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 سناتور  برنی سندرز
با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( صورت گرفت با انتقاد از وضعیت دموکراسی در آمریکا:

 میلیاردرها
 می خرند   انتخابات را

بهره برداری از 500 طرح  
اشتغال زایی  در لرستان

وطنز

خدا رحمت کند عزت اه انتظامی را. درخشش 
او در فیلم »گاو« هرگز از حافظه س��ینما و مردم 
هنرپ��رور ایران نخواهد رفت. این روزها هرچه به 
 ،SPV ،وضعیت خودمان و نس��بت آن با برجام
دار، پوش��ک، رب گوجه فرنگ��ی، جلیقه زردها، 
سازمان خصوصی سازی، استعفای وزیر بهداشت، 
غیره و غیره نگاه می کنم، بیشتر و بیشتر یاد فیلم 
گاو در ذهنم زنده می ش��ود. داستان فیلم از این 
قرار اس��ت که گاو مش حس��ن مرده و اهالی ده 
جنازه    اش را در چاه انداخته    اند، مشتی اما نمی تواند 
واقعیت را بپذیرد و مدعی می شود من خودم گاو 
مش حسن هستم! نس��بت ما با دنیای غرب هم 
طی س��ال های گذشته مدام در چنین وضعیتی 
بوده است. در حالی که »فرانسیس فوکویاما« از 
پایان نئولیبرالیسم سخن می گوید، اینجا کسانی 
با ژست باسوادی و مفروض گرفتن نئولیبرالیسم 
به عنوان جامعه ایده آل بش��ر، مکرر توصیه  های 
سی گانه یک شهروند تراز آن دنیای موهوم و رو به 

فروپاشی را برای ما فهرست می کنند!
این در حالی است که دانشجویان علوم انسانی 
ما اکنون بیش از آنکه در دانشگاه ها، علوم انسانی 
غرب را بخوانند، با »تاریخ علوم انسانی غرب« سر 
و کار دارند. فصل فاس��فه و متفکران بزرگ در 
غرب سپری شده و حتی روشنفکری غرب هم در 
جرگه اموات قرار دارد و دیگر خبری از امثال »ژان 
پل سارتر« و »راس��ل« در میان نیست. فوکویاما 
نیز با آنکه می فهمد غرب در بن بست تاریخ گیر 
افتاده، دورنمای روشنی از جوشش تفکری نو به 
مخاطبانش ارائه نمی کند و تنها از نوعی بازگشت 
به سوسیالیسم س��خن می گوید که چیزی جز 
ارتجاع و یک دور باطل نیس��ت. اس��اس غرب بر 
قدرت س��رمایه بنا شده و خاف نظر کسانی که 
امث��ال ترزا می  و ترامپ را با تاچر و ریگان قیاس 
می کنند، واقعیت این اس��ت که اگر بابای تاچر و 
ریگان هم اکنون حاضر بودند، همین قدر مانند 
ترامپ، ترزا می  و مکرون حقیر و قابل ترحم جلوه 
می کردند، چرا که بحران از کلیت سیستم است 

و نه از اشخاص!
ما در ایران اما کسانی را داریم که سال هاست 
ب��ه همین غ��رب رو به موت دخیل بس��ته اند تا 
مشکل آب خوردن ما را حل کند؛ غربی که بیش 
از آنکه در اختیار اوباما یا ترامپ باش��د، در سلطه 
سرمایه دارانی است که نئولیبرالیسم آنقدر دست 
آنها را باز گذاش��ته که به دولت ها هم پاس��خگو 
نیستند. آنها تنها به افزایش سود و سرمایه خود 
می اندیش��ند، نه به نگرانی  های ما، آقای ظریف و 
جلیلی پیرامون برجام یا مثا سخنان جلیقه زردها!

غرب مانند گاو مش حس��ن در چ��اه افتاده، 
ولی غرب پرس��تان اینجا اصرار دارند آن را نه گاو 
مش حس��ن، که »کدخدا« معرف��ی کنند. وقتی 
هم که افس��انه کدخدایی ش��ان رن��گ می بازد، 
دست بردار نیس��تند و به هر صورتی سعی دارند 
با خصوصی  س��ازی آموزش، بهداشت، مسکن و 
همه چی��ز، خودمان را تبدیل به غرب کنند تا به 
هر حال اثبات کنند گاو مش حس��ن زنده است! 
غرب گرایان در این راه حتی شکس��ت  های غرب 
را پیروزی جلوه می دهند و اعام خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه را هم تهدیدی برای جمهوری 
اسامی جا می زنند! مش حس��ن ها اما سرانجام 
چ��اره ای جز دی��دن حقیقت نخواهند داش��ت. 
حقیقت همین است که: »رژیم صهیونیستی که 
در 2 جنگ قبلی با گروه های مقاومت، در برهه ای 
بع��د از 22 روز و در برهه ای دیگ��ر بعد از ۸ روز 
درخواست آتش بس کرد، در آخرین درگیری، بعد 
از ۴۸ ساعت خواستار آتش بس شد و این یعنی به 

زانو درآمدن رژیم غاصب صهیونیستی«. 
گاو مش حسن از این چاه بیرون آمدنی نیست 
ولی مش حس��ن ها از فرط دلبستگی به گاو توان 
دیدن حقایق پیرامونی خود را هم ندارند. شکست 
غرب در لبنان، س��وریه، عراق، یمن و فلسطین، 
واقعیاتی نیس��ت که عواقب آن در ادامه قرن 21 
ب��رای گاوهای در چاه افتاده قابل جبران باش��د. 
لذا وقتی رهب��ر انقاب می فرمایند: »تش��کیل 
دولت فلسطینی در تل آویو محقق خواهد شد«، 
از حقیقت��ی مبتنی بر واقعیات میدانی س��خن 
می گویند، نه از آرزویی دور و دراز. خروج نیروهای 
آمریکا از سوریه را نیز نمی توان فارغ از این فضای 
کلی بررسی کرد، ولو اینکه ترامپ با لجبازی و تنها 
به خاطر عمل به وعده  های انتخاباتی    اش دست به 
این کار زده باش��د. خ��روج نیروهای آمریکایی از 
سوریه برای کسانی که حضور آنها هم تاثیری در 
شلیک موشک به 5 کیلومتری شان نداشته، تهدید 

نیست، فرصت البته شاید باشد!
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 گاوت مرده
مش حسن!

جن��اب محمدعل��ی ابطحی در 
نقد آیت اه یزدی توئیتی زده اند 
بدین منوال: »آی��ت اه یزدی گفته اند؛ »ما در این 
۴۰ س��ال، اندازه ۴۰۰ سال پیشرفت کرده ایم«. اما 
وقتی بنی صدر و موسوی و رفسنجانی و خاتمی و 
احمدی نژاد و روحانی را مطرود و خائن و منحرف 
می دانند، پس چه دولتی باعث ش��ده ۴۰۰ س��ال 

پیشرفت کنیم؟!«
اشاره کنم به نکاتی در این باره؛

یکم- عجیب اس��ت آقای ابطحی! مگر به ادعای 
رفقای ش��ما ۸۸ تقلب نش��ده ب��ود؟! پس چطور 
اس��م فرد پی��روز آن انتخاب��ات را آورده اید کنار 
رؤسای جمهور قانونی؟! آیا این هم مثل آن جمله 
دیگرتان؛ »تقلب، اس��م رمز آشوب بود« تلویحی 
آشکارتر از تصریح، مبنی بر سامت انتخابات ۸۸ 
نیست؟! اگر هنوز هم معتقدید احمدی نژاد با تقلب 
رئیس جمهور شد، پس این توئیت چیست؟! و اگر 
به ظاهر و باطن این توئیت تان واقعا اعتقاد دارید و 
احمدی نژاد را هم مثل آن الباقی که برش��مردید 
رئیس جمهوری قانونی می پندارید، چرا پس نظام 
را متهم کردید به تقلب؟! و چرای مهم تر اینکه چرا 
یک کام مرد و مردانه، بابت تهمت زش��ت تقلب 
که در وهله اول، مس��بب فتنه شد و در وهله دوم 
باعث بخش بزرگی از تحریم ها، از ملت عذرخواهی 

نکردید؟! 
دوم- اش��تباه بزرگ شما آقای ابطحی این است 
ک��ه دولت و قوه مجریه را با آن همه بزرگی که از 
پاستور در تهران شروع و تا کوچه پس کوچه های 
هم��ه ش��هرها و همه روس��تاهای کش��ور ادامه 
می یابد، خاصه در آن فرد کرده اید که به عنوان 
»رئیس جمهور« شناخته می ش��ود! دولت و قوه 
مجریه اما فقط شخص رئیس جمهور نیست! فرض 
کنید رئیس جمهوری ۶ سال خوب بوده و 2 سال 
بد! آیا در این 2 سال، می توانیم همه وزرایش، نیز 
همه استاندارانش را بد بخوانیم؟! یک وقت می بینی 
رئیس جمهور واقعا مشکل دارد یا حاا به هر دلیل 
حال خدمت ندارد، لیکن فان بخش��دار بهمان 
بخش واقعا دارد کارش را درس��ت انجام می دهد! 
پ��س تقلیل هم��ه آنچه »دولت و ق��وه مجریه« 

می خوانیم به شخص رئیس جمهور، هم نادرست 
است و هم بی انصافی! گاه می بینی رئیس جمهور 
رس��ما عامل بیگانه است اما دولتمردی در همان 
دولت به فیض شهادت هم رسیده! و این دولتمرد 
ممکن است رئیس مخابرات یک شهر مرزی باشد! 
پس سرنوش��ت همه دولت و همه دولتمردان را 
نمی توان با سرنوش��ت رئیس دولت، یکی گرفت! 
بل��ه! یک وقت می بینی رئیس جمهوری، حین یا 
بعد از دوره مس��ؤولیتش، ق��دم در وادی فتنه یا 
انحراف گذاش��ته اما هم��کاران نزدیک و دورش 
که اس��باب خدمت و پیشرفت را فراهم آورده اند، 
نه فتنه گر و منحرف، ک��ه همچنان مرد کارند و 
دنبال مجرایی برای گره گشایی از مشکات! یقینا 
کسی هم مدعی نشده که مثا تمام دوره مشهور 
به سازندگی، عصر بخوربخور بوده از صدر تا ذیل 
دولت! خود ما در همین »وطن امروز« اخیرا متنی 
نوش��تیم که یک پاراگراف آن مخت��ص دفاع از 
فرماندهی جنگ بود، حتی در مقطع پایانی ۸ سال 
دفاع مقدس! بله! قریب 1۰ سال پس از ۸۸ هم، ما 
باز به مرحوم هاشمی و امثالهم نگاه منصفانه داریم 
و خدم��ت را خدمت می بینیم و صدالبته خیانت 

را خیانت!
س�وم- من در مقام دف��اع از جمله آیت اه یزدی، 
ح��اا البته نمی خواهم اش��اره کنم به هس��ته ای 
و نان��و و موش��کی و این همه ج��اده و راه و برق و 
آب و گاز و چ��ه و چ��ه! یا اینکه به حیث علمی یا 
مثا نظامی یا حتی ورزش��ی، قبل از انقاب کجا 
بودیم و اان کجاییم! حرف من از قضا این اس��ت 
که اصا و ابدا نمی توان فتوحات انقاب اسامی و 
جمهوری اس��امی را با مت��ر و عیاری مثل ۴ قرن 
پیش��رفت سنجه کرد! »پرورش انسان تراز اسام« 
مظهر پیش��رفت نهض��ت و نظام ماس��ت؛ که اگر 
هنرمند باش��د، بش��ود آوینی و اگر نظامی باشد، 
بشود حاج حسین خرازی! یعنی همه آن دردانه های 
بی بدیل از تبار باکری ه��ا و باقری ها که به زعامت 

ولی فقیه توانستند حتی دل »ادواردو آنیلی« متمول 
غرب نشین را نیز ببرند!

مثل اینکه حججی توانس��ت دلربایی کند از 
جوانان بحرینی! یا این همه محبوبیت جهان شمول 
حاج قاسم! که تو در راه کربا و در ضیافت ممتاز و 
متمایز اربعین حسینی ببینی جوان کره ای را، جوان 
استرالیایی را و جوان سوئدی را که برداشته عکس 
سردار نیروی قدس سپاه ما را  زده پشت کوله اش! 
گذشت عصر لشکرکشی پادشاهان! انقاب اسامی 
و جمهوری اسامی از راه پرورش چمران، نه تنها 
خود را مفتخر به حضور احمدی روشن کرده، بلکه 
حت��ی می بینی مصطفای اول انق��اب، دل رهبر 
عربی حزب اه لبنان را ه��م ربوده! و این کار را با 
دل سیدحسن نصراه، متوسلیان هم کرده! آری! 
ما سخن از آن پیشرفت می گوییم که هنرمندمان 
بع��د از آن همه کافه گردی، مس��ت خرابات فکه 
بشود و قلعه قلبش را دربست در اختیار حاج همت 
بگذارد! فرمانده ش��هید ما کج��ا و ژنرال پترائوس 

لشکر غرب کجا؟! 
آقای ابطحی! درست در ایام سالگرد فتنه امثال 
شما- همین چند روز پیش!- جمعی از دانشجویان 
دانش��گاه تهران برای مظلومیت م��ردم یمن، یک 
هفته ای روزه گرفتند لیکن وعده ناهارشان را بردند 
مناط��ق محروم! حرکتی، کاری و ابتکاری ش��بیه 
آنچ��ه ما از وزوایی ه��ا و ورامینی ها و علم الهدی ها 
سراغ داشتیم! و آنجا که ما مدعی پیشرفت انقاب 
اسامی و جمهوری اسامی هستیم، اشاره دارد به 
همین مفاهیم تمدن ساز! و علمدار شهید کربای 
هویزه، خود یک مفهوم بود و هنوز هم هست! و چه 
خوش که این روزها س��الگرد شهادت سیدحسین 
علم الهدی اس��ت! چند ماه پی��ش، متنی در مدح 
این شهید نوش��تم! به مناس��بت تولدش! آن ایام 
مش��غول مطالعه زندگی و جنگ این شهید بودم! 
حتم کردم دیگر روی دست علم الهدی، شهید دفاع 
مقدسی نمی آید! لیکن چه حتم بی خودی! پیچک 

را می خوانی، فکر می کنی او در قله اس��ت! چراغی 
را همین طور! دس��تواره ها را همین ط��ور! دقایقی 
را همین طور! اماکی را همین ط��ور! بروجردی را 
همین طور! قجه ای را همین طور! دیش��ب وس��ط 
اسباب کشی، چشمم خورد به کتابی درباره شهید 
محمود شهبازی! خدای من! این دیگر که بود! و بعد 
که دوباره بروی علم الهدی بخوانی، باز تصور می کنی 
که قله را یافته ای! یکی از یکی معجزه تر! و انسان تر! 
و آدم تر! 2 شبانه روز شهید شهبازی نخوابیده باشد و 
بعد نیمه شب، او را ببینی که مشغول شستن لباس 
بچه رزمنده هاست و بعد هم بفهمی که رفته ایستاده 
به نمازشب! و های های گریه در قنوت! که ببخش 

خدایا! گناهانم را!
لطفا به نادرشاه افشار بگویید دیگر لشکر نکشد! 
این بچه ها از راه قلب وارد می شوند! و حججی هم 
نگاهش را تا قلب آن جوان س��احل عاجی امتداد 
داد که من در اربعین نوش��ت های امسالم، نوشتم! 
آری! پیشرفت انقاب اسامی و جمهوری اسامی 
یعنی این و اا حتی در محات هنوز هم زاغه نشین 
ریودوژانیرو اداره برق وجود دارد! انقاب اس��امی، 
س��نگ بنای یک تمدن الهی اس��ت که ما تازه در 

ابتدای راه آن هستیم.
چهارم - آقای ابطحی! اشاره کنم اما به پیشرفتی 
دیگر! و کرامتی دیگر! و لطف و محبتی دیگر! شما با 
وجود این اعترافات و صدالبته بدون هیچ معذرتی، 
دعوت می ش��وید بیت رهبری! و آنکه از ش��ما هم 
بیشتر در فتنه نقش داشت، وزیر می شود! شهردار 
می ش��ود! و آن وقت این اس��ت برخورد فنارسه به 
ق��ول جال با معترضین! یا ترکیه! لذا کاش عوض 
این توئیت ه��ا، یک توئیت عذرخواهی بزنید از ۴۰ 
میلیون رأی! نیز از حضرت آقا! ۸۸ اگر جلوی فتنه 
علیه انتخابات نمی ایستادند ایشان، واه ۹2 و ۹۶ 
و هیچ س��ال دیگری، دیگر نمی شد در این کشور 
انتخاب��ات برگزار ک��رد! آن روز که در بیت رهبری 
دیدم ت��ان، در دل گفتم؛ ما کرامت این نظام و این 
رهبر را متوجه می ش��ویم ام��ا چند تا نقطه چین! 
عوض شما بودم، همین اان یک توئیت عذرخواهی 
بابت تهمت سخیف تقلب در انتخابات ۸۸ می زدم، 

بلکه شهادت داده باشم به وجدانم! یا علی! 

اول یک توئیت عذرخواهی بزنید
حسین قدیانی

نگاه امروز

     حسن رضایی     

 صفحات 6 و 11
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گفت وگوی »وطن امروز« با مهدی نقویان 
کارگردان مستند »خارج از دید 2«

 پرونده ای درباره جزئیات سفر مخفیانه 
رابرت هایزر به تهران که آخرین برگ آمریکا 

برای جلوگیری از پیروزی انقاب بود

با سند و مدرک 
حرف زدیم

چاله ها و چالش های 
طرح تحول سامت

 صفحه     4

 صفحه     13
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یک�ی از تاش  های هایزر برای تثبیت جایگاه دولت بختیار در افکار عمومی برگزاری یک تظاهرات به منظور 
تبلیغ و ش�وی دموکراتیک بودن دولت بختیار و حضور حداکثری هواداران قانون اساس�ی س�لطنتی و نظام 
مشروطه بود. پنجم بهمن مجموعه امکانات ارتش و هواداران رژیم شاه در اختیار او قرار گرفت اما در نهایت 
ای�ن تجم�ع در مقابل تجمعات میلیونی مردم که ه�ر روز در آن ایام 
برگزار می ش�د، به چشم نیامد. هایزر در مصاحبه ای در پاسخ به این 
پرس�ش خبرنگار که »آیا تظاهرات به نفع دولت بختیار به پیشنهاد 
ش�ما برگزار ش�د؟« می گوید: »بله! درست است، من این را پیشنهاد 
را کردم. آنها ابتدا از ترس شکس�ت، با اکراه با این پیشنهاد برخورد 

کردند ولی سرانجام موافقت شد«.

 پرونده ای درباره جزئیات سفر مخفیانه 
 رابرت هایزر به تهران که آخرین برگ آمریکا 
برای جلوگیری از پیروزی انقاب بود

تراژدی ژنرال

گروه یادآور: در کش��اکش مبارزات مردمی ایران در روزهای 
پایانی حکومت پهلوی، دغدغ��ه و نگرانی مهمی بین مردم 
و نیروهای انقابی بود؛ خطر انحراف و خارج ش��دن مس��یر 
انق��اب از ری��ل اصلی خود به نف��ع ابرقدرت ه��ا. توجه به 
سرنوش��ت چهره  های استقال طلب جهان در آن سال ها که 
خواس��ته  اند کشورش��ان را از زیر بیرق وابس��تگی به آمریکا 
خارج کنند، خود ش��اهدی بر این مدعاست. به عنوان مثال 
1۸ سال قبل و در سال 1۹۶1 میادی، »پاتریس لومومبا« 
نخس��ت وزیر جمهوری کنگو که بتازگی از بلژیکی ها اعام 
استقال کرده بود، با یک کودتا توسط سازمان سیا سرنگون 
و پس از دس��تگیری بدن او قطعه قطعه و س��پس در اسید 

حل ش��د. 12 س��ال بعد، رئیس ارتش 
ش��یلی با حمایت آمریکا، »س��الوادور 
آلنده« رئیس جمهور ضدامپریالیس��تی 
این کش��ور را س��رنگون کرد. در پاناما، 
گواتماا، یون��ان و... هم بأی نحوه کان. 
ای��ن مثال ها حتی نس��خه داخلی هم 
داش��ت. کودتای 2۸ مرداد س��ال ۳2 و 
سرنگونی دولت مردمی مصدق که 5۰ 
سال بعد »مادلین آلبرایت« وزیر خارجه 
وقت آمری��کا از نقش ایاات متحده در 
آن می گوید، خود دلیل بزرگی برای دل 

نگران شدن برای عدم انحراف انقاب است. 2۶ دی ماه 57 و 
پس از ماه ها اعتراضات و تجمعات سراسری در کشور، بااخره 
محمدرضا پهلوی تصمیم به خروج از کشور گرفت. اتفاقا روز 
قب��ل از آن هم مجلس س��نا رای مثبت به نخس��ت وزیری 
»شاپور بختیار« از اعضای جبهه ملی داد. البته نزدیک به 2۰ 
روز قبل، او از سوی شاه به این مقام گمارده شده بود. به هر 
ترتیب شاه و همسرش با پروازی به »اسوان« در جنوب مصر، 
کشور را ترک کردند. مس��یر حرکت هلي کوپتر حامل شاه 
از کاخ »نیاوران« به فرودگاه »مهرآباد« توسط 5 هلي کوپتر 

نظامي اسکورت ش��ده بود و این هلی کوپترها برای رسیدن 
به مقصد، از فراز س��اختمان مقر وزارت دفاع ایران گذشتند؛ 
جایی که در آن ژنرال »رابرت هایزر« فرستاده ویژه »جیمی 
کارتر« رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران، درحال گفت وگو 
با ژنرال های ارتش ایران بود و بنا به نوش��ته خودش، او عبور 
این هلی کوپترها را از محل برگزاری مذاکرات به چشم دید. 

کمی قبل      تر از آن و با تزلزل حاکمیت پهلوی، اختافاتی 
درون هی��أت حاکمه آمری��کا برای مقابله با مب��ارزان رژیم 
س��لطنتی به وجود آمده و 2 گروه دیدگاه  های متفاوتی در 
این زمینه داش��تند. از طرفی شورای امنیت ملی این کشور 
و مشخصا »زبیگنیو برژینسکی« معتقد بودند ماهیت رژیم 
ش��اه تنها یک مسأله ثانویه است و ایران 
دارای آن چن��ان اهمیتی در سیاس��ت 
خاورمیانه ای آمریکاست که باید در حد 
امکان از شاه حمایت کرد تا در هر صورت 
تسلط خود را بر مملکت حفظ کند. تصور 
آنها چنین بود که س��قوط ش��اه به طور 
بالقوه اثرات فاجعه آور بین المللی در پی 
خواهد داش��ت و این ام��ر در میان تمام 
متحدان آمریکا در خلیج فارس پیامدهای 
ناگواری به بار م��ی آورد و حتی عزیمت 
ناگهانی ش��اه به خارج از کش��ور ممکن 
بود به بی ثباتی بیش��تر منتهی ش��ود. )زبیگنیو برژینسکی، 
اسرار سقوط شاه و گروگانگیری )خاطرات برژینسکی مشاور 
امنیتی کارت��ر(، ترجمه حمید احمدی، تهران: انتش��ارات 
جامی، 1۳۶2، ص ۶۳( اما از سوی دیگر وزارت خارجه بویژه 
»پرش��ت« و »س��ایروس وینس« وزیر خارجه معتقد بودند 
باید طرز تفکر »برژینس��کی« کنار گذاشته شود و برداشت 
اخاقی تری راهنمای عمل ش��ود. آنها به این نتیجه رسیده 
بودند که دیگر ش��اه توانایی خویش را از دست داده است و 
تداوم حضور او تنها موجب افزایش تنش می ش��ود. )مایکل 

لدین و ویلیام لوئیس، کارتر و س��قوط شاه، تهران: انتشارات 
امیرکبیر، 1۳۶1، ص ۴7( همین شکاف و اختاف نظر باعث 
تردید »جیمی کارتر« رئیس جمهور ایاات متحده شده بود. 
او که 2 س��ال قبل از انقاب ایران و با شعار اعام حمایت از 
حقوق بشر به قدرت رسیده بود، به دنبال لیبرالیزه کردن ایران 
بود و در همین راس��تا ش��اه را برای آزادی زندانیان سیاسی 
تحت فشار گذاشت. به همین دلیل او سعی می کرد تا گزینه 
کودت��ا و تکرار فرم��ان عملیات »آژاکس« ک��ه از طریق آن 
سازمان سیا دولت ملی مصدق را در 2۸ مرداد سرنگون کرد 
و تاج و تخت را به ش��اه برگرداند در اولویت قرار ندهد و به 
دنبال برقراری دولتی طرفدار آمریکا و به ظاهر دموکراتیک 
باشد اما در عین حال نمی خواست کشوری را که دسترسي 
به میدان هاي نفتي منطق��ه خلیج فارس را تأمین کرده بود 
از دس��ت بدهد. در واقع اینگونه می توان گفت که کارتر بین 
»کودتای نظامی« و »کودتای نظامی در شرایط مشخص«، 
تفاوت قائل بود. ژن��رال »رابرت هایزر« گزینه  های روی میز 
کارتر را چنین می شمارد: »تا زمانی که یک دولت غیر نظامی 
وجود داش��ت، رئیس جمهور کارتر احساس مي کرد پس از 
خروج شاه، ارتش باید متقاعد شود که فورا و با تمام وزن خود 
از دولت حمایت کند اما این کار چگونه می توانس��ت انجام 
شود؟ ظاهراً رئیس جمهور فکر می کرد با اعزام فرستاده ویژه 
این کار شدني است و یک مقام برجسته نظامي داراي تجربه 
دیپلماتیک و آگاهي گس��ترده از امور ایران که بتواند اعتماد 
رهبران نظامی ایران را جلب کند، براي این کار در نظر گرفته 
بود... برژینسکی می خواست برای اقدام به کودتای نظامی به 
ارتش ایران چراغ سبز داده شود ]اما[ رئیس جمهور کارتر در 
نظر داشت چنین پیام و چراغ سبزی در آخرین مرحله و به 

عنوان آخرین چاره داده شود«. 
در نهای��ت و پس از کش و قوس  های فراوان دیدگاه  های 
وزارت امور خارجه )وینس و طرفدارانش( بر ش��ورای امنیت 
ملی )برژینس��کی( چربید. برژینسکی در این باره می نویسد: 

»در جریان هفته های بعد، مسأله ما در ایران از صورت اینکه 
چگونه باید شاه را حفظ کرد، به صورت اینکه چگونه می توان 
ایران را حتی بدون ش��اه حفظ کرد، تغییر یافت«. )وینس و 
برژینسکی، توطئه در ایران، ترجمه محمود مشرقی، تهران: 
انتشارات هفته، 1۳۶2، ص 12۴( تصمیم نهایی کاخ سفید 
درب��اره این موض��وع در آخرین روزهای س��ال 1۹7۸ و در 
مذاکرات »کارتر« و »وینس« در »کمپ دیوید« اتخاذ و قرار 
شد به جای اعزام »برژینسکی« یا یک فرستاده سیاسی دیگر 
به تهران، »رابرت هایزر« ژنرال چهار ستاره آمریکایی و معاون 
فرماندهی نیروهای سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( که 
با فرماندهان نظامی ایران از نزدیک آشنا بود به تهران اعزام 

ش��ود.  هایزر که قب��ل از این ماموریت، 
بارها برای انجام ماموریت  های مختلف 
به ایران آمده بود، پنجش��نبه چهاردهم 
دی ماه ب��ا یک هواپیم��ای نظامی و به 
صورت کاما مخفیانه وارد ایران شد به 
گونه ای که حتی ش��اه ه��م از حضور او 
در ایران مطلع نش��د. محمدرضا پهلوی 
در کتاب »پاس��خ به تاری��خ« که بعد از 
فرارش از ایران منتشر کرد، می نویسد: 
»اوایل ژانویه سال 1۹7۹ )اواسط دی ماه 
1۳57( هنگامی که من هنوز شاه ایران 

بودم یکی از نزدیکان من خبر ش��گفت انگیزی برایم آورد و 
گفت »اعلیحضرتا! ژنرال  هایزر چند روز است که در تهران به 
س��ر می برد!« در آن روز ها من به شنیدن خبرهای عجیب و 
باورنکردنی عادت کرده بودم ولی این یکی برای من از همه 
عجیب تر بود. چطور ممکن بود  هایزر در تهران باشد و من از 
آن خبر نداشته باشم«. البته حضور او در ایران بعد از ۳ روز 
علنی شد و روزنامه اطاعات در 17 دی ماه خبر از ورود این 

ژنرال آمریکایی به تهران داد. 
هایزر خود در کتاب خاطراتش سفر به ایران و ماموریتی 

را که از سوی کاخ سفید به او محول شده بود چنین روایت 
می کند: »من برای بررسی این مساله مخفیانه به تهران آمدم 
که کودتا چگونه میسر است و آیا اصاً به مصلحت هست یا 
نه؟ پس از بررس��ی های بسیار، از واشنگتن دستور رسید که 
دولتی قوی به رهبری شاپور بختیار تشکیل شود. در صورتی 
که این کار شکس��ت بخورد کودتای نظام��ی انجام خواهد 
ش��د«. او در ادامه ۴ محور اصل��ی ماموریت خود را اینگونه 
شرح می دهد: »1- ممانعت از عملیات خودسرانه و حساب 
نش��ده ارتش پس از فرار شاه از ایران 2- موظف سازی ارتش 
به حمایت از دولت بختیار و کودتای نظامی در صورت لزوم 
۳- مشخص س��ازی سرنوشت قراردادهای فروش ساح های 
پیش��رفته آمریکا به ایران ۴- ممانعت از 
به تصرف  درآمدن وس��ایل و ساح های 
م��درن آمریکا در ایس��تگاه های رادار در 
ایران توس��ط ش��وروی«. )ماموریت در 
تهران. خاطرات ژن��رال هایزر-  ترجمه: 

ع.رشیدی. نشر اطاعات(
های��زر نزدیک به یک م��اه در ایران 
اقامت داش��ت و چهاردهم بهمن ماه نیز 
با یک هواپیمای نظام��ی »1۳۰C«، در 
حالی کشور را ترک کرد که نهایت تاش 
خود را برای انجام ماموریت   هایی که به او 
محول شده بود، انجام داد؛ حال بعضی از آنها موفق و بعضی 
ناموفق  اما ۸ روز بعد از خروج او انقاب به پیروزی رس��ید 
و مراک��ز قدرت در تهران در اختیار مخالفان سیاس��ت  های 
او و روس��ایش در کاخ س��فید قرار گرف��ت و ایاات متحده 
استراتژیک     ترین متحد خود را در منطقه خاورمیانه از دست 
داد. او این مسأله را تراژیک می خواند و آن را چنین توصیف 
می کند: »درباره حوادث سال های 1۹7۸ و 1۹7۹ ما هنوز در 
حال پرداخت هزینه و خسارات آن هستیم... خیلی غم انگیز 

است که ما با داستان مرگ کارمان را ختم کنیم«. 

 تصمیم نهایی کاخ سفید در آخرین 
روزهای س�ال 1978 و در مذاکرات 
»کم�پ  در  »وین�س«  و  »کارت�ر« 
دیوید« اتخ�اذ و قرار ش�د »رابرت 
هایزر« ژنرال چهار ستاره آمریکایی 
و معاون فرماندهی نیروهای سازمان 
پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( که با 
فرماندهان نظامی ای�ران از نزدیک 

آشنا بود به تهران اعزام شود

8 روز بعد از خ�روج هایزر انقاب به 
پیروزی رسید و مراکز قدرت در تهران 
در اختیار مخالفان سیاس�ت  های او و 
روس�ایش در کاخ سفید قرار گرفت. 
او این مس�أله را تراژیک می خواند و 
آن را چنین توصیف می کند: »ما هنوز 
در حال پرداخت هزینه و خسارات آن 
هستیم... خیلی غم انگیز است که ما 
با داستان مرگ کارمان را ختم کنیم«

حمایت کشورهای غربی و آمریکا از شاه با دامنه دار 
شدن اعتراضات مردمی در ماه  های منتهی به انقاب 
کاهش می یابد. هایزر در این باره می نویس��د: »وضع 
شاه بعد از اعتصابات و اعتراضات اوایل دسامبر ]آذرماه 
57[ کاما ناپایدار بود. س��فرای آمریکا و انگلیس به 
این نتیجه رس��یده بودند حضور شاه در تهران باعث 
تداوم کشتار خواهد بود و خود شاه نیز به این نتیجه 
رسیده بود«. در واقع یکی از برنامه  های هایزر از سفر 
به تهران، اعام موافقت کاخ سفید و دولت  های اروپایی 
برای خروج شاه از ایران و زمینه  سازی ظهور یک دولت 
دموکراتیک وابسته غرب بود. ارتشبد »قره باغی« رئیس 
وقت ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران درباره اولین 
دیدارش با هایزر آورده است: »ژنرال  هایزر به صراحت 
گفت دیگ��ر دولت آمریکا از اعلیحضرت پش��تیبانی 
نمی کند و برای برقراری آرامش در مملکت، همان طور 
که ملت ایران می خواهد مسافرت اعلیحضرت ضروری 
اس��ت. ژنرال  هایزر اضافه کرد نه تنه��ا دولت آمریکا، 

بلکه دولت های اروپای غربی هم دیگر از اعلیحضرت 
پشتیبانی نمی کنند«. شاه هم که به گواه مخالفان و 
حتی دور و بری هایش، در مواقع بحرانی و غیرنرمال، 
ترس و خودباختگی بر او غالب می شد، به امید بهبود 
فضای اجتماعی مانند آنچه پس از 2۸ مرداد ۳2 اتفاق 
افتاد، به دنبال خ��روج از ایران بود ولی عدم حمایت 
آمری��کا از او و بی اطاعی از ط��رح و برنامه آنها پس 
از خروجش از کش��ور، باعث ناراحتی  وی شده بود. او 
اولین و آخرین جلسه خود با هایزر را که 21 دی ماه، 
یعنی 5 روز قبل از خروجش از کشور در کاخ نیاوران 
انجام ش��د، اینگونه روایت می کند: »در این ماقات، 
نخس��تین پرس��ش این آمریکایی ]رابرت هایزر[ که 
ی��ک ژنرال نیروی هوایی بود از م��ن این بود که چه 
وقت ایران را ترک خواهم کرد؟! این سوال و رفتار او و 
مذاکراتش با فرماندهان تردید و سوءظن مرا افزایش 
داد«. محمدرضا پهلوی همچنین ساعتی بعد از جلسه 
با هایزر و در دیدار با ارتش��بد قره باغی و در پاس��خ به 

درخواس��ت او مبنی بر عدم ترک کش��ور و ماندن در 
ایران، می گوید: »اان سفیر آمریکا ]سولیوان[ و ژنرال 
هایزر اینجا بودند و منظورش��ان از ماقات، اطاع از 
روز و ساعت مسافرت ما بود، نمي فهمم منظور اینها 
چیس��ت و چه مي خواهند؟« هر چند که تعدادی از 
فرماندهان ارتش حتی در روز خروج ش��اه از کش��ور، 
به دنبال منصرف کردن او از ترک ایران بودند ولی در 
نهایت شاه، برای همیشه از ایران رفت. ژنرال »ربیعی« 
فرمانده وقت نی��روی هوایی ارتش، بع��د از پیروزی 
انقاب و در خ��ال برگزاری دادگاه  ه��ای ژنرال  های 
ارتش شاهنشاهی، درباره چگونگی خروج شاه از کشور 
می گوید: »دولت کارتر به وسیله  هایزر شاه را مثل یک 

موش ُمرده از ایران بیرون انداخت!«

تصمیم ش�اه ب�رای خ�روج از کش�ور آن هم در 
ش�رایطی که نارضایتی عموم�ی از حکومت پهلوی 
در اوج خ�ود بود، یک پیام را ب�ه فرماندهان نظامی 
می فرس�تاد. آن هم وضعیت مبهم و نامعلوم آنها در 
فقدان ش�اه بود. همین مس�أله موجب ش�روع موج 
خروج بس�تگان مقام�ات رژیم از کش�ور در ماه  های 
منته�ی به پیروزی انقاب ش�د که با گذش�ت زمان 
نیز این موضوع شتاب بیشتری گرفت؛ مساله ای که 
بر روحیه فرماندهان ارتش نیز تاثیر فراوانی داشت. 
در این بین و قبل از خروج ش�اه از کش�ور، ارتش�بد 
»غامعلی اویسی« فرماندار نظامی تهران که قساوت 
قلب�ش و کش�تار معترضان توس�ط او زبان�زد بود و 
نقش مهمی در س�رکوب مردم در قیام 17 ش�هریور 
داش�ت و برای وفاداری به شاه س�وگند خورده بود، 
با س�رمایه 280 میلیون تومانی از کش�ور فرار کرد و 
تیمسار »ازهاری« رئیس دولت نظامی قبل از بختیار 
و رئیس سابق ستاد بزرگ ارتشتاران هم نیز به بهانه 
بیم�اری قلبی به آمریکا رفت. 2 اتفاقی که ارتش�بد 
قره باغی، رئیس وقت س�تاد کل ارتش شاهنش�اهی 
آن را لطمه ش�دیدي به حیثیت ارتش دانس�ت و در 
واقع بیش�ترین تاثیر را بر روی روحیه پرسنل ارتش 
داش�ت. )اعترافات ژنرال، خاطرات ارتش�بد عباس 
قره باغ�ي، ص107( از این رو تعدادی از س�ران ارتش 
سعی داش�تند جلوی خروج شاه از کشور را بگیرند. 
ارتشبد قره باغی در این باره می نویسد: »از زماني که 
مسأله مسافرت اعلیحضرت به خارج از کشور مطرح 
ش�د در هر فرصتي که مقدور ب�ود در جهت انصراف 
ایشان از مسافرت مطلبي عرض مي کردم... در یکي از 
شرفیابي هاي روزهاي اول پس از شرح مشکاتي که 
در صورت خروج اعلیحضرت از ایران، نیروهاي مسلح 
با آن روبه رو خواهند بود، عرض کردم معلوم نیس�ت 
وضع روحي نیروهاي مسلح شاهنشاهي با این کیفیت 
بعد از مسافرت اعلیحضرت به چه وضعي خواهد بود 
و استدعا کردم از مسافرت صرف نظر کنند.« )همان، 
ص 154-155( ارتش�بد طوفانیان، معاون وزیر وقت 
جن�گ این مس�أله را اینگونه بی�ان می کند: »گفتم 
اعلیحضرت من هیچ وظیفه میهني ندارم دیگر. وقتي 
که من یک عمر گفتم اعلیحضرت فرمانده کل قوا، اگر 
اعلیحضرت بروید بیرون من نمي مانم تو این مملکت، 
من هم باید بروم«. )خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان، 
طرح تاریخ شفاهي ایران، دانش�گاه هاروارد، 1381، 

انتشارات زیبا، ص81(
این وضعی�ت مبهم و آش�فته فرماندهان نظامی 
در نب�ود محمدرض�ا پهل�وی، یک�ی از دغدغه  های 
آمریکایی ها به حس�اب می آمد. ژنرال هایزر در این 
باره در کتاب خود می نویس�د: »موضوعی که در این 
میان مهم بود، رهبری ارتش بعد از خروج ش�اه بود. 
تا زمانی که شاه در کشور بود می شد به آنان اطمینان 

کرد اما اگ�ر می رفت، رفتار آنان چگونه می ش�د؟ با 
توجه به اینکه ملت، هوی�ت ارتش را با وفاداری آنها 
نسبت به ش�اه می شناختند، بنابراین با از بین رفتن 
پوشش شاه، آنان هدف اول مخالفان قرار می گرفتند. 
مطمئناً عده ای از کشور فرار می کردند و فرار آنها نیز 
دروازه  های کشور را به سوی ]امام[ خمینی باز می کرد. 
عده ای دیگر ممکن بود بایستند و بجنگند و کودتای 

نظامی برپا کنند«. 
بنابرای�ن یکی دیگ�ر از تدابیر کاخ س�فید که در 
وظای�ف و ماموریت  های هایزر تجلی داش�ت، س�ر و 
س�امان دادن به وضعیت بلبش�وی ارت�ش و حمایت 
آنه�ا از دولت بختیار ب�ود. »س�ایروس وینس« وزیر 
خارج�ه وق�ت آمری�کا، ماموریت فرس�تاده خود به 
ای�ران را اینگونه بیان می کند: »دیدار ژنرال هایزر ]با 
فرماندهان ارتش[ برای این بود که ببیند آمریکا برای 
حفظ وحدت ارت�ش ایران چ�ه  کار می تواند بکند تا 
اینکه مبادا در ارتش ش�کافی ایجاد شود و کشور به 
ورطه  بحران و آش�وب بیفتد و وضع�ی پیش         آید که 
کسی نباشد که قدرت را در دست بگیرد«. در همین 
راس�تا هایزر ماموریت خود را چنین ش�رح می دهد: 
»دستور بود با ربیعی، قره باغی، حبیب اللهی، طوفانیان 
و بدره ای ماقات کنم و اطمینان خاطر پرزیدنت کارتر 
را به آنها اباغ کنم. وظیفه اصلی ما طبق رهنمود کارتر 
جلوگیری از فرار فرماندهان بعد از رفتن شاه بود. طبق 
دستور، فرماندهان باید می ماندند و در تثبیت دولت 
و در دس�ت گرفتن اوض�اع مملکت کمک می کردند. 
واشنگتن گویا می خواست ایران دارای یک دولت قوی 
و باثبات و دوست آمریکا باشد و این امر برای آمریکا 
حیاتی بود. از نظر کارتر ارتش ایران بشدت تحت تاثیر 
ق�رار گرفته بود و از ارتش می خواس�ت از یک دولت 

غیرنظامی و باثبات حمایت کند«.
در نهای�ت هایزر 5 روز پ�س از ورودش به ایران، 
اولین جلس�ه مش�ترک خود را با س�ران نظامی 19 
دی م�اه، یک هفته قبل از خروج ش�اه از کش�ور، در 
دفتر س�تاد ارتش در تهران تشکیل می دهد و اولین 
مساله ای که او در این جلسه با آن مواجه است، ترس 
و اضط�راب فرماندهان پس از خروج احتمالی ش�اه 
است. هایزر وحشت هر کدام از آنها را اینگونه روایت 
می کند: »قره باغي گفت نخواهد توانس�ت انس�جام 
ارتش را در صورت ترک کش�ور توسط شاه آن هم با 
این سرعت حفظ کند و گفت اگر اعلیحضرت کشور را 
ترک کند من نیز به همراه او خواهم رفت... طوفانیان 
گفت نگراني اصلي من این است که اگر ]امام[ خمیني 
به کش�ور بازگ�ردد کار ما تمام اس�ت. او این مطلب 
را ب�ا اضطراب و وحش�ت مي گفت و ادام�ه داد هیچ 
راه�ي براي زنده ماندن وجود ندارد. باید برنامه ترک 
کش�ور را بریزیم... سپهبد ربیعي وقتي که گوشي را 
گذاش�ت با صدایي لرزان به من گفت اعلیحضرت به 

من دستور داد برنامه عزیمت او را فراهم کنم. ربیعي 
به مرز جنون رس�یده بود. با تاکی�د گفت او هم باید 
برود. اگر مي خواست بماند باید از جانش مي گذشت«. 
)ماموریت در تهران، خاطرات ژنرال هایزر. ع. رشیدی. 

صص78 و 91 و 102(
هایزر که وضعیت اسفناک روحی سران نظامی را 
در جلسه چنین می بیند، سعی در آرام کردن و تزریق 
امی�د به آنه�ا دارد و آنها را به حمای�ت و همکاری با 
دولت بختیار دعوت می کند: »من آمدم بگویم دولت 
آمریکا از ارتش ایران پشتیبانی می کند و ارتش ایران 
هم به نظر ما مصلحت است از دولت بختیار پشتیبانی 
کن�د... اعلیحضرت به یک کش�ور احتی�اج خواهد 
داش�ت تا اینکه مراجعت کند و همه ش�ما می توانید 
در اینجا بمانید و کش�ور را برای این هدف آماده و با 
ثبات کنید. فکر می کنم راه   هایی بتوانیم پیدا کنیم که 
با بختیار برای نیل به این هدف کار کنیم«. همچنین 
او ب�رای هم�راه ک�ردن فرماندهان و جل�ب اعتماد 
آنه�ا کمیته ای ب�ه عنوان »کمیته بح�ران« مرکب از 
ژنرال  های نامبرده تشکیل می دهد و در آن جلسه به 
نتایج قابل قبولی هم می رسد. در پایان جلسه تصمیم 
گرفته می شود برای انجام برنامه  های مورد نظر هایزر 
برنامه ای تدوین ش�ود. پس از آن های�زر هر روز با 4 
ژنرال مذکور دیدار و س�عی می کند آنان را به اهداف 
مأموریت خود یعنی موافقت با خروج ش�اه از کشور، 
حفظ انسجام ارتش، حمایت از دولت بختیار و دست 
نزدن به کودتای نظامی علیه بختیار متقاعد کند. وی 
همچنین به سران ارتش اطمینان می دهد اگر بختیار 
نتواند جل�وی انقابیون را بگی�رد و در نظم دادن به 
امور کشور موفق نش�ود، آن وقت آمریکا از کودتای 
نظامی حمایت خواهد کرد. »هارولد براون« وزیر دفاع 
وقت ایاات متحده برنامه واشنگتن را برای همراهی 
ارت�ش ایران از دولت بختیار و س�ناریوهای پیش رو 
چنی�ن می داند: »م�ن به ژنرال های�زر گفتم ما نباید 
ب�ه فرماندهان نظامی ایران اینط�ور تفهیم کنیم که 
دس�ت زدن به یک اقدام نظامی از نظ�ر ما مردود یا 
منتفی است و همچنین نباید تاکید کنیم هر حکومت 
غیرنظامی بهتر از یک رژیم نظامی اس�ت. من موکداً 
این موضوع را تکرار کردم ما فقط مخالف کودتا علیه 
حکومت بختیار هستیم ولی اگر اوضاع رو به وخامت 
بگذارد و شانس�ی برای بقای حکومت بختیار نباشد 
ارتش نباید بی تفاوت بماند«.آنچه مش�خص اس�ت، 
فرماندهان ارتش در آس�تانه فرار از کشور بافاصله 
پس از خروج ش�اه از کشور بودند و اگر چنین اتفاقی 
روی می داد، دولت بختیار بزرگ ترین پشتوانه نظامی 
خود را از دس�ت می داد و به س�رعت سقوط می کرد. 
هایزر در حقیقت زمان ازم را برای بقای دولت بختیار 
پس از خروج شاه از کشور که مورد حمایت و اعتماد 

کاخ سفید قرار داشت، فراهم کرد. 

مثل یک موش ُمرده

ارتش، به خط محس�ن تاجیک: بی تردید شکس��ت دولت غیرنظامی 
بختیار، طرح ها و برنامه  های هایزر و کاخ س��فید را وارد 
فاز جدی��د به منظور اجرای کودت��ای نظامی می کرد. 
اتفاقا یکی از اقدامات مهم هایزر در مدت حضورش در 
تهران، تقسیم وظایف بین نیروهاي سه گانه براي مقابله 
با جریان انقاب و آمادگي براي کودتا بود اما اینکه چرا 
چنین کودتایی در آن زمان انجام نش��د یا اساسا اینکه 
امکانات اجرای کودتا وجود داشت یا نه، خود از سواات 

جدی در این زمینه است. 
اولین احتمال برای اجرای کودتا، توس��ط فرماندهان 
ارتش و آن هم به صورت خودس��رانه و بدون هماهنگی 
ب��ا آمریکایی ها ب��ود اما با توجه س��اختار و فضای ارتش 
شاهنشاهی و همچنین طراحی سیستمی که شاه برای 
جلوگیری کودتا از سوی نظامیان انجام داده بود، این مسأله 
منتفی به نظر می رس��ید. خواسته اصلی شاه از هایزر که 
یک سال قبل از انقاب ایران به درخواست شاه برای ایجاد 
یک سیستم کنترل و فرماندهي و ایجاد دکترین و اصول و 
وظایف عملیاتي سازمان نیروهاي مسلح به ایران آمده بود، 
ایجاد یک سیستم نظامی برای جلوگیری از کودتا توسط 
ارتشیان بود: »]شاه[ گفت که یکي از نیازمندي هاي اصلي 
او در طراحي سیس��تم کنترل فرماندهي این است که او 
کنترل کامل و مطلق )استبدادي( خود را بر نیروها حفظ 
کند. او یک سیستمي مي خواست که او را صددرصد در 
برابر کودتا حفظ کند«. از طرفی طرح »ر+1« که در واقع 
همان برنامه تس��لط بر کش��ور در روز بعد از رفتن ش��اه 
بود، منتفی به نظر می رس��ید، چرا که امکانات ازم برای 
تسلط کامل ارتش بر دستگاه  های مهم و حساس کشور 
و تامین مایحتاج اولیه مانند سوخت، برق و... مهیا نبود. 
بختیار روز 25 دی ماه، یعنی یک روز قبل از رفتن ش��اه 
از کشور در جلس��ه با فرماندهان این مسأله را متوجه و 
بشدت عصبانی می شود: »من نمی توانم باور کنم چگونه 
یک ارتشی ذخیره سوخت ندارد. من نمی توانم باور کنم  

چگونه نیروهای مسلح شاهنشاهی نمی تواند ارتباطات 
و مخابرات مملکت را به دست بگیرد و اداره کند، مگر 
ممکن است در یک مملکتی نیروهای مسلح نتواند؟« 

ام��ا از آنجایی که یک��ی از گزینه ها یا 
به عبارت بهت��ر آخرین گزینه کاخ 
سفید، اجرای طرح کودتای نظامی 
بود، آنها لحظه به لحظه ش��رایط را 
برای اجرا یا عدم اجرای این نقشه 

می سنجیدند و ژنرال هایزر، نماینده واشنگتن در تهران هم 
مام��ور به انجام اقدامات ازم برای فراهم کردن تجهیزات 
آن بود. »برژینس��کی« درباره ارزیابی کاخ سفید از عملی 
بودن کودتا می گوید: »من ش��خصاً گری سیک )مسؤول 
امور ایران در شورای امنیت ملی آمریکا( را مامور مذاکره 
با بعضی از ایرانیان مطلع کردم و او نتیجه مذاکرات خود 
را چنین گزارش داد که ارتش ایران اگر درس��ت رهبری 
ش��ود هنوز توانایی انجام چنین کاری را دارد. زاهدی هم 
توانایی ارتش را برای اقدام به کودتا تأیید می کرد ولی به 
علت موضع خاص او به طرفداری از شاه روی حرف هایش 
نمی ش��د حس��اب کرد. با عدم اطمینانی که درباره وضع 
ارتش ایران به وجود آمده بود، ارزیابی بی طرفانه و حرفه ای 
هایزر درباره نیروهای مسلح ایران مهم ترین منبع اطاعاتی 

ما در این زمینه به شمار می رفت«. 
های��زر در اولین جلس��ه    اش با فرمانده��ان نظامی که 
نوزدهم دی ماه برگزار ش��د، در پاسخ به ارتشبد طوفانیان 
ک��ه ش��رط خود را ب��راي ماندن در کش��ور پ��س از فرار 
محمدرضا، دست زدن ارتش به یک کودتا عنوان مي کند، 
میزان توانایی ارتش برای اجرای کودتا را با طرح پرسشی 
می سنجد: »تنها راه ماندن من این است که روز رفتن شاه، 
ارتش کودتا کند. بافاصله پرسیدم آیا رهبران ارتش آماده 
چنین کاري هس��تند؟ او به آرامي و با صداقت مخصوص 
به خود پاس��خ داد خیر! هیچ برنام��ه  اي براي کودتا وجود 
ن��دارد«. البت��ه او در همان جلس��ه، کمیته »بح��ران« را 
متش��کل از سران بلندپایه نظامی تش��کیل می دهد و به 
فرمانده��ان اعام می کند باید طرح مدونی را برای اجرای 
کودتا برنامه  ریزی کنند. ژنرال آمریکایی به گفته خودش 
فرمانده��ان را برای چنین عملیاتی از نظ��ر روحی آماده 
کرده بود اما مهم ترین مس��اله او کمبود زمان بود. در واقع 
مهم ترین نگرانی هایزر ورود امام خمینی)ره( به تهران بود 
و با همکاری دولت بختیار طرح ها و نقش��ه  های متعددی 
را در نظر داش��تند؛ از بستن فرودگاه ها و 
گفت وگ��و با ام��ام)ره( گرفته تا ربایش 
هواپیمای حامل ایشان یا منحرف 

کردن آن و بعد دستگیری ایشان در منطقه ای دورافتاده. 
)جمیله کدیور، رویارویی انقاب اس��امی ایران و آمریکا. 
ص 2۰1(  از طرف��ی بازگش��ت هرچه س��ریع تر به ایران 
هم برای امام خمینی)ره( و اعضای ش��ورای انقاب بسیار 
اهمیت داش��ت و آنها بر این موضوع پافشاری می کردند. 
 هایزر درباره تاخیر در ورود امام)ره( به کش��ور می نویسد: 
»براون- وزیر دفاع- در این مورد خبر خوش��حال کننده اي 
داش��ت. بر اثر تاش هاي آمریکا که از طریق فرانسه انجام 
شده بود، یکي از افراد ]امام[ خمیني )که به نظر من ابراهیم 
یزدي بود( او را تش��ویق ک��رده بود مراجعت خود را ااقل 
چند روز به تأخیر بیندازد«.  اما در نهایت با پافشاری امام 
برای بازگش��ت به کشور و فشار اجتماعی، بختیار چاره ای 
جز باز کردن باند فرودگاه مهرآباد برای بازگشت ایشان پیدا 

نمی کند و امام)ره( 12 بهمن به ایران بازمی گردد.  
هایزر که در تثبیت دولت بختیار، جلوگیری از ورود 
امام خمینی)ره( به کشور و در نهایت اجرای یک کودتای 
نظام��ی ناتوان مان��د، 2 روز بعد یعنی 1۴ بهمن با یک 
هواپیم��ای نظامی »C1۳۰« ایران را ترک کرد. البته او 
در خاطراتش سعی دارد اینگونه وانمود کند که مقدمات 
ازم برای اجرای کودتا توس��ط او به گونه ای آماده شده 
بود که فرماندهان ارتش ب��دون حضور وی هم قادر به 
اج��رای آن خواهند بود و اگر چنی��ن کاری را نکردند، 
کوتاهی از س��وی آنان بوده اس��ت: »ژنرال جونز سپس 
پرسید آیا ارتش بدون حضور من قادر به کودتاي نظامي 
هست؟ گفتم هرکس مي تواند حدسي بزند اما من فکر 
مي کنم که قادر به این کار هستند و اگر بختیار به آنها 
دستور بدهد به این کار اقدام خواهند کرد« اما »ویلیام 
سولیوان« سفیر وقت ایاات متحده در ایران که تا چند 
روز قبل از تسخیر انه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو 
خ��ط امام، در ایران بود، درباره امکان کودتا نظر دیگری 
دارد. او می گوید روز 22 بهمن، از س��وی کاخ س��فید با 
سفارت تماس برقرار شد و برآورد امکان اجرای کودتای 
نظامی را از وی س��وال کردند. سولیوان از قول »فیلیپ 
گاست« رئیس هیأت مستشاری نظامی آمریکا در کتاب 
خاطراتش می نویسد: »او گفت در شرایط فعلی شانس 
موقعیت یک کودتای نظامی فقط 5 درصد است و من 
به یکی از همکارانم گفتم نظر 
ژنرال را به واشنگتن 

مخابره کند«. 

کودتایی که شکل نگرفت

ژنرال هایزر قب�ل از آخرین حضورش در تهران در حوالی انقاب 22 بهمن، بارها به 
ایران آمده بود و آش�نایی کاملی با مسائل نظامی و سیاسی ایران آن هم در عالی     ترین 
س�طوح داش�ت. او چند ماه قبل و در فروردین 57، به خواسته ش�اه به ایران می        آید و 
سیس�تم کنترل فرماندهی نظامی سلطنت پهلوی را طراحی و بیش از همیشه بر امور 
نظامی و سیاسی ایران اشراف پیدا می کند. نکته جالب آنکه چنین سیستمی مورد قبول 
تام و تمام شاه قرار می گیرد و باعث اعتماد کامل او به این ژنرال آمریکایی می شود. هایزر 
در این باره می نویس�د: »قضاوت شاه، روي گزارش من هنوز هم تا امروز مرا شگفت زده 
کرده است. او آن را به طور کلي و بدون هرگونه تغییري پذیرفت. این اتفاق به ندرت براي 
کسي که با شاه کار مي کرد، مي افتاد«. از سوی دیگر هایزر در رفت و آمدهای قبلی    اش 
به تهران توانسته بود رابطه عاطفی خوبی با فرماندهان ارتش برقرار کند و همین مسأله 
می توانست باعث نفوذ کام وی در روزهای بحرانی ارتش شاهنشاهی در دی ماه 57 شود: 
»فرمانده نیروي هوایي دوست قدیمي من تیمسار امیرحسین ربیعي بود. او مدت 2 سال 
بود که عهده دار این پست بود. پیوند بسیار نزدیکي بین ما وجود داشت و او خود را برادر 
کوچک تر من مي دانس�ت... او ]ارتش�بد طوفانیان[ با من به صورت یک دوست قدیمي 

سام و احوالپرسي کرد و به سبک ایراني مرا در آغوش گرفته و گونه هایم را بوسید«. 

چرا هایزر؟

در سال های پایانی حکومت پهلوی، ایاات متحده با تکیه بر نظریه »نیکسون« که ایران را ستون 
امنیت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس می دانس��ت، تجهیزات نظامی فراوانی با مبالغ هنگفت به شاه 
می فروش��د و س��ود کانی از آن عاید آمریکا می ش��ود. طبق اعام روزنامه »لس آنجلس تایمز« در 2 
دسامبر 1۹۸۶، در حد فاصل سال های 1۹72 تا 1۹7۶، شاه نزدیک به 1۰/۴ میلیارد دار جنگ    افزار و 
تجهیزات از آمریکا خریداری کرد. حال در روزهای پایانی رژیم، آمریکا تصمیم می گیرد نماینده ای )اریک 
فن ماربد( را به تهران بفرستد تا با تهیه و انعقاد یک یادداشت تفاهم با ایران، پروژه هایي را که قابل توقف 
بود و به کاهش هزینه منجر مي شد، متوقف کند. این رویه آمریکا به حدي منفعت طلبانه بود که نه تنها 
صداي اعتراض فرماندهان ارتش را هم بلند کرد، بلکه نارضایتي رابرت هایزر، فرستاده ایاات متحده را 
نیز در پي داشت. او در خاطرات خود می نویسد: »از آنها ]مقامات دولت آمریکا[ خواستم درباره انعقاد 
یادداشت تفاهم براي برنامه هاي فروش نظامي، کوتاه بیایند. در این مورد گفتم مثل این است که بعضي ها 

در واشنگتن متوجه نیستند دولت ایران چگونه فلج و درمانده شده است«.

لغو قراردادهای نظامی با ایران
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لوله  های تفنگ را پایین بیاورید
در خال درگیری ها و مبارزات مردمی در آخرین روزهای رژیم 
پهلوی، هایزر ش��خصا خود وارد ماجرا می ش��ود و دستور شلیک 
مستقیم به مردم را به فرماندهان ارتش می دهد. او در مصاحبه ای و 
در پاسخ به این سوال خبرنگار که »ژنرال شما در یک مورد شخصا 
دستور کش��تار مردم را در میدان 2۴اسفند ]انقاب فعلی[ صادر 
کردید، علت این کارتان را توضیح دهید؟« می گوید: »روز 2۹ ژانویه 
]۹بهمن[ در حال گفت وگو با قره باغی و ربیعی بودم که یک پیام 
تلفنی رسید مبنی بر اینکه مخالفان در حال حمله به ستاد مرکزی 
ژاندارمری هستند، به نظر من بهترین راه این بود که لوله  های تفنگ 

پایین بیاید تا بفهمند ارتش اهل عمل است«.

شعار »مرگ بر هایزر« 
در تهران

علنی شدن حضور هایزر در تهران 
و پیچیدن ش��ایعه کودتای نظامی در 
بین مردم که هر روز بیش��تر و بیشتر 
هم می شد، باعث شورانده شدن افکار 
عمومی علی��ه هایزر و دول��ت آمریکا 
ش��ده و عرصه را برای فعالیت  های وی 
در ته��ران تنگ می کن��د. او در کتاب 
خاطراتش درباره این موضوع می نویسد: 
»آتش��ی که پیرامون حض��ور من در 
تهران افروخته ش��ده بود رفته رفته به 
مرز اشتعال می رسید. شعار »مرگ بر 
هایزر« آرام آرام در س��طح شهر، سردر 
س��تاد مش��ترک و بر دیوارها نوش��ته 
می شد و سربازان هنگام ورود به ستاد 
مش��ترک آن را مشاهده می کردند که 
ظاهرا بر آنان تاثیر می نهاد. نام من رفته 
رفته بر پاکارده��ای تظاهرکنندگان 
دیده می شد. عکس من در کنار عکس 

کارتر قرار گرفته بود«. 

برگزاری تظاهرات به نفع بختیار
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 بی تفاوتی رسانه های امارات به پیروزی ایران ■
بایکوت یا حسادت؟

 با سند و مدرک پاسخ مان را بدهند ■

مزد مردان نترس
به جا مانده از پیروزی پرگل ملی پوشان 

ایران در گام نخست جام ملت ها

گزارش »وطن امروز« درباره حال و روز 
مهم ترین طرح حوزه سامت کشور

یادداشت امروز تیترهاي امروز

بازگشت همه به سوي اوست

برادر ارجمند جناب آقای نور الدینی
مصیبت وارده را به جنابعالي تسلیت عرض نموده؛ براي آن 
 مرحومه غفران الهی و براي شما و خانواده محترم صبر و اجر

از درگاه حضرت احدیت مسألت داریم
وطن امروز

فدریکا موگرینی طی یادداش��تی در وباگ 
شخصی اش نوشت: »تاش برای ایجاد سازوکار 
ویژه مالی در س��ال 2۰1۹ ادام��ه می یابد«. به 
فاصله ای کوتاه از این اظهارنظر، حسن روحانی 
اظه��ار داش��ت: »برجام یکی از خی��رات دولت 
یازدهم اس��ت. این حس��نه مداوم است و برای 
همیش��ه می ماند. مثل یک کار خیر که پایانی 
ن��دارد!« محمدجواد ظریف نی��ز چندی پس از 
سخنان رئیس جمهور در مصاحبه با همشهری 
تاکید کرد: »کجا من نگاهم به غرب بوده است؟! 
سفرهای من بیش��تر به غرب بوده؟ حرف های 
من بیشتر متوجه غرب بوده؟ شما بیایید و ثابت 
کنید! بیشترین تعداد س��فرها را من به آفریقا، 
آس��یا، همس��ایگان و آمریکای اتین داشته ام، 
بیشترین سفرها به همراه رئیس جمهور چه در 
دول��ت یازدهم، چه دولت فعلی به همس��ایگان 
و کش��ورهای غیرغربی بوده، شاید چندین برابر 
کشورهای غربی بوده باش��د، بیش از 2۰ بار به 
روس��یه و بیش از 2۰ بار به ترکیه رفته ام، شما 
یک کشور غربی را پیدا کنید که من برای مذاکره 
دوجانبه بیش از ۳ بار رفته باشم در صورتی که 
گفتم بیش از 2۰ بار به ترکیه و روسیه رفته ام«. 
خ��دا رحمت کند حضرت حاف��ظ)ره( را. چه 
خوب می فرمود: »من از بیگانگان هرگز ننالم/ که 
با من هر چه کرد آن آش��نا کرد!« علی  ای حال، 
سرکار علیه خانم فدریکا موگرینی، خواهر خوبم! 
ما از ابتدا هم می دانس��تیم شما کاری جز سر کار 
گذاش��تن ما و دولت مان ندارید، آمریکایی ها که 
دیگ��ر جای خود دارند! اینجا ولی به خاطر گفتن 
همین واقعیت، ش��خص آقای روحانی، ۶ سال ما 
را بی سواد، بی شناس��نامه، عصرحجری، بی دین، 
حس��ود، افراط��ی، جیب ب��ر، دنیا ندی��ده، بیکار، 
مس��تضعف فکری، متوه��م، دارای خطای دید، 
بزدل، تخریبگر، دین نشناس، عقب مانده، لرزان، 
هوچی باز، کودک، فحاش، دروغگو، کاسب تحریم، 
بی عقل، افراطی و تندرو خواند و همزمان بر نبستن 
دهان ها و نشکس��تن قلم ها هم تاکید موکد کرد! 
خواهر مودب و باهوشم! می دانم که شما هم مثل 
آمریکایی ها ما را تندرو می خوانید و آقای روحانی و 
دوستانش این بهتان را اساسا از شما یاد گرفته اند...
بگ��ذار اما از این بگویم که حکایت غریبی بود 
اینکه ما و ملت عزیز ایران باید تاوان عشق دیگران 

به شما و دوستان چشم آبی تان را می پرداختیم. 
ادامه در صفحه 12

فدریکا؛ خواهر خوبم 
سام!
مهناز افشار

@vatanemrooz

در شبکه های اجتماعی

خط و نشان نخست وزیر کابینه مکرون برای جلیقه زردها

 رژیم فرانسه
پلیسی تر می شود

اتحادیه اروپایی پس از 8 ماه وقت کشی در مذاکرات و عدم ارائه 
 سازوکار ویژه مالی حاا تصمیم گرفته است ایران را 

تحریم به بهانه های واهی تحریم کند
!SPV به جای

آیت اه جوادی آملی: درباره برجام هشدار داده بودم

گفته بودم انگشتان تان را بشمارید
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در ش��رایطی که اتحادیه اروپای��ی باید برای ۳ 
ب��ار خلف وعده در ثبت و اج��رای کانال ویژه مالی 

)SPV( پاس��خگوی ایران باش��د، وزیر خارجه 
دانم��ارک از تحریم ه��ای جدی��د این 

اتحادی��ه علی��ه ایران خب��ر داد! به 
گ��زارش »وطن ام��روز«، »قبل از 
پای��ان س��ال میادی گذش��ته« 
س��ومین وعده اروپا به ایران در ۸ 
ماه گذش��ته برای ارائه SPV بود؛ 

وعده ای که محقق نشد و مسؤوان 
دیپلماسی دولت روحانی را مجبور کرد 

بااخره از وعده های کشورهای اروپایی جهت جبران 
آثار تحریم های آمریکا دل کنده و تصریح کنند از 
اروپا ناامید شده اند.  اتحادیه اروپایی البته قبل تر و در 

2 مقطع تیر و آبان ۹7 نیز وعده خود برای راه اندازی 
سازوکار ویژه مالی را نقض کرده بود. پس از خروج 
آمری��کا از برجام در 1۸ اردیبهش��ت و ش��روع 
مذاکرات ایران و اروپا در 2۴ اردیبهشت 
که با دستورکار حفظ برجام از سویی 
و جبران آثار تحریم��ی آمریکا از 
سوی دیگر کلید خورده بود، مقرر 
شد کشورهای اروپایی ظرف 2 ماه 
بسته جبرانی خود را ارائه کنند. با 
این حال تیرماه و زمانی که این بسته 
به مس��ؤوان ایرانی ارائه شد، مشخص 
شد هیچ سازوکار عملی برای حفظ مراودات مالی 

و بانکی ایران و اروپا و...
صفحه 2را بخوانید



تقدیر از 40 سال مجاهدت 
آیت اه جنتی

در همای��ش تبیین دس��تاوردهای انقاب 
اسامی، به پاس ۴۰ سال مجاهدت و نگهبانی 
آی��ت اه احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان 
رهبری و دبیر ش��ورای نگهب��ان از وی تجلیل 
ش��د. به گزارش سپاه نیوز، همزمان با برگزاری 
همایش تبیین دستاوردهای ۴۰ ساله انقاب 
اس��امی که با حضور جمع��ی از فرماندهان، 
مس��ؤوان و پاس��داران حریم وایت در محل 
س��تاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، به پاس 
۴۰ س��ال مجاهدت و نگهبانی آیت اه احمد 
جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر 
ش��ورای نگهبان، با اهدای لوح سپاس از سوی 
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه و 
حجت ااسام والمسلمین عبداه حاجی صادقی 
نماینده ولی فقیه در سپاه، از این عالم انقابی و 
مجاهد تجلیل شد. حجت ااسام والمسلمین 
حاجی صادقی در این آیی��ن از آیت اه جنتی 
به عنوان برجس��ته ترین چه��ره وایت مداری 
و بارزترین مصداق اس��تقامت فکری، عملی و 

دارای روحیه جهادی و انقابی نام برد.

عده ای هنوز به دنبال 
توافق با غرب هستند

تش��خیص  مجم��ع  دبی��ر 
مصلحت نظ��ام گفت: امروز 
فش��ار زیادی به مردم وارد 
ش��ده ولی عده ای هنوز به 
دنبال توافق با غرب هستند. 
به گزارش خبرگزاری بسیج، محسن رضایی 
در دومی��ن همای��ش راوی��ان دفاع مقدس با 
اش��اره به شرایط کنونی کش��ور و قیاس آن 
ب��ا مقطع دفاع مقدس گفت: سیاس��ت امروز 
ترامپ ش��بیه حرکت ص��دام پس از پذیرش 
قطعنامه اس��ت، آن زمان همین کسانی که 
برجام را امضا کردند، قطعنامه را تایید کردند 
ول��ی صدام باز حمله کرد و تا ۳۰ کیلومتری 
کرمانشاه آمد. حال اگر در همان برهه زمانی 
پیروز می شد، قطعنامه را قبول نمی کرد. وی 
با بیان اینکه امروز فشار زیادی به مردم وارد 
شده ولی عده ای هنوز به دنبال توافق با غرب 
هستند، اظهار داش��ت: ترامپ می گوید باید 
دوباره برجام را بنویس��ید، اگر صدام هم بعد 
از قطعنامه پیروز می شد، درخواست قطعنامه 

جدید می کرد.

مشکات اقتصادی کشور 
حاصل مدیریت غرب زدگان است

نماینده مردم تبریز در مجلس مشکات 
اقتصادی کشور را حاصل عملکرد غربگرایان 
دانست که مسیر اقتصادی کشور را منحرف 
و م��ردم را دچار مش��کات ج��دی کردند. 
محمداسماعیل سعیدی در گفت وگو با رسا، 
با اش��اره به اینکه مشکات کش��ور ناشی از 
تفکر و روحیه غربگرایی است، اظهار داشت: 
ما مخالف پیش��رفت و توسعه کشور نیستیم 
بلکه می ت��وان از نق��اط مثبت کش��ورهای 
خارج��ی در عرصه  ه��ای مختلف اس��تفاده 
کرد اما چیزی که برای کش��ور مشکل س��از 
می ش��ود، روحیه وابس��تگی به غرب اس��ت. 
وی ب��ا بیان اینکه برخی ای��ن تصور را دارند 
که راه برون رفت از مش��کات کشور از غرب 
عبور می کن��د، ابراز داش��ت: برخی مرعوب 
غرب و مظاهر غربی ش��دند و چشم خود را 
به روی ظرفیت ه��ا و توانمندی  های داخلی 
بسته    اند، غافل از اینکه مشکات کشور تنها 
با نگاه به درون و تکیه به استعداد جوان ها و 
به کار   گی��ری تمام ظرفیت  های موجود داخل 
برطرف خواهد ش��د. نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسامی استفاده از تجربیات 
کش��ورهای دنیا را امری منطق��ی و معقول 
دانس��ت و گف��ت: هیچکس خواه��ان قطع 
ارتباط با دیگر کشورها نیست، بلکه می توان 
از پیش��رفت  های کشورها اس��تفاده کرد اما 
نباید به بهانه پیش��رفت و توس��عه کش��ور، 
تسلیم زیاده خواهی کش��ورهای سلطه طلب 
شد. وی با بیان اینکه وابستگی به کشورهای 
غربی همیش��ه باعث عقب ماندگی کشور در 
عرصه  های مختلف بوده است، اظهار کرد: در 
طول تاریخ، کش��ور ما از وابس��تگی به غرب 
خس��ارت فراوانی دیده اس��ت و اگر بنا باشد 
کش��ور همانند گذش��ته به غرب وابس��تگی 
پیدا کند، تاریخ تکرار خواهد ش��د. سعیدی 
مش��کات اقتصادی جامعه را ناشی از تفکر 
غ��رب زده عن��وان کرد و گفت: مش��کات و 
چالش  های اقتصادی کش��ور حاصل عملکرد 
مس��ؤوانی با تفکر غرب زده است که مسیر 
اقتصادی کش��ور را منحرف و مردم جامعه را 

دچار مشکات جدی کردند.

گروه سیاسی: در شرایطی که اتحادیه اروپایی باید 
برای ۳ بار خلف وعده در ثبت و اجرای کانال ویژه 
مالی )SPV( پاس��خگوی ایران باشد، وزیر خارجه 
دانمارک از تحریم های جدید این اتحادیه علیه ایران 

خبر داد!
به گزارش »وطن امروز«، »قبل از پایان س��ال 
میادی گذشته« سومین وعده اروپا به ایران در 8 
ماه گذشته برای ارائه SPV بود؛ وعده ای که محقق 
نشد و مسؤوان دیپلماسی دولت روحانی را مجبور 
کرد بااخره از وعده های کشورهای اروپایی جهت 
جب��ران آثار تحریم های آمریکا دل کنده و تصریح 

کنند از اروپا ناامید شده اند. 
اتحادی��ه اروپایی البته قبل تر و در 2 مقطع تیر 
و آبان 97 نیز وعده خود برای راه اندازی س��ازوکار 
وی��ژه مالی را نقض کرده بود. پس از خروج آمریکا 
از برجام در 18 اردیبهشت و شروع مذاکرات ایران 
و اروپا در 2۴ اردیبهش��ت که با دس��تورکار حفظ 
برجام از س��ویی و جبران آث��ار تحریمی آمریکا از 
س��وی دیگر کلید خورده بود، مقرر شد کشورهای 
اروپایی ظرف 2 ماه بسته جبرانی خود را ارائه کنند. 
با این حال تیرماه و زمانی که این بسته به مسؤوان 
ایرانی ارائه شد، مشخص شد هیچ سازوکار عملی 
ب��رای حفظ مراودات مالی و بانکی ای��ران و اروپا و 
همچنین تضمین فروش نف��ت ایران در آن وجود 
ن��دارد؛ موضوعی ک��ه اعتراض مقام��ات دولتی را 
هم به دنبال داش��ت و حسن روحانی طی تماس 
تلفنی با صدراعظم آلمان این بسته را ناامیدکننده 
توصیف کرد. ۴ نوامبر )1۳ آبان( که موعد بازگشت 
دور دوم تحریم ه��ای آمریکا نی��ز بود، تاریخ دومی 
بود که اروپایی ها ب��رای ارائه SPV معرفی کردند. 
اهمیت این تاریخ برای ایران تا حدی بود که عباس 
عراقچی، معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه تاکید 
داشت بسته اروپا حتما باید تا این تاریخ ارائه شود 
و »بعد از آن تاریخ دیگر فایده ای نخواهد نداشت«. 
چنانکه انتظار می رفت اروپا باز هم خلف وعده کرد 
و ای��ن بار پیش از پایان س��ال 2۰18 را وعده داد؛ 
وعده ای که تاکنون و به رغم گذشت 1۰ روز از سال 
جدید میادی همچنان معلق مانده است. با همه 
اینها اروپا که این روزها باید به خاطر وقت کشی 8 
ماهه خود و عدم ارائه بموقع SPV پاسخگوی ایران 
باشد، تصمیم گرفته است در اقدامی پیش دستانه، 

ایران را به بهانه های واهی تحریم کند!
روز گذش��ته روزنامه وال اس��تریت ب��ه نقل از 
»اندرس ساموئلسن« وزیر خارجه دانمارک خبر داد 
اتحادیه اروپایی تحریم هایی را علیه ایران در ارتباط 
با آنچه حمایت از طرح های تروریس��تی در پاریس 
و کپنه��اگ خوانده، اعمال خواهد ک��رد. »اندرس 

ساموئلسن« گفت این اقدام اتحادیه اروپایی منافاتی 
با حمایت از توافق هس��ته ای ایران )برجام( ندارد و 
تاثیری بر آن نخواهد گذاشت. وی همچنین مدعی 
شد اتحادیه اروپایی قرار است درباره این موضوع 2 

شخص و یک نهاد ایرانی را تحریم کند.
ماجرای پاریس و کپنهاگ چه بود؟ ■

ادعای توطئه ترور در فرانسه به یازدهم تیرماه 
س��ال جاری بازمی گردد؛ یعن��ی زمانی که پلیس 
بلژیک اعام کرد 2 ش��هروند بلژیکی ایرانی تبار را 
که به ادعای آنها قصد س��فر به فرانسه برای حمله 
به همایش منافقین در پاریس را داشتند، دستگیر 
کرده و در خودروی آنها یک بمب دست ساز حاوی 
۵۰۰ گرم ماده منفجره TATP کشف کرده است.

در همین راس��تا وزارت خارجه فرانس��ه رسما 
وزارت اطاعات دولت حس��ن روحانی را متهم به 
تاش برای بمب  گذاری در همایش تروریست  های 
منافقین کرده بود. وزارت خارجه فرانس��ه 2 اکتبر 
)1۰ مه��ر( وزارت اطاعات ایران را متهم به تاش 
برای اقدام تروریس��تی در همایش تروریست  های 
منافقین در پاریس کرد. دیپلمات  های فرانسوی به 
خبرگزاری فرانسه گفتند: »مدیر عملیات در وزارت 

اطاعات ایران دستور آن حمله را داده بود«.
سازمان اطاعات فرانسه نیز همان زمان مدعی 
شد: »بدون هیچ تردیدی وزارت اطاعات ایران در 
اقدام به بمب گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق 
در پاریس دس��ت داشته است«. پس از آن بود که 
فرانسه اموال وزارت اطاعات ایران در این کشور را 

توقیف کرد.
این موضع رسمی فرانسه در قبال ماجرای ادعای 
بمب  گذاری در همایش منافقین در پاریس در حالی 
طرح و پیگیری ش��د که هنوز هیچ سندی درباره 

درس��تی آن منتشر نشده و صرفا در حد ادعا باقی 
مانده است. چنانکه امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه 21 مهر درب��اره اتهام دروغ ت��اش ایران 
برای بمب  گذاری در همای��ش منافقین، اظهارات 
وزارت خارجه خود درباره دس��ت  داش��تن وزارت 
اطاعات ایران در این ماجرا را پس گرفت. مکرون 
در گفت وگو با فرانس2۴، درباره ادعای کشورش و 
برخی دیگر کشورهای اروپایی مبنی بر تاش ایران 
برای بمب  گ��ذاری در همایش منافقین در پاریس 
گفت: »همانطور که می دانید، س��اختار قدرت در 
ایران برخی اوقات به قسمت های مختلفی تقسیم 
می ش��ود و من نمی توانم بگویم دس��تور طرح این 
حمله از راس قدرت آمده اس��ت یا ساختار امنیتی 
یا یک بخش دیگر«. این اظهارات مکرون رسما به 
معنای عقب نشینی فرانسه از موضع پیشین خود 
درباره دست داشتن دولت ایران در ماجرای ادعای 
بمب  گذاری در همایش منافقین در پاریس بود. در 
پی این توطئه همچنین اس��ده اسدی، دیپلمات 
ایران��ی در اتریش به رغم برخ��ورداری از مصونیت 
دیپلماتی��ک و برخاف تمام قواع��د بین المللی از 
س��وی س��رویس امنیتی آلمان بازداشت و پس از 
۳ ماه تحویل دادگاهی در بلژیک ش��د. بازداشتی 
که کماکان ادامه داش��ته و وزارت امور خارجه نیز 
نتوانس��ته آنگونه که باید و شاید از حقوق بدیهی 

دیپلمات مظلوم ایرانی صیانت کند.
ماجرای دانم��ارک نیز تنها با اس��تناد به پیدا 
شدن چند عکس از یک نروژی ایرانی تبار، از خانه 
یکی از س��ران گروهک تروریستی ااحوازیه مقیم 
دانمارک مطرح شده است. یعنی سرویس اطاعاتی 
دانمارک اعام کرده است از یک نروژی ایرانی تبار 
چند عکس پیدا ک��رده که مربوط به خانه یکی از 

س��ران تروریس��ت  های ااحوازیه مقی��م دانمارک 
اس��ت. س��رویس اطاعاتی دانمارک حتی اذعان 
کرده اس��ت این نروژی ایرانی تبار ادعای همکاری 
ب��ا وزارت اطاعات ایران را رد کرده اس��ت.  »فین 
بورچ اندرس��ون« رئیس سازمان امنیت و اطاعات 
دانمارک روز سه ش��نبه در یک نشست مطبوعاتی 
ادع��ا کرد وزارت اطاعات ایران به دنبال برخورد با 
»حبیب جبر« فعال عرب ایرانی بوده که در دانمارک 
زندگی می کند. به گفته فین بورچ اندرسون، جبر 
رهبر شاخه دانمارک گروهک تروریستی ااحوازیه 
بوده است؛ همان گروهک تروریستی که اعام کرد 
حمله تروریس��تی۳1 شهریورماه امسال در اهواز را 
که طی آن 2۴ شهروند ایرانی از جمله یک کودک 

۴ ساله به شهادت رسیدند، آنها انجام داده   اند. 
وزارت خارجه دانمارک نیز بافاصله پس از این 
نشست خبری رئیس دستگاه اطاعاتی این کشور، 
سفیر ایران در دانمارک را به وزارت خارجه احضار 
کرد. وزارت خارجه دانمارک سپس سفیر خود در 
تهران را نیز فراخواند. این در حالی است که اساسا 
با اس��تناد به اظه��ارات رئیس دس��تگاه اطاعاتی 
دانمارک، در وهله اول این س��وال باید مطرح شود 
که رهبر ش��اخه دانم��ارک گروهک تروریس��تی 
ااحوازیه که تعداد قابل توجه��ی از مردم ایران را 
در خون غلتانده  اس��ت در دانمارک چه می کند و 
چرا دولت و دس��تگاه اطاعاتی دانم��ارک به این 
تروریست ها پناه داده اند؟ این همان سوالی است که 
در ماج��رای حضور »کاهی« و همین طور حضور 
»نیسی«، س��رکرده ااحوازیه در هلند یا حضور و 
فعالیت آزادانه منافقین در فرانسه باید از مسؤوان 

این کشورها پرسیده  شود.
»وطن امروز« 22 مهرماه در گزارش��ی تقویت 
تروریست ها در کشورهای اروپایی را نشان دهنده 
همنوای��ی اروپا با آمریکا در راس��تای راهبردهای 
ترامپ علیه ایران توصیف کرد و نوشت: اروپایی ها 
در حال تقوی��ت منافقینی هس��تند که محور و 
تکی��ه گاه پروژه ترامپ برای ایجاد ناامنی در ایران 
هس��تند. به عبارت��ی اروپایی ها ت��اش می کنند 
صرفا با امتیاز خرید نف��ت ایران، همچنان هدف 
مهم تعطیلی برنامه هسته ای ایران را محقق شده 
ببینند و هم از س��وی دیگر در برنامه ترامپ برای 
ایجاد ناامنی در ایران برای دادن امتیازات بیش��تر 
مشارکت کنند. یکی از وجوه این مشارکت، تقویت 
و امیددهی به منافقین اس��ت که در پروژه ترامپ 
ب��رای ناامن کردن ای��ران، نقش مح��وری دارند. 
همی��ن رفتار غیرصادقانه اروپا باعث ش��ده اهالی 
رس��انه در ای��ران، اروپا را رفیق برجام و ش��ریک 

ترامپ و تروریست ها لقب بدهند.

سیاسی 0 2

پیرو دستور ریاست قوه قضائیه صورت گرفت
حضور هیأت ویژه کارشناسی 

قوه قضائیه در خوزستان
علی اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادس��تان 
کل کشور اعام کرد: با توجه به دستور رئیس 
محترم قوه قضائیه به منظور بررسی شایعات 
و ادعا ه��ا درباره ش��کنجه یک��ی از کارگران 
بازداشتی ش��رکت نیش��کر هفت تپه، هیأت 
کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور 
تعیین شد و دیروز این هیأت برای رسیدگی 
به موضوع در اس��تان خوزستان حضور یافت. 
ب��ه گزارش میزان، آیت اه آملی اریجانی روز 
دوش��نبه در جلسه مسؤوان عالی قضایی در 
بخشی از صحبت های خود با اشاره به انتشار 
برخ��ی ش��ایعات و ادعاها مبنی بر ش��کنجه 
یکی از کارگران بازداش��تی کارخانه نیش��کر 
هفت تپ��ه تاکید ک��رد: به دادس��تان محترم 
کل کشور دستور می دهم که همین امروز با 
تش��کیل هیاتی مستقل و اعزام این هیأت به 
منطقه، موضوع را مورد بررس��ی قرار دهند و 
هر چه س��ریع      تر نتیجه بررسی ها را به اطاع 
اینجان��ب و مردم عزیزمان برس��انند. رئیس 
قوه قضائیه ادامه داد: چنین مس��ائلی برای ما 
بسیار مهم است زیرا هیچگاه بنای جمهوری 
اسامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و 
اطاعاتی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به 
لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می دانیم. ممکن 
است کارگری متخلف باشد اما به هیچ عنوان 

برخورد خاف قانون با او پذیرفته نیست.

جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی برگزار شد

اقتص��ادی  هماهنگ��ی  عال��ی  ش��ورای 
روز سه ش��نبه ب��ه ریاس��ت حس��ن روحانی، 
رئیس جمه��ور و ب��ا حضور رئی��س مجلس و 
معاون��ان قوا تش��کیل جلس��ه داد. به گزارش 
ایسنا، در آغاز جلسه، گزارشی از همکاری  های 
اقتصادی با کشورهای همس��ایه و توافق  های 
انجام ش��ده برای گس��ترش مب��ادات کاا و 
خدمات و س��رمایه گذاری  های مش��ترک ارائه 
ش��د و تس��ریع در انجام توافقات مورد تأکید 
ق��رار گرف��ت. همچنین وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت گزارش��ی از وضعی��ت خودروهای 
س��واری وارداتی که در انب��ار اماکن گمرکی، 
مناطق آزاد تج��اری- صنعتی یا مناطق ویژه 
اقتصادی هس��تند، ارائه داد و شورای عالی با 
تأکید بر اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران در 
این زمینه، تصمیم  های ازم جهت تسریع در 
ترخیص خودروهای مش��مول ای��ن مصوبه و 
رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم متخلفان 
در واردات خ��ودرو را اتخاذ کرد. در ادامه این 
جلس��ه، رئیس کل بانک مرکزی گزارش��ی از 
پیش��نهادها و اقدام��ات در جهت اصاح نظام 
بانکی ارائه کرد و شورای عالی با هدف سامت 
نظام بانکی، صیانت از حقوق سپرده گذاران در 
موسسات اعتباری، بهبود مدیریت و اصاح این 
موسسات و نحوه تقویت نظارت بانک مرکزی 

در این زمینه، تصمیم  های ازم را اتخاذ کرد.

هیچ روادیدی برای ایرانیان 
در گرجستان صادر نمی شود

س��فارت ای��ران در تفلی��س با اش��اره به 
توافقنامه لغو روادید بین ایران و گرجس��تان 
و با اعام اینکه هی��چ روادیدی برای ایرانیان 
در داخ��ل ی��ا خ��ارج از گرجس��تان ص��ادر 
نمی ش��ود، هرگونه تبلیغات س��ودجویانه در 
این زمینه را تخلف خواند. به گزارش فارس، 
سفارت جمهوری اس��امی ایران در تفلیس 
در اطاعی��ه ای با اش��اره به تبلیغ��ات انجام 
ش��ده در کانال های تلگرامی مبنی بر امکان 
تمدید و اخذ روادید )ویزا( در قبال وجه برای 
شهروندان ایرانی در گرجستان اعام کرد: »بر 
اس��اس موافقتنامه لغو روادید بین جمهوری 
اسامی ایران و گرجستان، هیچگونه روادیدی 
برای اتباع ایرانی در داخل یا خارج گرجستان 
صادر نمی ش��ود«. سفارت جمهوری اسامی 
ایران در تفلیس هشدار داده است که هرگونه 
تبلیغات با اهداف س��ودجویانه در شبکه های 
اجتماع��ی پیرامون روادید گرجس��تان، فاقد 
وجاه��ت قانون��ی ب��وده و تخلف محس��وب 

می شود.

سومین سالگرد شهادت »سعید 
سیاح طاهری« برگزار می شود

مراسم سومین سالگرد شهادت مدافع حرم 
اهل بیت)ع( و مجاهد عرصه فرهنگی ش��هید 
سعید سیاح طاهری برگزار می شود. به گزارش 
مهر، س��ومین سالگرد ش��هادت مدافع حرم 
اهل بیت)ع( و مجاهد عرصه فرهنگی ش��هید 
سعید سیاح طاهری ساعت 18 روز پنجشنبه 
2۰ دی ماه در فرهنگس��رای جوان )خاوران( 
ته��ران برگ��زار می ش��ود. س��ردار علی اکبر 
پورجمشیدیان، معاون هماهنگ کننده نیروی 
زمینی سپاه پاس��داران در این مراسم حضور 

خواهد داشت.

اخبار

اتحادیه اروپایی پس از 8 ماه وقت کشی در مذاکرات
 و عدم ارائه سازوکار ویژه مالی حاا تصمیم گرفته است 

تحریم ایران را به بهانه های واهی تحریم کند
!SPV به جای

اخبار

چهار شنبه 19 دی 1397وطن امروز  شماره 2628 

جوادی آمل��ی   آیت اه العظم��ی 
در اظهاراتی با اشاره به دشمنی 
تاریخ��ی آمریکا گف��ت: کفاری که از دش��منی 
دست برنمی دارند، شما هم با آنها دشمن باشید، 
حواس تان جمع باش��د. ۵ سال قبل که مسؤوان 
امور خارج��ه آمده بودند به آقای��ان گفتم وقتی 
با آمریکایی ها دس��ت می دهید، انگش��تان تان را 

بشمارید!
به گزارش »وطن  امروز«، وی با تشریح اظهارات 
خود به مس��ؤوان وزارت امور خارجه خاطرنشان 
ک��رد: به آنها گفتم اینها به هیچ وجه قابل اعتماد 
نیس��تند، ما در کودتای 28مرداد آمریکایی ها را 
دیدیم. بعد از ۳ سال هم گفتیم که دیاثت سیاسی 
هم وجود دارد، مواظب باشید. قبل از اینکه دیگران 

بگویند برجام خطر دارد، ما به اینها گفتیم.
وی اف��زود: دش��منان ب��ه عهد خ��ود پایبند 
نیستند؛ نمونه بارز عهدشکنی را بعد از قطعنامه 
دیدیم؛ صدام رؤس��ای همه کشورهای عربی را به 
ایران فرستاد و با امام مذاکره کردند تا قطعنامه را 
بپذیریم ولی سال ها بعد وقتی پذیرفته شد عملیات 

مرصاد را علیه ما راه انداختند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، این مرجع تقلید 
در پایان خاطرنشان کرد: آدم وقتی با کفار معامله 
می کند انگش��تش را می ش��مارد ولی اگر خدای 

ناکرده فریب بخورد، دیگر تقصیر خودش است.
آیت اه جوادی آملی موضوع دیاثت سیاس��ی 

را نخس��تین ب��ار اردیبهش��ت ماه 9۵ در دی��دار 
محمدرض��ا عارف مط��رح کرده ب��ود. این مرجع 
تقلید در آن دیدار با بیان اینکه دیاثت یا اخاقی 
است یا سیاسی، عنوان کرد: کسی که بیگانه را راه 
می دهد دیوث سیاس��ی است. بیگانه را در حریم 
 خ��ود راه دادن و وارد حریم غیر ش��دن با غیرت 

سازگار نیست.
هشدارهای اقتصادی آیت اه ■

آیت اه العظم��ی جوادی آمل��ی 2 روز پیش 
نی��ز درباره موضوع��ات اقتصادی هش��دارهای 

مهم��ی را در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مط��رح کرده بود. وی با بی��ان اینکه مال مانند 
س��تون فقرات بوده و یکی از دایل قیام ملت ها 
و ایستادگی آنها به آن وابستگی دارد، ادامه داد: 
ب��ا توجه به اهمیت مال نبای��د مدیریت آن در 
دس��ت افراد ناایق باش��د و اگر م��ال به عنوان 
ستون فقرات آس��یب ببیند، درمان آن کار هر 
کسی نبوده و نیاز به متخصص برای ترمیم دارد. 
مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه طبق نص 
قرآن نباید م��ال و ثروت جامعه تنها در اختیار 

دولت باشد، ابراز کرد: مال و ثروت مانند خونی 
است که باید در وجود تمام اعضا و بدنه جامعه 
در گردش باشد و هر عضوی بر اساس ظرفیت و 

شایستگی خود از آن استفاده کند.
اس��تاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: 
اگر کس��ی عرضه تولید داشته باشد باید از ثروت 
اس��تفاده کند ولی اگر کس��ی عرضه ندارد، نباید 
به واس��طه رش��وه و زد و بند بیش از لیاقت خود 
از جامعه بهره مند ش��ود. ما باید مانند کشاورزانی 
که گندم را به امیدی انبار کرده اند، مواظب باشیم 
موش هایی به ذخایر مملکت نفوذ نکرده و به آن 
آس��یب نرس��انند. آیت اه جوادی آملی در بخش 
دیگری از س��خنانش در دیدار وزیر اقتصاد، شرط 
مصون ماندن از تحریم های دش��منان را مقابله با 
بی نظمی مالی در کش��ور عنوان کرد. وی با بیان 
اینکه باید مراقب خطر نفوذ غارتگران به ذخایر و 
داشته های کشورمان باشیم، تصریح کرد: به لطف 
خداوند ما همه چیز در این کشور داشته و از همه 
امکان��ات برخورداریم و اگ��ر اختاس و بی نظمی 
مالی در کشور نباش��د هیچ گاه تحریم ها تأثیری 

نخواهد داشت.
آیت اه جوادی آملی با تأکید بر اینکه مادامی که 
اختاسگران را از ثروت و دارایی کشور دور نکرده 
و نظام بانکی خود را اصاح نکنیم شکست قطعی 
اس��ت، اظهار داشت: امیدواریم با تاش مسؤوان 

شاهد رفع کامل مشکات باشیم.

آیت اه جوادی آملی: درباره برجام هشدار داده بودم

گفته بودم انگشتان تان را بشمارید
حوزه

نما
!SPV وعده مجدد اروپا به ایران درباره 

سخنگوی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی تأکید کرد سازوکار مالی ویژه برای تسهیل فرآیند 
تج�ارت با ایران بزودی راه اندازی می ش�ود. به گزارش فارس، »مایا کوچیانچیک« س�خنگوی »فدریکا 
موگرینی« مس�ؤول سیاس�ت خارجی اتحادیه اروپایی تأکید کرد اتحادیه اروپایی همچنان در حال کار 
روی راه اندازی سازوکار مالی ویژه برای تسهیل فرآیند تجارت با ایران و دور زدن تحریم های آمریکا علیه 
تهران است. سخنگوی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در کنفرانسی مطبوعاتی در بروکسل 
به خبرنگاران گفت: »در حقیقت این کاری اس�ت که از جانب کش�ورهای عضو اتحادیه اروپایی در حال 
انجام اس�ت و طبق اطاعاتی که ما از پیش�رفت کار داریم، این فرآیند همچنان ادامه داش�ته و تاکنون 
پیشرفت خوبی نیز داشته است«. وی در ادامه تصریح کرد: »سازوکار مالی ویژه موسوم به »اس پی وی« 
بزودی راه اندازی خواهد شد. ما معتقدیم این سازوکار در هفته های آینده راه اندازی شده و اثرات مثبتی 
بر پیشبرد تعامات تجاری با ایران خواهد داشت«. سخنگوی موگرینی تأکید کرد: »این )سازوکار( بخشی 
از تاش های گس�ترده تر اتحادیه اروپایی برای حفظ توافق هسته ای )برجام( در زمانی است که ایران به 
تعهدات خود ذیل این توافق پایبند اس�ت«. فدریکا موگرینی 10 دس�امبر )19 آذرماه( به خبرنگاران در 

بروکسل گفته بود این سازوکار مالی تا پیش از پایان سال 2018 میادی راه اندازی خواهد شد!



ارز

 معرفی برندگان
 سومین جشنواره امین الضرب

گروه اقتصادی: سومین دوره مراسم اعطای لوح، 
نشان و تندیس امین الضرب روز گذشته از سوی 
اتاق بازرگانی تهران در تاار وحدت برگزار ش��د. 
ب��ه گزارش »وطن امروز«، در این مراس��م که به 
مناسبت 135 سالگی اتاق تهران برپا شد، عاوه بر 
اعط��ای تندی��س و تقدی��ر از 2 کارآفرین برتر و 
ویژه بخش خصوصی، 8  چه��ره فعال و اثرگذار 
در ح��وزه اقتصاد کش��ور مورد تقدیر و تش��ویق 
اتاق بازرگانی تهران قرار گرفتند. بر این اساس 2 
پژوهشگر فرهنگی، 2 صنعتگر، 2 پیشکسوت و 2 
فعال استارت آپی در این مراسم موفق به دریافت 
نشان و لوح امین الضرب شدند. بنا بر این گزارش، 
ابتدا از اس��تاد محمدعلی موحد و استاد عزت اه 
فوادوند به عنوان 2 چهره فرهنگی و پژوهشگر 
اثرگذار در حوزه اقتصاد تقدیر به عمل آمد. پس 
از آن از سیدابوالقاسم مرتضوی، بنیانگذار کارخانه 
آرد س��تاره و لئون آهارونیان، مدیرعامل شرکت 
س��تی و از فعاان صنعت حمل ونقل به عنوان 2 
چهره پیشکسوت صنعت و اقتصاد با اهدای لوح 
و نشان امین الضرب تقدیر به عمل آمد. همچنین 
لوح و نشان امین الضرب به سلطان حسین فتاحی، 
بنیانگ��ذار کارخانه تولید لوازم خانگی امرس��ان 
و اکب��ر ابراهیم��ی، رئی��س هیات مدی��ره گروه 
صنعتی پاکش��وما به پاس فعالیت های صنعتی ، 
تولید و ایجاد اش��تغال از س��وی ات��اق بازرگانی 
تهران اهدا ش��د. در ادامه این مراسم، محمدجواد 
ش��کوری مقدم، بنیانگ��ذار س��ایت های آپارات و 
فیلیمو و همچنین س��عید و حمی��د محمدی، 
بنیانگذاران سایت دیجی کاا موفق به دریافت لوح 
و نشان امین الضرب از اتاق تهران شدند. از سوی 
دیگر، 2 کارآفرین برتر بخش خصوصی عباسعلی 
قصاعی، بنیانگذار چینی زرین ایران و حمیدرضا 
هاش��می نیا، بنیانگ��ذار و رئیس هی��ات مدیره 
ش��رکت های تکوین الکترونیک، سام الکترونیک 
و سام س��رویس به عنوان کارآفرینان برتر، برنده 
تندیس امین الضرب از اتاق بازرگانی تهران شدند.

رئیس کل بانک جهانی استعفا کرد
رئیس کل بانک جهانی با اینکه حدود 3 سال 
از مدت ریاستش باقی مانده است از سمت خود 
کناره گیری کرد. به گ��زارش فارس، جیم یونگ 
کیم، رئیس کل بانک جهانی از سمت خود استعفا 
کرد و از روز اول فوریه به طور رسمی پست خود 
را ترک می کند. کیم 59 ساله برای دوره های اول 
و دوم خود از س��وی ب��اراک اوباما، رئیس جمهور 
پیش��ین آمریکا، به این سمت برگزیده شده بود 
و ای��ن دومین دوره ریاس��ت وی بر بانک جهانی 
است. وی با سیاس��ت های ترامپ در حوزه آب و 
هوا مشکل جدی داشت اما همواره از مخالفت با 
ترامپ در عموم خودداری می کرد. کیم در دوران 
ریاست بر بانک جهانی همواره از تخصیص اعتبار 
ب��ه پروژه های مبتنی بر انرژی های پاک و س��بز 
حمای��ت می کرد و س��رمایه گذاری در پروژه های 
آاینده و مرتبط با زغال س��نگ توسط این بانک 

را متوقف کرده بود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه ادعا کرد
تعلیق 150 هزار  کارگر قطعه ساز

از ابتدای سال تاکنون در صنعت قطعه سازی 
تعداد 13۰ هزار نفر تعدیل و 15۰ هزار نفر تعلیق 
شده اند. به گزارش تسنیم، آرش محبی نژاد، دبیر 
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
کشور در گردهمایی قطعه سازان خودرو از سراسر 
کشور با اش��اره به وضعیت اش��تغال در صنعت 
قطعه س��ازی افزود: اگرچه قطعه س��ازی یکی از 
صنایع اشتغال زای کشور به شمار می آید اما 28۰ 
هزار نفر از ابتدای سال تاکنون بیکار شده اند. وی 
با بیان اینکه از حدود 12۰۰ قطعه س��ازی فعال 
در کش��ور، 4۰۰ واح��د تعطی��ل و نیمه تعطیل 
هستند، افزود: قیمت های فروش قطعات، به  رغم 
افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید هنوز 
از س��وی خودروس��ازان اصاح نشده و بر همین 
اساس، قطعه س��ازان با زیان قابل توجهی روبه رو 
هستند. به گفته وی، مجموع مطالبات قطعه سازان 
از خودروسازان به بیش از 2۰ هزار میلیارد تومان 
می رس��د. محبی نژاد اضافه کرد: مطالبات معوق 
سررسید گذشته قطعه سازان اکنون به رقمی بالغ 
بر 5 هزار میلیارد تومان رس��یده، عاوه  بر اینکه 
مشکات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور 
نیز همچنان ادامه دارد. وی در ادامه اظهار داشت: 
مشکل قیمت فروش قطعات خودرو نیز باید حل 
شود. وی همچنین تصریح کرد: خودروسازان 31 
درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته و 6۰ 
درصد نسبت به برنامه، افت تولید داشته اند که اگر 
با چنین روندی وضعیت ادامه یابد، تولید تا پایان 

سال به صفر می رسد.

 دادستان تهران خبر داد
 معامله 1/2 میلیارد دار ارز
با کارت های ملی اجاره ای

»مفس��دان اقتصادی از م��دارک هویتی و 
تجاری افراد  سوءاستفاده کرده و آنها را به عنوان 

بستری برای اقدامات مجرمانه قرار داده اند«. 
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران 
با تشریح نحوه سوءاستفاده از مدارک هویتی و 
تجاری در وقوع فس��اد های کان اقتصادی در 
چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده های 
اخیر، اظهار داشت: بررسی پرونده های متشکله 
در 6 ماه اخیر نشان می دهد مفسدان اقتصادی 
از مدارک��ی که به نوعی هویت افراد را نش��ان 
می ده��د، سوءاس��تفاده و از ای��ن م��دارک به 
 عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده 

کرده اند. 
وی به سوءاس��تفاده متهم��ان اقتصادی از 
کارت های حساب های بانکی به عنوان نخستین 
 مصداق اش��اره ک��رد و اف��زود: برخی متهمان 
پرونده های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا 
و دادگاه مورد رس��یدگی ق��رار گرفت، اعتراف 
کرده ان��د در ازای پرداخ��ت وجه ماهانه حدود 
5۰۰ هزار تومان، از کارت های حس��اب بانکی 
دیگران استفاده می کردند و حساب های بانکی 
به نام صراف یا وارد کننده کاا نیست، بلکه به 
نام افرادی اس��ت که در فساد اقتصادی نقش 

چندانی ندارند. 
وی گفت: در پرونده ای که پلیس در رابطه 
با خرید و فروش ارز های دولتی تش��کیل داد، 
حداقل یک میلی��ارد و 2۰۰ میلی��ون دار با 
اس��تفاده از کارت های ملی اف��راد در بازار آزاد 
خرید و فروش ش��ده است، بدون اینکه نقش 
صرافان و عوامل اصلی در سامانه های مرتبط با 

خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.
 وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل 
کش��ور در این زمینه اعام کرد بدهی مالیاتی 
دارندگان کارت های تا س��ال 1396، 28 هزار 

میلیارد تومان است.
 در واقع با کس��انی مواجه هس��تیم که از 
مزایای کارت بازرگانی بهره مند می ش��وند اما 
حاضر نیستند فعالیت س��الم اقتصادی انجام 
داده و مالیات تجاری خ��ود را پرداخت کنند. 
دادستان تهران خواستار نظارت بیشتر مسؤوان 
ات��اق بازرگانی بر صدور کارت بازرگانی و نحوه 

استفاده از آن شد.

شورای پول و اعتبار تصویب کرد
تشکیل بازار متشکل معامات ارزی 

به صورت الکترونیکی

ش��ورای پول و اعتبار در جلسه عصر دیروز 
سه ش��نبه 18 دی ماه »مقررات مربوط به بازار 

متشکل معامات ارزی« را به تصویب رساند.
در یکهزار و دویس��ت  و شصت  و چهارمین 
جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار موض��وع »بازار 
متشکل معامات ارزي«، مطرح و مورد تصویب 

قرار گرفت. 
بر اس��اس این مصوبه به منظور ساماندهی 
و توس��عه بازار ش��فاف، منصفانه و کارا، »بازار 
متش��کل معامات ارزی« تشکیل می شود تا 
ارزه��ا در آن به صورت نقد مطابق مقررات این 
مصوبه و س��ایر مقررات مرتبط با آن در بستر 

الکترونیکی مورد معامله قرار گیرد.
 همچنین ش��ورای پول و اعتبار در جلسه 
چهارم دی ماه سال جاری دستورالعمل سپرده 
ریالي مبتني ب��ر ارز را در 14 ماده و 3 تبصره 

مورد تصویب قرار داد.
 طبق این دس��تورالعمل حس��اب سپرده 
سرمایه گذاري ریالي مبتني بر ارز، نوعي حساب 
س��پرده س��رمایه گذاري  مدت دار خاص ریالي 
است به درخواست متقاضي به صورت انفرادي 

یا مشترک افتتاح مي شود. 
در ای��ن نوع س��پرده، بانک به عنوان وکیل 
س��پرده گذار، س��پرده تودی��ع ش��ده را براي 

سرمایه گذاري ارزی به کار مي گیرد.
 در سپرده عنوان شده، دریافت و پرداخت 
وجه صرفاً به ریال است و با استفاده از میانگین 
موزون نرخ اعامي فروش نقدي ارز مندرج در 
س��امانه نظارت ارز بانک مرکزي )سنا( در روز 
قبل از افتتاح حس��اب با میانگین موزون نرخ 
اعامي خرید نقدي ارز در س��امانه نظارت ارز 
بانک مرکزي )س��نا( در روز قبل از بس��تن یا 
برداشت حسب مورد، مقدار ارز مبنا براي درج 

در حساب مزبور تعیین می شود.

جشنواره

3اقتصاد

گ�روه اقتص�ادی: »امروز در ی��ک جنگ تمام عیار 
اقتصادی هستیم و دشمن بر معیشت مردم متمرکز 
شده اس��ت«. محمد مخبر، رئیس س��تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( در آیین بهره برداری از 5۰۰ 
طرح اش��تغال زایی اجتماع محور و تسهیات محور 
بنیاد برکت، مبادله تفاهمنامه  مدیریت و راهبری 
ط��رح پیش��رفت و آبادان��ی شهرس��تان دلفان و 
همچنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی 11۰ پروژه  
عمران��ی برکت، با بیان مطلب فوق اظهار داش��ت: 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره( به 2 دلیل 
استان لرستان را به عنوان هدف اصلی برای آبادانی 
و پیشرفت برگزیده است؛ اول به علت وجود معضل 
بیکاری در اس��تان و دوم به این دلیل که معتقدیم 
از طریق لرستان می شود بخشی از مشکات دیگر 
نقاط کش��ور را حل وفصل کرد. مخبر با اش��اره به 
قابلیت ها، امکانات و ظرفیت های اس��تان لرستان 
خاطرنشان کرد: مایه  تأسف است در منطقه ای که 
ب��ه لحاظ آب، خ��اک و توانایی ها در ایران بی نظیر 
است و با حفر 2 متر خاک به آب می رسیم، شاهد 
بیکاری باشیم. وی با بیان اینکه دشمن از پیش از 
پیروزی انقاب اسامی درصدد توطئه بوده است، 
عنوان کرد: پس از استقرار نظام جمهوری اسامی 
نیز با تحمیل جنگ 8 ساله، حمایت از منافقان و... 
شروع به توطئه آفرینی کرد که خوشبختانه به یُمن 
رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری، سرشان به 
سنگ خورده است. وی با تأکید بر اینکه در 4۰سال 
پس از پیروزی انقاب اس��امی، کارهای فراوان و 
بزرگی در کشور انجام ش��ده است، گفت: به همه  
روس��تاهای بدون آب در پیش از انقاب اس��امی 
آبرسانی شده است. همچنین وضعیت بهداشت و 
درمان امروز با پیش از انقاب قابل قیاس نیس��ت. 
در آن دوران نیمی از نوزادان متولد شده در روستاها 
جان خود را از دس��ت می دادند و در شهرها نیز از 
هر  هزار ن��وزاد، 12۰ نفر از دس��ت می رفتند. وی 
ادامه داد: در س��ال 1356 با وجود فروش روزانه 5 
میلیون بشکه نفت، طبق گزارش بانک جهانی، 46 
درص��د از جمعیت 3۰ میلیونی ایران زیر خط فقر 
بودند اما امروز با وجود جمعیت 85 میلیونی کشور، 
تنها 9/5 درصد مردم با مش��کل معیشتی روبه رو 
هستند. مخبر با تشبیه تسهیلگران اشتغال زایی به 
فرماندهان جوان دفاع مقدس اظهار داشت: یکی از 
مناطقی که برایش تدارک ویژه دیده ایم، دلفان است 
ک��ه امیدواریم بتوانیم آن را به یک منطقه  موفق و 
نمونه  اقتصاد مقاومتی تبدی��ل کنیم. وی با اعام 
آمادگی این س��تاد برای همکاری بیش��تر و بسیج 
همه  منابع برای پیشرفت و آبادانی دلفان بیان کرد: 

نرخ بیکاری در دلفان نسبت به دیگر مناطق استان 
لرستان کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. مخبر 
با تأکید بر این مطلب که با توانمندسازی اقتصادی 
و اجتماعی مناطق محروم می توان شاهد مهاجرت 
معکوس از شهرها به روستاها بود، اظهار امیدواری 
کرد در سفر 2 سال آینده  خود، دلفان تغییر چهره 

داده و به یک شهر توسعه یافته تبدیل شده باشد.
ایجاد ۲3۰۰ طرح اشتغال زایی ■

همچنی��ن رئی��س هیأت مدیره  بنی��اد برکت 

در آیین بهره ب��رداری از 5۰۰ طرح اش��تغال زایی 
اجتماع محور و تسهیات محور برکت اظهار داشت: 
ت��ا به امروز تجربه های زیادی در کش��ور در زمینه  
اش��تغال آفرینی داشته ایم که مش��کل بیشتر این 
اقدامات در تخصیص صرف منابع بوده است. محمود 
عسکری آزاد ادامه داد: بر اساس دستور رئیس ستاد 
اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره( مطالعات فراوانی 
درباره نحوه اش��تغال زایی پایدار در ستاد اجرایی و 
بنیاد برکت انجام شده که خروجی این مطالعات، 

4 طرح آسمان، سحاب، مهتاب و آفتاب بوده است. 
وی در تشریح هر یک از این طرح ها اظهار داشت: 
طرح آسمان بر مبنای توسعه  سرمایه های انسانی 
و اجتماعی و اش��تغال مبتنی بر مردم است. طرح 
سحاب نیز فرآیند ایجاد اشتغال و تداوم آن با احیای 

نیروهای انسانی است. 
وی ادامه داد: طرح مهتاب مدل هادی اشتغال 
برکت و بر مبنای ایجاد اشتغال بر اساس نیازهاست. 
طرح آفتاب هم بر مبنای توان افزایی برای پشتیبانی 
از تولی��دات روس��تایی و برندس��ازی محصوات 

روستایی در بازار طراحی شده است.
رئیس هیأت مدیره  بنیاد برکت عنوان کرد: بنیاد 
برکت بر اساس این 4 طرح، کار را در استان لرستان 
آغاز کرده و قرار است در سال های 9۷ و 98، بیش 
از 23۰۰ طرح اشتغال زایی در شهرستان های دلفان، 
پلدختر، رومش��گان و کوهدشت ایجاد شود که تا 
امروز 54۰ طرح به اجرا درآمده است. عسکری آزاد 
با تأکی��د بر اینکه هم��ه امور کارآفرینی توس��ط 
تسهیلگران هدایت می شود، خاطرنشان کرد: کار بر 
اساس مبانی علمی پیش می رود و متکی بر مردم 
است. برنامه  ما احیای ظرفیت ها و امکانات موجود 
اس��ت. ازم به توضیح است، طرح های بهره برداری 
شده در استان لرس��تان، در حوزه ها ی کارآفرینی 
اجتماع محور سحاب و تسهیات محور در رشته های 
دام سبک و سنگین، زنبورداری، قالی بافی، پرورش 

قارچ و دیگر مشاغل ایجاد شده است.

وطن امروز  شماره ۲6۲8 چهار شنبه 19 دی 1397

اسحاق جهانگیری از اصناف درخواست کرد
ایجاد شبکه ای منظم برای توزیع کااهای اساسی

تقاضای واردکنندگان برای استفاده از سامانه گمرک به جای سامانه همتا
همتا عامل اصلی عدم ترخیص موبایل است

گروه اقتص�ادی: قیمت موبایل 
ظرف 6 م��اه گذش��ته بیش از 
15۰ درصد افزایش داشته است. 3 عامل دستگیری 
واردکنندگان انحصاری به دلیل سوءاستفاده ارزی، 
ممنوعیت ورود موبایل همراه مسافر و در نهایت 
ضعف س��امانه همتا )رجیس��تری( باعث دپوی 
موبایل در گمرک های کشور شده است و فعاان 
این حوزه پیش بینی روزهای سخت تری برای بازار 

این محصول پرطرفدار را دارند. 
به گزارش »وطن امروز«، 
پ��س از گروه بندی کااهای 
وارداتی، دولت به تعدادی از 
واردکنندگان موبایل پس از 
ثبت سفارش و تخصیص ارز 
دولتی مجوز واردات اعطا کرد 

تا این تجار نس��بت به واردات موبایل و توزیع آن 
برابر ضوابط و قیمت  گذاری با ارز دولتی اقدام کنند 
که پس از ورود کاا توس��ط شرکت ها و تجار یاد 
شده بخش عمده ای از این موبایل ها در بازار آزاد 
با قیمت های گزاف فروخته ش��د و در این مرحله 
قوه قضائیه با ورود به موضوع، موبایل های باقیمانده 
را توقیف کرد. در حال حاضر غالب واردکنندگان 
این کاا دس��تگیر ش��ده اند )29 ش��رکت از 31 
ش��رکت( و به دلیل انحصاری  س��ازی که وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت پی��ش از این برای این 
وارد کنندگان ایجاد کرده بود دیگر به کلی موبایلی 
وارد کشور نش��د. پس از این مسیر ورود موبایل 

به کشور مسافری ش��د و اغلب کسانی که قصد 
ورود به کش��ور داشتند بین 3 تا 5 موبایل با خود 
به ایران می آوردند )البته طبق قانون هر ش��خص 
مجاز به همراه داشتن یک دستگاه ارتباطی است( 
و با پرداخت مابه التفاوت گمرکی و ثبت در سامانه 
همت��ا با اخد کد رجیس��تری آن را در ب��ازار آزاد 
می فروختند. چند هفته ای است دیگر این موضوع 
هم ممنوع ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر سامانه 
همتا توان خدمت رس��انی فنی به واردکنندگان 
معدود باقیمان��ده را ندارد و 
مبنی  متعددی  گزارش های 
بر قط��ع و وصل ش��دن آن 
وج��ود دارد. بر این اس��اس 
حمید قناواتی، رئیس اتحادیه 
کاای صوت��ی، تصوی��ری و 
موبایل اس��تان اهواز طی نامه ای از بلوطی میرزا، 
ریاست س��تاد نظارت گمرکات استان خوزستان 
خواسته اس��ت با توجه به فعال و غیرفعال شدن 
ثبت اطاعات مسافری در سامانه همتا از سیستم 
گمرک برای دریافت کد استفاده شود. همچنین 
این فعال صنفی درخواس��ت ک��رده این موضوع 
توس��ط گمرک از طریق وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز پیگیری ش��ود. در پایان باید گفت در 
حال حاضر بیش از ۷5۰۰ واحد صنفی در سراسر 
کش��ور در بخش فروش موبایل فعال هس��تند و 
همگ��ی با تصمیم��ات اخی��ر وزارت ارتباطات و 

صنعت در شرایط قرمز به سر می برند. 

اول  مع��اون  اقتص�ادی:  گ�روه 
رئیس جمهور از صنوف و فعاان 
اقتصادی درخواس��ت کرد ک��ه مراعات حال مردم 
را در قیمت کااها داش��ته باشند و گفت: شبکه ای 
منظم برای توزیع کااهای اساسی تشکیل می شود. 
ب��ه گزارش»وطن امروز«، اس��حاق جهانگیری در 
مراسم اعطای نشان امین الضرب با بیان اینکه »امروز 
شورای عالی سران 3 قوه تشکیل شده بود که بنده 
پیش از این جلسه در آن حضور داشتم«، گفت: در 

این شرایط پیچیده، رویکردها 
متع��ارف  س��ازوکارهای  و 
شناخته ش��ده که ب��ه دلیل 
فرسایش، فساد و ناکارآمدی 
کارس��از نیس��تند، قابلی��ت 
عملیات��ی ندارن��د. وی اظهار 

داشت: تحریم هایی که از امسال به کشور بازگشته 
است، فش��ار حداکثری را روی فعاان اقتصادی و 
صاحب��ان کارخانج��ات وارد ک��رده و البته مردم 
مظلوم ایران را هم نش��انه گرفته است. جهانگیری 
خاطرنش��ان کرد: تصور من این اس��ت که شرایط 
فعلی، وضعیت بسیار دش��وار و سختی است اما با 
شناختی که از کشور و فعاان اقتصادی دارم، بر این 
باورم که ای��ن دوره یک دوره طوانی نخواهد بود، 
چرا که بسیار بی منطق و بی پشتوانه است. پس این 
زمستان سخت گذر خواهد کرد و ما موفق بیرون 
خواهیم آمد. وی گفت: آنها می خواهند معیش��ت 
مردم در سختی قرار گیرد و فروپاشی داخلی حاصل 

شود. وی گفت: انسجام امروز از نان شب برای کشور 
واجب      تر است در حالی که عده ای زیر همین فشارها 
در حال له شدن هستند. وی اضافه کرد: هرچقدر 
که درآمد ارزی داریم اولین کاایی که وارد کش��ور 
می شود باید کااهای اساسی باشد. پس من از تجار 
و صنوف محت��رم خواهش می کنم ب��رای رعایت 
حال ملت همه تاش خود را بکنند. این زمس��تان 
تمام خواهد ش��د و مردم قضاوت می کنند که چه 
کس��انی در این مدت به فکر آنها بوده  اند، پس باید 
در قال��ب یک ش��بکه توزیع 
سراسری کااهای مناسب را 
به دس��ت مردم بدهیم. پس 
کاس��بان عاوه بر اینکه سود 
متعارف دارند، باید برای تامین 
معیش��ت م��ردم کار کنند. 
جهانگیری در ادامه س��خنانش اظهار داشت: باید 
درآمدهای ارزی کشور را افزایش و صادرات را احیا 
کرد به این معنا که من همه مشکات پیش روی 
صادرات را می دانم و حاضرم ساعت های دیگری را 
هم وقت بگذارم و صحبت  های شما را بشنوم. وی 
یادآور ش��د: اولویت بعدی ما احیای تولید است و 
تامین نقدینگی باید در دستور کار دولت و اتاق  های 
بازرگانی و البته نظام بانکی باشد. وی تاکید کرد: به 
خاطر ش��ما کارآفرینان هم که شده قول می دهم 
بمانم و آنچه در توان دولت است را به صحنه بیاورم 
تا با کمک و مش��ورت شما از این دوره عبور کنیم. 

من به خاطر شما می مانم.

بازرگانیهمتا

با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( صورت گرفت

بهره برداری از 500 طرح  اشتغال زایی در لرستان

نما
دلفان الگوی توسعه  کشور

استاندار لرستان با تقدیر از توجه ویژه  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به این استان گفت: توسعه 
پایدار دلفان تحت راهبری ستاد اجرایی آغاز شده و همه  امکانات زیر نظر یک برنامه، سیستم و مدیریت 
واحد برای پیشرفت و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی این شهرستان بسیج شده است. موسی خادمی 
تأکید کرد: با توجه به ظرفیت های خوب دلفان از جمله آب و خاک مناسب و مردم اهل کار و فعالیت، این 
شهرستان می تواند به عنوان یک الگو در کشور مطرح شود. گفتنی است بازدید از طرح های اشتغال زایی 
اجتماع محور روستاهای حیدرآباد، جعفرآباد و نصرت آباد و تجلیل از خانواده  معظم شهید اکبر برکت از 
دیگر برنامه های رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سفر به استان لرستان بود. در این سفر 
همچنین 11۰ پروژه  عمرانی شامل پروژه های بهداشتی و درمانی، آموزشی و فرهنگی با اعتبار 45۰ میلیارد 
ریال افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد. مرکز درمان ناباروری برکت جهاد دانشگاهی خرم آباد و مراکز 
بهداشت و درمان روستاهای آشورآباد و شورآب از توابع شهرستان های ازنا و چگنی از توابع شهرستان 
دلفان از جمله  این طرح های عمرانی به ش�مار می رود. س�تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در راستای 
محرومیت زدایی، اشتغال زایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی لرستان، تاکنون از طریق بنیاد برکت 
یکهزار و 4۰۲ طرح را در مناطق محروم و کمترتوس�عه یافته این استان با اعتباری بالغ بر یکهزار و 57۰ 

میلیارد ریال به بهره برداری رسانده یا در دست اجرا دارد.

روز گذش��ته جمع��ی از خریداران 
خ��ودرو که محص��ول خ��ود را از 
گروه خودروسازی س��ایپا و پارس خودرو پیش خرید 
کرده ان��د در اعتراض به عدم تحوی��ل خودروی خود 
در نمایش��گاه بین المللی خودرو در شهر آفتاب تهران 
تحصن کردند. تحصن کنندگان نسبت به عدم تحویل 
خودروهای ثبت نامی محصوات رنو از شرکت سایپا و 
پارس خودرو معترض بودند. این افراد با نشس��تن در 
اطراف غرفه شرکت سایپا و چیدن پوسترهایی حاوی 
مطالبات خویش روی زمین، اعتراض خود را به نمایش 
گذاشتند. بنا بر این گزارش، در برخی از برگه ها نوشته 
ش��ده است: »س��ایپا، خودروی ما کجاست؟«، »آقای 

محمدرضا سروش، مدیر عامل 
سایپا! عذرخواهی دردی از ما دوا 
نمی کند. لطفا پاسخگو باشید«.  
در بخشی دیگر از اعامیه های 
اعتراضی این افراد آمده اس��ت: 
»یک س��ال اس��ت با پ��ول ما، 

روزگار خوش��ی را گذراندید و به روی خود نیاوردید، 
ب��ه وظیفه ذاتی خود عمل و تکلیف ثبت نام کنندگان 
محصوات رنو را مشخص کنید«. گفتنی است مدیر 
عامل گروه خودروس��ازی س��ایپا دوشنبه گذشته در 

حاش��یه بازدی��د از نمایش��گاه 
خودرو در پاس��خ ب��ه اینکه »با 
توجه به خ��روج رن��و، چگونه 
ش��ما به تعهدات خود در قبال 
مشتریان عمل خواهید کرد«، 
گفت: همکاران ما پیگیر هستند 
تا خودروهای جایگزین جدید سفارش گذاری و معرفی 
شود اما طبیعتا این موضوع زمان بر است. وی در پاسخ 
به این س��ؤال که آیا خودروهای جایگزین با خودرویی 
مثل س��اندرو برابری خواهد کرد، افزود: شاید برابری 

نکند. به هر حال محدودیت ایجاد ش��ده و ما هم باید 
با توجه ب��ه محدودیت ها خودمان را تنظیم کنیم. ما 
برای جایگزینی در حال بررس��ی امکانات هس��تیم و 
امیدواری��م تا یک ماه آینده به جمع بندی در این باره 
دست یابیم. گفتنی است هاشم یکه زارع، مدیر عامل 
گروه صنعتی ایران خودرو نیز در پاسخ به این پرسش 
مهر که وقتی از شما در روز امضای قرارداد پژو درباره 
بدعهدی قبلی فرانسوی ها و عدم پرداخت غرامت سوال 
شد، گفتید نگاه ما به آینده است نه گذشته، حال که 
پژو از ایران رفته، منافع ملی چه می شود،  گفت: »سال 
1391 پژو به ایران پشت کرد و رفت ولی امسال عقب 

عقب رفت«.

تحصن خریداران خودروی رنو در نمایشگاه شهر آفتاب خودرو

بانک

صنعت

شورا
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وزیر رفاه خبر داد
 سبد کاای کارگران 

در انتظار بودجه دولت

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
لیس��ت کامل بیمه ش��دگانی که زیر 3 میلیون 
تومان حقوق دریافت می کنند از س��وی تامین 
اجتماعی تهیه ش��ده و برای توزیع س��بد کاا 
منتظر تخصیص بودجه هستیم. به گزارش مهر، 
محمد شریعتمداری در حاشیه نشست روسای 
کانون  های بازنشستگان وزارت آموزش وپرورش 
در جمع خبرنگاران به سبد کاای کارگران اشاره 
کرد و گفت: توزیع سبد کاا میان بازنشستگان 
سازمان تامین اجتماعی به پایان رسیده و مرحله 
بعد ش��امل بیمه شدگان ش��اغل در بخش  های 
دولتی و غیردولتی است که کمتر از 3 میلیون 
تومان حقوق دریافت می کنند. به تمام این افراد 
سبد کاا تعلق می گیرد. وی گفت: لیست حقوق 
این افراد از سوی تامین اجتماعی ارسال شده و 
به محض دریافت اعتبار خزانه توزیع سبد کاا 
آغاز می ش��ود. ش��ریعتمداری افزود: همچنین 
درصدی از افراد هس��تند که در هیچ صندوقی 
س��ابقه پرداخت ح��ق بیمه ندارن��د و کمتر از 
3 میلیون تومان حقوق می گیرند که سبد کاا 
ش��امل حال  این اف��راد نیز می ش��ود و تا پایان 
سال در میان آنها توزیع خواهد شد. وی گفت: 
کارگران فصلی، سربازان و قالیبافان از جمله این 
افراد هستند. ش��ریعتمداری درباره مرحله دوم 
سبد کاای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد 
گفت: مرحله اول این کار انجام شده و دستورش 
اباغ شده و مابقی مراحل طی خواهد شد. برای 

تخصیص سبد باید منتظر اعتبار باشیم.

 کسر خدمت 
در انتظار  مشموان دارای فرزند

مع��اون اجتماعی س��ازمان وظیفه عمومی 
ناجا گف��ت: مش��موان دارای فرزند در صورت 
اع��زام به خدمت ب��ه ازای هر فرزن��د، 3 ماه از 
مدت خدمت آنان کس��ر می شود؛ غیبت مانع 
بهره مندی از این تسهیات نمی شود. به  گزارش 
»وطن امروز«، سرهنگ سیدمهدی تقوی، معاون 
اجتماعی س��ازمان وظیفه عموم��ی ناجا اظهار 
داش��ت: در سال  های اخیر س��تادکل نیروهای 
مسلح به منظور خوشایندسازی خدمت سربازی 
مشموان متاهل، تسهیاتی را برای آنان در نظر 
گرفته است مبنی بر اینکه مشموان متاهل در 
محل سکونت همسر خود به کارگیری شوند و در 
صورت داشتن فرزند، به ازای هر فرزند، 3 ماه از 
مدت خدمت آنان کس��ر شود. وی با بیان اینکه 
غیبت، مانع بهره مندی مشموان متاهل دارای 
فرزند از این امتیاز نیست، گفت: مشموان غایب 
و غیرغایب در صورت اعزام به خدمت به ازای هر 
فرزند از 3 ماه کس��ر خدمت بهره مند می شوند. 
معاون اجتماعی س��ازمان وظیفه عمومی ناجا 
تصریح ک��رد: مش��موان متاه��ل حین ثبت 
درخواست اعزام به خدمت باید مدارک متاهلی 
خ��ود را به دفاتر خدم��ات الکترونیک انتظامی 
)پلی��س+10( ارائه دهند تا پ��س از اتمام دوره 
آموزش رزم مقدماتی در ش��هر محل س��کونت 

همسر خود به کارگیری شوند.

ورود سامانه بارشی به کشور
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی ضمن اش��اره به ورود سامانه بارشی 
به کشور از بارش برف و باران و وزش باد شدید 
در بیشتر مناطق کشور خبر داد. احد وظیفه در 
گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: بر اساس تحلیل 
آخرین نقش��ه های هواشناسی س��امانه بارشی 
جدیدی وارد کش��ور می ش��ود و در استان های 
کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری 
ب��ارش برف و باران و در ش��مال غ��رب فارس، 
شرق خوزستان، جنوب لرستان و برخی مناطق 
ای��ام بارش پراکنده برف و باران و وزش باد رخ 
می دهد. وی ادامه داد: روز چهارشنبه )امروز( این 
سامانه در استان های واقع در شمال غرب، غرب، 
جنوب غرب و بتدریج در مناطق مرکزی و شرق، 
برخی نقاط شمال شرق و ارتفاعات البرز سبب 
بارش برف و باران و وزش باد ش��دید می ش��ود. 
مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ریع سازمان 
هواشناسی با بیان اینکه روز پنجشنبه ۲0 دی ماه 
این سامانه در شمال ش��رق، شرق دریای خزر 
و ارتفاعات شرقی البرز فعال است، تصریح کرد: 
این سامانه بتدریج از اواخر وقت از سمت شمال 
شرق از کشور خارج می شود. وظیفه با اشاره به 
اینکه ش��دت بارش روز چهارش��نبه )امروز( در 
چهارمحال و بختی��اری، کهگیلویه و بویراحمد 
و ش��رق خوزستان رخ می دهد، گفت: وزش باد 
شدید نیز در نیمه شرقی کشور و روز پنجشنبه 
)فردا( عاوه بر نیمه شرقی در استان های واقع در 
دامنه های جنوبی البرز مرکزی در تهران، البرز، 

قم و سمنان پیش بینی می شود.

فرمانده انتظامی شرق تهران تشریح کرد
 سرقت از لوله های نفت

 پاایشگاه شهرری

فرمان��ده انتظامی ش��رق تهران از بازداش��ت 
متهم��ی خبر داد ک��ه 4 ماه از خ��ط لوله اصلی 
پاایشگاه نفتی شهرری سرقت می کرد. به گزارش 
تس��نیم، س��ردار عبدالرضا ناظری با اعام خبر 
بازداشت سارق فرآورده های نفتی درباره جزئیات 
ای��ن خبر اظهار ک��رد: در پی اط��اع از فعالیت 
مخفیانه فردی در زمینه قاچاق س��وخت در یک 
زمین محصور شده با دیوار، واقع در روستای گلزار 
از توابع شهرستان پاکدشت، بررسی دقیق موضوع 
در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاا و 
ارز پلیس آگاهی قرار گرفت. سردار ناظری گفت: 
بارگیری مقادیر زیادی سوخت از این محل قابل 
تأمل بود که مأم��وران با هماهنگی مقام قضایی 
و حضور کارشناس��ان شرکت نفت، در بازرسی از 
محل متوجه قاچاق سوخت شدند. وی افزود: در 
بازرس��ی از این مکان، یک تونل تقریباً 70 متری 
کشف ش��د که به لوله اصلی انتقال فرآورده های 
نفتی حفر ش��ده از پاایش��گاه نفتی شهرری به 
سمت استان مازندران متصل بود. ناظری با اشاره 
به ش��گردهای خاص و تخصصی متهم با نصب 
فلکه 450 اینچی در مسیر این خط لوله و سرقت 
و قاچاق گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی،گفت: 
این خط لوله بنابر نیاز استان مقصد در هر مقطعی 
س��وخت مورد نیاز از قبیل نفت، گازوئیل و سایر 
س��وخت ها را پمپ��اژ می کرد. فرمان��ده انتظامی 
شرق تهران خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات 
مقدماتی به همدستی با ۲ نفر دیگر در سرقت از 
مناب��ع ملی اعتراف کرد و گفت که بیش از 4 ماه 

این فعالیت مجرمانه را انجام داده است.

 جزئیات پرونده آزار و اذیت
 دختر سیرجانی

دادستان عمومی و انقاب شهرستان سیرجان 
درباره جزئیات خب��ر آزار و اذیت دختر جوان در 
این شهرستان گفت: به رغم رضایت دختر جوان، 
متهم اصلی در زندان به س��ر می ب��رد. به گزارش 
»وطن امروز«، محس��ن نیک ورز بیان کرد: خانم 
جوان بزه دیده که متولد 1381، س��یرجانی و به 
همراه مادرش س��اکن تهران اس��ت در نخستین 
جلسه رسیدگی به پرونده نسبت به متهمان اعام 
رضای��ت کرده اما مادر این دخت��ر جوان از هر ۲ 
متهم شکایت دارد و تاکنون رضایتی اعام نکرده 
است. دادس��تان سیرجان بیان کرد: متهم اصلی 
پرونده با حیل��ه و نیرنگ و به قصد انتقام، دختر 
بزه دیده را ترغیب می کند که به س��یرجان سفر 
کن��د و این دختر جوان نیز به هم��راه مادرش و 
به بهانه ماقات اقوام به س��یرجان سفر می کند. 
ای��ن مقام قضایی با اش��اره به اینک��ه پدر دختر 
بزه دیده فوت کرده اس��ت، ادام��ه داد: این دختر 
پس از سفر به سیرجان بدون اطاع دادن به مادر 
خود به یک خانه باغ که از قبل توس��ط متهمان 
پرونده در منطقه ای خارج از شهر فراهم شده بود 
می رود که در ادامه متهم��ان ردیف اول و دوم با 
مراجعه به این مکان اق��دام به آزار و اذیت دختر 
جوان می کنند و س��پس متهم ردیف اول کلیپ 
ضبط ش��ده را در STORY اینستاگرام خودش 
به اشتراک می گذارد. وی عنوان کرد: هنوز چند 
ساعت از بارگذاری فیلم نگذشته بود که با دستور 
قضایی، متهم اصلی هم��راه با فردی که اقدام به 
تصویربرداری کرده بود، در مخفیگاه شان دستگیر 
ش��دند. وی اعام کرد: در این رابط��ه پرونده ای 
تحت عناوین توقیف غیرقانونی، هتک حیثیت از 
طریق فضای مجازی و آزار و اذیت بانوان، تشکیل 
و متهم��ان ردیف اول و دوم به ترتیب »امیر.ک« 
روانه زندان و »)محمد.ی« با قرار بازداشت موقت 

در زمان حاضر در بازداشت است.

برگزاری همایش پیام آوران عاشورا
رئیس بسیج جامعه زنان از برگزاری همایش 
»پیام آوران عاشورا« با حضور بیش از ۲ هزار نفر از 
دوستداران اهل بیت خبر داد. مینو اصانی، رئیس 
بسیج جامعه زنان در گفت وگو با فارس از برگزاری 
یک ویژه برنامه در آستانه چهلمین سال پیروزی 
انقاب اسامی به منظور بزرگداشت مقام حضرت 
زینب)س( به عنوان الگوی زن مسلمان خبر داد و 
گفت: این ویژه برنامه با عنوان پیام آوران عاشورا با 
هدف تبیین جایگاه و نقش زن در پیشبرد اهداف 
انقاب اس��امی و با تأسی از حضرت زینب)س( 
در مس��یر ایس��تادگی و مقاومت برگزار می شود. 
رئیس بسیج جامعه زنان خاطرنشان کرد: ارتقای 
ظرفیت و مقاوم��ت جامعه به منظور بیرون رفت 
 از ش��رایط کنونی با معرفی ش��خصیت حضرت 
زینب )س( ممکن خواهد ش��د. وی با اش��اره به 
اینکه این برنامه صبح پنجشنبه )۲0 دی( ساعت 
9 صبح در حسینیه شهدای بسیج برگزار می شود، 
گفت: بیش از ۲ هزار نفر از مشتاقان اهل بیت در 

این ویژه برنامه شرکت خواهند داشت.

نبض جامعه

باتکلیفی ساماندهی پرستاران ■
همان طور که اش��اره ش��د برخ��ی موضوعات 
در حوزه س��امت آنطور که بای��د در طرح تحول 
سامت لحاظ نشده است. یکی از این موضوعات، 
باتکلیفی س��اماندهی نیروهای پرس��تاری است. 
اختاف درآمدی پزشکان و پرستاران، افزایش فشار 
کاری بر نیروهای بخش بهداشت و درمان و به تبع 
آن کاهش کیفیت خدمات ارائه شده از پیامدهای 
بی توجهی به این موضوع بوده است. در همین باره، 
اصغر دالوندی، رئیس سازمان نظام پرستاری معتقد 
است سیاست گذاری های اشتباه در حوزه سامت 
باعث شده مشکات و پیامدهای ناشی از بی توجهی 

به ساماندهی پرستاران دیده نشود. 
دالوندی با اش��اره به اینکه نادیده گرفتن حوزه 
پرستاری در چند سال گذشته پیامدهای بحرانی 
در حوزه سامت کشور داشته است به »وطن امروز« 
می گوی��د: کمبود نیروه��ای پرس��تاری در مراکز 
درمانی، افزایش فش��ار کاری بر پرستاران و به تبع 
آن کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران از 
جمله پیامدهای بحرانی ناش��ی از سیاست گذاری 
غلط وزارت بهداش��ت در چند س��ال گذشته بوده 
اس��ت. دالوندی اظهار داشت: این رویه باعث شده 
بخش اعظمی از جامعه پرستاری خسته، فرسوده 
و بی انگیزه ش��وند. وی با پرداختن به دایل نادیده 
گرفته شدن س��اماندهی پرستاران در طرح تحول 
سامت، خاطرنش��ان کرد: متاسفانه در راس طرح 
تحول سامت بیمارس��تان مداری و بیمارمحوری 

مورد نظر قرار گرفت. از س��وی دیگر کارکردها در 
حوزه س��امت مبتنی بر درمان انجام شد. در واقع 
اساس کارکردها از مراقبت به سمت درمان حرکت 
کرد و درمان نیز بیم��اری را دنبال می کند. با این 
شرایط مشاهده می کنیم کارکردهای گوناگون یک 
پرس��تار در حوزه دانش، مه��ارت و نگرش و ایفای 
نقش های��ش در مراکز درمانی رنگ باخته اس��ت. 
رئیس کل س��ازمان نظام پرس��تاری تصریح کرد: 
متاسفانه نه تنها ظرفیت های حوزه پرستاری دیده 
نشد، بلکه با شکاف اختاف درآمدی بین پزشکان و 

پرستاران به بدنه پرستاری ضربه زده شد.
فرسودگی مراکز درمانی ■

بررسی مشکات حوزه سامت نشان می دهد 
دومی��ن موضوع ک��ه در بازه زمانی اج��رای طرح 
تحول کمتر به آن پرداخته شده، نوسازی و ساخت 
بیمارستان ها بوده اس��ت. حرف از بیمارستان های 
غیراس��تاندارد که به میان می آید نام بیمارس��تان 
شهدای س��رپل ذهاب تداعی می شود؛ بیمارستانی 
که در دوره مدیریت حس��ن قاضی زاده هاش��می و 
در راس��تای تحقق ش��عارهای طرح تحول افتتاح 
ش��د اما تاب زمین لرزه 7/3 ریشتری آبان ماه سال 
96 را نداش��ت و به طور کامل تخریب شد. بحران 
مراک��ز درمان��ی غیراس��تاندارد و فرس��وده زمانی 
نگران کننده می ش��ود که آمار حاکی از عمر باای 
35 سال بیمارستان های دولتی کشور است. بهمن 
حس��ین زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه 
بین المللی در حاشیه چهارمین نمایشگاه بین المللی 
بیمارستان سازی که دی ماه سال جاری برگزار شد، 
اظهار داش��ت: »آنطور که بررسی ها نشان می دهد 
درصد باایی از بیمارس��تان ها چه در تهران و چه 
در دیگر ش��هر های کشور اس��تاندارد های ازم را 
ندارند و در زمان بروز بحران ها نمی توانند بدرستی 
خدمات رسانی کنند، چون خود آنها دچار وضعیت 

بحرانی می شوند«. 
حس��ین زاده افزود: »وضعیت بیمارس��تان های 
کش��ور بیانگر این اس��ت که متوس��ط عمر 570 
بیمارستان دولتی کشور، باای 35 سال است، یعنی 
بیمارستان هایی با سازه هایی ضعیف به لحاظ ایمنی 
هستند و این در شرایطی است که 87 بیمارستان 
کش��ور قدمتی بیش از 45 س��ال دارند، لذا با یک 
حساب سرانگشتی اهمیت نوسازی، استانداردسازی 
و ایمن سازی بیمارس��تان ها بیش از پیش نمایان 
می ش��ود«. از سوی دیگر حمیدرضا خانکه، رئیس 
مرکز تحقیقات سامت در حوادث و بایا با اشاره به 
اینکه دانشگاه های علوم پزشکی پول کافی را برای 
ساخت و بازسازی مراکز درمانی ندارند، گفته است: 
»متاسفانه نظارتی بر ساخت بیمارستان های جدید 
وج��ود ندارد. باید توجه کرد سیس��تم پیمانکاری 
برای ساخت بیمارستان سیستم مناسبی نیست. 
چ��ون پول پیمان��کار به دلیل نب��ود بودجه کافی 
داده نمی ش��ود، پیمانکاران از کیفیت می زنند«. با 
این ش��رایط بررسی ها نشان می دهد نظام سامت 
در مدت اجرای طرح تحول س��امت بیش از آنکه 
به نوسازی و س��اخت مراکز درمانی ایمن و مجهز 
توجه داشته باشد، با توجه به درمان محوری، انگار 
به سمت درآمدزایی و کسب سود از تجارت پزشکی 

قدم برداشته است.

حلقه گمشده تکریم بیماران ■
اما سومین موضوعی که در مدت اجرای طرح 
تحول مانند موارد قبلی که مطرح شد مورد توجه 
قرار نگرفته، موض��وع تکریم بیماران و احترام به 
حقوق مراجعه کنندگان به مراکز درمانی اس��ت. 
به باور کارشناس��ان حوزه س��امت، تمرکز روی 
هدف اصلی طرح یعنی کاهش پرداخت از جیب 
مردم باعث شد نظام سامت برخاف شعار اصلی 
یعنی »پیشگیری بهتر از درمان است« به سمت 
درمان مح��وری حرکت کند تا بتواند هزینه هایی 
را که ب��رای کاهش پرداخت از جیب مردم انجام 
می ش��ود جبران کند. چنین رویکردی باعث شد 
درمان جایگزین پیشگیری شود و میزان مراجعه 
به مراک��ز درمانی بوی��ژه مراک��ز درمانی دولتی 
افزایش پی��دا کند؛ افزای��ش مراجعه ها به مراکز 
درمان��ی دولت��ی پیامدهایی را به همراه داش��ته 
اس��ت. ازدحام جمعیت مراجعه کنندگان، ایجاد 
صف های طوانی برای دریافت خدمات، تکمیل 
ب��ودن ظرفیت پذیرش و طوانی ش��دن مراحل 
پذیرش بیماران از جمله این پیامدها بوده است. از 
سوی دیگر با توجه به شعار اصلی طرح تحول که 
»عدالت در سامت« را دنبال کرده است، انتظار 
می رفت توزیع عادانه امکانات و خدمات درمانی 
و بهداشتی بتواند پاسخگوی نیازهای بیماران در 
شهرستان ها باشد. با این حال مشاهده های میدانی 
از بیمارستان های شهرهای بزرگ از جمله تهران، 
محقق نش��دن شعار اصلی طرح را تایید می کند. 
حض��ور گس��ترده بیم��اران و مراجعه کنندگان 
غیربومی در مراکز درمانی دولتی پایتخت حاکی از 
ضعف در توزیع عادانه خدمات درمانی و به تبع 
آن ناتوانی در تکریم بیماران و همراهان آنان است. 
هنوز هم می توان همراهان بیمارانی را مش��اهده 
کرد که اطراف بیمارستان های دولتی چادر زده اند 
یا شب تا صبح را در فضای سبز و خودروهای شان 
سپری می کنند. در این بین همانند مراکز درمانی 
که تا امروز نتوانسته اند پاسخگوی جامع نیازهای 
مراجعه کنندگان باش��ند، بیمه ها نیز که به دلیل 
سیاس��ت گذاری اش��تباه مدیریت سامت دچار 
بدهی های سنگین شده اند، در انجام تعهدات شان 
در قبال بیماران دچار مش��کل شده اند. بیمارانی 
که قرار بود رنجی جز بیماری نداشته باشند این 
روزها عاوه بر نگرانی از دریافت بموقع و باکیفیت 
خدم��ات درمانی، نگران هزینه ه��ای درمانی هم 

هستند.
محقق شدن برخی اهداف ■

ب��ا این احوال آنچ��ه می ت��وان در اجرای طرح 
تح��ول به آن امی��دوار بود، محقق ش��دن یکی از 
بخش های مهم این طرح یعنی افزایش و استقبال 
از زایمان طبیعی است. طرح تحول با هدف افزایش 
زایم��ان طبیعی، طرح زایمان طبیع��ی رایگان در 
بیمارس��تان های دولتی را در دس��تور کار قرار داد. 
افزایش آمار زایمان طبیعی در طرح تحول سامت، 
اثرات مثبت روانی نیز برای مادران به همراه داشته 
اس��ت، زیرا با راه اندازی اتاق ه��ای جداگانه زایمان 
طبیعی، مادر توانس��ته با آرامش روانی بیش��تری، 
فرزن��دش را ب��ه دنیا بیاورد و حت��ی در این مدت 
همسرش می تواند کنارش باشد. به باور کارشناسان، 

طرح تحول سامت توانست زایمان طبیعی را احیا 
کن��د. بر اس��اس آمارها، تروی��ج زایمان طبیعی با 
اجرای طرح تحول توانسته میزان سزارین در برخی 
اس��تان ها را به زیر 30 درصد کاهش دهد. همین 
موضوع باعث شده وزارت بهداشت به مراکز درمانی 
که آمار سزارین آنها به زیر 30 درصد برسد مدرک 
درجه یک عالی اعطا کند، بنابراین افزایش زایمان 
طبیعی با توجه به رایگان ش��دنش در طرح تحول 
سامت را می توان یکی از نقاط مثبت طرح دانست؛ 
اقدامی که در ارتقای سامت مادران و نوزادان بسیار 
موثر است و جلوی بسیاری از عوارض منفی سزارین 

را می گیرد.

آوای شهر
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گزارش »وطن امروز« درباره حال و روز مهم ترین طرح حوزه سامت کشور

چاله ها و چالش های طرح تحول سامت
محس�ن پورعرب: »خش�ت اول گر نهد 
معمار ک�ج/ تا ثری�ا می رود دی�وار کج«؛ 
بیراه نیس�ت اگر بگوییم مصداق بارز این 
مث�ل مع�روف، ح�ال و روز ای�ن روزهای 
طرح تحول س�امت است؛ طرحی که به 
باور کارشناس�ان نقاط ضع�ف گوناگونی 
داشت که  حتی معمارش هم حاضر نشد 
مس�ؤولیت ادامه پ�روژه را قب�ول کند و 
ناچار به بهانه تامین نش�دن بودجه طرح، 
پس از 5 س�ال عطای مدیریت طرح را به 
لقایش بخشید! حسن قاضی زاده هاشمی، 
وزیر مس�تعفی بهداش�ت ک�ه از ابتدای 
اجرای ط�رح تا پی�ش از رفتن�ش نقطه 
مقاب�ل منتق�دان ط�رح تحول س�امت 
بود، با اس�تعفایش تلویحا مهر تاییدی بر 
انتقادهای وارده به این طرح زد. مس�عود 
پزش�کیان، نایب رئی�س مجل�س و وزیر 
از  بهداش�ت در دوره اصاح�ات یک�ی 
منتقدان اصلی طرح تحول سامت از ابتدا 
تاکنون بوده است. پزشکیان مردادماه 94 
یعنی 2 سال پس از اجرای طرح گفته بود: 
»طرح تحول نظام سامت از بن غیرعلمی، 
غیرقانونی و غیرکارشناس�ی است، چون 
طرح�ی که ب�رای یک نف�ر 100 میلیون و 
برای دیگری یک میلیون درآمد داش�ته 
باشد، اشتباه است«. وزیر اسبق بهداشت 
همان زمان در پاس�خ به پرسشی درباره 
رضایتمندی مردم از این طرح افزود: »این 
رضایتمندی به شکل محدود ادامه خواهد 
داش�ت، چون هم اکنون ک�ه ابتدای طرح 
است دولت پول باایی در این طرح هزینه 
کرده و ب�ه خاطر همین منابع خوب، یک 
موج رضایتمندی ب�ه وجود آمده اما همه 
اینها به شکل محدود بوده و تنها به عنوان 
یک مسکن عمل خواهد کرد«. حاا پس 
از گذشت 5 سال از اجرای طرح تحول، نه 
خبری از تحقق وعده های داده شده است 
و نه خبری از معمار اصلی طرح! نگاهی به 
ش�عارهای طرح تحول ک�ه بارزترین آنها 
»عدالت در سامت« بود و وضعیت کنونی 
حوزه سامت نش�ان می دهد بخش هایی 
از این طرح تنها در حد ش�عار باقی مانده 
اس�ت. کم توجهی به تکریم بیم�اران در 
مراکز درمانی و عدم نوسازی مراکز درمانی 
فرس�وده و س�اماندهی نکردن وضعیت 
نیروها مانند پرستاران نشان دهنده چاله ها 
و چالش های مهم در اجرای این طرح پس 

از گذشت 5 سال است.

شکست بازوی اصلی طرح!
ب�ه جرات می توان گفت طرح تحول س�امت 
بین اف�کار عمومی و عامه م�ردم با محوریت 
بیم�ه رایگان س�امت جا افتاد. اگ�ر روزهای 
نخس�ت اجرایی ش�دن طرح را به یاد داشته 
باشیم، شعار بیمه شدن تمام ایرانیان به صورت 
رایگان معرف اصلی طرح تحول در جامعه بود. 
به همین دلیل می توان گفت بیمه س�امت به 
عنوان بازوی اصلی اجرایی طرح در نظر گرفته 
ش�د اما متاس�فانه به دلیل نب�ود برنامه ریزی 
و مدیریت صحی�ح این ب�ازوی اجرایی امروز 
دیگر ت�وان کافی برای پیش�برد طرح تحول 
را ن�دارد. حجم زیاد بدهی های بیمه س�امت 
به بخش ه�ای گوناگون حوزه س�امت باعث 
نگرانی هایی ش�ده اس�ت تا جایی که بتازگی 
برای خارج شدن بیمه سامت از حالت بحرانی 
موضوع برداشت 500 میلیون یورو از صندوق 
توسعه ملی مطرح شد. محمدحسین قربانی، 
عضو کمیسیون بهداش�ت و درمان مجلس با 
اش�اره به اینکه در اج�رای طرح تحول و بیمه 
سامت خطاهایی شد، به »وطن امروز« گفت: 
در ابتدای اجرایی ش�دن طرح تحول، مدیران 
آمار اف�راد فاقد بیمه را ح�دود 6 میلیون نفر 
اعام کردند، این در حالی اس�ت که با اجرای 
بیمه سامت 12 میلیون نفر بیمه شدند. با این 
حال باز هم عنوان می شود حدود 5 میلیون نفر 
فاقد بیمه هستند یا دارای همپوشانی بیمه ای 
هس�تند؛ حال و روز نامناس�ب بیمه سامت 
را آنج�ا می توان درک کرد ک�ه به گفته طاهر 
موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سامت، در 
صورت تخصیص نیافتن بودجه کافی در سال 
98 بازه زمانی پرداختی های بیمه س�امت به 
بخش های گوناگون به 16 ماه می رس�د و سال 
آین�ده با 6 ت�ا 7 هزار میلیارد تومان کس�ری 
مواج�ه خواهد ش�د که با کس�ری س�ال های 
قبل به 13 هزار میلیارد تومان خواهد رس�ید. 
بتازگی دولت ایحه بودج�ه 98 را به مجلس 
ارائ�ه داد اما بودجه در نظر گرفته ش�ده برای 
طرح تحول س�امت و بیمه سامت آنقدر کم 
اس�ت که زمینه نارضایتی و اس�تعفای حسن 
قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت را فراهم کرد.
از س�وی دیگر ابوالفضل حس�ن بیکی، عضو 
کمیس�یون امنی�ت ملی و سیاس�ت خارجی 
مجلس در واکنش به بودجه 13 هزار میلیاردی 
بیمه س�امت در س�ال 98 خاطرنشان کرده 
است: در کمیسیون تلفیق نمایندگان به دنبال 
آن هستند تا برای جلوگیری از کاهش خدمات 
بیمه س�امت اعتبارات بیش�تری حداقل به 
میزان 20 هزار میلیارد تومان برای بیمه سامت 
در نظر بگیرند؛ بر اس�اس اظهارات انجام شده 
پیرامون بیمه سامت، در صورت تامین نشدن 
منابع کافی مطمئنا در س�ال آینده مشکات 
گوناگون�ی در ارائه خدم�ات پیش خواهد آمد 
که این مش�کات دامن افراد تحت پوشش را 
خواهد گرفت و موج�ی از نارضایتی را در پی 

خواهد داشت.
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گروه سیاسی: در ادامه برگزاری دادگاه  های ویژه مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمان 
ش��رکت »دومان توکان« به ریاس��ت قاضی صلواتی در شعبه 
چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اخالگران اقتصادی به 
صورت علنی برگزار ش��د. در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی 
گفت: نخستین جلسه محاکمه متهمان شرکت دومان توکان در 
شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اخالگران اقتصادی 
با حضور مستشاران، وکای مدافع، شکات و نماینده دادستان 
به صورت علنی آغاز می ش��ود. وی گفت: این پرونده دارای ۶۰ 
جلد بوده و ۱۸۶ شاکی و ۵ متهم دارد که متهم ردیف پنجم آن 
خانم ندا مختارزاده، فرزند رئوف، مشاور ارشد در جذب سرمایه 
بوده و بالغ بر ۲ میلیارد تومان پورسانت دریافت کرده و به خارج 
از کشور گریخته است. قاضی صلواتی در ادامه با قرائت موادی 
از قانون آیین دادرسی، بر رعایت نظم و سکوت در جلسه تاکید 
کرده و سپس از صفریان، نماینده دادستان خواست در جایگاه 

حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست 
متهمان پرداخت و اسامی متهمان پرونده را به شرح زیر اعام 

کرد:
۱- دومان سهند، فرزند اصغر، متهم به مشارکت در اخال عمده 

در نظام اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای
۲- رش��ید جباری، فرزند محمد، متهم به مشارکت در اخال 

عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای
۳- مهدی ذکایی، فرزند یحیی، متهم به مش��ارکت در اخال 

عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای
۴- احس��ان حدیدس��از، فرزند محمدعلی، متهم به مشارکت 
در اخال عمده در نظام اقتصادی و مش��ارکت در کاهبرداری 

شبکه ای
۵- ندا مختارزاده، فرزند رئوف، متهم به معاونت در کاهبرداری 

شبکه ای و معاونت در اخال عمده
تشریح اتهامات توسط نماینده دادستان ■

نماین��ده دادس��تان در ادامه صحبت  های خود به تش��ریح 
اتهامات مطرح در این پرونده پرداخت. وی بیان کرد: حس��ب 
گ��زارش پلیس اطاعات ناجا و نام��ه بانک مرکزی جمهوری 
اس��امی ایران، شرکت س��رمایه  گذاری دومان توکان فعالیت 
بدون مجوز داشته که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای 
افراد مختلف، اعطای س��ود های بی نظیر را تبلیغ کرده و از این 
طریق جذب س��رمایه فراوانی داشته است. همچنین بر اساس 
نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهارنظر ش��ده است که کار 
این ش��رکت به نوعی واسطه گری وجوه بوده که نیازمند مجوز 
است. صفریان گفت: این پیامک ها از طریق شماره تلفن مربوط 
به مشاور ارشد شرکت ارسال شده و شرکت دومان از ۱۱ سال 
پیش فعالیت خود را آغاز کرده و از حدود ۳ سال قبل نسبت به 
جذب سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت های تجاری اقدام 
کرده است. وی افزود: بر اساس تبلیغات این شرکت، اعام شده 
است شرکت مذکور تحت نظارت سازمان بورس در حال فعالیت 
است به طوری که در سایت این شرکت قید شده است شرکت 
موصوف اجازه فعالیت و احداث هتل، رستوران های زنجیره ای، 
آژانس هواپیمای��ی، چارتر پرواز های داخلی و خارجی و اجرای 
تور های گردشگری را داراست. نماینده دادستان در ادامه قرائت 

کیفرخواست بیان کرد: همچنین در این 
س��ایت آمده اس��ت که این شرکت مجوز 
س��رمایه  گذاری در حوزه خط��وط انتقال 
نف��ت و گاز را داراس��ت، همچنی��ن آمده 
است مجوز خرید و فروش سهام و بورس 
و فرابورس یا سرمایه  گذاری در شرکت های 
صنعتی و بازرگانی را دارد. این ش��رکت با 
وع��ده پرداخت س��ود های ف��راوان جذب 
س��رمایه فراوانی داشته است و طی مدت 
قرارداد های ۴، ۵ و ۶ ماهه با افراد توانسته 
اس��ت سرمایه های زیادی را جذب کند به 
طوری که در تبلیغات خود اینگونه آورده 
است که بزودی ش��اهد راه اندازی صرافی 
دومان خواهیم ب��ود. صفریان تاکید کرد: 

در تبلیغات این ش��رکت اینگونه قید شده است که به موجب 
مجوز س��ازمان بورس اجازه فعالیت های مختلف را داراس��ت 
اما حس��ب شکایت س��ازمان بورس در مجتمع امور اقتصادی 
مش��خص شده س��ازمان بورس به این ش��رکت هیچ مجوزی 
ن��داده که این امر هم در اظهارات آق��ای دومان به کرات بیان 
ش��ده است. نماینده دادستان افزود: همچنین در گزارش اولیه 
س��ازمان اطاعات تهران درباره عملکرد این شرکت قید شده 
اس��ت مجموعه موصوف افراد سودجو هس��تند که با دریافت 
سرمایه های مردمی با مبالغ ۱۰۰ میلیون تومانی و پرداخت های 
۳ تا ۵ درصدی اقدام به جذب سرمایه های مردمی می کرده اند. 
این مجموعه صرفا ۴ رس��توران و ۲ هتل اجاره ای و یک دفتر 
روزنامه آسمان ایران و یک مغازه صرافی اجاره ای داشته است. 
وی بیان کرد: در صفحه ۳۶ پرونده در تبلیغ شرکت مذکور قید 
ش��ده است از مجموعه سرمایه های جذب شده یک چهارم آن 
در صنعت غذا و آش��امیدنی بوده است، همچنین در صفحات 
بعد به سرمایه  گذاری در صنعت پوشاک، دیزاین، نرم افزار های 
موبایلی، فناوری اطاعات، دارو، شکات  سازی و حتی صنعت 
سینما اشاره شده اس��ت. صفریان اظهار کرد: در ادامه اینگونه 
آمده اس��ت که با توجه به پرسود بودن صنعت خودرو، شرکت 
س��رمایه  گذاری پیشرو از همان ابتدا به این سمت حرکت و در 
این حوزه سرمایه  گذاری کرده است. در ادامه نماینده دادستان 
گفت: این موارد تنها قسمتی از تبلیغات این شرکت برای جذب 
س��رمایه اس��ت، همچنین از طریق پیامک نیز تبلیغات انجام 
م��ی داده، به عنوان مثال »س��ود بی نظیر تا 7 درصد ماهانه«           و 
»سود ویژه رمضان ۱۵ درصد ماهانه« را از طریق ارسال پیامک 
مطرح کرده اند. وی گفت: همچنین این شرکت با تبلیغ دروغین 
درباره اخذ اقامت دومینیکا نیز اقدام می کرده اس��ت. نماینده 

دادس��تان افزود: این ش��رکت عاوه بر تورهای گردشگری، به 
تبلیغات سهام چندین هتل در کشورهای مختلف اقدام کرده 
است. وی بیان کرد: متهمان پس از اخذ توضیح از سوی نیروی 
انتظامی خاصه ای از فعالیت های خود را اینگونه بیان کرده اند 
که در س��ال 9۴ با مشاوره کارشناسان حقوقی، شرکت دومان 
توکان با اساس��نامه شفاف ثبت شده و هدف اصلی آن توسعه 
س��رمایه  گذاری در کشور و جذب س��رمایه خارجی و داخلی و 

هدایت آن به بازارهای مختلف بیان شده است.
فعالیت بدون مجوز بانک مرکزی ■

فعالی��ت بدون مجوز بانک مرکزی در ای��ن پرونده از دیگر 
موضوعات مطرح در تشریح اتهامات بود. صفریان گفت: حسب 
گزارش نیروی انتظامی، ذکایی در اظهارات خود گفته شرکت 
مذکور فاقد مجوز از س��وی بانک مرکزی اس��ت. مدیران این 
ش��رکت در اظهارات خود گفته اند پرداخت س��ودهای حاصله 
را از درآم��د فعالیت رس��توران ها قرار می دادن��د، در حالی که 
اطاعات و اس��ناد موجود این توجیهات را غیر واقعی دانس��ته 
است. وی درباره ساز و کار تخلف این شرکت می گوید: اقدام به 
جذب وجوه از عموم برای انجام فعالیت تجاری، انتشار تبلیغات 
فریبنده از طریق پیامک و اقدام به انعقاد قراردادهایی به عنوان 
سرمایه  گذاری از این موارد بوده است. صفریان بیان کرد: با توجه 
به اینکه این ش��رکت فاقد هرگونه مجوز از نهادهای ذی صاح 
است، چنانچه حقی از سرمایه گذاران ضایع شود امکان پیگیری 
از طریق نهادهای مذکور وجود ندارد و بانک مرکزی در راستای 
انجام وظای��ف قانونی، موضوع ض��رورت جلوگیری از فعالیت 
شرکت یادشده را به نیروی انتظامی ارسال 
و اع��ام کرده اس��ت. نماینده دادس��تان 
تاکی��د کرد: ب��رای دانس��تن اینکه وجوه 
دریافت��ی در چه مرحله ای هزینه ش��ده 
اس��ت کارشناس��ی های ازم انجام شده و 
در جل��د چه��ل و چهارم صفح��ه ۵7۶۰ 
قید ش��ده اس��ت. وی در ادام��ه اظهارات 
خود به متهم »دومان س��هند« اشاره کرد 
و گفت: بر اس��اس اظهارات وی، او سمت 
مدیریت عامل ش��رکت دومان را بر عهده 
داش��ته، دیپلمه بوده و در مش��اغلی مثل 
کارگری ساده،  مدیر رستوران،  خبرنگاری 
و س��ردبیری روزنامه فعالیت کرده است. 
نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات 
خود گفته اس��ت پروژه ها به دلیل زی��ان ده بودن باید تعطیل 
می ش��دند و اگر ما تعطیل می کردیم جذب س��رمایه متوقف 
می شد که این موضوع نشان می دهد مطرح کردن سود باا در 
تبلیغات فقط برای جذب سرمایه بوده است. صفریان ادامه داد: 
متهم در اظهارات خود گفته اس��ت از مهرماه امسال به اشتباه 
خود پی برده بودم و می خواستم فعالیت شرکت را متوقف کنم 
اما رفتار س��رمایه گذاران نمی گذاشت. وی در ادامه به مصادیق 
حیف و میل وجوه اش��اره کرد و اف��زود: پرداخت حقوق ثابت 
ماهانه ۵۰ میلیون تومان به مهدی ذکایی، پرداخت سکه  های 
ط��ا، کارت های هدیه و ارز از نوع یورو از طریق مهدی ذکایی 

برای جلوگیری از پلمب شدن دفاتر، رستوران ها 
و... و اجاره خودروهای لوکس به بهای س��نگین 
ب��رای اغواگری در پیش س��رمایه گذاران از این 
موارد بوده است. صفریان گفت: به عنوان مثال در 
ازای اجاره ۶ خودروی لوکس مبلغ یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است، در حالی 
که هیچ کدام از این مبالغ به س��رمایه برنگشته 
است. همچنین تبلیغات به میزان ۴۰ هزار و ۲۰۰ 
هزار پیامک با عنوان س��ودهای باا در تلگرام و 
اینستاگرام همگی با مدیریت مشارالیه بوده است. 

وی افزود: از س��ویی راه اندازی یک گروه تلگرامی تحت عنوان 
کارشناسان جذب سرمایه و تبلیغات در آن از جمله فعالیت های 
آنها بوده تا با وعده پرداخت سودهای نجومی، معرفی پروژه های 
غیرواقعی، آموزش مخاطب برای سرمایه  گذاری و اعمال فشار 
بر کارشناسان برای جذب سرمایه شرکت بتواند سودهای خود 
را به سرمایه گذاران پرداخت کند. وی بیان کرد: همچنین این 
شرکت افراد قوی هیکل را استخدام می کرد تا از این طریق به 

ارعاب سرمایه گذاران بپردازد. نماینده دادستان با اشاره به متهمه 
»ندا مختارزاده« گفت: بر اساس اظهارات، وی از مهر سال 9۴ به 
عنوان کارشناس جذب سرمایه و مسؤول واحد جذب مشغول 
به کار ب��وده و به گفته او حدود ۲ میلیارد تومان س��رمایه در 
شرکت دومان دارد که ناشی از تبلیغات او بوده است. صفریان 
اف��زود: متهمه درباره نحوه فعالیت خود می گوید به خط تلفن 
س��رمایه گذاران پیامک می دادیم و اطاعات پروژه های شرکت 
را ارائه می کردیم. در ابتدا پرداخت سودها بسیار منظم بود اما 
در اواخر مشکاتی در پرداخت س��ودها به وجود آمد. نماینده 
دادس��تان اظهار کرد: متهمه با روش��ن شدن ناتوانی شرکت و 
غیرقانونی بودن آن تاش های مجرمانه بسیاری انجام داده است. 
صفریان به متهم »مهدی ذکایی« اشاره کرد و گفت: او از ابتدای 
تحت نظر قرار گرفتن به دلیل مشکات جسمی در بیمارستان 
بازداشتگاه تحت مداوا بوده است. وی ادامه داد: وی از سال ۶۸ 
با تحصیات ابتدایی به همراه خانواده به تهران آ مده و تا سال 
۸۴ به فرش فروشی مشغول بوده است. بعد از شروع کار در این 
شرکت او هیچ تحصیات حقوقی نداشته و نفر دوم شرکت به 
ش��مار می رفت. متهم بابت پیگیری کارهای شرکت با کارمند 
بانک مرکزی مرتبط بود. در اقامی که از متهم کش��ف ش��ده 
س��اح،  فرش، شوکر، باتوم، شبه س��اح و مبلغ ۱۶ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون ریال وجه بوده است. صفریان اظهار کرد: متهم در 
اظهارات خود گفته هیچ گونه پول نقد، اموال منقول و غیرمنقول 
در سایر کشورها ندارم و  مجوز نیز نداشتم. نامبرده در اظهارات 
خود با خط خود اظهار داش��ته من به نادرس��ت بودن فعالیت 
ش��رکت آگاه بودم و در حال حاضر پشیمان و درصدد جبران 
هس��تم. در ادامه این جلس��ه نماینده دادستان گفت: نامبرده 
عنوان کرده است که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان جذب سرمایه 
داش��ته اند که سرمایه گذاران با توجه به تبلیغات انجام شده به 
شرکت مراجعه می کرده و مش��اوران با ارائه مشاوره های خود 
آنها را مجاب به بستن قرارداد می کرده اند. وی گفت: این متهم 
در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا برای فعالیت های خود 
مجوز داش��ته اید یا خیر؟ اعام کرده است تمام فعالیت های ما 
بر اس��اس اساسنامه شرکت انجام شده است. نامبرده در تاریخ 
97/۲/۴ در اظهارات خود گفته است احسان حدیدساز به عنوان 
مدیر ارشد جذب سرمایه فعالیت داشته است و حدود ۳ میلیارد 
تومان به عنوان پورسانت و یک دستگاه خودروی اپتیما دریافت 
کرده است. نماینده دادستان ادامه داد: همچنین ندا مختارزاده 
در اظهارات خود اینگونه گفته اس��ت که این ش��رکت ۱۴۰ تا 
۱۵۰ میلیارد تومان س��رمایه داشته است و ما ۲ تا ۳ درصد از 
سرمایه ها را پورس��انت می گرفتیم. این متهم در پاسخ به این 
س��وال که آیا شما می دانستید دیگر متهمان چه مدرک هایی 
دارند؟ پاس��خ داده است که آقای حدید ارشد مکانیک داشته 
و آقای دومان دکترای اقتصاد داش��ته است. نماینده دادستان 
ادامه داد: متهم دیگر مهدی ذکایی در اظهارات خود در مورخه 
9۶/۱۲/۶ گفته است بنده مدیرعامل موسسه حقوقی هستم و 
ماهانه ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارم و در پاسخ به این سوال 
که مگر شما دیپلم ندارید گفته است من مسؤول امور اجرایی 
موسسه بوده ام. همچنین نامبرده در پاسخ به سوالی که تبلیغات 

را چه کسی انجام می داده است؟ اظهار کرده آقای حدیدساز و 
آقای دومان کار های تبلیغاتی را انجام می داده اند. وی ادامه داد: 
نامبرده درباره وجوه دریافتی از آقای دومان گفته است که من 
پولی را به کسی پرداخت نکرده ام، بلکه ۵۰۰ میلیون تومان بابت 
بان��ک مرکزی، ۵۰۰ میلیون توم��ان بابت خرید فرش و تخته 
فرش، ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن خانه، ۲۵۰ میلیون تومان 
خرید ویا در شمال، ۵۰ میلیون برای خرید خودروی زانتیا و 

۲۰ میلیون برای هزینه کرد این خودرو پرداخت کرده ام. نامبرده 
همچنین درباره جمع دریافتی از آقای دومان گفته اس��ت من 
حدود یک میلیارد تومان گرفته ام. در ادامه نماینده دادس��تان 
به اظهارات حدیدس��از اش��اره کرد و گفت: آقای حدیدساز در 
اظهارات خود درباره هزینه کرد پول های دریافتی گفته اس��ت 
بنده حدود ۲ میلیارد تومان بابت شارژ سامانه پیامکی گرفته ام. 
وی خود را جانشین مدیرعامل معرفی کرده است و در اظهارات 
خود بیان داشته وی مسؤول پر کردن فرم قرارداد مشتریان بوده 
است. وی در اظهارات خود اینگونه گفته است که خط تلفن به 
نام من بوده اما چون س��امانه به اس��م آقای جباری بوده است، 
س��امانه هم بعدا به نام من زده ش��ده است. وی گفت: طراحی 
س��ایت به عنوان فردی به نام »رامتین« بوده اس��ت و مطالب 

سایت توسط آقای دومان تهیه می شده است.
جذب سرمایه تا یک ماه قبل از دستگیری ■

نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
بانک مرکزی اعام کرده است این شرکت هیچ گونه مجوزی 
از بان��ک مرکزی نداش��ته اما به صورت گس��ترده در فضای 
مجازی اعام کرده اس��ت ک��ه دارای مجوز از بورس اس��ت 
و با ب��ازی با کلمات به رغم تذکرات نی��روی انتظامی و بانک 
مرکزی به فعالیت های خود ادامه می داده است به طوری که 
تا یک ماه قبل از دس��تگیری در حال جذب سرمایه بوده اند. 
نماینده دادستان تصریح کرد: با بررسی گزارشات و مستندات 
مشخص شده است این شرکت هیچ مجوزی از بورس ندارد، 
چون س��ازمان بورس نسبت به این موضوع شکایتی را مطرح 

ک��رده اس��ت. با توج��ه به کارشناس��ی 
وجوه، مشخص ش��ده است سرمایه های 
دریافت��ی در محل های اعام��ی هزینه 
نشده است و متهمان آگاهانه پول مردم 
را ج��ذب می کرده ان��د و ۶۰ درصد آن را 
به عنوان س��ود به س��رمایه گذاران قبلی 
پرداخت می کردند. وی گفت: با مراجعه 
سرمایه گذاران برای دریافت سود و اصل 
پ��ول با فری��ب س��عی می کردند جذب 
سرمایه  گذاری ادامه داشته باشد و اگر فرد 
سرمایه گذار نمی پذیرفت با بادیگارد ها و 
مدیرعامل روبه رو می شد و می گفتند که 
ما همه به مسؤوان وصل هستیم و شما 
هیچ کاری نمی توانی��د بکنید به طوری 

که برخی شکات گفته اند که دیده اند که آقای ذکایی اسلحه 
پاس��تیکی هم داشته است. وی ادامه داد: برخاف تبلیغات، 
این ش��رکت هیچ گونه قراردادی با شرکت های هواپیمایی یا 
ش��رکت کشتیرانی نداشته است و شکات برای پیگیری سود 
یا اصل س��رمایه خود اصا دسترس��ی به آق��ای دومان پیدا 
نمی کردند. نماینده دادس��تان در ادامه قرائت کیفرخواس��ت 
گفت: با توجه به جمیع اوراق مشخص می شود جذب سرمایه 
غیرمجاز با تبلیغات واهی انجام شده است و در جا های اعامی 
س��رمایه گذاری نشده اس��ت. وی گفت: دادستانی مستندا با 
دایل موجود ۱- براساس گزارش های مرجع انتظامی مبنی 
ب��ر دروغ بودن تبلیغات ۲- گزارش س��ازمان 
اطاعات ته��ران مبنی بر دروغ بودن تبلیغات 
و ع��دم تطاب��ق س��رمایه و هزین��ه و صوری 
بودن ش��رکت ۳- اقاریر متهم��ان دایر بر عدم 
سرمایه  گذاری در محل های اعامی ۴- مراجعه 
و مواجه��ه حض��وری متهمان با ش��کات ۵- 
ش��کایت و اظهارات شاکیان مبنی بر تبلیغات 
دروغین و عدم دریافت سود ۶- انجام تبلیغات 
ش��رکت در س��ایت های اینترنتی 7- گواهی 
گواهان ۸- کلیپ تبلیغاتی شرکت 9- تصویر 
پیام های تلگرامی متهمان ۱۰- امضای قرارداد ها توسط آقای 
جباری ۱۱- لیس��ت اموال ۱۲- عدم پرداخت مالیات توسط 
متهمان درباره س��رمایه جذب ش��ده ۱۳- اح��راز دریافتی و 
سرمایه پذیری توس��ط افراد ۱۴- اظهارات آقای ذکایی مبنی 
بر دریافت وجوه برای مسؤوان و کارکنان شهرداری، اماکن و 
بانک مرکزی ۱۵- استعامات از بانک مرکزی ۱۶- استعامات 
از س��ازمان بورس، درخواس��ت صدور حکم مجازات را برای 

متهمان دارد.
استماع اظهارات شکات ■

پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی 
صلواتی از شکات خواس��ت به ترتیب در جایگاه حاضر شده و 
ش��کایت خود را مطرح کنند. اولین ش��اکی پس از حضور در 
جایگاه، شکایت خود را قرائت کرد و با معرفی خود گفت: بنده 
حدود ۲۱۴ میلیون آخرین سرمایه گذاری ام در این شرکت بوده 
است. سرمایه اولیه و ابتدایی من حدود ۱9۰ میلیون تومان بود 
که با سود آن حدود ۲۱۴ میلیون تومان می شد که آن را مجددا 
س��رمایه  گذاری کردم. در مرحله اول سرمایه  گذاری ۲ بار سود 
گرفتم اما در مرحله دوم سرمایه  گذاری فقط یک سود گرفتم و 
پس از آن اعام کردم می خواهم پول و سودم را یکجا بگیرم که 

آنها قبول کردند اما چیزی ندادند.
وی در ادامه خطاب به قاضی صلواتی گفت: ما سرمایه گذاران 
این شرکت با هدف اشتغال زایی و کارآفرینی برای مردم با هدف 
مشخص وارد این عرصه شدیم اما پس از مدت کوتاهی متوجه 
ش��دیم بس��یاری از اماکن اعامی ش��رکت اجاره ای هستند و 
س��رمایه ها در جا های غیرمرتبط هزینه ش��ده اند به طوری که 
نه تنها کارآفرینی اتفاق نیفتاده، بلکه سودی هم به سرمایه گذاران 

پرداخت نشده است.
این شاکی گفت: زمانی که ما تماس می گرفتیم یا حضوری 
به ش��رکت مراجع��ه می کردیم، مورد توهین ق��رار گرفته و با 
رفتار ایذایی مواجه می ش��دیم. وی گف��ت: با وجود پلمب ۱۱ 
ماهه ش��رکت و تورم و کاهش ارزش پول اکنون سرمایه اصلی 
ما کاهش یافته اس��ت به طوری که برخی اف��راد خانه خود را 
برای س��رمایه  گذاری فروخته بودند اما اکنون با آن پول دیگر 
نمی توانن��د آن خانه یا مش��ابه آن را خری��داری کنند. حتی 
برخی س��رمایه گذاران فوت ش��ده و برخی هم دچار مشکات 
ش��ده اند و بعضی هم زندگی ش��ان از هم پاشیده است. یکی از 
ش��کات گفت: متهم با ارسال فایل صوتی مرا مخاطب سخنان 
تهدیدآمی��ز قرار داده که س��ی دی آن به محض��ر دادگاه ارائه 
می ش��ود. ما از دادگاه تقاضای اش��د مجازات مشروط به جلب 
رضایت ش��کات را داریم. همچنین ش��اکی دیگری که خود را 
نماینده گروه ش��کات معرفی کرد، اظهارات خود را بیان کرد و 
گفت: من مبلغ 7 میلیارد تومان سرمایه  گذاری داشتم. در این 
لحظه قاضی ۱۵ دقیقه تنفس با توجه به وقت اذان ظهر اعام 
کرد. بعد از پایان زمان تنفس، به اذن قاضی شاکی دیگری در 
جایگاه حاضر شد و گفت: این افراد متهم، در فضای مجازی در 
اینستاگرام و تلگرام بدون داشتن مجوز تبلیغات زیادی داشتند. 
در ادامه چند نفر دیگر از شاکیان در جایگاه حاضر شدند که از 
۴۵ میلیون تا ۴۰۵ میلیون س��رمایه گذاری کرده بودند. یکی 
از ش��کات گفت: من ۴۵ میلیون تومان سرمایه  گذاری کرده ام، 
فرهنگی هس��تم و بعد از ۲۵ سال خدمت همه پولم را در این 
شرکت سرمایه  گذاری کردم. ۲ سال است دخترم عقد کرده اما 
پول تهیه جهیزیه را ندارم. من فریب تبلیغات این ش��رکت را 
خوردم. بعد از اینکه س��ودم را پرداخت نمی کردند به آنها زنگ 
زدم و گفتم من سود پولم را دیگر نمی خواهم، حداقل اصل پولم 
را برگردانید تا جهیزیه دخت��رم را تهیه کنم. از محضر دادگاه 
تقاضا می کنم رد مال ش��ود و اصل سپرده را حداقل به ما پس 
بدهند تا بتوانم جهیزیه دخترم را تهیه کنم. شاکی دیگری در 
این لحظه ب��ا اذن قاضی در جایگاه حاضر 
شد و گفت: این شرکت فعالیت اقتصادی و 
سوددهی غیرواقعی را در تبلیغات خود قرار 
می داد و سود های مردم را از طریق جذب 
س��رمایه جدید پرداخت می کرد. از طریق 
تب��ادل نظر در تلگرام، خود آنها به زیان ده 
بودن ش��رکت خود آگاه بودن��د؛ تقاضای 
اش��د مجازات را دارم. در ادامه یکی دیگر 
از شکات این پرونده در جایگاه حاضر شد 
و گفت: جناب آقای قاضی! من با پول خود 
و اقوام نزدیکم در این شرکت حدود ۶9۰ 
میلی��ون تومان س��رمایه  گذاری کردم و از 
برگزاری این دادگاه بسیار خوشحال هستم. 
من یک زمانی متوجه شدم که این شرکت 
پولی به مردم پرداخت نمی کند، لذا به دفتر ش��رکت مراجعه 
کردم و دیدم همه واحد ها پلمب است و بعدا متوجه شدم این 
آقا )دومان( 9۵ میلیارد تومان به کانادا انتقال داده است. این فرد 
برای همسرش خانه ای به ارزش ۳ میلیارد تومان خریده است 
اما ما بی خانمان شده ایم. این شاکی گفت: البته عده ای از شکات 
می خواهند تحت عنوان تحت الحفظ او را به خارج فراری دهند، 
همان ط��ور که خانم مختارزاده به خارج گریخت، من مطمئن 
هستم که اگر این متهم از زندان بیرون بیاید صد درصد به کانادا 
فرار می کند. این ش��اکی افزود: این متهم )دومان( مدعی است 
اگر از زندان آ زاد شود پول همه را پرداخت می کند در حالی که 
او ۱۱ ماه است در زندان است اما ریالی پرداخت نکرده است و 
اینکه می گوید من باید آزاد شوم تا بتوانم بدهی هایم را بپردازم، 
کذب محض است، لذا از دادگاه محترم تقاضای اشد مجازات را 
برای این متهم دارم تا درس عبرتی برای س��ایر مجرمان باشد. 
پس از استماع سخنان شکات، قاضی صلواتی گفت: دادگاه در 
چارچوب کیفرخواس��ت به اتهامات این افراد رسیدگی خواهد 
کرد. وی گفت: تحت الحفظ بودن در مواقعی است که متهمی 
اموالی را معرفی کرده باش��د و قرار باشد برای انتقال، فروش یا 
وکالت یا دیگر مسائل تحت الحفظ قرار بگیرد، در غیر این صورت 
تحت الحفظی وجود نخواهد داش��ت. این قس��مت از اظهارات 
قاضی صلواتی با تشویق و دست زدن شاکیان حاضر در جلسه 
همراه شد. وی افزود: همچنین باید اعام کنم تهدید شکات جز 
تشکیل پرونده جدید اثر دیگری ندارد. قاضی صلواتی در پایان 
گفت: با توجه به اینکه ظرفیت سالن محدود است، جلسه فردا 
با حضور دیگر شکات برگزار خواهد شد تا شکایات آنها استماع 
شده و به آنها توجه شود. بر این اساس امروز )چهارشنبه( ساعت 

۱۰ صبح جلسه دوم این دادگاه برگزار خواهد شد.

اتهامات ۴ نفر از متهمان شرکت »دومان توکان« در نخستین جلسه رسیدگی در شعبه چهارم دادگاه ویژه به ریاست قاضی صلواتی تشریح و بررسی شد

ترس از فرار متهمان به کانادا!

نماین�ده دادس�تان: این ش�رکت 
هیچ گونه مج�وزی از بانک مرکزی 
نداش�ته اما به صورت گسترده در 
فضای مج�ازی اعام کرده اس�ت 
دارای مج�وز از ب�ورس اس�ت و با 
ب�ازی با کلم�ات به رغ�م تذکرات 
نیروی انتظام�ی و بانک مرکزی به 
ادام�ه می داده  فعالیت های خ�ود 
است به طوری که تا یک ماه قبل از 
 دس�تگیری در حال جذب سرمایه 

بوده اند

شاکی: عده ای از شکات می خواهند 
تح�ت عن�وان تحت الحف�ظ او را به 
خارج ف�راری دهن�د، همان طور که 
خان�م مختارزاده به خ�ارج گریخت، 
من مطمئن هس�تم که اگر این متهم 
از زن�دان بیرون بیای�د صد درصد به 
کانادا فرار می کند. این متهم )دومان( 
مدعی است که اگر از زندان آ زاد شود 
پول همه را پرداخت می کند در حالی 
که او 11 ماه اس�ت در زندان است اما 

ریالی پرداخت نکرده است

شاکی: زمانی که ما تماس می گرفتیم یا حضوری به شرکت مراجعه می کردیم، 
مورد توهین قرار گرفته و با رفتار ایذایی مواجه می ش�دیم. با وجود پلمب 11 
ماهه ش�رکت و تورم و کاهش ارزش پول اکنون سرمایه اصلی ما کاهش یافته 
اس�ت به طوری که برخی افراد خانه خود را برای سرمایه  گذاری فروخته بودند 

اما اکنون با آن پول دیگر نمی توانند آن خانه یا مشابه آن را خریداری کنند
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یک�ی از تاش  های هایزر برای تثبیت جایگاه دولت بختیار در افکار عمومی برگزاری یک تظاهرات به منظور 
تبلیغ و ش�وی دموکراتیک بودن دولت بختیار و حضور حداکثری هواداران قانون اساس�ی س�لطنتی و نظام 
مشروطه بود. پنجم بهمن مجموعه امکانات ارتش و هواداران رژیم شاه در اختیار او قرار گرفت اما در نهایت 
ای�ن تجم�ع در مقابل تجمعات میلیونی مردم که ه�ر روز در آن ایام 
برگزار می ش�د، به چشم نیامد. هایزر در مصاحبه ای در پاسخ به این 
پرس�ش خبرنگار که »آیا تظاهرات به نفع دولت بختیار به پیشنهاد 
ش�ما برگزار ش�د؟« می گوید: »بله! درست است، من این را پیشنهاد 
را کردم. آنها ابتدا از ترس شکس�ت، با اکراه با این پیشنهاد برخورد 

کردند ولی سرانجام موافقت شد«.

 پرونده ای درباره جزئیات سفر مخفیانه 
 رابرت هایزر به تهران که آخرین برگ آمریکا 
برای جلوگیری از پیروزی انقاب بود

تراژدی ژنرال

گروه یادآور: در کش��اکش مبارزات مردمی ایران در روزهای 
پایانی حکومت پهلوی، دغدغ��ه و نگرانی مهمی بین مردم 
و نیروهای انقابی بود؛ خطر انحراف و خارج ش��دن مس��یر 
انق��اب از ری��ل اصلی خود به نف��ع ابرقدرت ه��ا. توجه به 
سرنوش��ت چهره  های استقال طلب جهان در آن سال ها که 
خواس��ته  اند کشورش��ان را از زیر بیرق وابس��تگی به آمریکا 
خارج کنند، خود ش��اهدی بر این مدعاست. به عنوان مثال 
18 سال قبل و در سال 1961 میادی، »پاتریس لومومبا« 
نخس��ت وزیر جمهوری کنگو که بتازگی از بلژیکی ها اعام 
استقال کرده بود، با یک کودتا توسط سازمان سیا سرنگون 
و پس از دس��تگیری بدن او قطعه قطعه و س��پس در اسید 

حل ش��د. 12 س��ال بعد، رئیس ارتش 
ش��یلی با حمایت آمریکا، »س��الوادور 
آلنده« رئیس جمهور ضدامپریالیس��تی 
این کش��ور را س��رنگون کرد. در پاناما، 
گواتماا، یون��ان و... هم بأی نحوه کان. 
ای��ن مثال ها حتی نس��خه داخلی هم 
داش��ت. کودتای 28 مرداد س��ال 32 و 
سرنگونی دولت مردمی مصدق که 50 
سال بعد »مادلین آلبرایت« وزیر خارجه 
وقت آمری��کا از نقش ایاات متحده در 
آن می گوید، خود دلیل بزرگی برای دل 

نگران شدن برای عدم انحراف انقاب است. 26 دی ماه 57 و 
پس از ماه ها اعتراضات و تجمعات سراسری در کشور، بااخره 
محمدرضا پهلوی تصمیم به خروج از کشور گرفت. اتفاقا روز 
قب��ل از آن هم مجلس س��نا رای مثبت به نخس��ت وزیری 
»شاپور بختیار« از اعضای جبهه ملی داد. البته نزدیک به 20 
روز قبل، او از سوی شاه به این مقام گمارده شده بود. به هر 
ترتیب شاه و همسرش با پروازی به »اسوان« در جنوب مصر، 
کشور را ترک کردند. مس��یر حرکت هلي کوپتر حامل شاه 
از کاخ »نیاوران« به فرودگاه »مهرآباد« توسط 5 هلي کوپتر 

نظامي اسکورت ش��ده بود و این هلی کوپترها برای رسیدن 
به مقصد، از فراز س��اختمان مقر وزارت دفاع ایران گذشتند؛ 
جایی که در آن ژنرال »رابرت هایزر« فرستاده ویژه »جیمی 
کارتر« رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران، درحال گفت وگو 
با ژنرال های ارتش ایران بود و بنا به نوش��ته خودش، او عبور 
این هلی کوپترها را از محل برگزاری مذاکرات به چشم دید. 

کمی قبل      تر از آن و با تزلزل حاکمیت پهلوی، اختافاتی 
درون هی��أت حاکمه آمری��کا برای مقابله با مب��ارزان رژیم 
س��لطنتی به وجود آمده و 2 گروه دیدگاه  های متفاوتی در 
این زمینه داش��تند. از طرفی شورای امنیت ملی این کشور 
و مشخصا »زبیگنیو برژینسکی« معتقد بودند ماهیت رژیم 
ش��اه تنها یک مسأله ثانویه است و ایران 
دارای آن چن��ان اهمیتی در سیاس��ت 
خاورمیانه ای آمریکاست که باید در حد 
امکان از شاه حمایت کرد تا در هر صورت 
تسلط خود را بر مملکت حفظ کند. تصور 
آنها چنین بود که س��قوط ش��اه به طور 
بالقوه اثرات فاجعه آور بین المللی در پی 
خواهد داش��ت و این ام��ر در میان تمام 
متحدان آمریکا در خلیج فارس پیامدهای 
ناگواری به بار م��ی آورد و حتی عزیمت 
ناگهانی ش��اه به خارج از کش��ور ممکن 
بود به بی ثباتی بیش��تر منتهی ش��ود. )زبیگنیو برژینسکی، 
اسرار سقوط شاه و گروگانگیری )خاطرات برژینسکی مشاور 
امنیتی کارت��ر(، ترجمه حمید احمدی، تهران: انتش��ارات 
جامی، 1362، ص 63( اما از سوی دیگر وزارت خارجه بویژه 
»پرش��ت« و »س��ایروس وینس« وزیر خارجه معتقد بودند 
باید طرز تفکر »برژینس��کی« کنار گذاشته شود و برداشت 
اخاقی تری راهنمای عمل ش��ود. آنها به این نتیجه رسیده 
بودند که دیگر ش��اه توانایی خویش را از دست داده است و 
تداوم حضور او تنها موجب افزایش تنش می ش��ود. )مایکل 

لدین و ویلیام لوئیس، کارتر و س��قوط شاه، تهران: انتشارات 
امیرکبیر، 1361، ص 47( همین شکاف و اختاف نظر باعث 
تردید »جیمی کارتر« رئیس جمهور ایاات متحده شده بود. 
او که 2 س��ال قبل از انقاب ایران و با شعار اعام حمایت از 
حقوق بشر به قدرت رسیده بود، به دنبال لیبرالیزه کردن ایران 
بود و در همین راس��تا ش��اه را برای آزادی زندانیان سیاسی 
تحت فشار گذاشت. به همین دلیل او سعی می کرد تا گزینه 
کودت��ا و تکرار فرم��ان عملیات »آژاکس« ک��ه از طریق آن 
سازمان سیا دولت ملی مصدق را در 28 مرداد سرنگون کرد 
و تاج و تخت را به ش��اه برگرداند در اولویت قرار ندهد و به 
دنبال برقراری دولتی طرفدار آمریکا و به ظاهر دموکراتیک 
باشد اما در عین حال نمی خواست کشوری را که دسترسي 
به میدان هاي نفتي منطق��ه خلیج فارس را تأمین کرده بود 
از دس��ت بدهد. در واقع اینگونه می توان گفت که کارتر بین 
»کودتای نظامی« و »کودتای نظامی در شرایط مشخص«، 
تفاوت قائل بود. ژن��رال »رابرت هایزر« گزینه  های روی میز 
کارتر را چنین می شمارد: »تا زمانی که یک دولت غیر نظامی 
وجود داش��ت، رئیس جمهور کارتر احساس مي کرد پس از 
خروج شاه، ارتش باید متقاعد شود که فورا و با تمام وزن خود 
از دولت حمایت کند اما این کار چگونه می توانس��ت انجام 
شود؟ ظاهراً رئیس جمهور فکر می کرد با اعزام فرستاده ویژه 
این کار شدني است و یک مقام برجسته نظامي داراي تجربه 
دیپلماتیک و آگاهي گس��ترده از امور ایران که بتواند اعتماد 
رهبران نظامی ایران را جلب کند، براي این کار در نظر گرفته 
بود... برژینسکی می خواست برای اقدام به کودتای نظامی به 
ارتش ایران چراغ سبز داده شود ]اما[ رئیس جمهور کارتر در 
نظر داشت چنین پیام و چراغ سبزی در آخرین مرحله و به 

عنوان آخرین چاره داده شود«. 
در نهای��ت و پس از کش و قوس  های فراوان دیدگاه  های 
وزارت امور خارجه )وینس و طرفدارانش( بر ش��ورای امنیت 
ملی )برژینس��کی( چربید. برژینسکی در این باره می نویسد: 

»در جریان هفته های بعد، مسأله ما در ایران از صورت اینکه 
چگونه باید شاه را حفظ کرد، به صورت اینکه چگونه می توان 
ایران را حتی بدون ش��اه حفظ کرد، تغییر یافت«. )وینس و 
برژینسکی، توطئه در ایران، ترجمه محمود مشرقی، تهران: 
انتشارات هفته، 1362، ص 124( تصمیم نهایی کاخ سفید 
درب��اره این موض��وع در آخرین روزهای س��ال 1978 و در 
مذاکرات »کارتر« و »وینس« در »کمپ دیوید« اتخاذ و قرار 
شد به جای اعزام »برژینسکی« یا یک فرستاده سیاسی دیگر 
به تهران، »رابرت هایزر« ژنرال چهار ستاره آمریکایی و معاون 
فرماندهی نیروهای سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( که 
با فرماندهان نظامی ایران از نزدیک آشنا بود به تهران اعزام 

ش��ود.  هایزر که قب��ل از این ماموریت، 
بارها برای انجام ماموریت  های مختلف 
به ایران آمده بود، پنجش��نبه چهاردهم 
دی ماه ب��ا یک هواپیم��ای نظامی و به 
صورت کاما مخفیانه وارد ایران شد به 
گونه ای که حتی ش��اه ه��م از حضور او 
در ایران مطلع نش��د. محمدرضا پهلوی 
در کتاب »پاس��خ به تاری��خ« که بعد از 
فرارش از ایران منتشر کرد، می نویسد: 
»اوایل ژانویه سال 1979 )اواسط دی ماه 
1357( هنگامی که من هنوز شاه ایران 

بودم یکی از نزدیکان من خبر ش��گفت انگیزی برایم آورد و 
گفت »اعلیحضرتا! ژنرال  هایزر چند روز است که در تهران به 
س��ر می برد!« در آن روز ها من به شنیدن خبرهای عجیب و 
باورنکردنی عادت کرده بودم ولی این یکی برای من از همه 
عجیب تر بود. چطور ممکن بود  هایزر در تهران باشد و من از 
آن خبر نداشته باشم«. البته حضور او در ایران بعد از 3 روز 
علنی شد و روزنامه اطاعات در 17 دی ماه خبر از ورود این 

ژنرال آمریکایی به تهران داد. 
هایزر خود در کتاب خاطراتش سفر به ایران و ماموریتی 

را که از سوی کاخ سفید به او محول شده بود چنین روایت 
می کند: »من برای بررسی این مساله مخفیانه به تهران آمدم 
که کودتا چگونه میسر است و آیا اصاً به مصلحت هست یا 
نه؟ پس از بررس��ی های بسیار، از واشنگتن دستور رسید که 
دولتی قوی به رهبری شاپور بختیار تشکیل شود. در صورتی 
که این کار شکس��ت بخورد کودتای نظام��ی انجام خواهد 
ش��د«. او در ادامه 4 محور اصل��ی ماموریت خود را اینگونه 
شرح می دهد: »1- ممانعت از عملیات خودسرانه و حساب 
نش��ده ارتش پس از فرار شاه از ایران 2- موظف سازی ارتش 
به حمایت از دولت بختیار و کودتای نظامی در صورت لزوم 
3- مشخص س��ازی سرنوشت قراردادهای فروش ساح های 
پیش��رفته آمریکا به ایران 4- ممانعت از 
به تصرف  درآمدن وس��ایل و ساح های 
م��درن آمریکا در ایس��تگاه های رادار در 
ایران توس��ط ش��وروی«. )ماموریت در 
تهران. خاطرات ژن��رال هایزر-  ترجمه: 

ع.رشیدی. نشر اطاعات(
های��زر نزدیک به یک م��اه در ایران 
اقامت داش��ت و چهاردهم بهمن ماه نیز 
با یک هواپیمای نظام��ی »130C«، در 
حالی کشور را ترک کرد که نهایت تاش 
خود را برای انجام ماموریت   هایی که به او 
محول شده بود، انجام داد؛ حال بعضی از آنها موفق و بعضی 
ناموفق  اما 8 روز بعد از خروج او انقاب به پیروزی رس��ید 
و مراک��ز قدرت در تهران در اختیار مخالفان سیاس��ت  های 
او و روس��ایش در کاخ س��فید قرار گرف��ت و ایاات متحده 
استراتژیک     ترین متحد خود را در منطقه خاورمیانه از دست 
داد. او این مسأله را تراژیک می خواند و آن را چنین توصیف 
می کند: »درباره حوادث سال های 1978 و 1979 ما هنوز در 
حال پرداخت هزینه و خسارات آن هستیم... خیلی غم انگیز 

است که ما با داستان مرگ کارمان را ختم کنیم«. 

 تصمیم نهایی کاخ سفید در آخرین 
روزهای س�ال 1978 و در مذاکرات 
»کم�پ  در  »وین�س«  و  »کارت�ر« 
دیوید« اتخ�اذ و قرار ش�د »رابرت 
هایزر« ژنرال چهار ستاره آمریکایی 
و معاون فرماندهی نیروهای سازمان 
پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( که با 
فرماندهان نظامی ای�ران از نزدیک 

آشنا بود به تهران اعزام شود

8 روز بعد از خ�روج هایزر انقاب به 
پیروزی رسید و مراکز قدرت در تهران 
در اختیار مخالفان سیاس�ت  های او و 
روس�ایش در کاخ سفید قرار گرفت. 
او این مس�أله را تراژیک می خواند و 
آن را چنین توصیف می کند: »ما هنوز 
در حال پرداخت هزینه و خسارات آن 
هستیم... خیلی غم انگیز است که ما 
با داستان مرگ کارمان را ختم کنیم«

حمایت کشورهای غربی و آمریکا از شاه با دامنه دار 
شدن اعتراضات مردمی در ماه  های منتهی به انقاب 
کاهش می یابد. هایزر در این باره می نویس��د: »وضع 
شاه بعد از اعتصابات و اعتراضات اوایل دسامبر ]آذرماه 
57[ کاما ناپایدار بود. س��فرای آمریکا و انگلیس به 
این نتیجه رس��یده بودند حضور شاه در تهران باعث 
تداوم کشتار خواهد بود و خود شاه نیز به این نتیجه 
رسیده بود«. در واقع یکی از برنامه  های هایزر از سفر 
به تهران، اعام موافقت کاخ سفید و دولت  های اروپایی 
برای خروج شاه از ایران و زمینه  سازی ظهور یک دولت 
دموکراتیک وابسته غرب بود. ارتشبد »قره باغی« رئیس 
وقت ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران درباره اولین 
دیدارش با هایزر آورده است: »ژنرال  هایزر به صراحت 
گفت دیگ��ر دولت آمریکا از اعلیحضرت پش��تیبانی 
نمی کند و برای برقراری آرامش در مملکت، همان طور 
که ملت ایران می خواهد مسافرت اعلیحضرت ضروری 
اس��ت. ژنرال  هایزر اضافه کرد نه تنه��ا دولت آمریکا، 

بلکه دولت های اروپای غربی هم دیگر از اعلیحضرت 
پشتیبانی نمی کنند«. شاه هم که به گواه مخالفان و 
حتی دور و بری هایش، در مواقع بحرانی و غیرنرمال، 
ترس و خودباختگی بر او غالب می شد، به امید بهبود 
فضای اجتماعی مانند آنچه پس از 28 مرداد 32 اتفاق 
افتاد، به دنبال خ��روج از ایران بود ولی عدم حمایت 
آمری��کا از او و بی اطاعی از ط��رح و برنامه آنها پس 
از خروجش از کش��ور، باعث ناراحتی  وی شده بود. او 
اولین و آخرین جلسه خود با هایزر را که 21 دی ماه، 
یعنی 5 روز قبل از خروجش از کشور در کاخ نیاوران 
انجام ش��د، اینگونه روایت می کند: »در این ماقات، 
نخس��تین پرس��ش این آمریکایی ]رابرت هایزر[ که 
ی��ک ژنرال نیروی هوایی بود از م��ن این بود که چه 
وقت ایران را ترک خواهم کرد؟! این سوال و رفتار او و 
مذاکراتش با فرماندهان تردید و سوءظن مرا افزایش 
داد«. محمدرضا پهلوی همچنین ساعتی بعد از جلسه 
با هایزر و در دیدار با ارتش��بد قره باغی و در پاس��خ به 

درخواس��ت او مبنی بر عدم ترک کش��ور و ماندن در 
ایران، می گوید: »اان سفیر آمریکا ]سولیوان[ و ژنرال 
هایزر اینجا بودند و منظورش��ان از ماقات، اطاع از 
روز و ساعت مسافرت ما بود، نمي فهمم منظور اینها 
چیس��ت و چه مي خواهند؟« هر چند که تعدادی از 
فرماندهان ارتش حتی در روز خروج ش��اه از کش��ور، 
به دنبال منصرف کردن او از ترک ایران بودند ولی در 
نهایت شاه، برای همیشه از ایران رفت. ژنرال »ربیعی« 
فرمانده وقت نی��روی هوایی ارتش، بع��د از پیروزی 
انقاب و در خ��ال برگزاری دادگاه  ه��ای ژنرال  های 
ارتش شاهنشاهی، درباره چگونگی خروج شاه از کشور 
می گوید: »دولت کارتر به وسیله  هایزر شاه را مثل یک 

موش ُمرده از ایران بیرون انداخت!«

تصمیم ش�اه ب�رای خ�روج از کش�ور آن هم در 
ش�رایطی که نارضایتی عموم�ی از حکومت پهلوی 
در اوج خ�ود بود، یک پیام را ب�ه فرماندهان نظامی 
می فرس�تاد. آن هم وضعیت مبهم و نامعلوم آنها در 
فقدان ش�اه بود. همین مس�أله موجب ش�روع موج 
خروج بس�تگان مقام�ات رژیم از کش�ور در ماه  های 
منته�ی به پیروزی انقاب ش�د که با گذش�ت زمان 
نیز این موضوع شتاب بیشتری گرفت؛ مساله ای که 
بر روحیه فرماندهان ارتش نیز تاثیر فراوانی داشت. 
در این بین و قبل از خروج ش�اه از کش�ور، ارتش�بد 
»غامعلی اویسی« فرماندار نظامی تهران که قساوت 
قلب�ش و کش�تار معترضان توس�ط او زبان�زد بود و 
نقش مهمی در س�رکوب مردم در قیام 17 ش�هریور 
داش�ت و برای وفاداری به شاه س�وگند خورده بود، 
با س�رمایه 280 میلیون تومانی از کش�ور فرار کرد و 
تیمسار »ازهاری« رئیس دولت نظامی قبل از بختیار 
و رئیس سابق ستاد بزرگ ارتشتاران هم نیز به بهانه 
بیم�اری قلبی به آمریکا رفت. 2 اتفاقی که ارتش�بد 
قره باغی، رئیس وقت س�تاد کل ارتش شاهنش�اهی 
آن را لطمه ش�دیدي به حیثیت ارتش دانس�ت و در 
واقع بیش�ترین تاثیر را بر روی روحیه پرسنل ارتش 
داش�ت. )اعترافات ژنرال، خاطرات ارتش�بد عباس 
قره باغ�ي، ص107( از این رو تعدادی از س�ران ارتش 
سعی داش�تند جلوی خروج شاه از کشور را بگیرند. 
ارتشبد قره باغی در این باره می نویسد: »از زماني که 
مسأله مسافرت اعلیحضرت به خارج از کشور مطرح 
ش�د در هر فرصتي که مقدور ب�ود در جهت انصراف 
ایشان از مسافرت مطلبي عرض مي کردم... در یکي از 
شرفیابي هاي روزهاي اول پس از شرح مشکاتي که 
در صورت خروج اعلیحضرت از ایران، نیروهاي مسلح 
با آن روبه رو خواهند بود، عرض کردم معلوم نیس�ت 
وضع روحي نیروهاي مسلح شاهنشاهي با این کیفیت 
بعد از مسافرت اعلیحضرت به چه وضعي خواهد بود 
و استدعا کردم از مسافرت صرف نظر کنند.« )همان، 
ص 154-155( ارتش�بد طوفانیان، معاون وزیر وقت 
جن�گ این مس�أله را اینگونه بی�ان می کند: »گفتم 
اعلیحضرت من هیچ وظیفه میهني ندارم دیگر. وقتي 
که من یک عمر گفتم اعلیحضرت فرمانده کل قوا، اگر 
اعلیحضرت بروید بیرون من نمي مانم تو این مملکت، 
من هم باید بروم«. )خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان، 
طرح تاریخ شفاهي ایران، دانش�گاه هاروارد، 1381، 

انتشارات زیبا، ص81(
این وضعی�ت مبهم و آش�فته فرماندهان نظامی 
در نب�ود محمدرض�ا پهل�وی، یک�ی از دغدغه  های 
آمریکایی ها به حس�اب می آمد. ژنرال هایزر در این 
باره در کتاب خود می نویس�د: »موضوعی که در این 
میان مهم بود، رهبری ارتش بعد از خروج ش�اه بود. 
تا زمانی که شاه در کشور بود می شد به آنان اطمینان 

کرد اما اگ�ر می رفت، رفتار آنان چگونه می ش�د؟ با 
توجه به اینکه ملت، هوی�ت ارتش را با وفاداری آنها 
نسبت به ش�اه می شناختند، بنابراین با از بین رفتن 
پوشش شاه، آنان هدف اول مخالفان قرار می گرفتند. 
مطمئناً عده ای از کشور فرار می کردند و فرار آنها نیز 
دروازه  های کشور را به سوی ]امام[ خمینی باز می کرد. 
عده ای دیگر ممکن بود بایستند و بجنگند و کودتای 

نظامی برپا کنند«. 
بنابرای�ن یکی دیگ�ر از تدابیر کاخ س�فید که در 
وظای�ف و ماموریت  های هایزر تجلی داش�ت، س�ر و 
س�امان دادن به وضعیت بلبش�وی ارت�ش و حمایت 
آنه�ا از دولت بختیار ب�ود. »س�ایروس وینس« وزیر 
خارج�ه وق�ت آمری�کا، ماموریت فرس�تاده خود به 
ای�ران را اینگونه بیان می کند: »دیدار ژنرال هایزر ]با 
فرماندهان ارتش[ برای این بود که ببیند آمریکا برای 
حفظ وحدت ارت�ش ایران چ�ه  کار می تواند بکند تا 
اینکه مبادا در ارتش ش�کافی ایجاد شود و کشور به 
ورطه  بحران و آش�وب بیفتد و وضع�ی پیش         آید که 
کسی نباشد که قدرت را در دست بگیرد«. در همین 
راس�تا هایزر ماموریت خود را چنین ش�رح می دهد: 
»دستور بود با ربیعی، قره باغی، حبیب اللهی، طوفانیان 
و بدره ای ماقات کنم و اطمینان خاطر پرزیدنت کارتر 
را به آنها اباغ کنم. وظیفه اصلی ما طبق رهنمود کارتر 
جلوگیری از فرار فرماندهان بعد از رفتن شاه بود. طبق 
دستور، فرماندهان باید می ماندند و در تثبیت دولت 
و در دس�ت گرفتن اوض�اع مملکت کمک می کردند. 
واشنگتن گویا می خواست ایران دارای یک دولت قوی 
و باثبات و دوست آمریکا باشد و این امر برای آمریکا 
حیاتی بود. از نظر کارتر ارتش ایران بشدت تحت تاثیر 
ق�رار گرفته بود و از ارتش می خواس�ت از یک دولت 

غیرنظامی و باثبات حمایت کند«.
در نهای�ت هایزر 5 روز پ�س از ورودش به ایران، 
اولین جلس�ه مش�ترک خود را با س�ران نظامی 19 
دی م�اه، یک هفته قبل از خروج ش�اه از کش�ور، در 
دفتر س�تاد ارتش در تهران تشکیل می دهد و اولین 
مساله ای که او در این جلسه با آن مواجه است، ترس 
و اضط�راب فرماندهان پس از خروج احتمالی ش�اه 
است. هایزر وحشت هر کدام از آنها را اینگونه روایت 
می کند: »قره باغي گفت نخواهد توانس�ت انس�جام 
ارتش را در صورت ترک کش�ور توسط شاه آن هم با 
این سرعت حفظ کند و گفت اگر اعلیحضرت کشور را 
ترک کند من نیز به همراه او خواهم رفت... طوفانیان 
گفت نگراني اصلي من این است که اگر ]امام[ خمیني 
به کش�ور بازگ�ردد کار ما تمام اس�ت. او این مطلب 
را ب�ا اضطراب و وحش�ت مي گفت و ادام�ه داد هیچ 
راه�ي براي زنده ماندن وجود ندارد. باید برنامه ترک 
کش�ور را بریزیم... سپهبد ربیعي وقتي که گوشي را 
گذاش�ت با صدایي لرزان به من گفت اعلیحضرت به 

من دستور داد برنامه عزیمت او را فراهم کنم. ربیعي 
به مرز جنون رس�یده بود. با تاکی�د گفت او هم باید 
برود. اگر مي خواست بماند باید از جانش مي گذشت«. 
)ماموریت در تهران، خاطرات ژنرال هایزر. ع. رشیدی. 

صص78 و 91 و 102(
هایزر که وضعیت اسفناک روحی سران نظامی را 
در جلسه چنین می بیند، سعی در آرام کردن و تزریق 
امی�د به آنه�ا دارد و آنها را به حمای�ت و همکاری با 
دولت بختیار دعوت می کند: »من آمدم بگویم دولت 
آمریکا از ارتش ایران پشتیبانی می کند و ارتش ایران 
هم به نظر ما مصلحت است از دولت بختیار پشتیبانی 
کن�د... اعلیحضرت به یک کش�ور احتی�اج خواهد 
داش�ت تا اینکه مراجعت کند و همه ش�ما می توانید 
در اینجا بمانید و کش�ور را برای این هدف آماده و با 
ثبات کنید. فکر می کنم راه   هایی بتوانیم پیدا کنیم که 
با بختیار برای نیل به این هدف کار کنیم«. همچنین 
او ب�رای هم�راه ک�ردن فرماندهان و جل�ب اعتماد 
آنه�ا کمیته ای ب�ه عنوان »کمیته بح�ران« مرکب از 
ژنرال  های نامبرده تشکیل می دهد و در آن جلسه به 
نتایج قابل قبولی هم می رسد. در پایان جلسه تصمیم 
گرفته می شود برای انجام برنامه  های مورد نظر هایزر 
برنامه ای تدوین ش�ود. پس از آن های�زر هر روز با 4 
ژنرال مذکور دیدار و س�عی می کند آنان را به اهداف 
مأموریت خود یعنی موافقت با خروج ش�اه از کشور، 
حفظ انسجام ارتش، حمایت از دولت بختیار و دست 
نزدن به کودتای نظامی علیه بختیار متقاعد کند. وی 
همچنین به سران ارتش اطمینان می دهد اگر بختیار 
نتواند جل�وی انقابیون را بگی�رد و در نظم دادن به 
امور کشور موفق نش�ود، آن وقت آمریکا از کودتای 
نظامی حمایت خواهد کرد. »هارولد براون« وزیر دفاع 
وقت ایاات متحده برنامه واشنگتن را برای همراهی 
ارت�ش ایران از دولت بختیار و س�ناریوهای پیش رو 
چنی�ن می داند: »م�ن به ژنرال های�زر گفتم ما نباید 
ب�ه فرماندهان نظامی ایران اینط�ور تفهیم کنیم که 
دس�ت زدن به یک اقدام نظامی از نظ�ر ما مردود یا 
منتفی است و همچنین نباید تاکید کنیم هر حکومت 
غیرنظامی بهتر از یک رژیم نظامی اس�ت. من موکداً 
این موضوع را تکرار کردم ما فقط مخالف کودتا علیه 
حکومت بختیار هستیم ولی اگر اوضاع رو به وخامت 
بگذارد و شانس�ی برای بقای حکومت بختیار نباشد 
ارتش نباید بی تفاوت بماند«.آنچه مش�خص اس�ت، 
فرماندهان ارتش در آس�تانه فرار از کشور بافاصله 
پس از خروج ش�اه از کشور بودند و اگر چنین اتفاقی 
روی می داد، دولت بختیار بزرگ ترین پشتوانه نظامی 
خود را از دس�ت می داد و به س�رعت سقوط می کرد. 
هایزر در حقیقت زمان ازم را برای بقای دولت بختیار 
پس از خروج شاه از کشور که مورد حمایت و اعتماد 

کاخ سفید قرار داشت، فراهم کرد. 

مثل یک موش ُمرده

ارتش، به خط محس�ن تاجیک: بی تردید شکس��ت دولت غیرنظامی 
بختیار، طرح ها و برنامه  های هایزر و کاخ س��فید را وارد 
فاز جدی��د به منظور اجرای کودت��ای نظامی می کرد. 
اتفاقا یکی از اقدامات مهم هایزر در مدت حضورش در 
تهران، تقسیم وظایف بین نیروهاي سه گانه براي مقابله 
با جریان انقاب و آمادگي براي کودتا بود اما اینکه چرا 
چنین کودتایی در آن زمان انجام نش��د یا اساسا اینکه 
امکانات اجرای کودتا وجود داشت یا نه، خود از سواات 

جدی در این زمینه است. 
اولین احتمال برای اجرای کودتا، توس��ط فرماندهان 
ارتش و آن هم به صورت خودس��رانه و بدون هماهنگی 
ب��ا آمریکایی ها ب��ود اما با توجه س��اختار و فضای ارتش 
شاهنشاهی و همچنین طراحی سیستمی که شاه برای 
جلوگیری کودتا از سوی نظامیان انجام داده بود، این مسأله 
منتفی به نظر می رس��ید. خواسته اصلی شاه از هایزر که 
یک سال قبل از انقاب ایران به درخواست شاه برای ایجاد 
یک سیستم کنترل و فرماندهي و ایجاد دکترین و اصول و 
وظایف عملیاتي سازمان نیروهاي مسلح به ایران آمده بود، 
ایجاد یک سیستم نظامی برای جلوگیری از کودتا توسط 
ارتشیان بود: »]شاه[ گفت که یکي از نیازمندي هاي اصلي 
او در طراحي سیس��تم کنترل فرماندهي این است که او 
کنترل کامل و مطلق )استبدادي( خود را بر نیروها حفظ 
کند. او یک سیستمي مي خواست که او را صددرصد در 
برابر کودتا حفظ کند«. از طرفی طرح »ر+1« که در واقع 
همان برنامه تس��لط بر کش��ور در روز بعد از رفتن ش��اه 
بود، منتفی به نظر می رس��ید، چرا که امکانات ازم برای 
تسلط کامل ارتش بر دستگاه  های مهم و حساس کشور 
و تامین مایحتاج اولیه مانند سوخت، برق و... مهیا نبود. 
بختیار روز 25 دی ماه، یعنی یک روز قبل از رفتن ش��اه 
از کشور در جلس��ه با فرماندهان این مسأله را متوجه و 
بشدت عصبانی می شود: »من نمی توانم باور کنم چگونه 
یک ارتشی ذخیره سوخت ندارد. من نمی توانم باور کنم  

چگونه نیروهای مسلح شاهنشاهی نمی تواند ارتباطات 
و مخابرات مملکت را به دست بگیرد و اداره کند، مگر 
ممکن است در یک مملکتی نیروهای مسلح نتواند؟« 

ام��ا از آنجایی که یک��ی از گزینه ها یا 
به عبارت بهت��ر آخرین گزینه کاخ 
سفید، اجرای طرح کودتای نظامی 
بود، آنها لحظه به لحظه ش��رایط را 
برای اجرا یا عدم اجرای این نقشه 

می سنجیدند و ژنرال هایزر، نماینده واشنگتن در تهران هم 
مام��ور به انجام اقدامات ازم برای فراهم کردن تجهیزات 
آن بود. »برژینس��کی« درباره ارزیابی کاخ سفید از عملی 
بودن کودتا می گوید: »من ش��خصاً گری سیک )مسؤول 
امور ایران در شورای امنیت ملی آمریکا( را مامور مذاکره 
با بعضی از ایرانیان مطلع کردم و او نتیجه مذاکرات خود 
را چنین گزارش داد که ارتش ایران اگر درس��ت رهبری 
ش��ود هنوز توانایی انجام چنین کاری را دارد. زاهدی هم 
توانایی ارتش را برای اقدام به کودتا تأیید می کرد ولی به 
علت موضع خاص او به طرفداری از شاه روی حرف هایش 
نمی ش��د حس��اب کرد. با عدم اطمینانی که درباره وضع 
ارتش ایران به وجود آمده بود، ارزیابی بی طرفانه و حرفه ای 
هایزر درباره نیروهای مسلح ایران مهم ترین منبع اطاعاتی 

ما در این زمینه به شمار می رفت«. 
های��زر در اولین جلس��ه    اش با فرمانده��ان نظامی که 
نوزدهم دی ماه برگزار ش��د، در پاسخ به ارتشبد طوفانیان 
ک��ه ش��رط خود را ب��راي ماندن در کش��ور پ��س از فرار 
محمدرضا، دست زدن ارتش به یک کودتا عنوان مي کند، 
میزان توانایی ارتش برای اجرای کودتا را با طرح پرسشی 
می سنجد: »تنها راه ماندن من این است که روز رفتن شاه، 
ارتش کودتا کند. بافاصله پرسیدم آیا رهبران ارتش آماده 
چنین کاري هس��تند؟ او به آرامي و با صداقت مخصوص 
به خود پاس��خ داد خیر! هیچ برنام��ه  اي براي کودتا وجود 
ن��دارد«. البت��ه او در همان جلس��ه، کمیته »بح��ران« را 
متش��کل از سران بلندپایه نظامی تش��کیل می دهد و به 
فرمانده��ان اعام می کند باید طرح مدونی را برای اجرای 
کودتا برنامه  ریزی کنند. ژنرال آمریکایی به گفته خودش 
فرمانده��ان را برای چنین عملیاتی از نظ��ر روحی آماده 
کرده بود اما مهم ترین مس��اله او کمبود زمان بود. در واقع 
مهم ترین نگرانی هایزر ورود امام خمینی)ره( به تهران بود 
و با همکاری دولت بختیار طرح ها و نقش��ه  های متعددی 
را در نظر داش��تند؛ از بستن فرودگاه ها و 
گفت وگ��و با ام��ام)ره( گرفته تا ربایش 
هواپیمای حامل ایشان یا منحرف 

کردن آن و بعد دستگیری ایشان در منطقه ای دورافتاده. 
)جمیله کدیور، رویارویی انقاب اس��امی ایران و آمریکا. 
ص 201(  از طرف��ی بازگش��ت هرچه س��ریع تر به ایران 
هم برای امام خمینی)ره( و اعضای ش��ورای انقاب بسیار 
اهمیت داش��ت و آنها بر این موضوع پافشاری می کردند. 
 هایزر درباره تاخیر در ورود امام)ره( به کش��ور می نویسد: 
»براون- وزیر دفاع- در این مورد خبر خوش��حال کننده اي 
داش��ت. بر اثر تاش هاي آمریکا که از طریق فرانسه انجام 
شده بود، یکي از افراد ]امام[ خمیني )که به نظر من ابراهیم 
یزدي بود( او را تش��ویق ک��رده بود مراجعت خود را ااقل 
چند روز به تأخیر بیندازد«.  اما در نهایت با پافشاری امام 
برای بازگش��ت به کشور و فشار اجتماعی، بختیار چاره ای 
جز باز کردن باند فرودگاه مهرآباد برای بازگشت ایشان پیدا 

نمی کند و امام)ره( 12 بهمن به ایران بازمی گردد.  
هایزر که در تثبیت دولت بختیار، جلوگیری از ورود 
امام خمینی)ره( به کشور و در نهایت اجرای یک کودتای 
نظام��ی ناتوان مان��د، 2 روز بعد یعنی 14 بهمن با یک 
هواپیم��ای نظامی »C130« ایران را ترک کرد. البته او 
در خاطراتش سعی دارد اینگونه وانمود کند که مقدمات 
ازم برای اجرای کودتا توس��ط او به گونه ای آماده شده 
بود که فرماندهان ارتش ب��دون حضور وی هم قادر به 
اج��رای آن خواهند بود و اگر چنی��ن کاری را نکردند، 
کوتاهی از س��وی آنان بوده اس��ت: »ژنرال جونز سپس 
پرسید آیا ارتش بدون حضور من قادر به کودتاي نظامي 
هست؟ گفتم هرکس مي تواند حدسي بزند اما من فکر 
مي کنم که قادر به این کار هستند و اگر بختیار به آنها 
دستور بدهد به این کار اقدام خواهند کرد« اما »ویلیام 
سولیوان« سفیر وقت ایاات متحده در ایران که تا چند 
روز قبل از تسخیر انه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو 
خ��ط امام، در ایران بود، درباره امکان کودتا نظر دیگری 
دارد. او می گوید روز 22 بهمن، از س��وی کاخ س��فید با 
سفارت تماس برقرار شد و برآورد امکان اجرای کودتای 
نظامی را از وی س��وال کردند. سولیوان از قول »فیلیپ 
گاست« رئیس هیأت مستشاری نظامی آمریکا در کتاب 
خاطراتش می نویسد: »او گفت در شرایط فعلی شانس 
موقعیت یک کودتای نظامی فقط 5 درصد است و من 
به یکی از همکارانم گفتم نظر 
ژنرال را به واشنگتن 

مخابره کند«. 

کودتایی که شکل نگرفت

ژنرال هایزر قب�ل از آخرین حضورش در تهران در حوالی انقاب 22 بهمن، بارها به 
ایران آمده بود و آش�نایی کاملی با مسائل نظامی و سیاسی ایران آن هم در عالی     ترین 
س�طوح داش�ت. او چند ماه قبل و در فروردین 57، به خواسته ش�اه به ایران می        آید و 
سیس�تم کنترل فرماندهی نظامی سلطنت پهلوی را طراحی و بیش از همیشه بر امور 
نظامی و سیاسی ایران اشراف پیدا می کند. نکته جالب آنکه چنین سیستمی مورد قبول 
تام و تمام شاه قرار می گیرد و باعث اعتماد کامل او به این ژنرال آمریکایی می شود. هایزر 
در این باره می نویس�د: »قضاوت شاه، روي گزارش من هنوز هم تا امروز مرا شگفت زده 
کرده است. او آن را به طور کلي و بدون هرگونه تغییري پذیرفت. این اتفاق به ندرت براي 
کسي که با شاه کار مي کرد، مي افتاد«. از سوی دیگر هایزر در رفت و آمدهای قبلی    اش 
به تهران توانسته بود رابطه عاطفی خوبی با فرماندهان ارتش برقرار کند و همین مسأله 
می توانست باعث نفوذ کام وی در روزهای بحرانی ارتش شاهنشاهی در دی ماه 57 شود: 
»فرمانده نیروي هوایي دوست قدیمي من تیمسار امیرحسین ربیعي بود. او مدت 2 سال 
بود که عهده دار این پست بود. پیوند بسیار نزدیکي بین ما وجود داشت و او خود را برادر 
کوچک تر من مي دانس�ت... او ]ارتش�بد طوفانیان[ با من به صورت یک دوست قدیمي 

سام و احوالپرسي کرد و به سبک ایراني مرا در آغوش گرفته و گونه هایم را بوسید«. 

چرا هایزر؟

در سال های پایانی حکومت پهلوی، ایاات متحده با تکیه بر نظریه »نیکسون« که ایران را ستون 
امنیت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس می دانس��ت، تجهیزات نظامی فراوانی با مبالغ هنگفت به شاه 
می فروش��د و س��ود کانی از آن عاید آمریکا می ش��ود. طبق اعام روزنامه »لس آنجلس تایمز« در 2 
دسامبر 1986، در حد فاصل سال های 1972 تا 1976، شاه نزدیک به 10/4 میلیارد دار جنگ    افزار و 
تجهیزات از آمریکا خریداری کرد. حال در روزهای پایانی رژیم، آمریکا تصمیم می گیرد نماینده ای )اریک 
فن ماربد( را به تهران بفرستد تا با تهیه و انعقاد یک یادداشت تفاهم با ایران، پروژه هایي را که قابل توقف 
بود و به کاهش هزینه منجر مي شد، متوقف کند. این رویه آمریکا به حدي منفعت طلبانه بود که نه تنها 
صداي اعتراض فرماندهان ارتش را هم بلند کرد، بلکه نارضایتي رابرت هایزر، فرستاده ایاات متحده را 
نیز در پي داشت. او در خاطرات خود می نویسد: »از آنها ]مقامات دولت آمریکا[ خواستم درباره انعقاد 
یادداشت تفاهم براي برنامه هاي فروش نظامي، کوتاه بیایند. در این مورد گفتم مثل این است که بعضي ها 

در واشنگتن متوجه نیستند دولت ایران چگونه فلج و درمانده شده است«.

لغو قراردادهای نظامی با ایران
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لوله  های تفنگ را پایین بیاورید
در خال درگیری ها و مبارزات مردمی در آخرین روزهای رژیم 
پهلوی، هایزر ش��خصا خود وارد ماجرا می ش��ود و دستور شلیک 
مستقیم به مردم را به فرماندهان ارتش می دهد. او در مصاحبه ای و 
در پاسخ به این سوال خبرنگار که »ژنرال شما در یک مورد شخصا 
دستور کش��تار مردم را در میدان 24اسفند ]انقاب فعلی[ صادر 
کردید، علت این کارتان را توضیح دهید؟« می گوید: »روز 29 ژانویه 
]9بهمن[ در حال گفت وگو با قره باغی و ربیعی بودم که یک پیام 
تلفنی رسید مبنی بر اینکه مخالفان در حال حمله به ستاد مرکزی 
ژاندارمری هستند، به نظر من بهترین راه این بود که لوله  های تفنگ 

پایین بیاید تا بفهمند ارتش اهل عمل است«.

شعار »مرگ بر هایزر« 
در تهران

علنی شدن حضور هایزر در تهران 
و پیچیدن ش��ایعه کودتای نظامی در 
بین مردم که هر روز بیش��تر و بیشتر 
هم می شد، باعث شورانده شدن افکار 
عمومی علی��ه هایزر و دول��ت آمریکا 
ش��ده و عرصه را برای فعالیت  های وی 
در ته��ران تنگ می کن��د. او در کتاب 
خاطراتش درباره این موضوع می نویسد: 
»آتش��ی که پیرامون حض��ور من در 
تهران افروخته ش��ده بود رفته رفته به 
مرز اشتعال می رسید. شعار »مرگ بر 
هایزر« آرام آرام در س��طح شهر، سردر 
س��تاد مش��ترک و بر دیوارها نوش��ته 
می شد و سربازان هنگام ورود به ستاد 
مش��ترک آن را مشاهده می کردند که 
ظاهرا بر آنان تاثیر می نهاد. نام من رفته 
رفته بر پاکارده��ای تظاهرکنندگان 
دیده می شد. عکس من در کنار عکس 

کارتر قرار گرفته بود«. 

برگزاری تظاهرات به نفع بختیار
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س��ایه رک��ود بر معامات بازار مس��کن ش��هر 
کرمانشاه همچنان سنگینی می کند و در این بین 
اندک معاماتی هم که ص��ورت می گیرد با دالی 
بنگاه داران است. یکی از بازارهایی که از اوایل سال 
همسو با التهابات بازار ارز، با افزایش شدید قیمت ها 
و کاهش اقبال عمومی روبه رو شد بازار مسکن است 
که حت��ی کاهش نرخ ارز هم نتوانس��ت این موج 
قیمت ها را بشکند و این موضوع تداوم رکود در این 
بازار را به همراه داش��ته است. اواخر شهریورماه بود 
ک��ه بعد از اُفت تب و تاب ره��ن و اجاره، برخاف 
پیش بینی های کارشناسان برای رونق بازار مسکن 
در نیمه دوم سال، این بازار شاهد تجربه دوباره رکود 
بود که در حال حاضر هم سایه سنگین آن بر بازار 
مسکن کاما محسوس است. اندک معامات این 
بازار هم این موضوع را تایید می کند؛ معاماتی که 
برای گرم کردن بازار بنا بر ادعای برخی مش��اوران 
اماک از س��وی خود بنگاه داران انجام می ش��ود و 
به نوعی این واحدهای ب��ه اصطاح جوش دهنده 
معامات و تسهیلگر خودش��ان وارد عرصه دالی 
ش��ده اند! برخی مش��اوران ام��اک در گفت وگو با 
مهر اذعان داشتند بیش از 4-3 ماه است که هیچ 
معامله ای نداشته اند و بازار در رکود کامل است. آنها 
علت این رکود حاکم بر بازار مس��کن را عدم وجود 
نقدینگی و همچنین ترس از دست دادن سرمایه با 
سرمایه گذاری روی ملک و اماک عنوان می کنند و 
عدم ثبات اقتصادی و تمایل اغلب مردم به سمت 
سرمایه گذاری در بازارهای موازی همچون بورس را 
از دیگر دایل رکود بازار مس��کن می دانند. برخی 
از این مش��اوران اماک مدعی اند معدود معاماتی 

را هم که در بازار مس��کن کرمانشاه می شود خود 
بنگاه داران انجام می دهند که در کار ساخت وس��از 

هم هستند!
قیمت  مسکن در کانشهر کرمانشاه ■

فروش واحدهای آپارتمانی در منطقه ۲۲ بهمن 
متری 4 ت��ا ۸ میلیون و ویایی ۹ میلیون تومان 
اس��ت و اجاره ۱۰۰ ت��ا ۱۲۰ میلیون تومان رهن 
کام��ل یا ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان پیش و ۱/۲ 
میلیون تومان اجاره بهای ماهانه است. طی بازدید 
از ۶ بنگاه معامات ملکی در منطقه ۲۲ بهمن تمام 
آنان اذعان داشتند به صورت میانگین حدود 3 ماه 
است هیچ گونه معامله و قراردادی نداشته اند و بازار 
خرید و فروش کاما راکد شده است، همچنین در 

این منطقه بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت 
رخ داده اس��ت. در منطقه کسری و فردوسی هم 
ف��روش آپارتمان متری 3 ت��ا ۵/۵ میلیون تومان 
و ویای��ی مت��ری ۸ میلیون توم��ان و همچنین 
رهن کامل بی��ن ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان و رهن 
و اج��اره ۵۰ میلیون تومان پی��ش و ماهی 4۰۰ 
هزار تومان اجاره بها یا 4۰ میلیون تومان پیش با 
ماهی ۸۰۰ هزار تومان اجاره بهاست که قیمت ها 
۵۰ تا ۶۰ درصد نس��بت به سال گذشته افزایش 
یافته اس��ت. در الهیه هم با افزایش ۷۰ درصدی 
قیمت ها، فروش مت��ری 3/۵ تا ۵ میلیون تومان، 
رهن کامل 4۰ تا ۷۰ میلیون تومان، رهن و اجاره 
با 3۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۵۰۰ هزار تومان 

اجاره بهاست. در شریعتی  هم قیمت فروش ۲/۵ تا 
3/۵ میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته 
۶۰ درصد افزایش داشته و رهن کامل بین 3۰ تا 
4۰ میلیون است. در محله رشیدی واحدها اغلب 
ویایی بوده که با ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان پیش و 
۲۰۰ تا 4۰۰ هزار تومان ماهانه اجاره داده می شود 
که4۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت 
نش��ان می دهد. پردیس و صدرا هم با افزایش ۵۰ 
درص��دی روبه رو بوده اند و ف��روش  متری 3 تا 4 
میلیون تومان، رهن کامل بین 3۰ تا 4۰ میلیون 
تومان اس��ت. در فرهنگیان ف��از یک هم قیمت 
ف��روش 3/۵ ت��ا 4/۵ میلیون تومان ب��وده و رهن 
کامل ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اس��ت که نس��بت 
به س��ال گذش��ته ۵۰ درصد افزایش یافته است. 
یکی از شهروندان می گفت چند وقتی است دنبال 
یک آپارتمان ۶۰ متری اس��ت اما با این وضعیت 
قیمت ها حتی نتوانسته برای رهن و اجاره واحدی 
پیدا کند. یکی دیگر از شهروندان که از بنگاه گردی 
خس��ته ش��ده به این وضعیت انتقاد می کند که 
قیمت ها هیچ مبنای کارشناسی ندارد و واحدهای 
مشابه در یک مجتمع آپارتمانی با آپشن های کاما 
یکسان متری حدود یک میلیون تومان تفاوت دارد 
که این موضوع نشان می دهد هیچ نظارتی بر این 
بازار نیست. این شهروند از دخالت مشاوران اماک 
در قیمت گذاری هم انتقاد دارد و مثال می زند که 
در حضور خودش مشتری آمده و پیشنهاد متری 
3 میلیون تومان برای خان��ه اش به بنگاه دار داده 
است که با درخواست وی متری 4میلیون تومان 

قیمت گذاری کرده است!

دريافت تسهيات ارزان قيمت با 
طرح »کوشان« بانک اقتصادنوين

بانک اقتصادنوین با هدف افزایش قدرت خرید 
و حفظ س��رمایه و پس انداز مش��تریان و کمک 
ب��ه رونق و ش��کوفایي چرخه اقتصادي کش��ور، 
طرح »کوش��ان« را معرفي کرد. طرح تسهیاتي 
»کوشان« فرصتي را براي سپرده گذاران حقیقي 
و حقوق��ي این بانک فراهم کرده تا بتوانند ضمن 
دریافت سود س��پرده، تا ۸۰ درصد مبلغ سپرده 
خود، ب��دون نیاز به ضام��ن و در کمترین زمان 
ممکن تسهیات ارزان قیمت دریافت کنند. نرخ 
سود یا کارمزد تسهیات در طرح »کوشان« متغیر 
بوده و به نسبت نرخ سود سپرده دریافتي توسط 
مش��تري بابت سپرده تودیع ش��ده و دوره زماني 
بازپرداخت تسهیات بین 4 تا ۱۸ درصد تعیین 
شده است. خرید محل کار، خرید خودرو، تأمین 
سرمایه در گردش، بهسازي و تجهیز ملک )محل 
کار/ مسکوني(، خرید کاا، ابزار کار و لوازم یدکي 
و خرید کااهاي مصرفي بادوام از جمله مواردي 
است که مشتریان ارجمند مي توانند براي انجام 
آن از تسهیات طرح »کوشان« بانک اقتصادنوین 

با شرایط بازپرداخت انتخابي بهره مند شوند.

500 شفا يافته، ميهمان مرکز جامع 
کنترل سرطان ايران 

۵۰۰ نفر از شفایافتگان بیماری سرطان میهمان 
ویژه همایش پیشگیری از سرطان به میزبانی مرکز 
جامع کنترل س��رطان ایران ICCC در منطقه 
۲۲ تهران خواهند بود. علی انصاری، رئیس هیات 
مدیره بنیاد خیریه و نیکوکاری تات، ۱۷ دی ماه با 
اعام این مطلب، در جمع مدیران و اعضای ستاد 
برگزاری »همایش مردمی پیش��گیری و کنترل 
سرطان« گفت: بنده با پیش��نهاد آقای پروفسور 
محمداس��ماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات 
سرطان ایران که مدیر مرکز جامع کنترل سرطان 
ایران در منطقه ۲۲ هستند، در لحظه اول موافقت 
ک��ردم و معتقدم کمک به پیش��گیری از بیماری 
سرطان که افسارگسیخته پرتعداد می شود، نجات 
جان انسان هاس��ت و با هیچ معیار م��ادی، قابل 
سنجش نیست. وی افزود: گسترش سرطان های 
مختلف، بر نگرانی ه��ا می افزاید و وظیفه همگان 
بویژه نیکوکاران است که در حد امکان، به عرصه 
آگاه سازی مردم، کاهش رشد این بیماری و کمک 

به درمان بیماران وارد شوند. 

آذربایجان شرقیبانک

 هشدار نسبت به يخ زدگی 
کنتورهای آب مشترکان 

 نگهداری بهینه از کنتورهای آب و لوله های 
روباز برای پیشگیری از یخ زدگی در فصل زمستان 
و انجام اقدامات پیش��گیرانه ب��رای جلوگیری از 
آس��یب های احتمالی به این تاسیسات در فصل 
زمستان توسط مش��ترکان ضروری است. واحد 
روابط عموم��ی و آموزش همگانی ش��رکت آب 
و فاض��اب اس��تان آذربایجان ش��رقی با صدور 
اطاعیه ای اعام کرد: با توجه به آغاز فصل سرما 
و برودت هوا، احتم��ال ترکیدگی لوله های روباز 
و کنتوره��ای آب وج��ود دارد، لذا از مش��ترکان 
درخواست می ش��ود با اس��تفاده از پوشش های 
مناسب از جمله پشم شیش��ه، موکت، گونی و... 
برای عایق بن��دی کنتورها و لوله ه��ای روباز آب 
اقدام ک��رده و در صورت بروز یخ زدگی از ریختن 
آب جوش روی کنتور آب و روش��ن کردن آتش 
در حوضچه کنتور جدا خودداری کنند. در ادامه 
اطاعیه منتشره آمده است: برای خدمات رسانی 
مناس��ب به ش��هروندان بویژه در فصل زمستان 
ش��رکت آب و فاضاب استان نسبت به برقراری 
شیفت های کاری در همه مناطق اقدام کرده است. 

برگزاری مانور مديريت بحران با 
محوريت گرفتگی خطوط فاضاب 

به منظور س��نجش می��زان آمادگ��ي واحد 
بهره برداری فاضاب امور آبفای شهر اراک در مواقع 
گرفتگی خطوط انتقال و ش��بکه های جمع آوری 
فاضاب، مانور مدیریت بحران با محوریت گرفتگی 
خط اصل��ی انتقال فاضاب توس��ط ام��ور آب و 
فاضاب شهرستان برگزار شد. سعید سرآبادانی، 
مدیر امور آب و فاضاب شهرستان اراک در ابتدای 
این مانور که با حضور بختیار فرماندار شهرستان 
اراک، غیاث��ی مدیرکل دفت��ر پدافند غیرعامل و 
مدیری��ت بحران اس��تانداری، خلیلی مدیر عامل 
ش��رکت آب و فاضاب اس��تان مرکزی و جمعی 
از مدیران دستگاه های اجرایی و نهادهای انقابی 
برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اجرای 
طرح فاضاب در شهر اراک، از مدیر عامل شرکت 
آب و فاضاب اس��تان مرکزی برای پیگیری ها و 
حمایت ها از اجرای این طرح بزرگ در شهر اراک 
قدردانی و تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر ۹۵ 
درصد از جمعیت شهر اراک تحت پوشش خدمات 

دفع فاضاب شهری قرار دارند.

مرکزی

امضای تفاهمنامه بین بانک ملت و دانشگاه تهران تفاهمنامه همکاری میان بانک ملت و صندوق 
پژوهش و فناوری دانش��گاه تهران با هدف افزایش 
تعامات فی مابین به امضا رسید. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک ملت، بر اس��اس این تفاهمنامه که 
به امض��ای محمد بیگدلی مدیرعام��ل این بانک، 
محمدمهدی فریدوند مدیرعامل صندوق پژوهش 
و فناوری دانش��گاه تهران و عباس زارعی هنزکی 
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و رئیس 
هیات مدیره صندوق با حضور نیلی رئیس دانشگاه 
تهران رسید، سطح همکاری های متقابل و مراودات 
بانکی از طریق تمرکز حس��اب های صندوق و ارائه 

خدمات بانکی و صدور ضمانت نامه توسط صندوق 
به منظور تضمین تعهدات ش��رکت های فعال در 
ح��وزه دانش بنیان و فن��اور، در چارچوب ضوابط و 

مقررات جاری ارتقا خواهد یافت. 
محم��د بیگدل��ی، مدیرعامل بان��ک ملت در 
مراسم امضا و تبادل این تفاهمنامه اظهار داشت: 
بسیار خرسندم بانک ملت خدمات اصلی را برای 
دانش��گاه تهران که یکی از بهترین و معروف ترین 

دانش��گاه های ایران و دنیاست ارائه می دهد و این 
افتخار بزرگی اس��ت که نصیب بانک ملت ش��ده 
اس��ت. وی با بی��ان این نکته که بان��ک ملت در 
اکثر ش��اخص ها خصوصاً در حوزه IT و خدمات 
الکترونیکی در بین بانک های کش��ور س��رآمد و 
پیش��رو اس��ت، افزود: در بحث تولی��د ثروت اگر 
دانش��گاه تهران، پارک علم و فناوری و بانک ملت 
به عن��وان تامین کنن��ده مالی در کن��ار هم قرار 

بگیرند منافع بس��یاری حاصل می شود که بهره 
آن نصیب کش��ور و مردم ایران می ش��ود. رئیس 
دانش��گاه تهران نیز با بیان این نکته که وس��عت 
پروژه ها و طرح های توس��عه ای حوزه پارک علم و 
فناوری منجر به تغییر تهران خواهد شد، افزود: این 
فعالیت ها پایه گذار شرکت های زایشی آینده کشور 
خواهد بود و زنجیره دانش و ثروت را بخوبی به هم 
وصل می کند. در ادامه این بازدیدها دکتر بیگدلی 
و هیات همراه از شرکت راهکار سرزمین هوشمند 
که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر 

است، بازدید کردند.

قیمت واحدهای مسکونی هیچ مبنای کارشناسی ندارد

سايه سنگين رکود بر بازار مسکن کرمانشاه

تهران

ادامه از صفحه اول
ولی خب پرداختیم و نقدا 
هم در حال پرداختنی��م! خبر خوب برای آن خواهر 
س��لفی بگیر اما اینکه دولت پر از تدبیر و امید ما، به 
جه��ت راهبری اقدام��ات داخل��ی و خارجی برجام، 
قری��ب 3/۵ میلیارد تومان بودجه برای س��ال ۹۸ در 
نظر گرفته اس��ت. خبر بهتر اینکه بودجه نگهداری و 
بهسازی تاسیس��ات هسته ای کشور عزیز ما در سال 
۹۸، تنه��ا ۲ میلیارد تومان خواه��د بود و خبر عالی 
برای آن وارث خلف جک استراو آنکه دوستان شما در 
دولت ما، برای مطالعات راهبردی صنعت هسته ای در 
سال ۹۸ تنها یک میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان بودجه 
لحاظ کرده اند! خواهر ارجمندم! ورای مسائل سیاسی، 
امیدوارم در س��رمای س��وزان این روزهای زمستان، 
مانند مردم یمن بی س��رپناه نبوده و سامتی وجود 
شریف تان به یمن دعای این مردم گرسنه برقرار باشد. 
توصیه حقیر البته این اس��ت که عاوه بر همراه 
داشتن حرز حضرت داوود)ع(، در این روزهای کوتاه 
زمس��تان، فرصت روزه نذری ب��رای نجات آن ملت 
مظلوم را از دست نداده، یا حداقل مثل آقای ظریف 
ما، از این اقدام حمایت رسانه ای کنید. این اقدام برای 
ترمیم وجهه داخلی و خارجی شما بسیار خوب است، 
هر چند مانند ایشان در بازگرداندن کشتی نجات از 
ساحل بندر الحدیده نقشی کلیدی ایفا کرده باشید! 

ام��ا بعد؛ من نمی دانم ش��ما چقدر به س��وابق 
مذاکرات هس��ته ای ای��ران و غرب تس��لط دارید، 

مرقومه ش��ریف آن بانو در وباگ شخصی اش اما 
عجی��ب ما را ی��اد خاطرات آقای جک اس��تراو از 
مذاک��ره اش با هیات ایرانی در دهه ۸۰ شمس��ی 
می اندازد. مردک انگلیس��ی زمانی در مصاحبه با 
بی بی سی اینگونه برای مان تعریف کرده بود: »پس 
از انج��ام مذاکرات و امضای توافق پاریس، که طی 
آن ایران پذیرفت همه فعالیت های غنی س��ازی را 
تعلیق کند، در بازگشت به انگلستان، برای گذراندن 
تعطیات آخر هفته با قطار عازم شهر محل زندگی 

خود بودم که بیِن راه تلفن همراهم زنگ زد«.
اس��تراو چنین ادامه می دهد: »آن س��وی خط 
دکتر کمال خرازی، وزیر خارجه ایران بود. او گفت: 
ما می خواهیم ۲۰ س��انتریفیوژ را برای تحقیقات 
علمی فعال نگه داریم. من دیدم در حضور همراهانم 
در قطار نمی توانم در خصوص یک پرونده حساس 
بین المللی مذاکره کنم، لذا به مستراح قطار رفتم. 
آنجا به خرازی گفتم: شما توافقنامه را امضا کرده اید 
و دیگر نمی شود زیرش بزنید. اما او باز اصرار کرد. 
م��ن گفتم: بای��د در این باره ب��ا دیگران صحبت 
کن��م... در همان حال کس��ی هم به در مس��تراح 
می زد و ظاهراً عجله داش��ت ت��ا از آن برای کاری 
غیر از مذاکره  اتمی اس��تفاده کند!« وی در نهایت 
بر این نکته تاکید می کند که در همان مس��تراح 
به درخواس��ت ایران پاسخ منفی داده است! من به 
جهت آنکه شما بانوی ظاهرا محترمی هستید و بنا 
بر آنچه ادب حکم می کند، نمی توانم حرف دلم را 

پیرامون جک در اینجا بنویسم. جسارتا اما نوع رفتار 
کنونی شما و اروپا با ملت ما و دولتی که ۶ سال به 
ما فحش داده، کپی نعل به نعل لجن خواری همان 

موجود پلید در دهه ۸۰ است. 
از من نپرسید که چرا با آنکه شما را می شناختیم، 
دوب��اره در چاه افتادیم و حتی نه به ش��ما، که به 
دوستان جانی آمریکایی تان هم اعتماد کردیم. این 
را طبعا باید از آقای روحانی و ظریف بپرس��ید که 
مسؤولیت اصلی مذاکرات هر دو مقطع را برعهده 
داش��ته اند یا حداقل از مهره های رس��انه ای تان در 
اردوگاه غرب پرس��تان ایرانی! راس��تی، رئیس کل 
بانک مرک��زی ما جناب آقای همتی عزیزمان هم 
اخیرا س��خن دقیقی درب��اره فعالیت های وباگی 
شما گفته اند. ایشان تاکید کرده اند: »به کانال اروپا 
خیلی امیدی نیس��ت ولی باید از آنها مطالبه کرد 
و طلبکار بود!« طلبکاری ما از آن خواهر دلس��وز و 
مودب اما در همین خاصه نمی ش��ود. ما، آفریقا، 
آمریکای اتین، آس��یا و خاصه، تمام بشریت، به 
اندازه چند قرن غارت و کش��تار از شما و دوستان 
منحوس آمریکایی تان طلبکاریم. راس��تش را اما 
اگر بخواهی خواهر ج��ان! حاضریم همه را واگذار 
کنیم و در عوض تنها امید آقای روحانی و ظریف 
به عنایات شما قطع شود. فحش هم به ما بدهند، 
حرفی نیست! دیگر اینکه شما هم یاد بگیر و توقعت 
را از این دنیای فانی کم کن خواهر خوبم و اینقدر 

دنبال استحمار و استعمار ما نباش!  

وطنز

فدریکا؛ خواهر خوبم، سام!

www.vatanemrooz.ir
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ادبیات

انصراف ۲ فیلم کوتاه دیگر 
از سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر

بعد از فیلم کوتاه »تشریح« 
2 فیل��م کوتاه دیگ��ر هم از 
سی وهفتمین جشنواره فیلم 
فجر انصراف دادند. به گزارش 
باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
فیلم های کوتاه »تو هنوز اینجایی« به کارگردانی 
کتایون پرم��ر و محمد روح بخ��ش و »S« به 
کارگردانی حامد اصانی با انتش��ار بیانیه ای از 
حضور در س��ی وهفتمین جشنواره فیلم فجر 
انصراف دادند. در بخشی از متن این بیانیه آمده 
است: »اینجانب حامد اصانی کارگردان و بهنام 
س��نایی تهیه کننده فیلم کوتاه »S« و کتایون 
پرمر و محمد روح بخش کارگردانان فیلم کوتاه 
»تو هنوز اینجایی« به رغم فرصتی که در اختیار 
ما گذاشته شده برای حضور در بخش مسابقه 
فیلم کوتاه فجر، صرفا به دایل فنی و ش��رایط 
زمانی ام��کان کوتاه کردن فیلم ه��ای خود را 
نداشتیم. از این رو انصراف خود را برای حضور 
در این جشنواره اعام می کنیم«. پیش از این 
سیاوش شهابی، کارگردان فیلم کوتاه »تشریح« 
نیز در گفت وگویی اع��ام کرده بود، زمان این 
فیلم، شرایطی را ندارد که بتوان برای حضور در 
جش��نواره فیلم فجر، ۵ دقیقه از آن را کم کرد 
و با همین اس��تدال از حض��ور در این دوره از 

جشنواره فیلم فجر انصراف داد.

رونمایی از »شهربانو«؛ راوی 
سال های دلبستگی یک مادر شهید

مراس��م رونمای��ی از کت��اب 
»ش��هربانو« نوش��ته مری��م 
قرب��ان زاده با حضور س��ردار 
س��رتیپ پاس��دار یعقوبعلی 
امام  نظ��ری فرمانده س��پاه 
رضا)ع(، سعید تشکری نویسنده برجسته کشور 
و جمع��ی از اهال��ی فرهنگ و ادب در مش��هد 
برگزار می ش��ود. به گزارش »وطن امروز«، این 
مراس��م با همکاری نشر ستاره ها، فرهنگسرای 
پایداری مشهد و انتشارات آستان قدس رضوی 
چهارش��نبه 19 دی ماه ساعت 17 در فروشگاه 
کتاب و محصوات فرهنگی انتش��ارات آستان 
قدس رض��وی واق��ع در بلوار س��جاد چهارراه 
بزرگمهر برگزار می شود. کتاب »شهربانو« توسط 
نشر ستاره ها منتشر شده و در مدت یک سال 
به چاپ چهارم رس��یده اس��ت، این اثر روایتگر 
برش هایی از 20 سال زندگی یک مادر 80 ساله 
است که از همه س��ال های زندگی اش، همین 
برش ها را غنیمت نگه داش��ته تا برای امثال ما 
بگوید. »شهربانو« جزو معدود آثار دفاع مقدس 
است که بخوبی توانسته از زاویه نگاه مادران به 
جنگ بپردازد، در این رمان احساسات مادرانه به 
زیبایی به تصویر کشیده شده است و دلبستگی 

مادر به فرزند خود را روایت می کند.

تا ۵ سال زندان 
در انتظار »کوین اسپیسی«!

پس از اتهامات اخاقی به »کوین اسپیسی«، 
ای��ن بازیگر برنده اس��کار برای نخس��تین بار در 
یک دادگاه حاضر ش��د. به گزارش ایس��نا به نقل 
از رویترز،  س��تاره س��ریال »خانه پوشالی« برای 
نخستین بار برای رس��یدگی به اتهام آزار و اذیت 
یک پس��رجوان 18 س��اله در کافه ای در جزیره 
نانتاکت آمریکا به دادگاه رفت و در صورت گناهکار 
شناخته شدن تا ۵ سال زندان در انتظار او خواهد 
بود! در جریان برگزاری این دادگاه »اسپیس��ی« 
صحبتی نکرد اما »الن جکسون« وکیل مدافع وی 
تمام اتهامات وارده را رد و قاضی دادگاه را متقاعد 
کرد تا دستور دهد که فرد شاکی تمام مستندات 
و اطاعات مبنی بر ادعای خود ش��امل اطاعات 
تلفن همراه خود را به فاصله 6 ماه پس از تاریخ 7 
جوای 2016 )زمان اعام شده برای وقوع جرم( 
در اختی��ار دادگاه قرار ده��د. وی همچنین این 
اتهامات را بر اساس اطاعات دروغ و اشتباه معرفی 
کرد. نخستین بار »آنتونی رپ« بازیگر هالیوودی 
در اکتبر 2017 »کوین اسپیسی« را به سوء رفتار 
اخاقی در سال 1986 و زمانی که او 1۴ ساله بوده 
متهم کرد که به عذرخواهی رسمی »اسپیسی« و 
متعاقب آن حذف وی از س��ریال معروف »خانه 
پوشالی« محصول کمپانی نتفلیکس و همچنین 
فیلم س��ینمایی »تمام پول دنیا« به کارگردانی 
»ریدلی اس��کات« انجامید. »اسپیسی« برنده 2 
جایزه اسکار برای فیلم های »مظنونین همیشگی« 
و »زیب��ای آمریکایی« اس��ت و تاکن��ون 10 بار 
نامزد جایزه »امی« ش��ده اس��ت. وی همچنین 
 در کارنام��ه اش جوای��ز مه��م دیگ��ری همچون 
»گلدن گل��وب«، »تونی« و »بفتا« را نیز ثبت 

کرده است.

امیریاسفندقه:
شعر مغازه نیست 

که هر چه ُمد شد بیاوریم!
امیری اس��فندقه  مرتض��ی 
گفت: ش��عر مغازه نیست که 
ام��روز رباعی ُمد ش��د برویم 
رباع��ی بیاوریم. ش��عر مانند 
آوار بر س��ر ش��اعر می ریزد. 
ش��اعر انتخاب نمی کن��د و روزی ک��ه انتخاب 
 کن��د باید ش��اعری را کنار بگ��ذارد. به گزارش 
»وطن ام��روز«، چهاردهمین برنامه تلویزیونی 
»ش��ب ش��عر« با موضوع بررس��ی قالب شعر 
قصیده با میزبانی محمود اکرامی فر و میهمانی 
بهرام پروین گنابادی و مرتضی امیری اسفندقه از 
آنتن شبکه ۴ سیما پخش شد. در بخشی از این 
برنامه امیری اسفندقه درباره افول قالب قصیده 
گفت: »شعر فرا قالب است و قالب مهم نیست. 
شعر هرگز در هیچ قالبی نمی میرد. تا هنگامی 
که اشعار شاعرانی چون بهار هست قصیده زنده 
است«. امیری اسفندقه با خواندن نمونه هایی از 
قصیده های معروف گفت: قصیده پس از انقاب 
اسامی با بازگشت ارزش ها تجدید حیات داشته 
است. امیری اسفندقه، شاعر کتاب »سیاه مست 
سایه تاک« هم که بیشتر قصیده است، در پاسخ 
به چرایی قصیده گفتن با توجه به کم مخاطب 
بودن این قالب گفت: قصیده مثل این است که 
به جای اینکه با هواپیما به چالوس سفر کنی، از 
جاده چالوس بروی و از مناظر و طول سفر لذت 
ببری، چون جهان، جهان سرعت است و نباید 
قالب قصیده را کنار گذاشت. شعر مغازه نیست 
که مثا امروز رباعی ُمد شد برویم رباعی بیاوریم. 
شعر مانند آوار بر سر شاعر می ریزد. شاعر انتخاب 
نمی کند و روزی که انتخاب کند باید شاعری را 

ببوسد و کنار بگذارد.

چرا امینی از اداره کتاب 
وزارت ارشاد رفت؟

اس��ماعیل امینی مدتی است 
سرگروه بخش شعر اداره کتاب 
یا همان »دفتر توس��عه کتاب 
و کتابخوانی ارش��اد« نیس��ت 
و حدود ی��ک ماه پیش از این 
سمت استعفا داده و پس از او ابتدا حمید هنرجو 
و سپس عبدالرحیم سعیدی راد این مسؤولیت را 
پذیرفته اند، این در حالی است که تازه استعفای 
امینی رس��انه ای شده اس��ت. به گزارش فارس، 
امینی مدتی است سرگروه بخش شعر اداره کتاب 
نیست و حدود یک ماه پیش از این سمت استعفا 
کرده اس��ت اما این اس��تعفا در حالی رس��انه ای 
می ش��ود که نه تنها یک ماه از آن گذشته، بلکه 
پس از او ابتدا حمید هنرجو و سپس عبدالرحیم 
سعیدی راد این مسؤولیت را پذیرفته اند. هرچند 
کارنامه امینی دارای س��وابق درخشانی است اما 
او مدت یک ماه اس��ت س��کان بخش شعر را در 
دست ندارد، هنرجو نیز مدتی کوتاهی مسؤولیت 
داش��ت و حاا مدتی اس��ت »س��عیدی راد« از 
چهره های شناخته شده که آثار قابل قبولی هم در 
عرصه نظم دارد به فعالیت مشغول است. امینی 
اعام کرده وقتی اولویت در این اداره سیاس��ت و 
سیاس��تمداران باشد، نه فرهنگ و ادبیات و دین 
و اخاق و زبان فارس��ی، ترجیح می دهم از ادامه 
فعالیت با آن انصراف دهم. این سخنان در حالی 
ارائه می شود که در مدت حضور او در اداره کتاب 
آثار بس��یاری مجوز گرفته یا در فرآیند دریافت 
مجوز قرار داشته اس��ت. فارغ از سخنانی که در 
مجامع رس��انه ای مطرح می شود، باید نکته ای را 
ه��م مدنظر قرار داد که اولویت در فرهنگی ترین 

وزارتخانه باید توجه به فرهنگ باشد.

اعام جزئیاتی تازه از برنامه 
تلویزیونی »اختیاریه«

برنامه تلویزیونی گفت وگومحور »اختیاریه« 
با تهیه کنندگی و اجرای سیدمرتضی فاطمی 
بزودی از یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته پخش 
خ��ود را از ش��بکه ۵ آغاز می کن��د. به گزارش 
»وطن ام��روز«، این برنامه  ش��بانه، به صورت 
زنده و ۴ ش��ب در هفته )ش��ب های یکشنبه، 
دوش��نبه، سه شنبه، چهارشنبه( در ساعت 22 
روی آنتن رسانه ملی خواهد رفت.  »اختیاریه« 
تاار گفت وگوی چالشی و صریح است و تاش 
دارد با ش��خصیت های شناخته شده فرهنگی، 
هنری، سیاسی، اجتماعی و علمی متن جامعه، 
گفت وگوهای فرامتنی انجام دهد. پیش تولید 
»اختیاریه« از 3 ماه پیش با پژوهش میهمانان 
آغاز ش��د و هم اکنون مراحل آماده سازی دکور 
را پش��ت س��ر می گذارد. پژوهش ویژگی مهم 
»اختیاریه« اس��ت و مجموعه ای متش��کل از 
روزنامه نگاران بنام س��ال های اخیر رسانه های 
کشور ترکیب تیم پژوهش آن را شکل می دهند.

مهدینقویانچراتصمیمگرفتاز»خارجازدید
1«کهدرارتباطبابحثفتنه88بودس�راغس�وژه

»نفوذ«درسریدومخارجازدیدبرود؟
ب��ه نظرم ای��ن دو موضوع در امتداد هم اس��ت، 
یعنی بعد از ماجرای فتنه 88 که دشمنان جمهوری 
اس��امی همه عزم خود را بر زمی��ن زدن نظام قرار 
دادن��د و الحم��ده ب��ه موفقیت هم نرس��یدند، با 
مدل های جدید دش��منی خودش��ان را نس��بت به 
جمهوری اسامی ادامه می دهند که در واقع همین 
بحث »نفوذ« اس��ت. البته »نفوذ«، مساله ای بشدت 
پیچیده تر است که بیشتر در حوزه جنگ نرم خود 
را نشان می دهد و حتی گاهی بدون اینکه هیچگونه 
ردپایی از خود به جا بگذارد، به مقاصد خود می رسد 
و از این نظر موضوعی بش��دت پیچیده تر و در عین  
حال سخت تر است. کلیدواژه ای که بعد از فتنه 88 
هم مطرح شد، بحث »نفوذ« بود که حضرت آقا هم 
چندی��ن بار درباره آن صحب��ت کرده اند و به نظرم 

رسید باید این مسأله برای مردم تبیین شود.
مس�ألهنفوذهمانگونهکهخودشمابهآناشاره
کردید،ابعادبس�یارگستردهایداردودرحوزههای
مختلفسیاس�ی،اقتص�ادی،اجتماعیوفرهنگی
ممکناس�تانجامشود.یکیازنقدهاییکهبهکار
ش�مامیشودایناس�تکهچونابعاداینموضوع
خیلیگستردهمیشودممکناستطرحبسیاری
ازاینموضوعاتدرقالبیکمستندچندقسمتی
بازمانهاییمحدود،بیش�ترباعثآشفتگیذهن
مخاطبانش�ود.نظرش�مادرارتباطب�ااینانتقاد

چیست؟
س��وال دقیقی پرس��یدید ولی ب��ه نظرم نتیجه 
نمایش این مستند، اینگونه نیست. اتفاقا من تصمیم 
گرفت��م در ارتباط با نفوذ کار کنم تا دیگر همکاران 
رسانه ای ما هم که تاکنون به هر دلیلی وارد این حوزه 
نشده اند، به این موضوع ورود کنند. من در اینجا اتفاقا 
می خواهم از برخی دوس��تان رس��انه ای و همکاران 
خودمان هم گایه کنم؛ برخی از این دوستان سال 
گذشته نیز نسبت به ساخت »خارج از دید 1« انتقاد 
کردند و گفتند باعث ایجاد شکاف اجتماعی می شود؛ 

صحبت هایی که باعث می شود دیگر هیچکس جرات 
نکند س��راغ س��اخت آثاری در ارتباط با فتنه برود. 
من اتفاقا امسال سراغ س��وژه »نفوذ« رفتم تا سایر 
دوستانی هم که می خواهند در ارتباط با این سوژه اثر 
تولید کنند، جسارت پیدا کنند بسازند و وارد این فضا 
ش��وند. فارغ از این نقدها، به هر حال مسأله »نفوذ« 
همان طور که ش��ما گفتید، مساله ای پیچیده است 
اما بااخره باید از ی��ک جایی کار روی این موضوع 
را ش��روع می کردی��م و به نظرم ح��اا بقیه افرادی 
ک��ه می خواهند در این حوزه کار کنند، می توانند با 
خاطر آس��وده تری وارد این عرصه ش��وند. اصا گله 
من هم از برخی دوس��تان در همین زمینه اس��ت؛ 

م��ن دغدغه ه��ای دیگری نیز 
در حوزه مستندسازی دارم اما 
وقتی  می بینم موضوعات مهمی 
همچ��ون »فتنه« ی��ا »نفوذ« 
مورد بی توجهی قرار می گیرد، 
س��عی می کنم حداقل در حد 
توان خ��ودم در این زمینه اثر 

تولید کنم.
اطاعاتیکهدرمستندارائه
میش�ودتاچهاندازهآش�کار
استوچهبخشیازآنشامل
اطاع�اتودادهه�ایپنهانی
وخ�ارجازدس�ترسعمومی

میشود؟
نگاه من در ساخت این اثر 
و هر اثر دیگری که پیش از این 
تولید کرده ام این است که عامه 
مردم با آن ارتباط برقرار کنند؛ 
هر چند بسیاری از پرونده هایی 

ک��ه ما در این مس��تند مطرح کردی��م، پرونده های 
س��نگینی بود ول��ی با کمی جس��ت وجو در فضای 
مجازی بس��یاری از این اطاعات را می توان یافت و 
در واقع بسیاری از این اطاعات و تصاویری که ما در 
مستند استفاده کردیم، تصاویر و اطاعات آشکاری 
بوده که پیش از این در فضای مجازی یا س��ایر آثار 

و رسانه ها منتشر شده است. برخی دوستان با کنایه 
به ما می گویند از »راش رانتی« استفاده کرده ایم در 
حالی که 90 درصد اطاعاتی که ما استفاده کردیم در 
فضای رسانه ای وجود داشته و در این صورت استفاده 
از گوگل و یوتیوب برای گرفتن فیلم و اطاعات همه 

جزو استفاده از رانت به حساب می آیند!
ب�اتوجهب�هاینکهموض�وع»خ�ارجازدید2«با
موضوع�اتاقتص�ادی،فرهنگ�یواجتماعیگره
خ�وردهبود،واکنشه�ایمختلفینس�بتبهاین
مس�تندصورتگرفت.برخ�یواکنشهادرفضای
مجازیدربارهاینبودکهاینمس�تندباطرحبحث
نفوذبهنوعیعلیههمهکسبوکارهاینوینازجمله
موضعگی�ری اس�تارتآپها
منفیدارد.پاس�خشمابهاین

انتقادچیست؟
ببینی��د! ما در »خ��ارج از 
دی��د1« در ارتباط ب��ا برخی 
آسیب هایی که به واسطه فتنه 
88 به کشور وارد شد، صحبت 
کردیم. مثا گفتیم عده ای در 
خیابان ه��ای تهران ب��ه اموال 
عمومی آس��یب زدن��د. آیا در 
آنج��ا همه مردم ته��ران علیه 
ما موض��ع  گرفتند که بااخره 
ما هم در آن زم��ان در تهران 
زندگی می کردیم و چون شما 
گفتید عده ای به اموال عمومی 
آسیب زدند، این شامل حال ما 
هم می ش��ود؟! خب هیچکس 
چنی��ن برداش��تی از حرف ما 
نداش��ت. طبیعتا وقتی ما در 
»خ��ارج از دید 2« هم داریم درب��اره موضوع نفوذ 
صحب��ت می کنیم و از مصادی��ق آن در حوزه های 
مختلف می گوییم، منظورمان همه افرادی که در آن 
حوزه فعالیت می کنند، نیست. من در این گفت وگو 
هم دوس��ت دارم یک بار دیگر و به صورت ش��فاف 
بگویم ما در حوزه کارآفرینی، استارت آپ ها، رسانه و 

مطبوعات هچگونه موضع منفی نداریم اما هر جا که 
نفوذ شده باشد، با اسناد و مدارک مورد بررسی قرار 
دادیم. اتفاقا ما خواستیم با ارائه سند و مدرک نشان 
دهیم بحثی که بس��یاری با عنوان »توهم توطئه« 
درباره نفوذ مطرح می کنند، اشتباه است. آن کسانی 
که نسبت به این مستند و بحث های مطرح شده در 
آن اعتراض می کنند، با سند و مدرک حرفی که ما 
در این مس��تند زدیم را رد کنند نه اینکه با گفتن 
حرف های کل��ی مصادیقی که ما در این مس��تند 
آوردی��م را رد کنند. همچنین ط��رح یک یا چند 
مصداق را به صورت طرح این موضوع به شکل عام 
نبینند، یعنی اگر مثا ما در این مستند از یک نمونه 
نفوذ در یک حوزه صحبت می کنیم، تصور نکنند این 
موضوع به همه بخش ها و مصادیق آن حوزه تعمیم 

داده شده است. 
مستندش�مادرچندقسمتنهاییخودبهطرح
بحثنفوذدربرخیرسانههایداخلیپرداختهاست.
فکرمیکنیدنحوهمواجههاینرسانههابابحثهای

مطرحشدهدرمستندشماچهخواهدبود؟
 به طور کلی همیشه استراتژی طرف مقابل در 
مواجهه با آثاری که علیه جریان نفوذ و جریان های 
مخالف جمهوری اسامی تولید شده این بوده که اگر 
آن اثر، خودش دارای ایرادهای فرمی یا اش��تباهات 
محتوایی بوده به طرح بحث های مختلف رسانه ای به 
س��رعت آن را برجسته کرده و سپس ایرادات آن را 
برای مخاطبانش مطرح کرده اما هر بار که اثر با ارائه 
دایل قاطع و اسناد محکم تولید شده، معموا سعی 
کرده اند با کم اهمیت نش��ان دادن آن مانع برجسته 
ش��دن اثر و در اصطاح ایجاد سروصدای رسانه ای 
پیرامون اثر ش��وند. پیش بینی من هم این است که 
درباره این قسمت ها هم اینگونه واکنش نشان دهند. 
البته اگر نسبت به موارد مطرح شده در این مستند 
واکنش نش��ان ندهن��د، در واقع فعالی��ت حرفه ای 
خودشان زیرس��وال می رود؛ هر چند در هر صورت 
ای��ن واکنش ها برای من اهمیتی ندارد و همیش��ه 
س��عی کرده ام با توجه به آن اعتقادی که دارم کارم 

را پیش ببرم. 

جشنوارهفجر
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محمدرض�اکردلو:قصه داش��تن 
برای یک مستند خیلی مهم است. 
اینکه داس��تان زندگی یا بریده ای از داس��تان یک 
زندگی را روایت کند به طوری که مخاطب بنشیند 
پایش و ببیند آخرش چه می ش��ود! »آقا س��عید« 
اینطور است. اگر چه داستان زندگی »آقاسعید« در 
دوران پرحادث��ه ای رقم می خورد اما اینها بر روایت 
داستان زندگی سعید آنچنان سایه نمی افکند تا از 
خود محمدسعید جعفری غافل شویم. محمدسعید 
 جعف��ری اولین فرمانده س��پاه کرمانش��اه، زندگی 
پرفراز و نشیبی دارد که مستند »آقا سعید« تاش 
کرده آن را به تصویر بکشد. زندگی آقا سعید اگر چه 
مثل خیلی دیگر از جوانان ایرانی در برهه انقاب، باا 
و پایی��ن و پویایی زیادی دارد اما آنچه او را متفاوت 
می کند، روحیه ای اس��ت که هم سن و سال هایش 
تعریف می کنند. این روحیه آنقدر شگرف است که 
ش��هید کریمی که از تهران برای فرماندهی س��پاه 

کرمانشاه حکم گرفته، با دیدن آقا 
س��عید تا یک ماه اع��ام نمی کند 
از ته��ران حکم فرمانده��ی دارد و 
به عن��وان نیروی عادی در س��پاه 
کرمانش��اه خدمت می کن��د. این 
اتفاق البته به خاطر حواشی ای است 
که برای س��عید جعف��ری به وجود 
آورده اند؛ حواش��ی ای که او را وادار 
به استعفا از سپاه می کند، حزب اه 
کرمانش��اه را تش��کیل می دهد و 

داوطلبانه به جبهه می رود. به تعبیر یکی از راویان 
حاضر در مستند، تغییر لباس برایش تغییر هدف 
نبود. مستند »آقاسعید« در فرم نیز رو به جلوتر از 

کارهای دیگری است که با مضمون 
فرماندهان و سرداران دفاع مقدس 
ساخته شده است. اگر چه استفاده 
بیشتر از آرشیو و داشتن بازسازی 
می توانست »آقاس��عید« را به یک 
تجرب��ه موفق      ت��ر تبدیل کن��د اما 
حداقل  های فرم��ی و روایی در کار 
رعایت ش��ده اس��ت. نکته دیگری 
که پیرامون این مستند وجود دارد، 
نیت س��ازنده و تاشی است که در 
جهت بازنمایی زندگی چهره  های کمتر ش��ناخته 
ش��ده انق��اب و دفاع مق��دس ص��ورت می پذیرد. 
محمدسعید جعفری اگر چه به تعبیر رهبر انقاب 

یکی از س��تاره های درخش��ان آسمان غرب کشور 
اس��ت اما برای نس��ل جدید و عم��وم مردم کمتر 
شناخته شده است. زندگی سینمایی امثال سعید 
جعفری به مراتب بیش��تر از اینها قابلیت پرداخت 
دارد، چرا که در یکی از سخت ترین و پرخطرترین 
دوره های تاریخی در این س��رزمین گذشته است. 
باز ب��ه تعبیر رهبری، آنچه امثال س��عید جعفری 
را در برهه های س��خت تاریخی س��رآمد می کند، 
»موقعیت شناسی« اس��ت که در او، منحصربه فرد 
اس��ت: »شهید سیدمحمدس��عید جعفري، شهید 
پیشرو و پیش��تاز با جمع رفقاي خودش رفتند از 
پادگان لشکر 28 سنندج دفاع کردند،  فهمیدند که 
معناي این دفاع چیست، تسلط ضدانقاب بر یک 
پادگان نظامي معنایش چیست. این زود فهمیدن،  
به وقت فهمیدن،  به هنگام عمل کردن و پاسخ به 
نیاز دادن، آن نقطه برجسته اي است که نباید مغفول 

بماند«.

نمایندگان مجلس شورای اسامی 
در نشس��ت علن��ی روز گذش��ته 
مجلس با 6۵ رأی مخالف از پاسخ های وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی قانع نش��دند. به گزارش »وطن 
امروز«، س��یدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی روز گذشته با حضور در جلسه علنی مجلس 
به سوال شهاب نادری، نماینده اورامانات درباره علت 
تضعیف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ کشور پاسخ 
داد. او در پاسخ به سوال این نماینده مجلس گفت: 
تش��کیل کارگروه صیانت از نشر با همکاری وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسامی، اتحادیه های صنفی نشر، 
نیروی انتظامی و قوه قضائیه اقدام بسیار خوبی بود 
که این دستگاه ها را کنار هم قرار داد و موجب شد در 
2 ماه اخیر شاهد کشف و ضبط بخش قابل توجهی 
از کتاب های قاچاق باشیم. حدود یک میلیون کتاب 
در فاصله 2 ماه اخیر از آبان ماه تا امروز توس��ط این 
مجموعه و به همت نیروی انتظامی کشف و ضبط 
ش��د. فرصت هایی که حوزه قاچ��اق کاا از مولف و 
ناش��ر می گیرد س��خت و تلخ است؛ س��رمایه مالی 
و معنوی اهالی کتاب و نش��ر توس��ط این حرکت 
تاراج می ش��ود. اقدام 2 ماه گذشته این کارگروه در 

ضبط و کش��ف ای��ن کتاب ها 
هش��دار ازم به کسانی بود که 
در عرصه قاچ��اق کتاب فعال 
هس��تند و تاکید بر این داشت 
که نمی توان بازار قاچاق کتاب 
را بازار امن و س��ودآور پیوسته 

ق��رار داد. صالحی همچنی��ن ابراز امی��دواری کرد 
قوه قضائی��ه فرصت ه��ا را برای قاچاق کاا و نش��ر 
حداقل کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: مولفی که 
ده ها سال زحمت می کشد و اثری را تولید می کند 
و ناش��ری که عمر خود را در نشر کتاب می گذارد، 
وقتی کتابی به تاراج می رود در واقع تاراج بس��یاری 
از اتفاقات بزرگ آنان اس��ت. مس��یری ک��ه در این 
کارگ��روه طی ش��د و در این 2 ماه ثم��رات خود را 
نشان داد، مس��یری است که می توان به آن اعتماد 
بیشتری کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در بخش 
دیگری از سخنانش از مجلس خواست در تصویب 

ایحه مالکیت فکری تس��ریع 
کند. وی اظهار داش��ت: قانون 
حمایت از مصنف��ان و مولفان 
که مربوط به س��ال ۴8 است، 
تنها قانون مرجع در این حوزه 
به شمار می رود که باید در آن 
تجدیدنظر ش��ود. اگر ایحه مالکیت فکری امسال 
به تصویب مجلس برسد به زیرساخت های فرهنگ 
و هنر کش��ور کمک می کند. بسیاری از مسائل در 
این حوزه به دلیل نقص قانون اس��ت و اگر مجلس 
به تصویب این ایحه سرعت دهد، اتفاقات خوبی در 
حفاظت از حقوق مولفان، هنرمندان و پدیدآورندگان 
می افتد. در چند ماه اخیر ش��بکه وسیعی از صدها 
بساطی و کتابفروش��ی های جزئی و کلی و ناشران 
میانی منهدم ش��د، این امر نش��ان دهنده آن است 
که ما در این مسیر جدی هستیم. ما نیازمند ایجاد 
حمایت هایی برای بهبود حوزه های فرهنگی هستیم 

تا اقتصاد نشر جلو برود، فصل فرهنگ، تربیت بدنی 
و گردش��گری در ردیف هشتم بودجه قرار دارد که 
2/۵ درصد از بودجه عمومی کل کش��ور را به خود 
اختصاص داده و برخ��ورداری وزارت فرهنگ از این 
سرفصل تنها 17/8 درصد است. با توجه به این سهم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، که به شکل محدود 
از بودجه دارد، ازم اس��ت انتظارات از حمایت های 
حوزه اقتصاد نش��ر، فرهنگ و هنر واقع بینانه باشد.  
نهایتا پس از رای گیری، نمایندگان با 96 رای موافق، 
6۵ رای مخال��ف و ۴ رای ممتن��ع از مجموع 200 
نماینده حاضر در جلسه،  پاسخ های وزیر فرهنگ و 
ارشاد را قانع کننده ندانستند. پیش از این در نشست 
علنی چهارشنبه 18 مهرماه سال جاری در جریان 
طرح 2 سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی درباره 
علت عدم نظارت بر س��امانه های ویدئو )VOD( و 
همچنی��ن نظارت ضعی��ف وزارت ارش��اد در حوزه 
بازی های رایانه ای، نمایندگان مجلس از پاسخ های 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی قانع نش��ده بودند. 
بنابراین با قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های دیروز 
وزیر ارش��اد، مجلس سومین کارت زرد را به عباس 

صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی نشان داد.

یادداشتیبرمستند»آقاسعید«ساختهمصطفیفتاحی
دربارهسعید

پاسخهایوزیرارشاددربارهدایلتضعیفحقوقانتشاراتواهلفرهنگ،نمایندگانراقانعنکرد
سومینکارتزردمجلسبرایوزیرارشاددریکسال!

یادداشت

گزارش

سینمایجهان

کتاب

تلویزیون

باسندومدرکپاسخمانرابدهند

گفتوگوی»وطنامروز«بامهدینقویان،کارگردانمستند»خارجازدید2«

با سند و مدرک حرف زدیم
احسانسالمی:مستند»خارجازدید2«یکیازآثاریاستکهپخشآندراینشبهاباواکنشهایبسیاری

درفضایرسانهایکشورروبهروشدهاست.دنبالهایبرمجموعه»خارجازدید«کهسالگذشتهدرارتباطباحوادثو
اتفاقاتپیشآمدهدرجریانفتنه88ساختهشدوامسالدرسریدومخودبهبررسیایننکتهپرداختهکهدشمنان
جمهوریاسامیایرانچگونهپسازناامیدیازفتنه88باابزار»نفوذ«بهدنبالآسیبرساندنبهنظاموملتایران
هستند.اظهارنظرهایمختلفدربارهاینمستندوبرخیموضوعاتمطرحشدهپیرامونآنبهانهایشدتابامهدی
نقویان،کارگردانشناختهشدهاینمستندبهگفتوگوبنشینیم.نقویانکهپیشازاینآثارمهمیهمچون»رمزوراز
ملکه«،»برادران«و»دربرابرطوفان«راتولیدکردهاست،دراینگفتوگونکاتجالبیرادرارتباطباابعادمسألهنفوذ

وسختیهایساختمستندیدراینزمینهمطرحکردهکهدرادامهمیخوانید.
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اطاع�اتوتصاوی�ریک�هم�ادر
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ایندرفضایمجازییاس�ایرآثارو

رسانههامنتشرشدهاست
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کیوسک
مارکا

قماری برای آینده در برنابئو
موندودپورتیوو
بحران سفید

اسپورت
تودیبو بزودی امضا می کند

گاتزتا
اینتر، برو برای طا

مصر میزبان جام ملت های
فوتبال آفریقا شد

کش��ور مصر رس��ما به عن��وان میزب��ان جام 
ملت ه��ای آفریقا در س��ال 2019 انتخاب ش��د. 
فدراسیون فوتبال مصر در توئیتر خود اعام کرد 
میزبانی جام ملت های آفریقا در سال 2019 به این 
کشور رس��یده است. آفریقای جنوبی رقیب مصر 
ب��رای گرفتن میزبانی بود. در انتخاباتی که برگزار 
ش��د، مصر موفق ش��د 1۶ رای به دست بیاورد و 
آفریقای جنوبی صاحب یک رای شد. پیش از این 
قرار بود کامرون میزبان جام ملت های آفریقا باشد 
ک��ه به دلیل عدم آمادگی این کش��ور، میزبانی از 

کامرون گرفته شد.

جدایی نیومایر و گرو
  ۵ میلیارد آب خورد

ب��رای دومین ب��ار در این فص��ل از رقابت ها، 
مشخص شد استقال درگیر مشکات مالی است.

پیکان انتقادات به سمت اسپانسر مشترک 2 باشگاه 
استقال و پرسپولیس رفت و گفته شد این اسپانسر 
در پرداخت مبلغ به استقال و پرسپولیس تفاوت 
قائل می ش��ود. در همین راستا، اکبر ملکی، عضو 
پیشین هیات مدیره باشگاه استقال که در جریان 
امضای قرارداد اسپانس��ری اس��ت در گفت وگو با 
ایسنا، درباره این شایعات اظهار کرد: اینکه اسپانسر 
مشترک استقال و پرسپولیس در میزان پرداختی 
به این 2 باش��گاه تفاوت می گ��ذارد، کذب محض 
 اس��ت. این اسپانسر به هر اندازه ای که قرار بوده به
2 باشگاه پرداخت کند، پرداخت کرده است. حتی 
آنها بیش��تر از مبلغی که مقرر بوده به اس��تقال 
پرداخت��ی داش��تند. او افزود: امس��ال قرار اس��ت 
استقال ۵0 میلیارد از اسپانسر دریافت کند که این 
۵0 میلیارد در ۶ قسط به باشگاه پرداخت می شود. 
اسپانسر قرار است در سال 9۷ در ماه های شهریور، 
آذر و اس��فند و در سال 9۸ در ماه  های اردیبهشت، 
تیر و اگر اشتباه نکنم مرداد، به استقال پرداختی 
داشته باش��د. ملکی در پاسخ به این سوال که اگر 
اسپانسر بموقع پول پرداخت می کند، چرا بازیکنان 
در دوره حضور او به پرداختی کم باش��گاه معترض 
بودند، توضیح داد: این طور نیست. بازیکنان 2 روز 
زودتر یا 2 روز دیرتر پول ش��ان را دریافت می کنند 
و مشکلی نیس��ت. قرارداد اسپانسر، پارسال بسته 
ش��د و به قراردادش هم عمل کرده اس��ت. امسال 
هم اسپانس��ر تعهد ۵0 میلیاردی داده که تاکنون 
بیشتر از چیزی که تاکنون باید پرداخت می کرد، 
پرداخت کرده اس��ت. او همچنین در پاسخ به این 
س��وال که آیا بهتر نبود سررسیدهای پرداخت در 
تاریخ هایی تنظیم می شد که باشگاه نیاز بیشتری 
به پول دارد، اظهار کرد: برای باشگاه فرقی نمی کند 
در چ��ه تاریخ��ی دریافت کن��د. باید در باش��گاه 
مدیریت مالی وجود داشته باشد و فرقی نمی کند 
اس��تقال برج 9 پول بگیرد یا ب��رج 10. از طرف 
دیگ��ر جدایی نیومایر و گرو ۵ میلیارد تومان برای 
اس��تقال آب خورد. آنها مجانی از اس��تقال جدا 
نشدند. یکی از دایلی که اان استقال در برگزاری 
اردو دچار مش��کل ش��ده همین موضوع اس��ت.

کروز: مغرور نمی شویم
مربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: خوشحالیم 
بع��د از بازی ب��ا یمن بازیکن مص��دوم نداریم. به 
گزارش مهر، اوس��یانو کروز در حاشیه تمرین روز 
گذشته )سه شنبه( تیم ملی فوتبال ایران در جمع 
خبرنگاران با اشاره به برد ایران مقابل یمن گفت: 
خوش��حالیم بعد از ب��ازی مصدوم نداری��م. برای 
همین 2 گروه بازیکن داریم. یکسری از بازیکنان 
که در ترکیب اصلی بودند ریکاوری و یکسری هم 
تمرینات آماده سازی را پیگیری می کنند. برد مقابل 
یمن با ۵ گل نتیجه خوبی اس��ت ولی تمرکزمان 
روی بازی با ویتنام است. وی درباره احتمال مغرور 
شدن بازیکنان تیم ملی بعد از این برد، تصریح کرد: 
خیر، اینطور نمی شود. از بازیکنان شناخت کامل 
داریم. آنها این تفکرات را ندارند. بازی بعدی با ویتنام 
سخت است. ویتنام تیم خوبی است و بازی هایش 
را دیده ایم. با تمرکز به راه مان ادامه می دهیم. مربی 
تیم ملی فوتبال درباره توجه رس��انه های جهان به 
تیم ملی و ش��انس قهرمانی در جام ملت ها، یادآور 
ش��د: در حال حاضر خیلی زود است که راجع به 
قهرمانی صحبت کنیم. نمی توانید یک خانه را از 
سقف بس��ازید. باید س��تون ها و فونداسیون ها را 
بگذارید که این س��تون ها و فونداسیون بازی های 
مرحله گروهی است. ما به بازی های پیش رو فکر و 
تاش می کنیم خانه محکمی برای مردم ایران بنا 
کنیم. کروز درباره استرس بعضی بازیکنان و عدم 
دقت در پاس های آخر، گفت: سوال شما را با لبخند 
پاس��خ می دهم. تصور کنید وقتی ۵ بر صفر برنده 
هستید اگر دقیق تر بودید چه اتفاقی می افتاد. البته 
می دانیم ضعف هایی هم داریم. داریم روی نقاطی 
که باید پیشرفت داشته باشیم، کار می کنیم. وی 
درباره گلزنی از روی ضربات ایستگاهی اظهار کرد: 
مثل تمام تیم های ملی دیگر، ضربات ایستگاهی 
برای ما مهم اس��ت و روی آن کار کرده ایم. مربی 
تیم ملی همچنین درباره اینک��ه دروازه بان و خط 
دفاعی ایران مقابل یم��ن محک جدی نخوردند، 
گفت: برای تمام ش��رایط آماده ای��م. می دانیم نوع 
بازی ها با جام جهانی فرق دارد ولی برای هر دو خط 

دفاع و دروازه هم آماده هستیم. 

سرنوشت لیگ برتر
و بحران خط دفاعی لیورپول

آدام بیت: حتی »ویرجیل فان دایک« هم نیاز 
به زوجی در خط دفاعی دارد. مصدومیت »دژان 
لوورن« در بازی دیشب لیورپول مقابل ولوز که 
به حذف این تیم از اف ای کاپ منجر شد اما فان 
دایک را برای حداقل 2 بازی آینده در لیگ برتر 
تنها خواهد گذاشت. با توجه به مصدومیت جو 
گوم��ز و جوئل ماتیپ، یورگن کلوپ باید راهی 

برای گذر از این بحران جدی پیدا کند.
وقت��ی در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی 
از کلوپ پرس��یده ش��د آیا مصدومیت لوورن 
س��ردردی برایش ایجاد می کند؟ او پاسخ داد: 
»معلومه! نظر خودت چیه؟« جواب اندکی تند 
کلوپ ش��اید به این خاطر ب��ود که او نه تنها از 
مصدومیت لوورن کافه بود، بلکه دس��تش را 
برای استراحت دادن به مدافع کرواتش هم قبل 
از این بازی بسته می دید. لوورن تنها بازیکنی 
بود که در تمام ۶ بازی اخیر لیورپول در ترکیب 
اصلی به زمین رف��ت: »دژان نباید امروز بازی 

می کرد و باید روی نیمکت می نشست«.
لیورپول هفته آینده در لیگ مقابل برایتون 
قرار می گیرد و هفته بعدش به جدال کریستال 
پااس می رود. این دو بازی ای است که در آنها 
کلوپ فقط فان دایک را به عنوان مدافع میانی 
تخصصی خواهد داشت. امید کلوپ به این است 
که حداقل برای بازی مقابل لستر یکی از میان 
گومز، ماتیپ و ل��وورن از مصدومیت برگردد. 
تا آن روز اما مربی آلمانی قرمزپوش��ان آنفیلد 
باید راهی برای چیدن تیمش مقابل برایتون و 
پااس و کسب ۶ امتیاز از این دو بازی پیدا کند.
در ب��ازی مقابل ولوز، فابینیو زوج لوورن در 
مرکز خ��ط دفاعی بود و بع��د از اینکه لوورن 
بیرون رفت »کی جانا هوور« 1۶ س��اله جایش 
را در زمین گرفت. این پدیده جدید لیورپول با 
اینکه نشانه های مثبت زیادی در بازی اش دیده 
شد، مشخصا هنوز راه زیادی برای بدل شدن به 
مدافعی قابل اطمینان دارد. فابینیو هم با اینکه 
با همان اعتماد به نفس همیشگی بازی می کرد، 

روی گل »رائول خیمنز« مقصر بود.
منطقی است فکر کنیم کلوپ برای 2 بازی 
آین��ده از زوج فان دایک و فابینیو در قلب خط 
دفاعی اش اس��تفاده کند. این دو بازیکن قطعا 
بازی س��ازترین زوج خط میانی لی��گ برتر را 
تش��کیل خواهند داد اما مشکل اینجاست که 
فابینیو عادت دارد با پوششی پشت سرش بازی 
کند و برای تطبیق با پست جدیدش باید کمتر 
دست به ریسک بزند. مشکل بعدی هم ضربه ای 
است که به خط میانی لیورپول به خاطر عقب 
رفت��ن فابینی��و می خورد. در شکس��ت مقابل 
منچسترسیتی جای خالی فابینیو در این خط 

کاما احساس می شد.
گذر از بحران های مصدومیت معموا بخشی 
از راه قهرمانی در لیگ برتر بوده اس��ت. سیتی 
در ابت��دای فصل با این مش��کل روب��ه رو بود، 
وقتی بهترین بازیکن فصل گذشته شان، کوین 
دبروینه و بهترین گلزن یک دهه اخیرش��ان، 
سرخیو آگوئرو را در اختیار نداشتند. حاا نوبت 
به لیورپول رسیده که از این چالش عبور کند. 
رد شدن از این بحران می تواند شانس لیورپول 
برای شکس��تن طلسم 3 دهه ای را بیشتر کند 
اما اگر شاگردان کلوپ مقابل برایتون و پااس 
امتیاز از دست بدهند، سرنوشت لیگ برتر دچار 

تغییر و تحواتی خواهد شد.

بازگشت عراقی ها و کسب ۳ امتیاز
تیم ملی فوتبال عراق برابر ویتنام کامبک کرد 
و با نتیجه 3 بر 2 این تیم را شکس��ت داد. دیروز 
2 تیم هم گروه ایران در جام ملت های آسیا یعنی 
ویتنام و عراق براب��ر هم به میدان رفتند که این 
دیدار با برتری 3 بر 2 عراقی ها به پایان رسید. در 
این بازی 2 تیم فوتبال جس��ورانه ای را به نمایش 
گذاش��تند. ابتدا در دقیقه 2۴ مسابقه در شلوغی 
دروازه، علی فائز به اشتباه دروازه خودی را باز کرد 
تا ویتنام با یک گل از حریف خود پیش بیفتد. با این 
حال عراقی ها جلو کشیدند و در دقیقه 3۵ مسابقه 
مهند علی توانست به زیبایی با عبور از 2 بازیکن، 
دروازه ویتنام را باز کند. بعد از این گل، بازیکنان 
 ویتن��ام صاحب یک��ی، دو موقعیت نصفه و نیمه

شدند ولی نتوانستند از این فرصت ها استفاده کنند 
اما در نهایت نگوین کونگ در دقیقه ۴2 موفق شد 
روی ریباند، دروازه عراق را برای بار دوم باز کند تا 
نیمه نخست با برتری 2 بر یک ویتنامی ها به پایان 
برسد. در نیمه دوم عراقی ها که بشار رسن و طارق 
همام را به عنوان بازیکن تعویضی در زمین بازی 
 داشتند، توانستند گل تساوی بخش را در دقیقه ۶0
به ثمر برس��انند. طارق همام بازیکن اس��تقال 
توانست در این صحنه با هوشیاری گلزنی کند. در 
دقیقه ۷2 جال دروازه بان عراق خوش درخشید 
و مانع باز شدن دروازه تیمش روی شوت مهاجم 
ویتنامی ش��د. در ادامه بازی 2 تیم کند ش��د و 
 از س��رعت بازی کاس��ته ش��د تا اینکه عراقی ها

در دقیقه ۸۷ صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند 
که علی عدنان توانست به زیبایی دروازه ویتنام را باز 
 کند. این دیدار در نهایت با برتری 3 بر 2 عراقی ها

به پایان رسید.

یادداشت اخبار

زهلره فلاح زاده: اولی��ن دی��دار ای��ران در جام 
ملت های آسیا برابر یمن انجام شد و ملی پوشان 
توانستند با نتیجه پر گل ۵ بر صفر این تیم عربی 
را از پی��ش رو بردارند. چه در مراس��م افتتاحیه 
و چ��ه در دیدارهایی که تا به حال انجام ش��ده، 
اس��تقبال چندان��ی از مس��ابقات نش��ده و این 
می توان��د به خودی خود ی��ک نکته منفی برای 
میزبان رقابت ها باش��د. در بازی ایران و یمن هم 
تعداد هواداران به قدری کم بود که موج مکزیکی 

ایرانی ها کامل اجرا نشد!
تی��م ک��ی روش را ب��ا دف��اع مس��تحکمش 
می شناس��ند؛ دفاع��ی ک��ه در جام جهانی نمره 
قبولی گرفت و کمتر کسی ایرادی به خط دفاعی 
او می گی��رد اما در دیدار با یمن داس��تان کمی 
متفاوت ش��د. دفاع ایران در دقایق ابتدایی حال 
مس��اعدی نداش��ت و اگر یمنی ها گل��زن بودند 
براحتی می توانستند با اش��تباهات فاحش خط 
دفاع ما به گل هم برسند؛ اشتباهاتی که می تواند 
در براب��ر تیم ه��ای بعدی جام برای م��ا زیان آور 

باش��د! به خصوص تیم هایی ک��ه برعکس یمن، 
برای گلزنی طرح و برنامه دارند و مهاجمان آنها 

چارچوب شناس تر از حریف اول ایران  هستند!
مزد فوتبال هجومی ■

زمانی که اس��ترالیا، مدافع عن��وان قهرمانی 
در دیدار اول خ��ود از تیم نه چندان مطرح اردن 
شکس��ت خورد یا کره  که به سختی و با یک گل 
توانست فیلیپین را از پیش رو بردارد، همه نگاه ها 
خیره به سمت دیدار ایران و یمن بود که ببینند 
تیم صدرنشین آسیا مقابل تیم درجه 2 یا 3 آسیا 
چه می کند؟ منتظر بودند ببینند شگفتی ای رقم 

خواهد خورد یا ایران به دردسر خواهد افتاد؟
ام��ا ایران در ی��ک دیدار یکطرفه و سراس��ر 
 هجومی با نتیجه پر گل ۵ بر صفر یمن را در هم
کوبی��د و از همی��ن ابت��دا خط و نش��انی برای 
مدعیانی که در روز اول حال چندان مس��اعدی 

نداشتند، کشید.
نکت��ه مهم این دی��دار این بود که س��بک تیم 
کی روش برخاف دیدارهای تدارکاتی و به خصوص 

در برابر فلس��طینی که به تساوی یک- یک رسیده 
ب��ود، تغییر کرده بود و از همان ابتدای بازی عطش 
گلزنی در بین بازیکنان ایران بخوبی به چشم می آمد 

تا جایی که ۵ گل وارد دروازه یمنی ها کردند.
تعویض طایی کی روش ■

همیش��ه تعویض طای��ی را اینگونه تعریف 
می کنند که بازیکنی ک��ه به عنوان یار تعویضی 
به زمین می رود نقش مؤثری را ایفا می کند، گل 
می زند یا پ��اس گل می دهد! اما در دیدار مقابل 
یمن تعوی��ض طایی کی روش، خ��روج بازیکن 
بی احتیاط تیم و ورود مدافع کهنه کار در بهترین 
زم��ان ممکن بود. مجید حس��ینی، مدافع جوان 
ای��ران در دیدار مقابل یمن اش��تباهات عجیبی 
داش��ت و با بی احتیاطی های او ممکن بود خطر 
ج��دی ای روی دروازه م��ا رخ ده��د. کارل��وس 
ک��ی روش با تعوی��ض بموق��ع او و آوردن پژمان 
منتظ��ری با تجربه، توانس��ت جلوی اش��تباهات 
دفاعی ما را بگیرد، البته مصدومیت نصفه و نیمه 
حسینی هم در این تعویض چندان بی تاثیر نبود. 

حاشیه های همیشگی کی روش در کنفرانس  ■
مطبوعاتی

ای��ران برد، آن هم پ��رگل؛ نتیجه ای که برای 
همه ما نتیجه فوق العاده ای محس��وب می ش��د. 
در حالی که همه خوش��حال از این برد ش��یرین 
بودند اما کمی بعد از بازی و پس از صحبت های 
طعنه آمیز کی روش، لبخند به روی لبان همگی 

خشک شد.
البت��ه کنفرانس ه��ای مطبوعات��ی کی روش 
همیشه با حاشیه همراه بوده اما از آنجا که خود 
مرد پرتغالی در آستانه بازی ها همه را به صلح و 
دوستی فراخوانده و در واقع آتش بس اعام کرده 
بود اما باز هم متلک هایی را که نه وقتش در این 
کنفرانس ب��ود نه جایش مطرح کرد؛ حرف هایی 
ک��ه نه ب��ه درد خبرنگاران حاض��ر در آن جمع 

می خورد و نه به تیم او کمکی می کرد!
به هر حال امیدواریم ایران با آرامش بیش��تر 
به کار خود ادامه دهد و به سوی موفقیت بیشتر 

گام بردارد.

فدراس��یون فوتب��ال که می توانس��ت از حضور 
تیم مل��ی در هفدهمی��ن دوره رقابت ه��ای ج��ام 
ملت های آس��یا درآمدزایی خوبی داش��ته باش��د، 
قراردادی را با یک موسس��ه حقوقی امضا کرده که 
خیلی ه��ا از آن بی خبرند. حض��ور تیم ملی فوتبال 
ایران در 2 رویداد مهم مثل جام ملت های آس��یا و 
جام جهانی بهترین فرصت برای فدراسیون فوتبال 
است که با واگذاری انحصاری بهره برداری از فضای 
 تبلیغاتی این رشته، درآمد قابل توجهی کسب کند؛

اتفاقی که در س��ال های گذش��ته رخ داد اما هیچ 
وقت سرانجام خوبی نداشت و پرونده برخی از این 
قراردادها هنوز باز است. از مدت ها پیش فدراسیون 
فوتبال قصد داشت با امضای قراردادی جدید برای 
جام  ملت های آسیا درآمدزایی کند اما ضعف هایی 
که همیش��ه در این بخش وجود داشته این بار هم 
به فدراس��یون لطمه زد و قرارداد با شرکت جدید 

در نزدیکی جام ملت ها بس��ته 
شد تا عما دست این شرکت 
برای درآمدزایی بس��ته باشد. 
فدراس��یون فوتبال در سکوت 
کام��ل و بدون اطاع رس��انی 
امتی��از انحصاری اس��تفاده از 

فض��ای تبلیغاتی تیم های ملی را به یک موسس��ه 
حقوقی واگذار کرده که همین امر ابهامات زیادی را 
به وجود آورده است. نخستین ابهام این است که چرا 
در میان این همه ش��رکت تبلیغاتی و شرکت هایی 
که تخصص شان تبلیغات است، این قرارداد با یک 
موسس��ه حقوقی بسته شده اس��ت؟ این موسسه 

حقوق��ی که س��ابقه ای در امر 
تبلیغ��ات ن��دارد )ام��ا در کار 
خودش متخصص و صاحب نام 
اس��ت( پس از امضای قرارداد 
با فدراس��یون فوتب��ال تاش 
کرده اس��ت با نامه نگاری هایی 
که با شرکت های تخصصی تبلیغات انجام می دهد 
از آنها ب��رای درآمدزایی کمک بگی��رد. این اتفاق 
نشان می دهد موسسه طرف قرارداد فدراسیون به 
تنهایی توانایی درآمدزایی را ندارد و ناچار اس��ت از 

شرکت های دیگر هم کمک بگیرد. 
خبرن��گار مهر کس��ب اط��اع کرد رق��م مورد 

 توافق فدراس��یون فوتبال با این موسسه نزدیک به
۴0 میلی��ارد تومان اس��ت و مدت این ق��رارداد تا 
پایان س��ال 139۸ اس��ت. این در حالی است که 
موسسه فوق در تاش است زمینه مدت دار کردن 
ای��ن قرارداد را فراهم کند و تا پایان جام ملت های 
2023 به عنوان اسپانسر فدراسیون فعالیت کند. 

مجمع فدراس��یون فوتب��ال قرار اس��ت امروز 
)چهارش��نبه( برگزار شود و به نظر می رسد درباره 
این قرارداد نیز مباحثی مطرح خواهد ش��د. هنوز 
کسی به درستی نمی داند فدراسیون بر چه اساسی 
ق��رارداد تبلیغاتی خود را با یک موسس��ه حقوقی 

امضا کرده است. 
گفته می شود در امضای این قرارداد فدراسیون 
با اسپانس��ر رد پای برخی مدیران گذش��ته که با 
فدراسیون ارتباط داش��ته اند هم دیده می شود که 

باید بررسی بیشتری در این باره انجام شود.

یک مؤسسه حقوقی اسپانسر فدراسیون فوتبال
درخواست از دیگران برای کمک

به جا مانده از پیروزی پرگل ملی پوشان ایران در گام نخست 

مزد مردان نترس

 بنا به هر دلیلی سیاس��ت بی تفاوتی نسبت 
به اخبار ای��ران در بین رس��انه  های میزبان جام 
ملت  های آسیا همچنان ادامه دارد. حتی برد پرگل 
و قاطع تیم ملی برابر یمن هم نوار این بی تفاوتی ها 
را پاره نکرد تا جایی که جلد روزنامه  های  امارات 
در تس��خیر اخبار کره جنوبی، عربستان، هند و... 

قرار گرفت.
ایران با س��یل عظیم طرفدارانش در ورزشگاه 
محم��د بن زاید توانس��ت پرگل     ترین ب��ازی جام 
هفدهم را با برد ۵ بر صفر مقابل یمن رقم بزند اما 
حتی این نمایش و نتیجه هم بی تفاوتی ها نسبت 
به ایران را از بین نبرد تا تنها یکی از روزنامه ها در 
صفحات داخلی خود گزارشی کوتاه از اتفاقات رخ 

داده در ورزشگاه محمد بن زاید منتشر کند.
جالب تر اینکه روزنامه  های امارات ترجیح دادند 
جل��د خود را به اتفاقات بازی  های روز سه ش��نبه 

که مهم     ترین آن ورود عربس��تان به تنور داغ جام 
ملت ها بود اختصاص بدهند. برخی هم به بردهای 
کره جنوبی و چین اشاره کردند و برخی دیگر نیز 
ترجیح دادند چیتری، ستاره هندی ها را به عنوان 

سوژه داغ این روزها مد نظر قرار بدهند.
بس��یاری از سایت  های اماراتی نیز برای اینکه 
ب��رد ایران را زیاد مهم جلوه ندهند ترجیح دادند 
به اخبار یمن بپردازن��د          . حتی در تیترهای خود 
نیز اشاره ای به ایران به عنوان تیم برتر نداشتند و 
مدعی شدند یمن  مقابل ایران تاب نیاورد، درست 
برعکس بازی  های دیگر که به شکلی متفاوت از 
بازی تیم ملی ایران پوش��ش داده ش��د. به عنوان 
مثال، س��ایت  های اماراتی با اشاره به اینکه کره از 

س��د فیلیپین گذشت یا چین از سد قرقیزستان 
عبور کرد برای بازی تیم ملی برعکس عمل کردند 

و از یمن به عنوان تیم اصلی و میزبان نام بردند.
مسلما در اوج بی تفاوتی به اخبار ایران آن هم 
به عنوان یکی از مدعیان و تیم  های محبوب جام 
در بین رسانه  های میزبان          ، ادامه بازی  های خوب و 
نتایج فوق العاده از سوی تیم ملی می تواند آنها را 
وادار به دست کش��یدن از این بی تفاوتی و مانور 
بیشتر روی مدعی اول قهرمانی آسیا کند، چون 

چاره ای جز این نخواهند داشت.
بچه  های ایران حاا وظیفه دارند بازی ها را طوری 
ببرند و پیش بروند که رس��انه  های م��زدور امارات 

چاره ای نداشته باشند جز نوشتن از اقتدار ایران. 

بی تفاوتی رسانه های امارات به پیروزی ایران
بایکوت یا حسادت؟

خبر
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گروهبینالمل�ل: روابط میان اعضای 
شورای همکاری خلیج فارس نزدیک 
ب��ه 2 س��ال اس��ت که دس��تخوش 
بحران و فروپاش��ی شده است و فراتر 
از آن، در برخی مواقع رنگ دش��منی 
ب��ه خود گرفته اس��ت. در این میان، 
تاش ه��ای دولت دونالد ترامپ برای 
احی��ای وحدت میان آنه��ا و تمرکز 
بخش��یدن به جمع پراکن��ده آنها در 
قالب خلق دشمنی مش��ترک به نام 
ایران از یک سو و متعاقب آن، تعریف 
دوستی جدید به نام اسرائیل، به نتایج 
مطلوب آمریکا منتهی نش��ده است. 
این��ک و در ش��رایطی ک��ه ترامپ 2 
هفته پیش تصمیم خود برای خارج 
کردن نظامیان آمریکایی از سوریه را 
رسما اعام کرد، بر نگرانی های برخی 
کشورهای منطقه افزوده شده است. 
در این میان، اسرائیل بیش از دیگران 
نس��بت به این اق��دام غافلگیر کننده 

ترامپ اظهار تشویش و نگرانی می کند، هرچند در 
ظاهر می گوید مشغول بررسی اوضاع است. در این 
شرایط، مایک پمپئو، وزیر خارجه ترامپ به منطقه 
س��فر می کند تا مهم ترین هدف کاخ سفید یعنی 
متحد کردن اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
و ترمیم روابط قطر و عربستان سعودی را پیگیری 
کند؛ عربس��تانی که در نتیج��ه ناکامی در تحقق 
اهدافش در جنگ علیه یمن، رس��وایی در ماجرای 
قتل جمال خاش��قجی و همچنین ناکام ماندن در 
منزوی کردن قطر، بیش از دیگر طرف ها تضعیف 
ش��ده و در گوشه رینگ قرار گرفته است و قطری 
که با اعام خروج رس��می از اوپک و در عین حال 
سرمایه گذاری 20 میلیارد داری در صنایع نفتی 
روس��یه، به تهدیدی جدی ب��رای آمریکا به دلیل 
پیش��گام شدن در میان کش��ورهای عرب منطقه 
در رو آوردن به س��وی رقی��ب اصلی آمریکا یعنی 
روس��یه در منطقه خلیج فارس تبدیل شده است. 
به رغم اینکه ترامپ همزمان با اعام خروج رسمی 
آمریکا از سوریه، به نوعی دست به تقسیم کار میان 
ترکیه و عربستان سعودی زد و به زعم خود یکی را 

مکلف به تعقیب سیاست های نظامی و دیگری را 
مامور انجام پروژه بازس��ازی سوریه به نمایندگی از 
خود کرد اما تحوات بعدی نش��ان داد گزینه های 
مورد نظر ترامپ آنچنان که او انتظار داشت از پس 
عملیاتی ک��ردن ماموریت های محوله برنمی آیند. 
وال اس��تریت ژورنال اخی��را به نق��ل از برخی منابع 
نظامی آمریکایی گفته است که حجم مطالبات و 
درخواست های ترکیه از ترامپ برای انجام ماموریت 
در سوریه بس��یار افزون تر از میزان هزینه ای است 
که آمریکا در سایه حضور خود در سوریه متحمل 
می شده است، این در حالی است که در نقطه مقابل، 
دولت سوریه هیچ تمایل و اشتیاقی نسبت به حضور 
س��عودی در بازسازی این کشور نشان نداده است. 
با این تفاس��یر به نظر می رس��د هدف غیراعامی 
سفر منطقه  ای پمپئو، تقسیم کار برای کشورهای 
خلیج فارس باشد که این روزها برای عادی سازی با 
نظام دمشق با یکدیگر مسابقه می دهند. لذا پمپئو 
در سفر به کشورهای عرب منطقه که شامل اردن، 
بحرین، مصر، امارات، قطر، عمان، عربستان سعودی 
و کویت است، به سران آنها تفهیم خواهد کرد که 

خروج آمریکا از سوریه را بسیار جدی تلقی نکنند. 
پمپئو برای اطمینان خاطر دادن به آنها به تصمیم 
آمریکا برای به تعویق انداختن زمان خروج از سوریه 
و اعام مجدد حمایت از کردهای س��وریه اش��اره 
خواهد کرد و البته از نقش��ه راهی برای آنها سخن 
خواه��د گفت که چارچوب آن بر محوریت نظارت 
آمریکا بر مسائل منطقه استوار خواهد بود. پمپئو 
روز دوشنبه در گفت وگویی با شبکه سی ان بی سی 
گفته  اس��ت، خروج نیروهای آمریکایی از س��وریه 
تغییری در »تعهدات« کشورش برای نابودی داعش 
و جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه ایجاد نمی کند. 
او پیش از س��فر به منطقه به سی ان بی سی گفته 
اس��ت برنامه خروج نیروهای آمریکایی از س��وریه 
یک »تغییر تاکتیکی« اس��ت. دور از نظر نماند که 
این کش��ورهای عربی پرداخت هزینه بقای آمریکا 
در س��وریه را با هدف منصرف کردن آن از تصمیم 
خ��روج، مطرح خواهند ک��رد. این س��فر، با همه 
ابعاد و اهدافش، اج��رای یک پروژه بر زمین مانده 
ترامپ موس��وم به »معامله ق��رن« را مدنظر دارد؛ 
طرحی که حذف نهایی قضیه فلس��طین را هدف 

قرار داده اس��ت. با در نظر گرفتن این 
مساله، ناظران منطقه ای علنی کردن 
رواب��ط می��ان رژیم  های س��عودی و 
صهیونیستی را یکی دیگر از محورهای 
س��فر وزیر خارجه ترام��پ به منطقه 
عنوان می   کنند. در همین راستا، خانم 
کارن الیوت هاوس، در مقاله اش برای 
وال استریت ژورنال نوشته است: تعجب 
نکنی��د اگر بنیامی��ن نتانیاهو بزودی 
راهی ریاض، پایتخت عربستان شود و 
با محمد بن سلمان دیدار کند؛ پمپئو 
برای فراهم کردن بستر این ماقات به 
منطقه می آید. هاوس که کتاب »تاریخ 
عربستان و مردم آن« را در کارنامه خود 
دارد، در مقاله خود می نویسد: هدف از 
این س��فر دوره ای پمپئو این است که 
نشان دهد آمریکا روابطش با منطقه را 
متوقف نکرده، بلکه درصدد است  یک 
ائتاف قوی را علیه ایران هدایت کند 
و از خاورمیانه غافل نیست. اسرائیل و 
عربستان 2 همپیمان مورد اعتماد آمریکا هستند که 
هر دو از  ایران هراس دارند. در واقع دیدار پیش بینی 
شده نخست وزیر اسرائیل و ولیعهد سعودی می تواند 
نقطه عطف تاش ه��ای دولت ترامپ در منزوی و 
مهار کردن ایران باشد. بی تفاوتی کشورهای عربی 
نسبت به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس 
اشغالی هم این اطمینان خاطر را به ولیعهد سعودی 
داده که در زمان مناسب ارتباط خود را با اسرائیل 
علنی کند. در س��طح سیاس��ی، این دیدار موجب 
انحراف افکار عمومی و رسانه ها از مشکاتی خواهد 
بود که گریبان ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان را گرفته 
است. دیدار ولیعهد سعودی با نتانیاهو ممکن است 
اس��تقبال بین المللی را برای بن سلمان که پس از 
قتل خاشقجی کاما منزوی شده، به دنبال داشته 
باشد. باوجودی که این دیدار منافعی برای ترامپ و 
نتانیاهو به دنبال خواهد داشت اما حامل خطرهایی 
برای ولیعهد جوان عربس��تان است، زیرا همکاری 
آشکار او با اسرائیل پیش از حل وفصل مساله قدس 
بدون شک مخالفت محافل داخلی عربستان را در 

پی خواهد داشت.

ترامپبرایدیداردوجانبهنتانیاهووبنسلماندرریاضبرنامهریزیمیکند

پمپاژ روحیه به متحدان منطقه ای آمریکا
یادداشت

 خروج نظامي آمریکا از سوریه
از حرف تا عمل

احم�دکاظ�مزاده:ترام��پ از 
زماني که قدرت را در آمریکا به 
دست گرفته، چهره اي از خود 
به تصویر کشیده است که گویا 
حرف خود را در برابر مخالفان 
و رقبا به هر قیمت ممکن به کرسي مي نشاند و 
در برابر آنها کم نمي آورد و عقب نشیني نمي کند. 
اتخاذ یک چنین رویکردي موجب شده تاکنون 
بیش از یکص��د نفر از اطرافی��ان ترامپ یا خود 
اس��تعفا کنند یا کنار گذاشته شوند که آخرین 
م��ورد آن کناره گیري یا برکناري جیمز متیس، 
وزیر دفاع آمریکا بود که مورد تایید هر دو حزب 
دموکرات و جمهوري خواه بود، البته این رویکرد 
ترامپ یک استثنا دارد و آن منافع و مواضع رژیم 
صهیونیستي است. این تنها عرصه اي است که اگر 
ترامپ حرفي به عمد یا به سهو بزند که بعدا معلوم 
شود منافع و ماحظات رژیم صهیونیستي در آن 
رعایت نشده باشد، بافاصله با عقب نشیني ترامپ 
همراه مي ش��ود. مصداق روش��ن این موضوع را 
مي توان در اظهارات ترامپ مبني بر عقب نشیني 
نیروهاي آمریکایي از سوریه مشاهده کرد. وقتي 
ترام��پ این اظهارات را به زبان آورد چه بس��ا با 
مخالفت ه��اي گس��ترده اي در داخل آمریکا نیز 
مواجه ش��د و حتي جیمز متیس، وزیر دفاع در 
اعتراض به این تصمیم از مقام خود استعفا کرد )که 
البته ترامپ مدعي شد خودش وي را برکنار کرده 
است( اما هیچ یک از این اعتراض ها در بازنگري 
تصمیم ترامپ موثر واقع نشد تا اینکه مشخص 
شد رژیم صهیونیستي  و شخص نتانیاهو از این 
تصمیم ناراضي اس��ت. پمپئو عاوه بر اینکه در 
حاشیه مراسم تحلیف رئیس جمهور راست گراي 
برزیل با نتانیاهو دیدار کرد و کوشید مقابله با نفوذ 
ایران را همچنان هدف اول دولت ترامپ معرفي 
کند بلکه از تصمیم خود براي س��فر به 8 کشور 
عربي ش��امل 6 کشور عربي حوزه خلیج فارس و 
اردن و مصر خبر داد که به نظر مي رس��د هدف 
اصلي آن پیگیري تشکیل ناتوي عربي است که 
در پوش��ش آن زمینه هاي روابط و همکاري هاي 
امنیتي و نظامي میان رژیم صهیونیس��تي و این 
کشورها نیز شکل بگیرد و از مرحله عادي سازي 
سیاسي فراتر رود. جان بولتون نیز سفر خود را به 
طور مشخص از تل آویو آغاز کرد تا بعد از دریافت 
ماحظات رژیم صهیونیس��تي، آنها را با مقامات 
ترکیه در میان بگذارد که در بحث خروج نیروهاي 
آمریکایي از سوریه طرف گفت وگو و معامله ترامپ 
بوده اس��ت. تا پیش از این عمده نگراني هایي که 
از س��وي مقامات صهیونیس��تي درباره تحوات 
سوریه ابراز مي شد، مربوط به جبهه جنوبي بود 
و به طور مشخص آنها از گشایش جبهه جوان 
و فعال شدن آن نگران و هراسناک بودند که در 
این زمینه با قول و قرارهایي که با وساطت روسیه 
گذاش��ته ش��د در نهایت این نگراني تا حدودي 
برطرف ش��د. با این حال بولتون ای��ن قول را به 
صهیونیست ها داده اس��ت که اگر آمریکا روزی 
بخواهد نیروهاي خود را از ش��مال شرقي سوریه 
خ��ارج کند تعدادي از آنه��ا را در جبهه جنوبي 
نگه خواهد داشت. باید دید منبع نگراني تل آویو 
از خ��روج نیروهاي آمریکایي از جبهه ش��مالي 
چیس��ت؟ نخس��ت اینکه رژیم صهیونیستي در 
معادات منطقه اي به تقوی��ت نیروهاي گریز از 
مرک��ز کردي به عنوان یک فرصت نگاه مي کند، 
بنابراین از حرکت هاي جدایي طلبي کردي در هر 
نقطه حمایت مي کند. لذا از این نگران است که با 
خروج نیروهاي آمریکایي از سوریه که به عنوان 
نیروهاي سایه براي این رژیم عمل مي کنند، این 
اس��تراتژي در این بخش با چالش مواجه ش��ود. 
دوم اینک��ه در مع��ادات جدیدي که در منطقه 
بر له یا علیه اخوان المسلمین شکل گرفته است، 
رژیم صهیونیستي در کنار کشورهاي ضد اخوان 
مثل عربستان و امارات علیه حامیان این جنبش 
همچون قط��ر و بویژه ترکیه قرار دارد، لذا از این 
نگران است که خروج نیروهاي آمریکایي از سوریه 
به تقویت مواضع منطقه اي ترکیه بینجامد بویژه 
آنکه این رژیم با ترکیه بر س��ر استفاده از منابع 
نف��ت و گاز دریاي مدیترانه نی��ز چالش و تضاد 
منافع پیدا کرده اس��ت. س��وم اینکه این رژیم از 
این نگران اس��ت که خ��روج نیروهاي آمریکایي 
به تقویت بیش از پیش روس��یه در سوریه منجر 
شود بویژه آنکه روسیه بعد از سرنگوني هواپیماي 
خود با نقش آفریني رژیم صهیونیستي، در حوزه 
فلس��طین نیز فعاانه وارد عمل ش��ده اس��ت. 
در مجم��وع مي ت��وان گفت نگراني ه��اي رژیم 
صهیونیستي موجب شد عوامل نفوذي این رژیم 
در دول��ت ترام��پ و در راس آن بولتون و پمپئو 
نهایت ت��اش خود را براي بازنگ��ري ترامپ در 
تصمیمش ب��راي خروج نیروه��اي آمریکایي از 
س��وریه به کار بگیرند و این موضوع را در هاله اي 
از ابهام قرار دهند، ضمن اینکه باید به این واقعیت 
نیز توجه داش��ت که شخص ترامپ نیز هر چند 
تاکنون بارها از سربار بودن متحدان انتقاد کرده 
اما هیچ انتقادي علیه رژیم صهیونیستي نکرده، 
حال آنکه همین رژیم سربارترین متحد آمریکا 
در چند دهه گذشته بوده و 7 تریلیوني که آمریکا 
به قول ترامپ در خاورمیانه هدر داده به خاطر این 

رژیم بوده است.

چهارگوشه

ازسرگیری پروازهای بحرین به دمشق
ش��رکت هواپیمایی »طیران الخلیج « بحرین 
اعام کرد پروازهای مستقیم این شرکت از منامه 
به دمش��ق در س��ال جاری میادی از سر گرفته 
می ش��ود. بحرین پس از امارات دومین کشوری 
اس��ت که حدود ۱0 روز پیش س��فارت خود در 
دمشق را بازگشایی کرد. س��فارت این کشور در 
دمش��ق در س��ال 20۱2 به دنبال شدت گرفتن 
جنگ در سوریه تعطیل شده بود. هفته پیش به 
دنبال بازگشایی سفارت امارات در دمشق، »سیف 
الس��ویدی« مدیرعامل س��ازمان هواپیمایی این 
کشور اعام کرد کمیته ویژه ای را به دمشق اعزام 
کرده اس��ت تا گزارشی را درباره وضعیت فرودگاه 

بین المللی دمشق تهیه کند.

چهارمین سفر اون به چین
رهبر کره ش��مالی به دعوت رئیس جمهوری 
چی��ن، به این کش��ور س��فر کرده اس��ت. کیم 
جونگ   اون به همراه همس��رش، ری س��ول جو تا 
دهم ژانوی��ه در چین خواهند بود. این چهارمین 
س��فر اون به چین در یک سال گذشته است. به 
گفته تحلیلگران، سفر غیرمنتظره رهبر کره شمالی 
به چین عاوه بر اینکه منجر به یک دوره جدید از 
نشست ها درباره شبه جزیره کره می شود، می تواند 
تاشی به منظور فشار وارد کردن به دونالد ترامپ 
همزمان با تداوم بن بس��ت در مذاکرات مربوط به 

خلع ساح هسته ای کره شمالی نیز باشد.

خط و نشان گروه های مقاومت عراق 
برای آمریکا

گردان ه��ای ح��زب اه و جنب��ش عصائ��ب 
اهل الح��ق عراق تهدی��د ش��دید اللحنی را علیه 
آمریکایی ها مطرح کردن��د. این 2 گروه مقاومت 
عراق با ص��دور بیانیه هایی اعام کردند تحرکات 
جدی��د نیروه��ای آمریکایی در این کش��ور را به 
دق��ت رصد می کنند. این گروه ه��ا تأکید کردند 
گشت زنی معاون فرماندهی عملیات ارتش آمریکا 
در خیابان های بغداد نقض آشکار حاکمیت ملی 
عراق بوده و توهینی وقیحانه به مردم این کشور 
به ش��مار می رود. این گروه ها خاطرنشان کردند 
در حال حاضر اتخاذ یک موضع قاطعانه در قبال 
اتفاق اخیر و همچنین تحرکات جدید آمریکایی ها 
در عراق را به دس��تگاه دیپلماسی، نخست وزیر و 
پارلمان ع��راق واگذار می کنیم اما در صورتی که 
دیپلماس��ی نتیج��ه ندهد، مقاومت ع��راق برای 
مقابله با اش��غالگری های مستقیم و غیرمستقیم 
آمریکایی ها در این کش��ور آماده اس��ت ماش��ه 

پیروزی را به روی آنها بچکاند.

 رایزنی ها 
برای تأخیر در اجرای بریگزیت

3 مقام اروپایی ادعا کردند مقام های انگلیسی 
و اروپای��ی درباره امکان تاخی��ر در زمان خروج 
لن��دن از اتحادیه اروپای��ی »بریگزیت« پنهانی 
رایزنی کرده اند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی 
ممکن است به تعویق بیفتد. توافق خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپایی، موسوم به بریگزیت باید از 30 
مارس 20۱9 اجرایی شود. توافق خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپایی که 2 ماه پیش به موافقت سران 
27 کش��ور اروپایی رسید، قرار است در مجلس 
عوام به رأی گذاش��ته شود. نمایندگان مجلس 
عوام انگلیس با بخش هایی از توافق بریگزیت در 
رابطه با مسائل مربوط به ایرلند شمالی مخالف 
هستند. ترزا می، نخست  وزیر انگلیس، دسامبر 
20۱8  مجبور شد از ترس شکست در پارلمان، 
رأی    گیری درباره این توافق را به تعویق بیندازد. 
نتایج نظرسنجی موسسه »یوگاو« نشان می دهد 
از میان آنهایی که با برگزاری همه پرسی مجدد 
درباره بریگزیت موافقن��د، 54 درصد مایلند در 
اتحادیه اروپایی بمانن��د و 46 درصد نیز موافق 

خروج از اتحادیه اروپایی هستند.

سناتوربرنیسندرز
باانتقادازوضعیتدموکراسیدرآمریکا:
میلیاردرها  انتخابات را می خرند

یک س��ناتور آمریکایی می گوید آمریکا هر 
روز در حال دور ش��دن از دموکراسی و نزدیک 
ش��دن به ش��کلی از دولت اُلیگارشیک است. 
برنی سندرز، سناتور دموکرات آمریکایی که به 
انتقاد از ساختارهای حکومتی آمریکا شناخته 
می ش��ود در صفحه تایید شده خود در شبکه 
اجتماعی توئیتر نوشت: »جیمی کارتر راست 
می گفت آنگاه که گفت آمریکا یک الیگارشی 
اس��ت با رش��وه های سیاس��ی نامحدود«. وی 
در این توئیت تصریح ک��رد که آمریکا هر روز 
از دموکراس��ی دورتر و به ش��کلی اُلیگارشیک 
از حکومت نزدیک می ش��ود. س��ندرز نوشت: 
دموکراس��ی باید بر مبنای »هر فرد، یک رای« 
ش��کل بگیرد، نه اینکه میلیاردره��ا انتخابات 
را بخرند. س��ندرز بشدت منتقد سیاست های 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایاات متحده 
اس��ت. وی در انتخابات سال 20۱6 نیز رقیب 
هیاری کلینتون در رقابت ه��ای درون حزبی 
حزب دموکرات بود اما نتوانس��ت به دور نهایی 

انتخابات راه پیدا کند.
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فراگیر شدن اعتراض »جلیقه زردها« 
در سراس��ر فرانسه، رژیم پلیسی 
این کش��ور را به رغ��م اعمال تمام س��رکوب ها و 
محدودیت ها عاصی کرده است. حتی دستگیری 
حدود 5 ه��زار فعال اجتماعی و کارگری و متهم 
کردن آنها به اقدام برای کودتا و براندازی رژیم هم 
نتوانست مانع گسترده تر شدن اعتراضات طبقات 
مختلف فرانس��وی ها در دست کم ۱0 شهر بزرگ 
شود که حاا فراتر از مطالبات معیشتی، خواهان 
اس��تعفای رئیس جمه��ور مک��رون و اصاحات 

ساختاری قانون اساسی هستند.
پس از آنکه تهدید س��خنگوی دولت فرانسه 
به محاکمه دستگیرش��دگان به عنوان »برانداز« 
نیز نتوانست مانع س��رازیر شدن سیل معترضان 
خشمگین به خیابان های پاریس، مون پلیه، نانت، 
ب��وردو و... در جریان هش��تمین دور از تظاهرات 
جلیقه زردها در روز ش��نبه گذش��ته ش��ود، حاا 
شخص نخست وزیر در نقش یک دیکتاتور نظامی 

در مقابل مردم قد علم می کند.
ادوارد فیلی��پ، روز دوش��نبه در برنام��ه زنده 
شبکه اول تلویزیون ملی فرانسه حضور یافت و از 
وضع قوانین جدید و  سختگیرانه علیه تجمعات و 

اعتراضات خبر داد. او ایجاد س��نگری مشتعل در 
بلوار سنت ژرمن پاریس در جریان تظاهرات روز 
ش��نبه را بهانه کرد تا به »خشونت جلیقه زردها« 
بت��ازد و آنها را »خرابکار و اراذل و اوباش« بخواند. 
فیلیپ گفت:» به همین خاطر است که اعتراض ها 
عمل نمی کنند. به خاط��ر برخی که به تظاهرات 
بدون مجوز می پیوندند و آنهایی که با نقاب به این 

تظاهرات می روند«.
روزنام��ه لومون��د، این تهدی��دات فیلیپ علیه 
خشونت جلیقه زردها را به مثابه چنگ و دندان نشان 
دادن دولت خواند. به گفته نخس��ت وزیر، پیشنهاد 
کابینه او برای تغییر در وضعیت قانون تظاهرات در 
فرانس��ه که به معنای پلیسی تر شدن رژیم است تا 
ماه فوریه آماده خواهد شد. عجیب آنکه فیلیپ در 

مقایسه ای که خشم معترضان را برانگیخته است، 
قوانین جدید ضد تجمعات را با قوانینی مقایسه کرد 
که برای کنترل هولیگان ها- هواداران اوباش فوتبال- 
وضع ش��ده است تا  به ش��کل خاص از حضور در 

استادیوم ها منع شوند.
به نوش��ته وب س��ایت ورلد سوسیالیست، با 
پیشینه تاریکی که رژیم فرانسه در حصر خانگی 
بی سر و صدای رهبران احزاب ملی گرا و چپ گرای 
فرانس��ه طی 2 ماه اخیر  داشته است، حرف های 
فیلی��پ می تواند به معنای قانون��ی کردن حصر 
رهبران مخالف دولت باشد. این در حالی است که 
به گفته رسانه های مستقل نظیر »لوکال فرانس« 
طی ماه گذشته  پایتخت و اغلب شهرهای بزرگ 
و محورهای مواصاتی اصلی فرانسه به طور روزانه 
شاهد گشت ها و پست های بازرسی حدود 90 هزار 
نفری  نیروهای مسلح شامل 50 هزار یونیفرم پوش 
و همچنین لباس ش��خصی های رژیم این کشور 

بوده اند. 
فرانسه طی 4 سال گذشته جز بازه زمانی کمتر 
از 6 ماهه به بهانه حمات تروریستی تحت حالت 
اضطراری که وضعیتی شبیه حکومت نظامی است 

قرار داشته است.

خطونشاننخستوزیرکابینهمکرونبرایجلیقهزردها

رژیمفرانسهپلیسیترمیشود
اروپا

اردوغاندیداربابولتونراردکردترامپ:پایانجنگهایاشتباهآمریکادرراهاست!

گروهبینالملل:رئیس جمهوری آمریکا در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشته  است »جنگ های 
بی پایان« و اشتباه »سرانجام به پایان می رسند«. 
دونالد ترامپ نوشته  است: »جنگ های بی پایان، 
بویژه آنهایی که بر پایه قضاوت های اش��تباه در 
سال های پیش ش��کل گرفته اند و آن هایی که 
کمک مالی و نظامی کمی از س��وی کشورهای 
ثروتمند نصیب ما می کند، ]کشورهایی که[ از 
آنچه ما انجام می دهیم سود می برند، در نهایت 
با ش��کوهمندی به پایان می رس��ند«. هرچند 
ترامپ اش��اره مس��تقیمی به این »جنگ ها«، 
»قضاوت های اش��تباه« یا »کش��ورهایی« که از 
تاش های آمریکا بهره می برند نکرده  اس��ت اما 
این توئیت تازه در پی تصمیم اخیر او برای خروج 
نیروهای آمریکایی از سوریه منتشر شده  است. 
تصمیم رئیس جمه��وری آمریکا با واکنش های 

گس��ترده ای روبه رو ش��ده  است. جیمز متیس، 
وزی��ر دف��اع دول��ت او نیز پس از آن به  ش��کل 
انتقادآمی��زی از مقام خ��ود کناره گیری کرد. با 
این حال ترامپ، س��وریه را به سرزمین »ریگ و 
مرگ« تشبیه و تاکید کرده نیروهای آمریکایی را 
از آن خارج می کند. جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی آمریکا یکشنبه در مصاحبه ای گفته بود تا 
زمانی که اهداف اصلی از جمله شکست داعش 
و تضمی��ن ترکیه مبنی بر ه��دف قرار نگرفتن 
نیروهای کرد در س��وریه محقق نشود، نظامیان 
آمریکایی در سوریه باقی می مانند. برآورد شده 
در سوریه بالغ بر 2 هزار نظامی آمریکایی حضور 
دارند که شبه نظامیان مورد حمایت شان موسوم 
به نیروهای دموکراتیک س��وریه کنترل برخی 
اراضی برخوردار از ثروت های طبیعی را در شمال 

و شمال شرق سوریه در دست دارند.

گ�روهبینالملل:رئیس جمه��ور ترکیه ضمن رد 
دی��دار با مش��اور امنیت ملی آمریکا ک��ه به این 
کشور سفر کرده اس��ت، اعام کرد که او مرتکب 
اشتباه بزرگی ش��د. جان بولتون پیش از سفر به 
آنکارا در سرزمین های اشغالی گفته بود  تا مطمئن 
نشویم ارتش ترکیه کردها را قتل عام نمی کند از 
سوریه خارج نخواهیم شد. این موضع گیری مشاور 
جنگ طلب دونالد ترامپ واکنش های زیادی را در 
محافل سیاسی و رس��انه ای ترکیه در پی داشت. 
رجب طیب اردوغان نیز دیروز در نشست با اعضای 
نمایندگان ح��زب آک پارتی با آنکه دیدار خود با 
ترامپ در واشنگتن را نقطه  عطفی تاریخی دانست، 
در واکن��ش به اظهارات بولت��ون گفت: »اظهارات 
جان بولتون در فلس��طین اشغالی غیرقابل قبول 
است. اینها گروه تروریستی »پ ی د، پ ک ک« را 
نمی شناسند. آنها نماینده کردها نیستند. مبارزه 

پ ک ک ب��ا داعش دروغ بزرگی اس��ت.  این خبر 
دروغ که ترکیه در س��وریه کرده��ا را هدف قرار 
می دهد نیز تهمتی پس��ت، بی ش��رمانه و زشت 
است. کسانی با دروغ و شایعه سازی ترکیه را متهم 
به ارتکاب قتل عام کردها در س��وریه می کنند اما 
خود واقعیت را می دانند. ترکیه میزبان 200 هزار 
نفر از کردهای کوبانی اس��ت. بولتون مرتکب یک 
اشتباه بزرگ شده است. در این زمینه نمی توانیم 
خوش��بین باشیم. به کسانی که در داخل کریدور 
تروریستی سوریه قرار دارند، پاسخ خواهیم داد«. 
او بار دیگر اعام کرد ارتش ترکیه بزودی عملیات 
جدیدی را برای نابودی تمام گروه های تروریستی 
در س��وریه آغاز خواهد کرد. اردوغان گفت: »برای 
نابودکردن تروریست ها وارد جودی، گابار و تندرک 
شده و هر آنچه ازم باشد علیه آنها انجام خواهیم 

داد«.
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قاب روز
خلخال-جشنواره »زمستان بیدار«

عکس:   فارس

بازار

گزارش

اسداه خسروی: مراکز آماری و مطالعاتی فراوانی 
در کشور فعالیت دارند که هر یک آمارهای متفاوتی 
را از شاخص های گوناگون منتشر می کنند. عاوه 
بر مراجع مه��م و معتبر مرکز آمار ای��ران و بانک 
مرکزی، در حال حاضر مرکز پژوهش های مجلس، 
وزارت صم��ت، وزارت کار و موسس��ه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی وزارت صمت هم دس��ت به 
کاره��ای مطالعاتی برای ارائه آماره��ای مورد نیاز 
از ش��اخص های گوناگ��ون می زنند ام��ا به عقیده 
کارشناسان یک مرجع و مرکز معتبر و قانونی باید 
متصدی آمار و منبع اطاعات آماری در کشور باشد. 
2 مرجع معروف و مهم آماری کش��ور یعنی بانک 
مرکزی و مرکز آمار ایران، در تولید و انتش��ار آمار 
شاخص های اقتصادی چون نرخ تورم، بیکاری، رشد 
اقتصادی و... با هم مش��کل دارند، آن هم در حالی 
که آمارهای منتشر شده از شاخص های اقتصادی 
توس��ط این 2 مرجع آم��اری نیز گاهی به واقعیت 
نزدیک نیست؛ مثا مردم بخوبی تورم را لمس کرده 
و بیکاری را به عینه می بینند اما آمارهای این مراکز 
حکایت از چیز دیگری دارد. مرکز آمار ایران معتقد 
است مرجع رس��می تولید و انتشار آمار این مرکز 
اس��ت اما بانک مرکزی هم می گوید مطابق قانون، 
تولید و انتش��ار آمار را متوقف نمی کند. همزمان با 

تصمیم بان��ک مرکزی برای 
عدم  انتش��ار آمار نرخ تورم تا 
اط��اع ثانوی، مرک��ز آمار از 
تصمیمی رونمای��ی کرد که 
طبق آن بانک مرکزی اجازه 
محاس��به و نش��ر آماره��ای 

اقتصادی را نخواهد داش��ت! به گزارش تس��نیم، 
عدم انتشار آمار تورم ماهانه از سوی بانک مرکزی 
ظاهراً زمینه س��از بروز یک اختاف قدیمی بین 2 
دس��تگاه مهم آماری شده است. مرکز آمار و بانک 
مرکزی از س��ال ها قب��ل درباره انتش��ار آمارهای 
اقتصادی اختاف هایی با یکدیگر داشتند. مرکز آمار 
سال هاست تاش می کند تنها متصدی محاسبه 
و انتش��ار آمارهای اقتصادی بویژه رشد اقتصادی و 
تورم ماهانه باشد. در همین حال تصمیم اخیر بانک 
مرکزی باعث شده بار دیگر مرکز آمار دست به کار 
شده و تاش کند انتشار آمار را صرفاً به حوزه خود 
برده و بانک مرکزی را محدود کند. گفتنی اس��ت 
هفته گذشته بانک مرکزی از عدم انتشار نرخ تورم 
تا اطاع ثانوی به منظور بررسی مشترک با مرکز آمار 
خبر داد و اعام کرد: »در برخی مقاطع زمانی بین 
نتای��ج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختاف 
محسوسی رخ می دهد و در بررسی های انجام شده 
عم��ده دایل این امر مربوط به تفاوت س��ال پایه، 
دوره های احص��ای هزینه های خانوارها، تناس��ب 
نظام جمع آوری داده ه��ا به منظور کاهش خطای 
غیرنمونه گی��ری و عوامل دیگر بوده اس��ت. اخیرا ً 
نیز بین نتایج ش��اخص تورم اعامی بانک مرکزی 
و مرکز آمار تفاوت هایی رخ داده که ممکن اس��ت 
برای عموم باعث سردرگمی و سوءتفاهم شود، به 
همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ 
تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم 
گرفته شده نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعًا 
منتش��ر نش��ود تا با انجام بررسی های تخصصی و 
کارشناس��ی دوجانبه درباره اختافات آمارها، این 
اختافات به حداقل ممکن کاهش یابد«. اما اتفاق 
جالبی که تنها 7 روز بعد از اعام تصمیم اخیر بانک 
مرکزی رخ داده این است که مرکز آمار با تشکیل 
کمیسیون شورای عالی آمار که اتفاقاً زیرمجموعه 

خودش هم هست، تصویب کرده که بانک مرکزی 
دیگر اجازه انتش��ار آمار را ندارد. در اطاعیه مرکز 
آمار آمده است: »پایان موازی کاری در تولید و انتشار 
آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی 
میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیس��یون 

تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد«. 
بانک مرکزی: انتشار آمار را متوقف نمی کنیم ■

در همی��ن ح��ال مدی��ر اداره آم��ار اقتصادی 
بانک مرک��زی گفت: مبنای فعالیت ه��ای آماری 
بانک مرکزی بن��د »پ« م��اده ۱۰ احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور است و این بانک به فعالیت  
خود در زمینه تولید و انتش��ار آمار ادامه می دهد. 
محمود چلویان با بیان اینکه این بانک با س��ابقه 
8۰ س��اله تولید آمارهای اقتصادی بویژه نرخ تورم 
با احتس��اب س��ابقه آماری در بانک ملی به عنوان 
یکی از تولیدکننده های مهم آمار در کشور همواره 
ایفای نقش کرده اس��ت، افزود: در این مدت عموم 
مردم، دستگاه های اجرایی، محققان، دانشگاه ها و 
مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی اس��تفاده 
کرده ان��د. وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم 
در س��ال های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت 
به انتش��ار نرخ تورم کرده است، گفت: طبیعتاً به 
دایل مختلف نظیر س��ال پایه، طرح های مربوط 
به احصای هزینه های خانوار، 
ترکیب س��بد اقام و ضرایب 
آنها و نظام جمع آوری داده ها 
بین نرخ تورم بانک مرکزی و 
مرکز آم��ار تفاوت هایی وجود 
داشته است. در همین راستا، 
اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام 
بررسی های کارشناسی مشترک به منظور کاهش 
اختافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند. وی افزود: 
متعاقبا تاش ش��د جلس��اتی با مرکز آمار برگزار 
ش��ود اما این تاش ها بی پاسخ ماند و مرکز آمار به 
جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه 
کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. 
البته بخش مهمی از اعضای کمیس��یون با طرح 
این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند. وی با 
اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک 
مرکزی گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد 
از تجربه ناموفق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه،  
قانونگذار در جهت اصاح قانون و تبیین نقش بانک 
مرکزی در تولید نرخ تورم و رش��د اقتصادی ماده 
۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور 
را مص��وب و در بن��د »پ«  صراحتا بانک مرکزی 
را مکلف به تولید  و انتش��ار آمارهای مذکور کرد 
و اعام داش��ت که این آمار، آمار تخصصی رسمی 
کش��ور خواهد ب��ود. در این باره یک کارش��ناس 
اقتصادی درباره ارائه آمار ش��اخص های اقتصادی 
از س��وی بانک مرکزی و مرکز آم��ار ایران گفت: 
هر چند کارشناسان برجس��ته ای در این 2 مرکز 
فعالیت می کنند اما متاسفانه شرایط کشور در ارائه 
آمارها تحت تاثیر مسائل سیاسی است که بعضا از 
شفافیت ازم برخوردار نیست. محمدقلی یوسفی 
در گفت وگو با »وطن ام��روز«، با بیان اینکه مراکز 
آمار متعددی در کشور وجود دارند که باید منسجم 
و مطاب��ق قانون کار کنند، گف��ت: این مراکزهای 
آماری چون از دید کان اقدام به محاسبه و انتشار 
آمارها می کنند بنابراین نه برای فعاان اقتصادی و 
نه کارشناسان از حیث وزن و داده ها موثر نیستند 
اما این آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار و بانک 

مرکزی برای دولتمردان مهم و حیاتی است.

اختاف میان مرکز آمار و بانک مرکزی باا گرفت
بانک مرکزی: انتشار آمار را متوقف نمی کنیم

عدم پاسخگویی دولت نسبت به وعده جبران گرانی برای کم درآمدها
بسته حمایتی به ۱۴ میلیون کارگر نرسید!

کارگری

پول

رئیس مجمع کارآفرینان:
۷۳ درصد منابع بانکی در اختیار سفته بازان است

رئی��س مجمع کارآفرینان ضمن گایه از عدم 
هدایت نقدینگی به س��مت صنعت، گفت: چگونه 
ممکن است بانکی از ابتدای سال تاکنون آن هم در 
نبود پول، 27 هزار میلیارد تومان منابع جدید جذب 
کرده باشد؟ به گزارش مهر، دیروز فرهاد دژپسند، 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی میزب��ان ۳۰ تن از 
کارآفرینان برتر کشور بود. در این جلسه محمدرضا 
دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان کشور گایه های 

زیادی از اوض��اع اقتصادی و 
متولیان  تصمیم گیری  نحوه 
کشور مطرح کرد. وی افزود: 
در جلس��ات ات��اق بازرگانی 
افراد پیش��ران و غیرپیشران 
مشخص نیس��تند؛ دوستانی 

اظهارنظر می کنند که معلوم نیس��ت چه کسانی 
هستند. ما مخالف اعطای ارز 42۰۰ تومانی بودیم 
اما مشخص نیست چه کس��ی در جلسات اتاق با 
این امر موافقت کرد. وی افزود: چرا با وجود اینکه 
نقدینگ��ی در کش��ور وجود دارد اما پولی دس��ت 
صنعت را نگرفته است؟ بسیاری از صنایع هنوز به 
تولید سال های 9۰- 89 نرسیده اند. رئیس مجمع 
کارآفرینان اظهار داش��ت: در سال 8۰، 52 درصد 
از مناب��ع بانک��ی به صنعت و ۱5 درصد به س��ایر 
بخش ها اختصاص داشت اما در سال 97، تنها 2۱ 

درصد منابع به صنعت و 7۳ درصد به س��فته بازی 
اختصاص یافته است. دیانی گفت: بانک های دولتی 
49 درصد منابع را به اماک و مجموعه ها برده اند. 
وی ادام��ه داد: ۱5۰ واحد بزرگ در کش��ور داریم 
که ساانه صدها میلیارد تومان مالیات می دهند؛ 
ازم است یک کمیته تخصصی برای این واحدها 
تش��کیل دهید تا مشکات شان را بش��نوید. اگر 
تصمیم گیری درستی نشود 2 برابر میزان کنونی 
هم سران قوا جلسه بگذارند، 
نتیجه ای حاصل نمی ش��ود. 
مش��کل نقدینگی بانک ها و 
صنایع را با دستورالعمل کلی 
نمی ت��وان حل ک��رد. وی در 
ادامه با اشاره به بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی، اظهار داش��ت: اگر منابعی را که 
آقای س��یف از بیت المال خارج و برای موسس��ات 
خرج کرد در اختیار صنایع کش��ور می گذاش��ت، 
ام��روز منابع و درآم��د ارزی کش��ور 25 میلیارد 
دار افزای��ش می یافت.  رئیس مجمع کارآفرینان 
کشور خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار 
داشت: س��ازمان امور مالیاتی از افرادی که اماک 
زیادی دارند مالیات نمی گیرد؛ س��فته بازان را که 
درآمد سرش��اری دارند رها کرده است و در عوض 

تا دست شان می رسد از صنایع مالیات می گیرند.

در حالی مرحله اول بسته حمایتی به بسیاری 
از اقشار حتی کارمندان دولت هم پرداخت شده و 
همه آنها آماده دریافت بسته دوم هستند که هنوز 
بیش از ۱4 میلیون کارگر بسته حمایتی دریافت 
نکرده اند و تأمین اجتماعی هم اعام کرده هنوز 

دس��توری صادر نشده است. 
به گ��زارش تس��نیم، هیات 
وزیران 27 آبان ماه به پیشنهاد 
مش��ترک س��ازمان برنام��ه 
و بودج��ه کش��ور و وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 

دس��تورالعمل پرداخت بس��ته کمک جبرانی و 
حمایت غذایی از گروه ه��ای کم درآمد جامعه را 
تصویب کرد. در راستای این طرح 4 گروه مشمول 
بسته حمایتی می شوند که کارگران در گروه 4 قرار 
دارند.  مش��موان گروه چهارم شامل خانوارهای 
ب��ا درآمد ماهان��ه کمتر از ۳۰ میلی��ون ریال در 
گروه های کارگران ساختمانی، قالیبافان و شاغان 
صنایع دس��تی، مش��اغل آزاد و خویش فرمایان، 
رانندگان بین ش��هری و درون شهری، زنبورداران، 
کارگران باربر، ش��اغان کسب و کارهای خانگی، 
کارگران کارگاه های متفرقه، عشایر و روستاییان، 
بازنشس��تگان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و 
دیگر گروه های مشمول که توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شناسایی می شوند هستند اما 
متأسفانه خبری از پرداخت این بسته به کارگران 
نیس��ت. در همین راس��تا کارگران این مطالبه را 
دارند که سبدحمایتی کارگران چه شد؟ سقوط 
ارزش ری��ال و به دنبال آن س��قوط قدرت خرید 
دستمزد، درپی افزایش بی محابای قیمت ارز رخ 
داد ام��ا بعد از کاهش قیم��ت ارز نیز این کاهش 

جبران نش��د. جبران قدرت خری��د کارگران هم 
ماه هاس��ت در پیچ و خم اس��تعام دستگاه های 
دولتی و س��هل انگاری وزارت کار گیر کرده است. 
مسؤوان دولت حمایت از کارگران را تنها در کام 
دارند در حالی که طی چند ماه گذش��ته قدرت 
خرید جامع��ه کارگری افت 
چش��مگیری داش��ته است 
ولی بس��ته حمایت��ی دولت 
هنوز به کارگ��ران پرداخت 
نشده اس��ت. برای کارگران 
این موضوع جالب اس��ت که 
دولت در نخستین گام سیاست های رفاهی خود 
برای کارمندان خود بس��ته حمایتی را واریز کرد. 
یعنی عاوه برافراد تحت پوش��ش کمیته امداد و 
بهزیستی وکارمندان دولت، تنها کارگران هستند 
که از چشم دولت دور مانده اند. به اعتقاد کارگران، 
دولت نه تنها در برگزاری جلسه شورای عالی کار و 
بحث دستمزد شرایط کارگران را درک نکرد، بلکه 
انگار کاهش قدرت خرید کارگران را هم باور نکرده 
اس��ت و در سیاس��ت های رفاهی خود کارمندان 
شاغل با درآمد کمتر از ۳میلیون تومان را از لیست 
بس��ته حمایتی فاکتور گرفته است. عاوه بر این 
هنوز شاغان تأمین اجتماعی یا همان کارگران 
مشمول قانون کار بسته حمایتی دولت را دریافت 
نکرده اند و طبق اظه��ارات احمد میدری، معاون 
رفاه وزارت کار ماک برای دادن بس��ته حمایتی 
کارگران، بیمه تأمین اجتماعی اس��ت اما تکلیف 
کارگ��ران روزمزد و غیربیمه ای که س��هم زیادی 
در ش��اغان جامع��ه دارند چه می ش��ود؟ حال 
اینکه دلیل بی توجهی دولت به کارگران چیست 

موضوعی است که مسؤوان باید پاسخ دهند.
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چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

ثبت نام جدید برای سهام عدالت 
نیازمند تصویب قانون است

معاون س��ازمان خصوصی س��ازی با اشاره 
به اینک��ه فعا ثبت ن��ام جدید از مش��موان 
س��هام عدالت انجام نمی ش��ود، گفت: ثبت نام 
جدید برای سهام عدالت نیازمند تصویب قانون 
جدید اس��ت. داوود خانی، معاون برنامه ریزی، 
توسعه و منابع انسانی سازمان خصوصی سازی 
با اش��اره به اینکه جمعیت فعلی مش��موان 
س��هام عدالت بیش از 49 میلیون نفر اس��ت، 
گف��ت: از این تع��داد ح��دود 2/۳ میلیون نفر 
تاکنون فوت کرده اند. معاون برنامه ریزی، توسعه 
و منابع انسانی سازمان خصوصی سازی، افزود: 
جمعیت چند ۱۰ میلیونی از کش��ور تاکنون 
بنا به دایل مختلف مش��مول س��هام عدالت 
نشده اند. خانی اظهار کرد: هر چند دایل بسیار 
گسترده ای می توان برای عدم ثبت نام و توزیع 
سهام عدالت میان افراد غیرمشمول برشمرد اما 
فعا مجوز قانونی برای ثبت ن��ام جدید از این 
افراد وجود ندارد تا بتوان بر اس��اس آن به این 
دسته از افراد نیز س��هام عدالت تخصیص داد. 
معاون س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: طرح 
سهام عدالت به موجب اجازه قانونی آغاز و انجام 
شده است، بنابراین ثبت نام جدید از افراد برای 
توزیع س��هام عدالت میان آنها نیازمند تصویب 

قانون جدید است.

قیمت برنج داخلی افزایش یافت
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: 
بازار مواد غذایی از وضعیت مناسبی برخوردار 
اس��ت، به اندازه کافی کاا در ب��ازار وجود دارد 
و انبار ه��ا پر از کااس��ت. محم��د آقاطاهر در 
گفت وگو با میزان، از افزایش ۱۰ تا ۱5 درصدی 
قیم��ت برنج داخلی در بازار خب��ر داد و افزود: 
افزایش هزینه های تولی��د و صحبت هایی که 
درباره صادرات برنج شده بر قیمت این محصول 
تاثیر گذاشته است. وی درباره برنج خارجی نیز 
گفت: برنج خارجی با کاهش قیمت مواجه شده 
است و دلیل آن نیز به دلیل آزاد شدن پیش از 
موعد واردات آن بود، البته اختصاص ارز 42۰۰ 
تومانی به این کاا نیز در کاهش قیمت اثرگذار 
ب��ود. آقاطاهر با بیان اینکه در س��ایر کاا ها از 
جمله حبوبات، چای، شکر و روغن طی حدود 
یک م��اه اخیر با تغییر قیم��ت خاصی مواجه 
نشدیم، خاطرنشان کرد: عرضه روغن نیز که در 
گذشته با اش��کااتی همراه بود در حال حاضر 
تقریبا مناسب است، هرچند هنوز به وضعیت 
ایده آل نرسیده است. رئیس اتحادیه بنکداران 
م��واد غذایی ادامه داد: مش��کلی که در عرضه 
روغن وجود دارد این است که سود خرده فروش 
و عمده فروش از س��وی تولیدکنندگان مدنظر 
قرار نگرفته است و این موجب شده روغن بااتر 

از قیمت اصلی به فروش برسد.

قیام خونین مردم ق�م در اعتراض به چاپ  ■
مقاله ساواك علیه امام خمیني)ره( - 1356ش

آغاز هفته اهداي کتاب ■
درگذش�ت آیت اه هاشمی رفس�نجانی          ،  ■

رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام- 
1395 ش

درگذشت »کسایي مروزي« شاعر شهیر و  ■
نامدار ایراني- 391 ق

تول�د »جیووان�ي پاپین�ي« نویس�نده و  ■
فیلسوف معروف ایتالیایي- 1881م 

قتل عام مردم »پاناما« توسط ارتش ایاات  ■
متحده آمریكا- 1964م

درگذشت »مارکو پولو« سیاح و جهانگرد  ■
شهیر ایتالیایي- 1324م

اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

11200

12900

14200

3050

-

-

1650

2100

-

-

-

-

-

-

20

-50

-

8/8

8550

183
164

-

-

50

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

58/28
54/25

0/1
-

49/21-

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

3710000

3800000

1950000

1220000

650000

-

-

20000

20000

-

-

339040

45099

1281/90دار
15/75دار

-

10

61

-1/30

-0/5

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

163967/2
8000/6

7055/1

1/01
1/25

1/21

121006/6
35256/3

146814/2

1/04

0/96

1/39

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5619بورس استرالیا

643
165

-6/63

23531

20204

2526
-

کام نور

بهترین مشاوران تو، خردمندان و 
دانشوران و تجربه داران دوراندیشند.

امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
2064

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-9/53

سرمایه گذاري  البرز
نفت  پارس

داروسازي  فارابي  
ماشین سازي  نیرومحرکه  

سیمان  بجنورد
فیبر ایران

سرمایه گذاري  صندوق  بازنشستگي  
داروسازي  کوثر
مهرکام پارس

9604

7628
1736

6839

1790

2192
2068

2663

4/98
4/98

4/98
4/96

4/96

4/92

4/88

4/87

4/7

سیمان  ایام
بانک صادرات ایران 

فنرسازي زر  
سایپاآذین  

تامین  ماسه  ریخته گري  
بانک تجارت 

کشت وصنعت  پیاذر 
رینگ سازي  مشهد

دارویي  لقمان   

3182

1317

1345
3160

4402

1595

4916
1905

2168

-4/43

-4/13

-4/07
-3/87

-3/74

-3/66

-3/64

-3/6


