نخستین تعطیلی بخش��ی از دولت در تاریخ 
امریکا باشد. این تجربه بعد    ها و در س��ال های ۱98۱، ۱984، ۱98۶، 
۱99۵، ۱99۶ و 20۱۳ هم تکرار شد که طوانی مدت     ترین آنها ۱99۶ 
و زمان ریاس��ت جمهوری بیل کلینتون بود که مرخصی بدون حقوق 
کارمندان فدرال 22 روز طول کشید. حاا نوبت به دونالد ترامپ رسیده 
که در دومین ایحه بودجه اش با مجلس نمایندگان دچار مشکل شود، 
چون رقبای دموکرات او اکثریت این مجلس را به دس��ت گرفته اند و 
همان طور که انتظار می رفت، آنها حاض��ر به قبول بودجه ۵ میلیارد و 

۶00 میلیون داری او برای ساخت دیوار مرزی نیستند. 
ساخت این دیوار در مرز امریکا با مکزیک از جمله شعار    ها و وعده     هایی 
بود که ترامپ را به کاخ سفید رساند و حاا که حدود دو سال به پایان 
دوره اول ریاست جمهوری اش مانده، می خواهد به هر صورت که شده 
ساخت آن را ش��روع کند. در مقابل، رقبای دموکرات او از ابتدا انتقاد 
شدیدی به این شعار داشتند و آن را نه تنها به لحاظ اجرایی غیرعملی 
می دانستند بلکه به لحاظ سیاسی و اخاقی هم مخالفش بودند. حاا 
که دموکرات  ها بعد از وقفه ای طوانی مدت اکثریت کرسی های مجلس 
نمایندگان را به دس��ت گرفته اند و تصویب یا رد ایحه بودجه 20۱9 
امریکا به دست آنها افتاده، وقت آن رسیده تا جدیت خود را در مقابل 
دیوار ترامپ نشان بدهند. آنها با جدیت تمام گفته اند که حتی حاضر به 
تصویب »یک دار « بیشتر از بودجه ۱/7 میلیاردی وزارت امنیت داخلی 
نیستند و حتی گفته اند که حاضر به تصویب بودجه همه وزارتخانه     ها 
جدای از این وزارتخانه دست کم تا پایان ماه سپتامبر هستند تا اینکه 
تعطیلی دولت فدرال خاتمه یابد. در مقابل، ترامپ نه تنها این پیشنهاد 
را قبول نکرده بلکه در جلسه مشترک روز جمعه با رهبران دموکرات 
تهدید کرده که تعطیلی دولت ممکن است ماه     ها و شاید سال     ها ادامه 
پیدا کند. به نظر نمی رسد که ترامپ فقط تهدید لفظی کرده باشد بلکه 

باید گفت او می خواهد به هر نحو که شده دیوار خود را بسازد. 
ترامپ در وضعیت فعلی جنگ روانی به راه انداخته تا به هر صورت که 
ش��ده افکار عمومی دموکرات  ها را مقصر نرسیدن به آشتی بداند. او به 
همین دلیل بعد از جلسه روز جمعه با رهبران دموکرات  ها به خبرنگاران 
گفت که »مذاکراتی سازنده« با آنها داش��ته در حالی که چاک شومر، 
رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا، از جلسه ای پرتنش با ترامپ گفت 
و از سوی دیگر، ترامپ از تشکیل یک »گروه کاری« تحت سرپرستی 
معاونش، مایک پنس، گفت اما به نظر نمی رس��د در ای��ن مورد اصًا 
صحبتی شده باش��د. بنابراین، ترامپ به شیوه خود سعی کرده هزینه 
بیکار شدن صد    ها هزار امریکایی به پای دموکرات  ها نوشته شود و حاا 
که به نتیجه ای نرسیده رو به ترفند تازه ای آورده است. ترفند تازه او دور 
زدن مجلس نمایندگان با اعام وضعیت فوق العاده ملی است، آن هم 
با این ادعا که س��اختن دیوار مرزی برای امنیت امریکا و شهروندانش 
ضرورت دارد. به نظر نمی رسد که این ترفند او چندان عملی باشد چنان 
که آدام اسمیت، رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان، 
گفته که ترامپ می تواند با اعام این وضعیت ارتش را مجبور به ساخت 
دیوار کند اما باید برای اعام این وضعیت آماده چالش در دادگاه شود. 
از این حرف اسمیت می توان دریافت که دموکرات  ها دادگاه و ابزارهای 
حقوقی را برای مقابله با ترفند ترامپ در نظر دارند که این کار می تواند به 
موضوعاتی فراتر از اعام وضعیت فوق العاده هم کشیده شود، چنان که 
نانسی پلوسی، رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان، می گوید: 
»اگر دونالد ترامپ علیه حکومت اس��ت ما با مشکل مواجه هستیم.« 
 تعطیلی دولت در موارد سابق بی تنش نبوده و حتی در یک مورد بیش 
از حد معمول طول کش��ید اما در نهایت به سازشی بین رئیس جمهور 
وقت و کنگره ختم شد اما این بار به نظر می رسد که وضعیت فرق کرده 
تا حدی که ترامپ می خواهد کنگره را دور بزن��د و نمایندگان کنگره 
هم او را با دادگاه تهدید می کنند. روشن اس��ت که در پس این ماجرا 
انتخابات ریاست جمهوری در دو سال قبل است. دموکرات  ها می دانند 
که اگر مجوز ساخت این دیوار را به او بدهند، بزرگ ترین امتیاز و حتی 
کلید کاخ س��فید را برای یک دوره دیگر به او داده اند. از س��وی دیگر، 
ترامپ نمی تواند مهم  ترین وعده خود را نادیده بگیرد و به هر صورت که 
شده باید دیواری در مرز با مکزیک بس��ازد، حتی اگر شده دیوار فلزی 
باشد به جای بتنی. باید دید کدام طرف در مقابل بیکاری صد    ها هزار 
امریکایی و هزینه های تعطیلی ادارات فدرال برای مردم امریکا کوتاه 
خواهد آمد اما معلوم است که دیوار بین ترامپ و دیگران آن قدر قطور 
است که او فقط و فقط در مس��یر خود و بدون در نظر گرفتن شرایط و 

اوضاع پیش می رود. 

۱5

 عملیات ناو امریکایی در دریای چین جنوبی
یک ناوشکن امریکایی عملیاتی را در آب های چین در نزدیکی جزایر 
مورد مناقشه این کشور در دریای چین جنوبی آغاز کرده است. راشل 
مک مار، سخنگوی ناوگان اقیانوسیه نیروی دریایی امریکا روز دو    شنبه از 
عملیات دریانوردی ناو »یو اس اس مک کمپبل « امریکا در فاصله اندکی 
از مجمع الجزایر مورد مناقشه »پاراسل« در دریای چین جنوبی خبر 
داده است. بنا بر گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، منابع غربی به نقل 
از این سخنگوی ناوگان اقیانوسیه نیروی دریایی امریکا اعام کردند که 
این عملیات دریانوردی قصد ندارد هیچ یک از کشورهای منطقه را به 

چالش کشیده و یا القاکننده پیامی سیاسی باشد. 

  بازداشت اساتید دانشگاه در سودان 
همزمان با ادامه تظاهرات ضد دولتی در سودان، مسئوان امنیتی این 
کشور تعدادی از اساتید دانشگاه خارطوم را بازداشت کردند اما منابع 
به آرتی گفتند، این اساتید آزاد ش��ده اند. به گزارش روزنامه الحیات، 
بازداشت استادان و کارکنان دانشگاه خارطوم درحالی صورت گرفت که 
روز یک    شنبه پایتخت سودان و دو شهر » ودمدنی « در مرکز این کشور و 
» عطبره « در شمال سودان شاهد موج جدیدی از تظاهرات ضد دولتی 
بودند. این اعتراضات با هدف فشار آوردن بر عمر البشیر، رئیس جمهور 
س��ودان برای کناره گیری از قدرت صورت می گیرد. به گفته شاهدان 
عینی نیروهای امنیتی مانع خروج استادان و کارمندان دانشگاه خارطوم 

به خارج از دانشگاه شدند و هشت تن از آنها را بازداشت کردند. 

  ماکرون مقابل جلیقه زرد    ها کم آورده است
امانوئل ماک��رون، رئیس جمهور فرانس��ه درصدد بود که در س��ال نو 
میادی در موضع تهاجمی نسبت به معترضان جلیقه زرد قرار بگیرد اما 
رئیس جمهور فرانسه به جایش گرفتار تظاهرات خیابانی خشونت آمیزتر 
شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، چیزی که در ابتدا به عنوان 
عصیان مردمی علیه طرح ه��ای افزایش مالیات س��وخت و باا رفتن 
هزینه معیشت مطرح شد اکنون تبدیل به یک اعتراضات خطرناک تر 
برای رئیس جمهور فرانسه و حمله ای به ریاست جمهوری او و نهادهای 
کشور فرانسه شده است . ماکرون عصر یک    شنبه در توئیتر نوشت:  یک 
بار دیگر جمهوری فرانسه مورد حمله خشونت طلبان افراطی و حامیان 
و نمایندگان و سمبل های آنها قرار گرفت. دولت ماکرون بعد از آنکه به 
نظر می رسید اعتراضات بعد از تعطیات کریسمس در حال فروکش 

کردن است ، موضعش را نسبت به تظاهرات آنها سخت تر کرد. 

اعتراضچينبهامريکا
بابتعبورناوهايشازجزايرموردمناقشه
واش�نگتن امیدوار اس�ت در عرصه تج�اری تنش     ه�ا را تا حدی 
پی�ش ببرد ک�ه در نهایت چینی     ه�ا وادار ب�ه امتیازدهی ش�وند. 
ترامپ هم مدعی ش�ده اس�ت ضعف اقتصادی چی�ن این قدرت 
آس�یایی را به مس�یر دلخ�واه امری�کا می کش�اند. در عین حال 
تجارت تنها تنش�گاه دو طرف نیست. عبور ناوش�کن امریکایی 
از نزدیک�ی جزای�ری ک�ه مورد مناقش�ه چی�ن و همس�ایگانش 
اس�ت، نش�ان می دهد که امریکا ب�دش نمی آید تنش    ه�ا با چین 
ابع�اد نظامی و امنیت�ی پیدا کند و در واقع توس�عه یاب�د. به زبان 
دیگر تنش ه�ای امری�کا با چی�ن اساس�ًا ماهیت�ی ژئوپلتیک- 
امنیت�ی دارد و مس�ئله اقتصادی می�ان طرفین تالی آن اس�ت.
به گزارش رویت��رز،  دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قبل از ش��روع 
مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن گفت: مذاکرات تجاری با چینی     ها به 
شکل قابل قبولی در جریان است و ضعف اقتصاد چینی     ها باعث می شود 

پکن به دنبال توافق باشد. 
این درحالی اس��ت که برای نخس��تین بار پس از توافق ترامپ با شی 
جین پینگ، رئیس جمهور چین در آرژانتین برای توقف جنگ تجاری 
مقامات امریکایی و نمایندگان چین روز دو    شنبه به صورت رو در رو با 

یکدیگر ماقات کردند. 
ترامپ برای وارد کردن صد    ها میلیارد دار کاا از چین تعرفه اعام کرده 

و چینی     ها اقدام مشابهی را برای کااهای امریکایی انجام داده اند. 
ترامپ با این ادعا که اعمال تعرفه به چین آسیب زده است، افزود:  من 
معتقدم چین خواهان حل شدن اختافات است. اقتصاد آنها عملکرد 
خوبی ندارد.  وی در پاسخ به خبرنگاران پیش از سوار شدن به هلیکوپتر 
ریاست جمهوری گفت: من فکر می کنم که این مسئله دلیل خوبی برای 

آمدن چینی     ها پای میز مذاکره است. 
ترامپ در پاسخ به اینکه چه انتظاری از این مذاکرات دارد، گفت: انتظار 
مثبتی نسبت به نتیجه این مذاکره دارم. این مذاکرات به شکل خوبی در 

جریان است و من واقعاً فکر می کنم آنها می خواهند توافق کنند. 
دولت امریکا مدعی است چین با سرقت حق مالکیت معنوی و تبعیض 
تجاری، ش��رکت های خارجی و امریکایی را تحت فش��ار می گذارد و 
کااهای ارزان قیمت را ب��ا پرداخت یارانه به کش��ورهای دیگر صادر 
می کند.  ترامپ که تاکنون ب��ر 2۵0 میلیارد دار از کااهای صادراتی 
چین به امریکا تعرفه اعمال کرده، تهدید کرده است اگر طرفین در این 
مدت به توافق نرسند س��ایر کااهای چینی نیز مزه تعرفه را خواهند 

چشید و تعرفه روی کااهای قبلی هم افزایش خواهد یافت. 
 تنش دریایی

لو کانگ، نماینده رس��می وزارت امور خارجه چین اعام کردکه این 
کشور به عبور ناوشکن امریکایی در نزدیکی جزایر مورد مناقشه سیشا 

)جزایر پاراسل( در دریای چین، اعتراض کرد. 
کانگ در کنفرانس خبری روز دو    شنبه اعام کرد که ناوشکن امریکایی 
بدون اجازه از طرف چینی وارد آب های جزایر سیشا شد. طرف چینی 
هم در مقابل یک کشتی ارس��ال کرد که به ناوشکن امریکایی هشدار 
داد و خواستار خروج از منطقه شد. پیش تر راشل از واشنگتن خواست 
از اقدامات تحریک  آمیز بیشتر خودداری کند و تأکید کرد که مقامات 
رسمی پکن، حق دارند همه اقدامات ازم را برای محافظت از امنیت و 

حاکمیت خود انجام دهند. 
از سوی دیگر مک مار، س��خنگوی نیروی دریایی ایاات متحده گفته 
بود که ناوشکن موشک انداز از ۱2 مایلی جزایر مورد مناقشه به عنوان 
بخشی از عملیات برای اطمینان از آزادی ناوگان و الزامات دریایی عبور 
کرده اس��ت. به گفته مک مار، این عملیات علیه یک کش��ور مشخص 

نیست و هیچ بخش سیاسی ندارد. 
 اعتراض چین به اقدام امریکا در دریای چین جنوبی 

وزارت امور خارجه چین دو    شنبه اعام کرد این کشور بیانیه قاطعی را به 
امریکا در اعتراض به ورود یک کشتی نیروی دریای این کشور به مناطق 

مورد مناقشه در دریای چین جنوبی فرستاده است. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگ��زاری رویترز، اخیراً یک ناوش��کن 
امریکایی مجهز به موشک هدایت ش��ونده به نزدیک جزایر پاراسل از 

منطقه مورد مناقشه در دریای چین جنوبی رفت. 
این اتفاق همزمان با آغاز مذاکرات تجاری مقامات امریکایی در پکن به 

منظور کاستن از جنگ تجاری دو طرف رخ داد. 
لو کانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری گفت: 
این عملیات امریکا در منطقه ناقض قوانین چین بوده و از امریکا خواست 

چنین اقداماتی را متوقف کند. 

هاآرتص:ايرانقدرتمندتر
ازآناستکهاسرائيلبتواندشکستشدهد

روزنامه صهیونیستی هاآرتص با توصیه به کابینه رژیم صهیونیستی 
برای الهام گرفتن از سند جدید چشم انداز 5۰ ساله ایران، اذعان کرد 
که ایران پیچیده تر و قدرتمندتر از آن است که بتوان شکستش داد. 
به گ��زارش فارس، روزنامه صهیونیس��تی »هاآرتص « در یادداش��تی 
به بررسی سند جدید چش��م انداز ۵0س��اله جمهوری اسامی ایران 
پرداخت و اذعان کرد که کش��ور ایران، پیچیده     ترین و خطرناک     ترین 
دشمنی است که تل آویو تاکنون با آن مواجه بوده است. در ابتدای این 
یادداشت، به بیانات رهبر معظم انقاب اسامی ایران در سال 20۱4 
)هجدهم شهریور ۱۳94( مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی 2۵ سال 
آینده را نخواهید دید، اشاره شده و نویسنده به کابینه اسرائیل پیشنهاد 
می کند که برای جلوگیری از نابودی، س��ند چش��م انداز ۵0 ساله ای 
مش��ابه ایران، برای این رژیم تدوین کنند. حضرت آیت اه خامنه ای، 
رهبر معظم انقاب اس��امی، در تاریخ 22 مهر امسال )۱۳97( سند 
چشم انداز جدیدی، این بار با دوره ای ۵0 ساله، برای جمهوری اسامی 
منتش��ر کردند که در آن بر لزوم جای گرفتن ایران در پنج کشور اول 
جهان از نظر علمی و فناوری و هفت کشور برتر دنیا در حوزه پیشرفت 
و عدالت تأکید ش��ده بود. هاآرتص ضمن تأکید بر لزوم حفظ امنیت و 
بازدارندگی رژیم صهیونیستی طی سال های آینده، می نویسد: »ایران 
پیچیده     ترین و خطرناک     ترین دشمنی است که اسرائیل با آن روبه رو 
بوده است، یک حکومت دینی با چشم انداز طوانی مدت.« این روزنامه 
با ازم دانستن افزایش تاب آوری رژیم صهیونیستی جهت مقابله مؤثر 
با جمهوری اس��امی ایران، اذعان کرد: »ایران حقیقتاً اولین دشمن 
]اس��رائیل[ اس��ت که بیش از حد قدرتمند و بزرگ اس��ت که بتوان 
شکستش داد«. در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه ایران سیاست 
»جنگ فرسایشی تا زمان نابودی« را علیه رژیم صهیونیستی درپیش 
گرفته، آمده است: »پس اسرائیل باید نوعی استراتژی امنیت داخلی در 
نظر بگیرد که بهترین تناسب را با چنین تقابل طوانی مدت جدیدی 
داشته باشد«. هاآرتص ضمن تکرار اتهامات علیه برنامه هسته ای ایران، 
نوش��ت: »تعدادی از بازیگران منطقه ای در حال تأسیس     رآکتورهای 
اتمی هستند. پس این احتمال فزاینده وجود دارد که اسرائیل در چند 
دهه پیش رو، با سناریوی کابوس وار خاورمیانه  هسته ای مواجه شود«. 
نویسنده این یادداش��ت که خود پیش تر معاون مشاور امنیت داخلی 
رژیم صهیونیستی بوده، در پایان با بیان اینکه رهبر انقاب اسامی ایران 
از هم اکنون مقاوم سازی جمهوری اسامی در برابر طوفان های مختلف 
را آغاز کرده، نوش��ت که تل آویو هم باید به جای پرداختن به دعواهای 

سیاسی و حزبی، از همین امروز تدوین مسیر آتی را آغاز کند. 

امريکادربنبستسياسی
ترامپ براي تصویب بودجه دیوار با مکزیک در امریکا وضعیت فوق العاده اعام مي کند

6۱ هزار خلبان درباره مخاطره امنیت هوایي به رئیس جمهور نامه نوشتند

سيدرحيمنعمتی

یک گروه پنج نفره از نظامیان کش�ور گابن 
دیروز برای چند س�اعت دس�ت به کودتای 
نظام�ی زدن�د که ای�ن کودت�ا ن�اکام ماند. 
در حالی که »علی بونگو « رئیس جمهور گابن در 
حال درمان در مغرب به سر می برد ، صبح دیروز 
یک گروه پنج نفره از نظامیان کش��ور نفتخیز 
گابن در غ��رب آفریقا کنترل رادی��و ملی این 
کشور را به دست گرفته و اعام کردند، به زودی 
ش��ورایی برای اداره کشور تش��کیل می دهند. 
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که افسران ارتش 
گابن از تشکیل شورای ملی اصاحات خبر داده 
و صدای ش��لیک گلوله در ش��هر »لیبرویل« 
پایتخت این کش��ور به گوش رس��یده اس��ت. 
سرهنگ کلی اوندو، فرمانده نظامیان کودتاگر 
در پیامی رادیویی گفته بود: »پیام سال نو علی 
بونگو تردید    ه��ا درباره توانای��ی وی برای اداره 
کشور را دوچندان کرد. « نظامیان متمرد خود 
را »جنبش مهین پرس��تاِن دف��اع و نیروهای 
امنیتی « معرفی کردند. هنوز س��اعاتی از این 
کودتا نگذشته بود که دولت این کشور از خنثی 

کردن کودتا و بازداش��ت همه عامان آن خبر 
داد. سخنگوی دولت گابن اعام کرد که دولت 
و نهادهای قانونی این کشور سر جای خود قرار 
دارند. این کودتای نافرجام در حالی اتفاق افتاد 
که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا یک روز 
قبل از آن، در نامه ای به کنگره از اعزام نیروهای 
نظامی امریکا به گابن در همسایگی جمهوری 
دموکراتیک کنگو خبر داده بود با این استناد که 
بعد از اعام نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری 
در کنگو، در صورت لزوم قادر باش��د از اماکن 
دیپلماتیک امری��کا محافظت کن��د. اتحادیه 
آفریقا تاش برای کودتا در گابن را به ش��دت 
محکوم کرد. علی بونگو از س��ال 2009 قدرت 
را در گابن در دس��ت دارد. انتخاب مجدد او در 
سال 20۱۶، با اعتراض نامزد مخالفان به نحوه 
برگزاری انتخابات مواجه ش��د. گابن در غرب 
آفریقا و در کناره اقیانوس اطلس قرار دارد. این 
کشور با منابع طبیعی گسترده و جمعیت اندک، 
یک��ی از مرفه     ترین کش��ورهای بخش جنوبی 

آفریقا به شمار می رود.

طبق گزارش یک روزنامه چاپ کره جنوبی، 
نمایندگان امریکا و کره شمالی در هفته های 
اخیر چندی�ن بار در ویتنام دی�دار و درباره 
دیدار آتی سران دو کشور رایزنی کرده اند. 
به گزارش فارس، به دنبال اظهارنظرهای »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور امری��کا درباره احتمال 
برگزاری دومین دی��دار با رهبر کره ش��مالی، 
روزنام��ه »مون ه��وآ ایلب��و« کره جنوب��ی، از 
رایزنی های واشنگتن و پیونگ یانگ در ویتنام 
برای تدارک برگزاری دومین دیدار س��ران دو 

کشور خبر داده است. 
بنا بر گزارش خبرگ��زاری رویترز به نقل از این 
روزنامه کره جنوبی، نمایندگان وزارت خارجه 
امریکا و کره شمالی در هفته های اخیر چندین 
بار در »هانوی « پایتخت ویتنام دیدار و درباره 
انجام دومین دیدار بی��ن دونالد ترامپ و »کیم 

جونگ اون« صحبت کردند. 
روزنامه »م��ون هوآ ایلب��و« به نق��ل از منابع 
دیپلماتیک در س��ئول و همچنین واش��نگتن 
خبر دیدار نمایندگان امریکا و کره ش��مالی را 

منتشر کرده است. 
طبق این گزارش، میزبانی ویتنام از دیدارهای 
نمایندگان واشنگتن و پیونگ یانگ گمانه زنی    ها 
درباره احتمال برگزاری دیدار سران دو کشور در 

ویتنام را تقویت کرده است. 
اولی��ن دی��دار ترام��پ و کی��م جون��گ اون، 
22خردادماه سال جاری در س��نگاپور برگزار 
شد و سران امریکا و کره شمالی این نشست را با 
انتشار بیانیه مشترک  چهاربندی پایان دادند. 

با گذشت ماه    ها پس از دیدار سنگاپور، مقام های 
کره ش��مالی بار   ها اع��ام کرده اند ک��ه به رغم 
حسن نیت این کشور و انجام اقداماتی از قبیل 
توقف آزمایش های موشکی و اتمی، امریکا به 
اقدامات خصمانه از قبیل اعمال تحریم    ها و طرح 

درخواست های یکجانبه ادامه داده است. 
مواضع امریکا کار را به جایی رس��اند که اخیراً 
رسانه های کره ش��مالی در هشداری تند اعام 
کردند ک��ه در ص��ورت ت��داوم خصومت های 
واش��نگتن، پیونگ یانگ برنامه اتمی خود را از 

سر می گیرد. 

ديدارمقاماتامريکاوکرهشمالیدرويتنامگابنازکودتاگريخت
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    تلويزيون

    محمد تقوی
حسين كرمي در حال حاضر مدير سيمافيلم 
وابسته به رسانه ملي است. اين مدير فرهنگي 
در دوره سي و هفتم جشنواره فيلم فجر عضو 
هيئت انتخاب جشنواره بوده است. »جوان« 
با او درب�اره كيفي�ت و گرايش آث�ار و چند و 
چون انتخ�اب فيلم ها گفت و گو كرده اس�ت. 
به عنوان كس�ي ك�ه در جم�ع هيئت 
انتخ�اب اي�ن دوره حضور داش�تيد و 
حدود 90 فيلم را ديده و بررسي كرده 
ايد، فكر مي كنيد در كل آثار توليد شده 
يك سال اخير سينماي ايران به لحاظ 

كيفي در چه وضعيتي قرار مي گيرد؟ 
به عنوان كس��ي كه به انتخ��اب مجموعه اي از 
فیلم ه��ا كمك كرده اس��ت و ي��ك كار تیمي با 
دوستان انجام داديم تا 20الي 30 فیلم انتخاب 
ش��وند نمي توانم به صراحت بگوي��م كه خوب 
بوده است يا خیر. در میان كارهاي اول كارهاي 
درخش��ان ديده مي ش��ود اما برخي فیلمسازان 
مطرح ما هنوز با گذشته خودشان فاصله دارند. 

ط�ي ادوار مختلف جش�نواره همواره 
نوعي گرايش مضمون�ي و محتوايي در 
ميان آثار به چش�م مي خ�ورد. در اين 
دوره به طور كلي چه موضوعاتي بيشتر 

مورد توجه فيلمسازان بوده است؟
بخش قابل توجهي از فیلم ها به مباحث اجتماعي 
و آس��یب هاي اجتماعي پرداخت��ه بودند و بخش 
عمده اي از بدنه فیلم هايي كه ساخته شده اين طور 
است. يك تعداد اندكي هم فیلم طنز در میان آنها 
ديده مي شود كه تعدادشان نسبت به كل تولیدات 
سینماي ايران كم اس��ت، اين در صورتي است كه 
شرايط اجتماعي ما ايجاب مي كند تعداد بیشتري 
از اين فیلم ها داش��ته باش��یم اما متأسفانه ادبیات 

حاكم بر فیلم ها در میان همین تعداد هم به سمت 
ادبیات نامناسب سوق پیدا كرده است و خنده را در 
فضاي غیرسالمي جس��ت وجو مي كند. برخي هم 
انصافاً كارهاي خوبي را به نمايش گذاش��ته بودند 
و فضاي تمییز و پاكي را ب��راي ايجاد يك فضاي با 
نشاط و مفرح ارائه كرده بودند، البته در حال حاضر 
نمي توانم اسمي از آنها ببرم چون در مرحله داوري 
هستند و اظهار نظر در مورد آنها يك جور پیشداوري 
و قضاوت زودهنگام اس��ت ولي بدنه اصلي فیلم ها 
همان مباح��ث اجتماعي، آس��یب ها و معضات 

اجتماعي و مشكات عمومي را نشان مي دهد. 
در اي�ن دوره به نظر مي رس�د به لحاظ 
نام و نشان دار بودن فيلمسازها نسبت 
به دوره هاي پيش�ين جش�نواره فجر 
دس�ت پرت�ري دارد. يك�ي از اعضاي 
هيئت داوران اخيراً به اين نكته اشاره 
كرده بود كه آثار امسال به لحاظ كيفي 
از س�طح بااتري نس�بت به سال هاي 
پيش برخوردار اس�ت. اي�ن مي تواند 
اميدواركننده باشد. نظر شما چيست؟ 

بله به نظرم به لحاظ كیفي مي توان گفت نسبتاً شاهد 
نوعي ارتقا هس��تیم. در میان تعدادي از تولیدات 
بچه هاي كار اولي كه ما موفق شديم ببینیم، كارهاي 
خوب وجود داشت، حتي احساس من اين است كه 

نسبت به سال گذشته تعداد بیشتري از كارهايي كه 
فیلم اولي ها تولید كرده بودند موفق تر از سال قبل 
بود؛ كارهايي كه مشخص بود براي تهیه و تولید آن 
زحمت جدي كشیده ش��ده بود كه ان شاءاه اين 
موضوع فرداي بسیار روشن و موفقي براي سینما و 
تلويزيون در پي خواهد داشت. امسال در میان كارها 
فیلم هاي خوب و با كیفیت زيادي ديده مي شود و 
به نظر من كارهايي بودند كه مخاطب با ديدن آنها 
بتواند با تلويزيون و سینما ارتباط برقرار يا ارتباطش 

را با سینما تثبیت نمايد. 
رويكرد مضموني و محتوايي آثار بيشتر 
چه سمت و سويي را نش�ان مي دهد يا 
به عبارتي ديگر چه رويكردي بيش�تر 

غلبه دارد؟ 
همانطور كه عرض كردم بیشتر آسیب ها و مسائل 
اجتماعي مد نظر فیلمسازان قرار گرفته بود و عمدتاً 
نگاه آسیب شناسانه داشت. علي القاعده وقتي شما 
به موضوعات اجتماع��ي مي پردازيد، طبیعتاً تلخ 
است و در آن نوعي حس تلخي و ناكامي و شكست 
وجود خواهد داشت. براي همین هم عرض كردم 
بايد يك تعادلي بین اين ن��وع كارها كه مبتا به 
نوعي رئالیسم روشنفكري هستند با كارهاي طنز 
ايجاد شود كه س��ینما حالت كاريكاتورگونه پیدا 

نكند و از چهره واقعي فاصله نگیرد. 
در ميان فيلم هاي جش�نواره امسال 
چند درصد ب�ه آثار انقاب�ي چه در 
حوزه دفاع مق�دس و مدافعان حرم 
و چ�ه در حوزه ه�اي ديگ�ر انقاب 

پرداخته شده است؟
در اين حوزه هم كارهاي خوبي وجود داشت، البته 
برخي از اين فیلم ها انتخاب ش��دند و بر خي هم 
انتخاب نشدند، متأسفانه نمي توانم در حال حاضر 
از آنها نام ببرم. در حوزه دف��اع مقدس، انقاب، 
در حوزه تاريخي و معاصر ه��م تولیداتي بود كه 
رويكردهاي خوبي هم داشتند و برخي از معضات 
انقاب اسامي ايران و مسائل انقاب كه نظام با 
آنها دست به گريبان بوده و بر آنها فائق آمده است 

موضوع برخي از اين فیلم ها بود. 
شايد نسبت به كل سینما نسبت باايي نباشد، 
ولي درصدي از آثار تولید شده با اين موضوعات 
وجود داشت كه مثبت است. مواردي هم در حوزه 
مدافعان حرم ب��ود. حال اينكه هم��ه اين آثار به 
جمع 32 فیلم جش��نواره راه پیدا كرده است يا 
نه، شايد عمده آن راه پیدا نكرده باشد ولي برخي 
در رزرو هستند و ممكن است اگر كسي انصراف 
بدهد، اينها بیايند و باا قرار بگیرند و تعدادي آثار 
هم راه پیدا كرده اند كه به نظرم در میان آنها اثر 

قابل توجه به لحاظ كیفي ديده مي شود.

گفت وگوي »جوان« با حسين كرمي عضو هيئت انتخاب جشنواره فيلم فجر 

 دوقطبی کمدی و تلخی 
سینمای ایران را کاریکاتوری می کند

به آقاي مش�ايي گفتم من پول نمي خواهم، براي س�اخت 
فيلم قاده هاي طا، به تهيه كننده فيلم ما پول بدهيد، بعد 
از چند روز محمد خزاعي به من گفت مشايي گفته ما براي 
ساخت فيلم طالبي كه عقايد مشخص دارد، پول نمي دهيم 
و ندادند تا اينكه بنياد روايت فتح از فيلم حمايت مالي كرد. 
ابوالقاس��م طالبي در تازه تري��ن گفت و گوي خود با باش��گاه 
خبرنگاران و در پاسخ به اين سؤال كه چرا احمدي نژاد به اين 
فیلم كمك نكرد؟ گفت: براي ساخت فیلم پیش همه رفتیم، 
يك عده به من مي گفتند طالبي اين كار دردسر و مكافات دارد، 
همه باهات بد مي شوند، تعدادشان زياد است و فتنه گرها هم در 
كشور نفوذ دارند، چون عقیده من اين بود كه ملت ما فتنه گر 
نیست و عده اي از آنها تقلب را باور كرده بودند، اگر روشنگري 
كنیم، متوجه مي شوند و قضیه را قبول مي كنند، بنابراين بر اين 
بودم كه اين فیلم را بسازم. اينقدر هم فكر مي كنم آزاده باشم 
كه از كسي سفارش نپذيرم، لذا پیش همه رفتیم. تهیه كننده 
ما قبا براي آقاي بقايي كه اان در زندان اس��ت، جشنواره اي 
را در كیش يا قش��م برگزار كرده بود، پیش آقاي بقايي رفت و 
ما گفتیم كه مشايي و رئیس جمهور هم ما را مي شناسند. ماه 
رمضان ما را براي ضیافت افطار دعوت كردن��د، آنجا به آقاي 
مشايي گفتم من پول نمي خواهم، براي ساخت فیلم به تهیه 
كننده فیلم ما پول بدهید. او با من مدت ها زاويه داشت و بعد 
چند روز محمد خزاعي گفت مشايي گفته ما براي ساخت فیلم 
طالبي كه عقايد مشخص دارد، پول نمي دهیم و ندادند. عده اي 
فكر كردند، چون خزاعي تهیه كننده ماست پس از مشايي پول 

گرفتند يا مي گفتند اينها جريان انحرافي هستند، بعد گفتند 
از وزارت اطاعات و وزارت فان پ��ول گرفتند. آن چیزي كه 

مشخص است و نوشتیم روايت فتح پول به ما داده است. 
طالبي در ادامه توضیح مي دهد: خانم مريا زارعي سناريو 
را كه خواندند خیلي خوشحال شدند، چون هركس سناريو 
را مي خواند فیلمنامه را قوي مي ديد. در آن زمان كه فضاي 
فتنه خیلي تند بود تیم هفت يا هش��ت نف��ره اي با موتور 
و اس��پري به نزديك خانه خانم زارع��ي مي رفتند و مرتب 
مي نوش��تند انصراف خانم زارعي از ب��ازي در »قاده هاي 
طا«. خانم زارعي زن��گ زد و گفت: »من دوس��ت دارم با 
شما كار كنم و فیلمنامه هم خیلي خوب است، اما مرا اذيت 
مي كنند و روي اعصابم راه مي رون��د. اگر اجازه بدهید من 
نیايم.« ما ه��م گفتیم اگر اعام نمي كنید ما هم ش��كايت 
نمي كنیم و اينكه ايشان همه پول را گرفته اند، صحت ندارد. 

يك پیش قسط گرفته بودند كه برگرداندند.

حواشي اسرائيلي براي »به رنگ حيات« در باغ موزه قصر
رئيس باغ موزه قصر عذرخواهي و استعفا كرد
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كسی كه خود را رهبر مردم قرار داد، 
بايد پيش از آنكه ب�ه تعليم ديگران 
پردازد، خود را بسازد و پيش از آنكه 
به گفتار تربيت كند، با كردار تعليم 
دهد، زيرا آن ك�س كه خود را تعليم 
دهد و ادب كند س�زاوارتر به تعظيم 
است از آن كه ديگری را تعليم دهد 

و ادب بياموزد.

»كرباي ۵« به روايت آثار مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
چه كتاب هايي درباره عمليات كرباي ۵  بخوانيم

    نويد پارسا
»نب�رد در كانال ماه�ي؛ لش�كر ۲7 محم�د رس�ول اه )ص( 
در عملي�ات كرب�اي ۵«، »نب�رد ش�رق بص�ره« و »عملي�ات 
كرب�اي۵« س�ه اث�ري هس�تند ك�ه دانش�جويان و محققان 
مي توانن�د پيرام�ون عمي�ات كرباي۵ ب�ه آن رج�وع كنند. 
پس از حواش��ي به وجود آمده پیرامون عملیات هاي كرباي 4 و 5 
مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس اقدام به معرفي سه اثر خود در 

رابطه با تشريح عملیات  كرباي 5 كرده است. 
»نبرد در كانال ماهي؛ لشكر 2۷ محمد رسول اه در عملیات كرباي 
5« عنوان كتابي است كه توس��ط مهدي حاجي خداوردي خان در 
468 صفحه به نگارش درآمده است. وي با استفاده از اسناد و منابع 
مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از جمله دفاتر راويان، نوارهاي 
صوتي، گزارش عملیات و اسناد نظامي مرتبط با عملیات كرباي 5 
و همچنین مصاحبه  اي كه با بعضي از فرماندهان و رزمندگان لشكر 
داشته اين كتاب را به رشته تحرير درآورده است. كتاب »نبرد شرق 

بصره« نیز كه به نويسندگي محمد دروديان از پژوهشگران و راويان 
دفاع مقدس نگاشته شده است برنده جايزه اول آثار دفاع مقدس در 
سال هاي ۷4- 13۷3 در موضوع گزارش هاي نظامي شده است. اين 
كتاب شامل سه فصل است. فصل اول كتاب تحت عنوان » طرح ريزي 
در شرايط ويژه« از والفجر 8 تا كرباي 4 و فرازهايي از مديريت در 

فضاي دشوار با ويژگي هاي انقابي را به نمايش مي گذارد. 
»هجوم به مستحكم ترين خطوط دفاعي دشمن« عنوان دومین 
فصل كتاب اس��ت كه طي آن به ش��رح اجمالي عملیات با هدف 
نمايش مديري��ت و فرماندهي در صحنه نب��رد، آن هم در فضايي 
مملو از خوف و رجا مي پردازد. همچنین فصل سوم و پاياني اين اثر 
»بازتاب ها و دستاوردها« نام گرفته كه واكنش رسانه هاي گروهي، 
مواضع امريكا و شوروي، جنگ ش��هرها و شرايط ايران براي پايان 
جنگ را عرضه مي كند. اين فصل توضیح پیچیدگي هاي مواضع دو 
ابر قدرت شرق و غرب در آن زمان و نیز انگیزه ها و اهداف رسانه ها از 
نوع تنظیم و انتقال اخبار در دوران دفاع مقدس، به خواننده كمك 
مي كند كه عظمت عملیات كرباي 5 و نتايج آن را بیش از پیش 
درك كند. همچنین اش��اره به »ش��رايط جمهوري اسامي براي 
پايان بخشیدن به جنگ« نیز پاسخ ابهاماتي است كه به علت ضعف 

اطاعات، گاهي به اذهان خطور مي كند. 
از ويژگي هاي كتاب دارا بودن فهرس��ت راهنماي موضوعي كتاب، 
جدول هايي در خصوص س��ازمان رزم و انواع يگان هاي دش��من و 
نقشه عملیات كرباي 5 شامل محورهاي هجوم، موانع و منطقه آزاد 
شده است كه براي سهولت در بهره برداري محققان و پژوهشگران به 

موضوعات مورد نظر در انتهاي كتاب گنجانده شده است. 

   محمد  صادقي
حض�ور آث�ار گرافيك�ي ي�ك اس�رائيلي در نمايش�گاه 
»ب�ه رن�گ حي�ات« ك�ه در ب�اغ م�وزه قص�ر برگ�زار 
مي ش�ود، اعتراض ه�اي زي�ادي را در پ�ي داش�ت؛ 
اعت�راض هاي�ي ك�ه در نهاي�ت منج�ر ب�ه عذرخواهي و 
اس�تعفاي محس�ن س�ليماني رئيس باغ موزه قصر ش�د. 
روز گذش��ته، بعد از چن��د روز اعتراض رس��انه ها به حضور 
فردي اس��رائیلي در نمايش��گاهي هنري در كاخ موزه قصر، 
سازمان فرهنگي- هنري شهرداري با انتشار بیانیه اي كوتاه از 
جمع آوري آثار اسرائیلي و استعفاي رئیس كاخ موزه قصر خبر 
داد. در بیانیه سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران تأكید 
شده است برگزار كننده نمايشگاه »به رنگ حیات« خارج از 
اين سازمان بوده است. اين س��ازمان توضیح داد: »باغ موزه 
قصر از هويت جعلي صاحب يكي از آثار مطلع گرديده، لذا اثر 
يادشده قبل از نصب در نمايشگاه، حذف و بر پايبندي اين باغ 
موزه بر اصول بنیادين نظام جمهوري اسامي مبني بر دفاع 
از حقوق حقه مردم فلسطین و نفي موجوديت رژيم غاصب 
صهیونیس��تي، تأكید شد. موضوع توس��ط كمیته انضباطي 
سازمان فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران پیگیري و مدير 
باغ موزه قصر ضمن عذرخواه��ي از بي دقتي صورت گرفته، 
از مسئولیت خود استعفا نمود كه اين استعفا، مورد پذيرش 

كمیته انضباطي سازمان قرار گرفت.«
تاش روزنامه »ج��وان« ب��راي مصاحبه با مديران س��ازمان 
فرهنگي- هنري شهرداري تهران به دلیل عدم تمايل آنها براي 
ارائه توضیحات درباره اتفاقات باغ موزه قصر و استعفاي محسن 

سلیماني از رياست باغ موزه، بي نتیجه ماند. 
محسن سلیماني كمتر از يك ماه پیش به سمت رياست باغ موزه 
قصر انتخاب شده بود. برگزاري نمايشگاهي با عنوان »به رنگ 
حیات« در كاخ موزه قصر كه در آن پوستر هاي طراحان ايراني 
و خارجي به نمايش درآمده است، به دلیل حضور يك اسرائیلي 
به نام »يوسي لمل« حاشیه دار شد. يوسي لمل با انتشار پستي 
در صفحه اينس��تاگرامش خبر حضور آثارش در اين نمايش را 
اعام كرد. تا پیش از اعام اينكه »يوسي لمل« اسرائیلي سابقه 
رفتارهاي نژادپرستانه ضدفلسطیني دارد، هیچ كدام از مسئوان 
برگزاري نمايشگاه»به رنگ حیات« اطاع رساني درباره هويت 
وي انجام ن��داده بودند. روز گذش��ته، باغ موزه قصر با انتش��ار 
اطاعیه اي عنوان كرد »در لیست اولیه هنرمندان كه به دست 
باغ موزه قصر رسید اثر »يوسي لمل« با هويت فلسطیني معرفي 
شده بود.«   همچنین محمد ارداني مدير اجرايي برگزاركننده 
نمايشگاه »به رنگ حیات« در گفت و گو با »باشگاه خبرنگاران 

جوان« از يوسي لمل به عنوان يك يهودي ضد صهیونیسم ياد 
كرده و مدعي شد: »سال 93 قرار بود، نمايشگاهي از پوسترهاي 
اين يهودي ضدصهیونیسم ساكن تل آويو به مناسبت روز قدس 
در تهران برگزار شود اما شايد سال آينده اين نمايشگاه با حمايت 
روايت فتح در تهران رونمايي شود.« اين ادعا اما واكنش تند بنیاد 
روايت را در پي داشت. انجمن هنر هاي تجسمي انقاب و دفاع 
مقدس بنیاد فرهنگي روايت فتح، با انتشار بیانیه اي تأكید كرد: 
»آنچه در نمايشگاه »به رنگ حیات« رخ داد و حضور يك عنصر 
اسرائیلي، مارا بر آن داشت كه از حیثیت و كیان »بنیاد پرافتخار 
روايت فتح«، اين ثمره جاويدان و ماناي هنرمند و مجاهد في 
سبیل اه، سید الش��هداي اهل قلم شهید سید مرتضي آويني 
)علیه الرحمه( دفاع و صراحتاً بر چند نكته اصلي و مهم تأكید 
نمايیم. امید داريم كه اين توضیحات به سمع و نظر مخاطبان 
اصلي جريانات فرهنگي- هنري كشور برسد و بر اين باوريم كه. . 
. العاقبه للمتقین؟!«، اين انجمن در ادامه به سخنان مدير اجرايي 
نمايشگاه اش��اره كرده و مي افزايد: »س��خنان سراسر كذب و 
غیرواقع مدير اجرايي اين نمايشگاه مايه تعجب و حیرت همگان 
گرديد. ايشان برگزاري نمايشگاه اين عنصر رژيم صهیونیستي 
را توسط »روايت فتح« در سال آينده محتمل دانسته است! و 
حواشي ايجاد شده در خصوص حضور وي را غرض ورزي حزبي 
دانسته است.« »ذكر اين نكته براي ايشان و دوستانشان خالي از 
لطف نیست كه اواً ايشان ارتباط اين مدعوی اسرائیلي با بنیاد 
فرهنگي روايت فتح را از چه طريقي محاسبه و استنتاج نموده 
است و ثانیاً  اي كاش اقدامات پیشگیري و عدم حضور وي را پیش 
از دعوت نامبرده نیز انجام مي دادند تا مجبور به جمع آوري آثار 

ايشان و حذف نام وي نگردند.«
نمايشگاه بین المللي پوستر آب با عنوان »به رنگ حیات« عصر 
پنج شنبه 13 دي ماه ساعت 15 در نگارخانه ملك الشعراي بهار 
باغ موزه قصر گشايش يافت و تا 20 دي ماه ادامه دارد. در اين 

نمايشگاه 48 اثر از هنرمندان 1۷ كشور جهان حضور دارد.

ديدار هنرمندان بسيجي با خانواده شهيد مسيحي
اعض�اي انجمن ه�اي هن�ري- ادب�ي س�ازمان بس�يج هنرمن�دان 
كش�ور با خان�واده ش�هيد مس�يحي »روب�رت ازار« دي�دار كردند. 
به مناسبت فرا رسیدن ايام كريسمس و سال نوی میادي تعدادي از اعضاي 
شوراي عالي انجمن هاي هنري- ادبي س��ازمان بسیج هنرمندان كشور با 
خانواده يكي از شهیدان مسیحي آش��وري دفاع مقدس به نام روبرت ازار 
ديدار داشتند. در اين ديدار صمیمي مادر اين شهید از خاطرات و خصوصیات 
اخاقي فرزند خود براي اين هنرمندان گفت و از اينكه شهید ازار جانش را 

در راه ايران اسامي فدا كرده، احساس آرامش و رضايت كرد. 
ذكر خاطراتي از حضور اقلیت هاي ديني در مراس��مات مذهبي مسلمانان 
مانند سوگواري هاي ماه محرم و اعتقاد عجیب آنها به حضرت ابوالفضل)ع( 
و بیان نزديكي دين اسام و مسیحیت از نكات جالب اين ديدار بود. نقطه 
عطف اين ديدار مرور خاطرات ديدار رهبر معظم انقاب در سال 95 با اين 
خانواده بود كه با افتخار از آن ياد مي كردند و به گفته خودشان باعث دلگرمي 

آنها شده است. 

 روايت ابوالقاسم طالبي از آزار مريا زارعي 
پيشرفت هاي حوزه فرهنگ و هنر در 40 سالگي انقاب توسط فتنه گران

 »چهل شاهد« 
از دستاوردهاي انقاب اسامي مي گويد

س�الگرد  چهلمي�ن  آس�تانه  در 
انق�اب اس�امي ش�بكه آم�وزش 
س�يما با پخش وي�ژه برنامه »چهل 
ش�اهد« به بررس�ي دس�تاوردهاي 
انقاب اس�امي در ح�وزه فرهنگ 
و هنر در 40 س�ال اخير مي پردازد. 
به گ��زارش »جوان« به نق��ل از روابط 
عمومي ش��بكه ۷ س��یما، ويژه برنامه 
»چهل ش��اهد« ب��ا موضوع بررس��ي 

كارنامه 40 ساله فرهنگ و هنر، در هر قسمت به ديدار يكي از هنرمندان شاخص 
در رشته هاي مختلف فرهنگ و هنر نظیر مهدي سجادي فیلمنامه نويس، حمید 
قديريان نقاش، طراح صحنه و سینما، داوود وكیل زاده عكاس، شهرام عبدلي بازيگر 
تئاتر و تلويزيون و ارشیا اقدسي بدلكار و... مي رود و آثار و تولیدات هنري رشته هايي 
مانند نقاشي، عكاسي، سینما، تئاتر، شعر و داستان، انیمیشن و... را مرور مي كند. 

مهم ترين قس��مت هاي اين برنامه، پخش نمونه هايي از آثار شاخص هنري در 
چهار دهه بعد انقاب به همراه مس��تند هايي از كارنامه رش��ته هاي مورد نظر 
هنري را مي توان نام برد. »چهل ش��اهد« به همت گروه آموزش هاي عمومي و 
به تهیه كنندگي داوود آجرل��و و كارگرداني ابراهیم معماريان و با اجراي فرهود 
ش��كرايي و به روايتگري ابوالفضل اينانلو هر شب، س��اعت 23 روي آنتن شبكه 

آموزش سیما مي رود. 

امسال در ميان كارها فيلم هاي 
با كيفيت زيادي ديده مي شود 
و به نظر م��ن كارهايي بودند 
ك��ه مخاط��ب ب��ا دي��دن آنها 
بتواند با تلويزيون و س��ينما 
ارتباط��ش را تثبي��ت نماي��د

 اگر اشتغال را تضمين كنيد
بودجه فرهنگ را مي دهيم!

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: اگر مشكل كشور با 
بودجه فرهنگي حل مي شود، حاضريم آن را به بخش هاي ديگر 
بدهيم به شرط آنكه تا س�ال 99 مشكل اشتغال را حل كنيد. 
حجت ااسام احمد مازني در مراسم افتتاحیه دفتر پژوهشكده 
بین المللي عروه الوثقي با اش��اره به آخرين جلس��ه شوراي عالي 
انقاب فرهنگي تصريح كرد: بودجه فرهنگي سازمان هاي فرهنگي 
نظیر وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امي، وزارت ورزش و جوانان، 
صداوسیما، حوزه هاي علمیه، س��ازمان میراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري و... تنها 0/6درصد از بودجه كل كشور را به 
خود اختصاص مي دهد، يعني 99/4درصد كل بودجه به موارد ديگر 
نظیر كارهاي عمراني، اقتصادي، معیشتي و... اختصاص يافته است. 
رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس با انتقاد از نحوه عملكرد و نگاه 
دولت به حوزه فرهنگ گفت: آقاي دولت، آقاي مجلس بفرمايید 
اگر مشكل كشور با بودجه فرهنگي حل مي شود، حاضريم آن را به 
بخش هاي ديگر بدهیم به شرط آنكه در بودجه سال 99 بفرمايید 
توانسته ايد مشكل اش��تغال را حل كنید. آنها مسائل اصلي را رها 
كرده اند و به مسائل فرعي چسبیده اند. در حالي كه بي توجهي به 
فرهنگ مش��كل اصلي كشور اس��ت. فرهنگ درست شود، ساير 

مشكات هم حل مي شود. 
...........................................................................................................

ناگفته هاي سوريه در جشنواره عمار
نهمين جش�نواره مردمي فيلم عمار در حال�ي به روزهاي 
پاياني خود نزديك مي ش�ود كه ب�ا هماهنگي هاي به عمل 
آمده ب�ا رايزن�ي فرهنگي اي�ران در س�وريه، قرار اس�ت 
كارگرداني از اين كشور در سه روز پاياني عمار حضور يابد. 
به گزارش روابط عمومي نهمین دوره جش��نواره مردمي فیلم 
عمار، »ولید درويش« كارگردان س��وري ك��ه از قضا نماينده 
مردم شهر قنیطره جوان سوريه نیز است از امروز مهمان اين 
جشنواره خواهد بود و ضمن ديدار با مسئوان جشنواره عمار 
و آش��نايي با آن با مسئوان رس��انه اي و فرهنگي كشور ديدار 

خواهد داشت. 
وي قرار است امروز ساعت 19:30 در س��الن شماره 3 سینما 
فلسطین در سخناني »ناگفته هايي از س��وريه« را ارائه دهد و 
همچنین مس��تندي از او به نام »حلب... برمي گرديم« اكران 
ش��ود. اين فیلم مس��تند كه ب��ه وضعیت حلب، قب��ل و حین 
حمات تروريستي به آن مي پردازد در س��ال 2014 در شهر 
حلب فیلمبرداري شده اس��ت. درويش همچنین مهمان ويژه 
اختتامیه نهمین جشنواره مردمي فیلم عمار نیز خواهد بود كه 

روز پنج شنبه 20 دي برگزار خواهد شد. 
...........................................................................................................
»مصلی« ميزبان نمايشگاه كتاب است

مص�اي ام�ام خمين�ي)ره( ب�ه احتم�ال ق�وي م�كان 
سي ودومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران خواهد بود. 
مصاي امام خمیني)ره( به احتمال قوي مكان سي و دومین 

نمايشگاه بین المللي كتاب تهران خواهد بود. 
مساحت بسیار، فضاي گسترده و از همه مهم  تر امكان داشتن 
بخش هاي مس��قف زياد اين فرصت را مجدداً به مصاي امام 

خمیني مي دهد تا بار ديگر میزبان اين پروژه فرهنگي باشد. 
قادر آشنا مدير عامل موسسه نمايش��گاه هاي فرهنگي در اين 
رابطه اظهار داشت: روز چهارش��نبه نتیجه قطعي درباره مكان 
نمايشگاه بن المللي كتاب تهران اعام خواهد شد. جلسه شب 
گذشته با مس��ئوان مصاي امام خمیني بسیار همدانه بود، 
موارد متعددي بررس��ي و در نهايت نكات مدنظر وزارت ارشاد 
مطرح شد. وي با بیان اينكه متولیان مصاي امام خمیني هم 
پیرامون آماده سازي مصلي تا ارديبهشت ماه قول مساعد داده اند، 
بیان داشت: روز چهارشنبه هفته جاري قطعاً هم مكان نمايشگاه 

و هم كمیته هاي مرتبط با آن مشخص خواهند شد. 
...........................................................................................................

 انتظامي: مرحوم »زرويي« 
طنز را به پختگي رساند

قائم مقام وزارت ارش�اد گفت: فقدان بزرگاني چون ابوالفضل 
زرويي نصرآباد براي جامعه ادبي كشور هيچ گاه پُر نخواهد شد، به 
راستي كه او قلم عبيد و دهخدا را زنده نگه داشت و توانست طنز 
كشور را به ويژه بعد از انقاب به يك سرانجام و پختگي برساند. 
حسین انتظامي، قائم مقام وزارت ارشاد درباره ويژگي شخصیتي 
ابوالفضل زرويي نصرآباد گفت: فقدان مرحوم زرويي نصرآباد را 
به جامعه فرهنگي، طنز و شعراي بزرگ تسلیت عرض مي كنم. 
متأسفانه چنین بزرگاني كه جمع اديبان را ترك مي كنند ديگر 
نمي توانیم جايگزيني براي آنها پیدا كنیم و جاي خالي شان تا 
ابد احساس مي ش��ود. وي ادامه داد: مرحوم ابوالفضل زرويي 
دست پرورده مرحوم كیومرث صابري بود. او در نشريه »گل آقا« 
فضايي را فراهم كرد كه استعدادهايي همچون زرويي نصرآباد 
ش��كوفا ش��وند و بتوانند جريان طنز را به خوبي ايجاد كرده و 
راهبري كنند. كیومرث صابري در وصف زرويي نصرآباد گفته 
بود كه قلمي كه عبید و دهخدا بر زمین گذاشته بودند، زرويي 

برداشت و به شیوه همان ها راه طنز را ادامه داد.

مصطفي محمدي     ديده بان


