
 دیپلماسی ریلی کره شمالی- چین 
مقابل فشار حداکثری ترامپ

یک قطار ویژه رهبر کره شمالی را به چین برد و برگشت و در نهایت 
بعد از سفر دو روزه این رهبر به پایتخت چین خاک این کشور را 
ترک کرد تا پیونگ یانگ و پکن دوباره رواب��ط ویژه خود را به رخ 
امریکا کشیده باشند؛ آن هم در ش��رایطی که تنش تجاری میان 
امریکا و چین ادامه دارد و مذاکرات کره شمالی و امریکا هم تقریباً 

دچار انجماد شده است.
با وجود آنکه از بیرون حضور کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در 
این قطار قابل مشاهده نبود اما گفته شده است او در این قطار دراز 
هنگامی که از ریل های مرتفع در یک خیابان پر رفت و آمد شهر 
پکن عبور و به سمت شرق چین و مرز کره شمالی حرکت کرده، 

حضور داشته است. 
کیم جونگ اون، رئیس حزب کارگران و رئیس ش��ورای دولتی 
کره ش��مالی از روز دو   ش��نبه 17 دی ماه به مدت چهار روز بنا به 
دعوت شی جین پینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست و 

رئیس جمهور خلق چین به پکن سفر کرده اند.
در همین حال وزارت خارجه چین روز چهار   شنبه با انتشار بیانیه ای 
ضمن پش��تیبانی از گفت و گوهای کره ش��مالی و امریکا اظهار 
امیدواری کرد تداوم این گفت وگو   ها با نتیجه ای مثبت همراه باشد. 
گزارشگر نیویورک تایمز به نقل از خبرگزاری شینهوا می نویسد که 
این خبرگزاری چینی پس از مجموعه ای از خبر   ها از رسانه های 
کره جنوبی تأیید کرد که قطار مذکور حامل رهبر کره ش��مالی و 
مقام    هایی از این کشور اس��ت که از داندونگ، شهر مرزی چین با 
کره شمالی، عبور کردند. کیم در سخنرانی خود به مناسبت سال 
نو میادی، از سیاست ایاات  متحده انتقاد کرد و گفت که به رغم 
آمادگی کره شمالی برای متوقف کردن برنامه هسته ای، فشارهای 
اقتصادی و سیاسی بر کشورش ادامه دارد. او تهدید کرد چنانچه 
واشنگتن در سیاست خود تغییری ندهد، کره شمالی نیز رویکرد 

خود را تغییر خواهد داد. 
 به نوشته نیویورک تایمز، سفر رهبر کره شمالی به چین یک سفر 
مشورتی با رهبران چین بود تا استراتژی های پیش رو در ارتباط 
با پرونده هسته ای، دیدار با ترامپ و روابط با کره جنوبی را با »برادر 
بزرگ« هماهنگ سازد. در دورانی که چین و امریکا بر سر تعرفه های 
تجاری سر شاخ شده و وارد فاز جنگ تجاری و تحریم شده اند، دیدار 
رهبر کره شمالی از چین اهرم نفوذی به پکن در برابر امریکا می دهد.  
در طرف کره شمالی هم، این سفر می تواند تاشی به منظور فشار 
وارد کردن به دونالد ترامپ همزمان با تداوم بن بست در مذاکرات 

مربوط به خلع ساح هسته ای کره شمالی نیز باشد. 

قم، سرچشمه   و پشتوانه 
معنوي انقاب

موقعیت ق��م در تاریخ انقاب 
اسامي برکسي پوشیده نیست 
و کمتر کسي است که از انقاب 
اس��امي ایران اطاع داشته و 
از نق��ش ق��م در ای��ن انقاب 
بي اطاع باش��د. چ��ه در طول 
نهضت انقاب اس��امي و چه 
پس از پی��روزي آن، قم زادگاه 
حوادث مهم تاریخي بوده است. 
لیکن دو حادثه بسیار مهم آن از 

ویژگي خاصي برخوردار اس��ت؛ یکي جرقه انقاب )قیام 1۵ 
خرداد 1۳۴۲( و دیگري آتش انقاب )قیام 1۹ دي 1۳۵۶( 
که هر دو در بستر تاریخ این شهر زاده و رشد یافته است. عاوه 
بر این موارد، حوادث و وقایع تأثیرگذار مهمي نیز بوده است 
که مردم قم در پیروزي و تحقق آن نقش مؤثری داشتند. به 
همین دلیل اس��ت که مقام معظم رهبري مي فرمایند: »قم 

شهر انقاب و مرکز انقاب و مادر انقاب است. «
 رهبر معظم انقاب اس��امي دیروز به مناسبت سالروز قیام 
1۹ دي ماه 1۳۵۶ در دیدار هزاران نفر از مردم قم، فرمودند: 
»قم سرچش��مه اصلي انقاب و حوزه قم، پش��توانه معنوي 
براي آن حرکتي اس��ت که دنیا را ت��کان داد و البته ما هنوز 
در آغاز راهیم.« ایشان با اشاره به برخي اقداماتي که دشمن 
در ماه هاي اخیر در رابطه با این پای��گاه اصیل انقاب انجام 
مي دهد، فرمودند: »قم ش��هر انقاب و مرک��ز انقاب و مادر 

انقاب است. «
مردم قم از زمان شکل گیري انقاب اسامي تا امروز، همواره 
در خط مقدم انقاب قرار داش��ته اند و از همین رو است که 
دش��من کانون توجه حمله خود را متوجه قم کرده اس��ت. 
آنگونه که رهبري معظم و سکاندار انقاب اسامي در دیدار 
مردم قم، نگاه افکار عمومي را متوجه این نقشه دشمن کرده و 
فرمودند: »انگیزه هایي وجود دارد که فضا و روحیه انقابي قم 
را کمرنگ کنند. از کید و مکر دشمن نباید غافل شد. بزرگان 
و جوانان قم نگذارند دست های خائن، نقش کانوني قم را در 

انقاب کمرنگ کنند. 
اما سابقه درخش��ان مردم قم به چند رخداد مهم و عملکرد 
مثب��ت آنها در ای��ن رخدادها ب��ر می گردد ک��ه عبارتند از؛ 
ایس��تادگي در مقابل اقدامات ضد دیني پهلوي، پیشگامي 
در مبارزه با انقاب سفید ش��اه ، عدم استقبال از محمد رضا 
پهلوي، حادثه جنایت فیضیه در سال ۴۲ و خروش انقابي 
آنها در دفاع از روحانی��ون، قیام 1۵ خ��رداد و قیام 1۹ دي 
1۳۵۶و بسیاري از رخدادهاي ریز و درش��تي که ذکر آن از 

حوصله یک یادداشت سیاسي – تاریخي خارج است. 
اما مردم قم در تاریخ انقاب اس��امي از دو ویژگي برجسته 
برخوردار بوده و هستند که همین دو ویژگي، تاکنون باعث 
ش��ده، همواره پایگاه انقابي قم مورد توجه امامین انقاب و 
دلسوزان نظام قرار گرفته و با مشاهده کوچک ترین حرکت 
انحرافي نسبت به آن نگران باش��ند و در رابطه با آن هشدار 
دهند. این دو ویژگي عبارتند از؛ 1- بصیرت، اقدام به موقع و 
تبعیت از وایت فقیه، ۲-قیام و حرکت توحیدي و اسامي در 

مقابل حرکت هاي لیبرال دموکراسي دروغین غربي .
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رهبر معظم انقاب در ديدار هزاران نفر از مردم قم تأكيد كردند  
دولت معیشت قشر ضعیف را اولویت قرار  دهد

نرمش زیرپوستی عربستان در سوریه

آي�ت اه  حض�رت  خامنه اي، رهبر معظم   سياسي
انقاب اسامي صبح ديروز در سالروز قيام تاريخ ساز 
مردم قم در ۱۹ دي ۱۳۵۶ در ديدار هزاران نفر از مردم 
قم، با اش�اره به ض�رورت پرهيز از س�هل انگاري و 
سهل انديشي درباره ريشه دشمني امريكا و استكبار 
با ايران اسامي، »ماهيت و حقيقت انقاب و شجاعت 
و وفاداري ملت و نظام به اه�داف و مباني انقاب« را 
علت اصلي اين خصومت عميق و مستمر خواندند و با 
بيان وظايف مهم »مسئوان و مردم« در اين مقطع 
تأكيد كردند: رسيدگي به مشكات معيشتي مردم 
به ويژه قش�رهاي ضعيف مهم ترين وظيف�ه امروز 
دولتمردان است و ملت و مسئوان بايد با هوشياري، 
تحريم هاي امريكا را همانند دوران دفاع مقدس به 
شكستي بي سابقه براي شيطان بزرگ تبديل كنند. 
به گزارش پای��گاه اطاع رس��انی دفتر مق��ام معظم 
رهبري، حضرت آیت اه خامنه اي ب��ا تجلیل از قیام 
سرنوشت س��از مردم قم در 1۹ دي سال ۵۶ به  عنوان 
نقطه عطف انقاب اسامي، قم را »شهر، مرکز و مادر 

انقاب« خواندند و افزودند: البت��ه انگیزه هایي براي 
تغییر فضاي انقابي قم و کمرنگ کردن روحیه انقابي 
و دیني در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن و عوامل 

آن غفلت کرد. 
   ب�زرگان و جوانان قم نگذارن�د مركزيت قم 

كمرنگ شود
ایشان با تأکید بر هوش��یاري در مقابل این انگیزه ها، 
تأکید کردند: قم سرچش��مه اصلي و پشتوانه معنوي 
انقابي است که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان و 
جوانان قم نباید اجازه دهند دست هاي خائن، قم را از 
مرکزیت انقاب، خارج و این حرکت تحولي را در آن 

کمرنگ کنند. 
رهبر انقاب اسامي سپس به بیان چند درس مهم و 
ماندگار از قیام 1۹ دي پرداختند و خاطرنشان کردند: 
رئیس جمهور وقت امریکا در 1۰ دي ۵۶ به تهران آمد 
و با تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمدرضا پهلوي، 
ایران را »جزیره ثبات« یعني مایه آرامش خیال امریکا 
از ایراِن وابسته و مسئوان نوکرمآب آن، خواند. ایشان 
قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد پهلوي در 

فاصله اي کمتر از 1۰ روز از این سخنان را نشانه ضعف 
عمیق دس��تگاه محاس��باتي امریکا و غرب دانستند 
و گفتند: کمتر از 1۰ روز پس از س��فر رئیس جمهور 
امریکا و تعبیر او از ایران ب��ه جزیره ثبات، قیام عظیم 
مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن، قیام مردم تبریز 
و طوفان انقاب اس��امي و نابودي رژیم سرس��پرده 

طاغوت محقق شد. 
   برخي دولتمردان امري�كا احمق درجه يك 

هستند
حضرت آیت اه خامنه اي، اس��تمرار ضعف دس��تگاه 
محاسباتي امریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و 
افزودند: با وجود آنکه ع��ده اي غربزده و امریکازده، پز 
قدرت محاسباتي و آینده نگري امریکایي ها را مي دهند 
اما امریکا همچنان دچار ضعف محاسباتي است. ایشان 
با اشاره به سخنان سال گذشته  یک دولتمرد امریکایي 
در جمع اوباِش تروریس��ت و وعده او به آنها که جشن 
س��ال ۲۰1۹ می��ادي را در ته��ران خواهیم گرفت، 
خاطرنشان کردند: توانایي محاسباتي دشمنان ایران 
در همین حد اس��ت، همان طور ک��ه آن زمان صدام 

امیدوار ب��ود یک هفته اي به تهران برس��د و منافقین 
مزدور نیز خیال مي کردند در حمله مرصاد سه روزه از 
کرمانشاه به تهران خواهند رسید. رهبر انقاب اسامي 
افزودند: برخي دولتم��ردان امریکایي این طور وانمود 
مي کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم اما 

آنها حقیقتاً »احمق هاي درجه یک« هستند. 
ایش��ان قیام مردم قم را نش��انه صف بندي دو دستگاه 
محاسباتي یعني صف بندي »لیبرال دموکراسي دروغین 
و پاي در ِگل غربي« در مقابل »نظام توحیدي و اسامي« 
برش��مردند و گفتند: پس از انقاب نی��ز آنها با تحریم 
جمهوري اس��امي تصور مي کردند کار نظام در کمتر 
از شش ماه تمام خواهد ش��د در حالي که انقاب اکنون 
به ۴۰ سالگي رسیده اس��ت. حضرت آیت اه خامنه اي 
افزودند: در مقابل این محاسبات غلط استکبار، دستگاه 
محاسباتي دقیق نظام اسامي وجود دارد که امام بزرگوار 
ما فرمود »صداي شکسته شدن استخوان هاي مارکسیسم 
را مي ش��نوم« و یکي دو س��ال بعد همه دنیا آن صدا را 

شنیدند. 
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كردند در پی مقدمات   جهان مناب�ع لبنانی فاش 
برگزاری اج�اس اقتصادی در لبن�ان و دعوت از 
عربس�تان، يك مقام عالی رتبه امنيتی سوری به 
اس�ت.  ك�رده  س�فر  س�عودی  عربس�تان 
لبن��ان در 1۶ تا۲۰ ژانوی��ه جاری میزبان نشس��ت 
اقتصادی سران اتحادیه عرب است. بیروت از آخرین 
کش��وری که دعوت به عمل آورد، عربستان سعودی 
است. روزنامه الجمهوریه لبنان روز چهار  شنبه خبر داد 
»در پی مقدمات برگزاری این نشست، هیئتی لبنانی 
به ریاس��ت جمال الجراح چند روز پیش به عربستان 
رفت و دعوتنامه رس��می را تسلیم س��ران آن کشور 
کرد«. در خصوص این دعوت دو نکته قابل ذکر است؛ 

نخست اینکه دعوتنامه را جبران باسیل، وزیر خارجه 
نبرد و جراح، وزیر ارتباطات که وابسته به فراکسیون 

المستقبل )متحد عربستان( است، به ریاض برد. 
طبق گفته الجمهوریه، نکته دوم این است که »ریاض 
آخرین پایتختی بود که دعوتنامه برایش ارسال شد« 
تا روشن شود آن که خواس��تار این تأنی بوده، ریاض 
بوده است »گویی که س��ران سعودی منتظر چیزی 
بودند تا مشارکت کردن یا نکردن یا سطح مشارکت 
در نشست اقتصادی س��ران در بیروت را برای خود 
روشن کنند به خصوص که زمزمه دعوت از دمشق نیز 
وجود داشت. حال همین که جراح سرانجام به ریاض 
رفت، معنایش این است که عربستان تصمیم گرفته 
در نشست حضور یابد و اکنون مسئله این است که در 

چه سطحی حاضر خواهد شد.«
الجمهوریه خبر داد ک��ه »در همین اثنای بحث های 
عربی لبنانی درباره مش��ارکت دمش��ق در نشست 
اقتصادی س��ران، اطاعات منابع مطل��ع در بیروت 
نش��ان می دهد که علی مملوک، رئیس دفتر امنیت 
ملی س��وریه چند روز پیش - در چارچوب تاش   ها 
برای فراهم کردن مقدمات مرحله ای جدید از روابط 
دو جانبه و همزم��ان با اقدام امارات در ازس��رگیری 
روابط با سوریه و بازگشایی س��فارت در دمشق- به 

عربستان رفته است«. 
این روزنامه لبنانی به جزئیات بیش��تری از این سفر 
اش��اره نکرد اما در ادامه نوش��ت که »جدای از روند 
ارتباط محرمانه ریاض و دمشق و ماهیت آن، منابع 

می گویند که گرم ش��دن روابط دیپلماتیک دمشق 
و ریاض قطعی اس��ت و عربس��تان دارد خود را برای 
نرمشی راهبردی آماده می کند؛ حال چه علت این امر 
تن دادن به توازن قوای موجود و لزوم تعامل با واقعیت 
باشد چه بر اساس این ادعا که گفته می شود سیاست 
باز کنونی خلیج ]فارس[ برای بیرون کشیدن اسد از 

سایه ایران است.« 
 الجمهوریه لبنان نوش��ت: »ش��اید اقدام عربستان 
در تغییر وزیر خارجه س��ابق عادل الجبیر که سقف 
خواسته اش ]از دمش��ق[ بلند بود با ابراهیم العساف 
)وزیر خارجه جدید عربستان( نش��انه ای از آمادگی 
عربس��تان باش��د برای تغییر موضع خود و تعامل با 

مقتضیات مرحله جدید و معادات آن.«

تجليل از حجت ااسام قرائتی  -  محمدحسين موحدی نژاد - تسنيمقرعه كشي فيلم هاي سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر - حميد رضا نيك عهد - جوان

  رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس گفت: حدود 
۱۰۰ ه�زار ميليارد تومان منابع كش�ور  در س�ال به 
 دليل ع�دم نظ�ارت بر قيمت ه�ا توس�ط دولت به 

باد فنا مي رود |  صفحه 4

رئيس قوه مجريه دوباره 
منتقد وضعيت بازار شد!
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حسن رشوند

کارشناس مسائل سیاسي

سر مقاله

LEADER.IR |  همين صفحه 

برخي دولتمردان امريكا  احمق هاي درجه يك هستند. تهديد، قول و امضاي امريكايي ها و اروپايي ها اعتبار ندارد
دولت معيشت قشر ضعيف را اولويت قرار  دهد

رهبر معظم انقاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم تأکید کردند  
  سياسي

 اعتراف وزير سابق اسرائيل 
به جاسوسی برای ايران

  گوگن سگف، وزير سابق انرژی و تأسيسات زيرساختی 
اسرائيل به جاسوسی به نفع ايران اقرار كرد كه مجازات آن 

۱۱ سال حبس است |  صفحه ۱۵

 مسئوان تعزيه را به حاشيه بردند
تئاتر اكچری را ترويج می كنند

  داوود فتحعلی بيگ�ی در گفت وگ�و با »ج�وان«: بی مهری 
 مراكز آموزش�ی دولتی هنر س�بب ش�ده نمايش های آيينی 

مهجور بماند | صفحه ۶

گي
هن

فر
لل

الم
ين 

ب اروپا نگران خروج ايران از برجام
۶ ديپلمات اروپايي همزمان با تحريم جديد اروپا عليه ايران در وزارت خارجه حاضر شدند

  یک روز بعد از اولین تحریم پس��ا برجام��ی اروپا علیه ایران، 
نش��انه   هایی جدی وجود دارد از اینکه اروپا به طور جدی نگران 

خروج ایران از برجام است

  برخورد تند مقام ماقات ش��ونده به عل��ت غیرقابل پذیرش 
ب��ودن اظهارات ۶ دیپلم��ات اروپایي در کمت��ر از 1۰ دقیقه به 

ماقات خاتمه داده است | صفحه ۱۵
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قم، سرچشمه   و پشتوانه معنوي انقاب

ادامه از صفحه یک 
موقعيت قم در تاريخ انقاب اسامي بركسي پوشيده نيست و كمتر كسي 
است كه از انقاب اسامي ايران اطاع داشته و از نقش قم در اين انقاب 
بي اطاع باشد. چه در طول نهضت انقاب اسامي و چه پس از پيروزي 
آن، قم زادگاه حوادث مهم تاريخي بوده است. ليكن دو حادثه بسيار مهم 
آن از ويژگي خاصي برخوردار است؛ يكي جرقه انقاب )قيام ۱۵ خرداد 
۱۳۴۲( و ديگري آتش انقاب )قيام ۱۹ دي ۱۳۵۶( كه هر دو در بستر 
تاريخ اين شهر زاده و رشد يافته است. عاوه بر اين موارد، حوادث و وقايع 
تأثيرگذار مهمي نيز بوده است كه مردم قم در پيروزي و تحقق آن نقش 
مؤثری داشتند. به همين دليل است كه مقام معظم رهبري مي فرمايند: 

»قم شهر انقاب و مركز انقاب و مادر انقاب است. «
برخي حركت هاي تاريخ سازی كه از قم شروع شد و مبنايي گرديد تا قيام 

ملت ايران به ساير باد كشيده شود، عبارتنداز؛ 
1-ایستادگي در مقابل اقدامات ضد دیني پهلوي

خاندان پهلوي با رويكرد غربگرايانه اي كه داشتند، به مخالفت با ارزش ها 
و تعاليم اسامي پرداختند. از جمله اقدامات اين رژيم مبارزه با حجاب 
اسللامي، تصويب لوايحي براي محو اسللام همچون حذف »سوگند 
خوردن به قرآن« براي نمايندگان و مواردي ازاين قبيل بود كه از حدود 
سال ۱۳۴0 انجام شد. در مقابل اين اقدامات، رژيم زماني كه سعي داشت 
با زور و قدرت خود اين اقدامات را عملي كند، تنها قم و علماي آن بودند 
كه در ابتداي امر به ميدان آمده و روحانيون آگاه فرياد مظلوميت اسام 
را سردادند كه در پيشاپيش اين قيام، حضرت امام خميني )ره( با فرياد 
وا اساما به روحانيون و مردم شريف قم روشللني  بخشيدند و مبارزه را 

آغاز كردند. 
2- مردم قم و مبارزه با انقاب سفيد

در سال ۱۳۴۱ كه شاه با سفر به امريكا دسللتورهاي ازم را براي اجراي 
انقاب سفيد گرفت و در ۱۹ دي از مردم خواست تا در انتخابات نمايشي 
شللركت كرده و براي اجراي اهداف امريكايي به لوايح پيشنهادي رأي 
بدهند، باز اين شهر مقدس قم با هدايت و رهبري امام خميني )ره( اين 

رأی گيری را تحريم و به مخالفت با آن پرداخت. 
3-عدم استقبال قمي ها از شاه

تاريخ، روحيه حماسللي و انقابي مردم اين سللرزمين را روزي به ثبت 
رسللانيد كه محمد رضا در سللال ۱۳۴۱ به منظور جلب اعتماد علماي 
حوزه و فريب مردم به اين شهر سفر كرد و پس از آن كه در۴ بهمن سال 
۴۱ در ميدان آستانه از اتومبيل خود پياده شد، تمامي آرزوهايش را بر 
باد رفته ديد؛ زيرا صحنه اي را به نظاره نشست كه انتظارش را نداشت. نه 
تنها از مردم استقبال كننده، كسي را نديد بلكه كارمندان اداري و دولتي 
و روحانيون نيز به چشم نمي خوردند و سكوتي شگفت بر شهر حكمفرما 
شده بود. گويا شاه به شهري پر از دشمن قدم نهاده است. از شدت خشم و 

اضطراب از رفتن به حرم منصرف شد و از همانجا بازگشت. 
4-حادث�ه جنایت فيضي�ه در س�ال 42 و دف�اع م�ردم قم از 

روحانيون
در دّوم فروردين سللال۱۳۴۲ كه مصادف با سالگرد شهادت امام جعفر 
صادق)ع( بود، حادثه اي ديگر در تاريخ انقاب شهر قم ورق خورد، مردم 
و روحانيان عاشق و دلباخته حرم اهل بيت)ع( در مدرسه فيضيه مشغول 
عزاداري بودند كه با حادثه اي غمبار روبه رو شدند. عمال دژخيم پهلوي 
با هجوم وحشيانه و كشتاري بي رحمانه، علما و فضا را به خاك و خون 
كشيدند كه اين جريان باعث خشم ملت عليه شاه و حكومت مستبد او 
شد و با اين كار، سنگري ديگر از سنگرهاي رژيم پهلوي را مردم و علماي 

قم فتح كردند. 
5-قيام 15 خرداد 

در حالي كه بيش از دو روز از عاشوراي سللال۱۳۴۲ نگذشته بود كه در 
۱۵ خرداد همين سال، رژيم سفاك پهلوي، امام خميني را شبانه دستگير 
مي كند. مردم قم همين كه از موضوع اطاع پيدا كردند با قلب هاي آكنده 
از غم و اندوه به اطراف منزل امام هجوم آوردند و با سردادن شعار »يا مرگ 
يا خميني« خشم و نفرت خود را عليه رژيم ابراز كردند كه به راهپيمايي 
عمومي مبدل شده و مردم در حرم حضرت معصومه)س( تجمع كرده 
و خواستار آزادي امام مي شوند كه ناگهان صداي گلوله هاي نظاميان و 
رگبار مسلسل آنان موج جمعيت را مي شكند و مردان و زنان بي شماري 
را در خون خود مي غلتاند. حضرت امام با اعام عزاي عمومي، نقطه آغاز 
و بذر آبياري شللده انقاب شكوهمند اسللامي را با خون هاي برزمين 
ريخته۱۵خرداد اعام مي دارند كه سال ها بعد به ثمر نشست و در حقيقت 
اين قيام مردم قم و طاب و روحانيون و علما بود كه مبارزه سراسري ملت 
ايران تا پيروزي نهايي در سال ۵7 را رقم زد و به همين دليل اين حادثه، 

نقطه عطفي در تاريخ انقاب اسامي محسوب مي شود. 
6-قيام 1۹ دي مردم قم 

پس از شللهادت فرزند برومند امام خميني )ره (حاج آقا مصطفي در 
سال ۱۳۵۶، خشم ملت از رژيم ستم شللاهي افزون گرديد و حكومت 
در تاريخ ۱۳۵۶/۱0/7 اقدام به پخللش مقاله اي توهين آميز عليه امام 
در روزنامه اطاعات كرد كه در پي اين عمل زشت، مردم و طاب قم 
خشمگين شده و در۱۹دي تظاهرات شديدي را بر ضد رژيم پهلوي به 
راه  انداختند كه با اقدام مسلحانه رژيم مواجه شده و تعدادي از مردم به 
شهادت مي رسند. با اين قيام مردم قم، آتش انقاب اسامي برافروخته 
گشت و برق آسا به ديگر شهرها سرايت كرد و سرانجام منجر به شكست 
ظالمان و طاغوتيان و پيروزي مظلومان و مسلمانان گرديد؛ آنگونه كه 
مقام معظم رهبري، اين حركت مردم قم را چنين تعبير مي فرمايند: 
»حركت مردم قم حركت بسلليار اثرگذاري بود و ايران را لرزاند؛ همه  
دل های آماده را متوّجه يك فرصتي و يك امكاني و يك حقيقتي كرد 

و نهضت به راه افتاد.«)۹۵/۱0/۱۹(
از همين رو سللت كه مقام معظم رهبري در ديدار روز گذشته خود با 
مردم قم، تأثير تاريخي و ماندگار قيام ۱۹ دي و ضعف عميق دستگاه 
محاسللباتي امريكا و غرب را چنين نشللان می دهنللد و مي فرمايند: 
»رئيس جمهور وقت امريكا در۱0 دي ۵۶ به تهللران آمد و با تمجيد 
اغراق آميز و دروغيللن از محمدرضا پهلوي، ايللران را »جزيره ثبات« 
يعني مايه آرامش خيال امريكا از ايراِن وابسللته و مسئوان نوكرمآب 
آن، خواند. اما كمتر از ۱0 روز پس از سفر رئيس جمهور امريكا و تعبير 
او از ايران به جزيره ثبات، قيام عظيم مردم قم شكل گرفت و به دنبال 
آن، قيام مردم تبريز و طوفان انقاب اسامي و نابودي رژيم سرسپرده 

طاغوت محقق شد. «
7-مجاهدت و ايثار مردم قم در سال های جنگ تحميلي و پس از آن

پس از پيروزي انقاب اسللامي، مردم قم همواره در بسللتر حوادث 
مهم تاريخي قرار گرفتند و پيشاپيش مسائل و حوادث و امتحان هاي 
بزرگ انقاب مانند هميشه با سربلندي مسير انقاب را طي كردند. تا 
اينكه طي جنگ تحميلي با تقديم بيش از ۴۱۳8 شهيد، اين ايثار را به 
اوج خود رساندند و هم اكنون نيز چون گذشته در كنار كليه حوادث 
مذهبي و سياسللي حضور داشللته و همواره رهنمون ديگر شهرها و 

كشورهاي آزاده جهان بوده و هستند. 
با توجه به درس های قيام مردم قم در تاريخ انقاب اسامي و با توجه 
به تأكيد مقام معظللم رهبري، بايد به اين فراز سللخنان رهبر انقاب 
توجه ويژه داشت: »در اين زمانه كه انقاب و نظام با خواست و حمايت 
مردم شكل گرفته و استمرار يافته اما مستكبران با وقاحت تمام مردم 
را به مقابله با همين نظام فرا مي خوانند، ازم است مردم در مقابل اين 
تبليغات ايسللتادگي و عليه آن حركت كنند و جوانان با هوشمندي، 
فضاي مجازي را به ابزاري براي زدن تو دهني به دشمنان تبديل كنند. 
« و نيز ؛ »بايد با درس گيري از اين تجربه درخشان و تكيه بر جوانان، 
تحريم كنوني را به وسيله اي براي كار و تاش و شكوفايي تبديل كنيم 
و با بي نيازي از ديگران به جايي برسلليم كه آنهللا نيازمند ايران عزيز 

باشند. «. 

رهبر معظم انقاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم خطاب به مسئوان: 

دولت معيشت مردم
 به ويژه قشر مستضعف را در اولويت قرار دهد

ادامه از صفحه 2
حضرت آيت اه خامنه اي، دشمني استكبار با پديده 
تمدني انقاب اسامي را دشمني عميق دانستند و 
خاطرنشان كردند: برخي از روي نفهمي يا مسائل 
ديگر، علت دشمني مستكبران را سخنان امام يا فان 
مسئول عليه امريكا مي دانند، در حالي كه زورگويان 
جهاني با يك قدرت جوان، رو به رشللد، پر تاش و 
پر انگيزه دشمن هستند كه اين قدرت معنوي ۴0 
سال است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر 
و قدرتمندتر شده و تََرك ها و شكاف های استكبار را 

عميق تر كرده است. 
   ریشه تقابل امریكا و ملت ایران

 تقابل حق و باطل است
رهبر انقللاب اسللامي، ايران را قللله موقعيت 
راهبللردي در منطقه خواندنللد و افزودند: علت 
عصبانيللت امريكايي ها در اول انقللاب اين بود 
كه لقمه چرب و نرم ايران را به عنوان مهم ترين 
كشور منطقه و سللرزميني سرشار از ثروت هاي 
مادي و منابع طبيعي از دسللت دادند. ايشان با 
اشللاره به اعتراف چند روز پيش يك مؤسسلله 
غربي افزودند: خود آنها مي گويند ايران با توجه 
به ظرفيت های فوق العاده اش پنجمين كشللور 
ثروتمند جهان اسللت، بنابراين طبيعي اسللت 
كه به خاطر از دست دادن چنين ثروتي، عميقاً 

عصباني باشند. 
حضرت آيت اه خامنه اي افزودند: اين عصبانيت 
همچنان ادامه دارد اما مسللئله اصلي و ريشلله 
تقابل امريكا و ملت ايران، تقابل تاريخي و ذاتي 
حق و باطل اسللت، چرا كه اسللتكبار و استعمار 
از خللون ملت هللا تغذيلله مي كننللد و انقللاب 
اسللامي در مقابل اين ظلم آشللكار ايسللتاده و 
 براي بيدار كردن ملت ها نيز تاش كرده اسللت.                                                           
رهبللر انقاب اسللامي، شللنيده شللدن فرياد 
»مرگ بر امريللكا« در كشللورهاي متعدد را بي 
سللابقه و نشللانه اي از موفقيت ايران برشمردند 
و خاطرنشللان كردند: اسللتكبار تاش مي كند 
ملت ها را با »ايران هراسي«، »اسام هراسي« يا 
»شيعه هراسللي« گمراه كند، اما ملت هللا ذاتاً با 
ايران اسامي دشللمني ندارند و هر جا حقيقت 

روشن بشود، از آن حمايت مي كنند. 

   حوادث اروپا و امریكا، پيامد حفره معنوي 
تمدن غرب

ايشان بروز برخي حوادث و رويدادها در اروپا و امريكا 
را نشانه آشكار شدن پيامدهاي خطرناك حفره هاي 
معنوي در تمدن غرب خواندند و افزودند: در طرف 
مقابل، مردم سااری ديني و حركت به سمت تمدن 
اسامي با استفاده از امكانات و ابزارهاي روز دنيا ادامه 

دارد و اين واقعيت براي مستكبران رعب آور است. 
رهبر انقاب اسامي با تأكيد بر پرهيز از سهل انگاری 
و سللهل انديشللي در زمينه علت واقعللي و اصلي 
دشمني ظالمان جهاني با ايران افزودند: علت اصلي 
اين دشللمني، »ماهيت و حقيقت حركت عظيم 
انقاب اسامي، شجاعت، فداكاري و وفاداري ملت 
و پايبندي مسللتمر و كامل نظام به مباني انقاب 
اسامي« است كه اگر به توفيق الهي، اين حركت 
به نتايج مورد نظر خود دست يابد، بساط استكبار 
و اسللتعمار غرب را برمی چيند. حضللرت آيت اه 
خامنه اي با اسللتناد به آيات قرآن مجيد افزودند: 
فرعون مي دانست موسي حق اسللت اما دشمني 
مي كرد و خدا به حضرت موسللي گفت »نترسيد، 
حركت كنيد من با شما هستم« كه اين خطاب امروز 
عيناً به ملت ايران است كه در مقابل دشمني آگاهانه 

فراعنه عالم، ايستاده است. 
رهبر انقاب اسامي در تبيين نتيجه صف آرايي 
استكبار و ملت ايران خاطرنشان كردند: هر جبهه اي 
كه در راه خدا حركت كند، وعده قطعي و بدون ترديد 
پروردگار درباره نصرت و پيروزي او محقق خواهد 
شللد، همچنان كه در طول ۴0 سال هر جا درست 
حركت كرديم، پيروز شديم و هر جا كوتاهي داشتيم، 
پيروزي حاصل نشللد. حضرت آيت اه خامنه اي 
رسلليدن به ۴0 سللالگي را در روند شللكل گيري 
تمدن ها، آغاز بلوغ و شكوفايي خواندند و افزودند: 
در اين مسير تمدني، ۴0 سالگي نه دوران پيري بلكه 
دوران عمق يافتن حركت ها است و به فضل الهي و 
به بركت »ايمان ديني، عزم راسخ، حضور و آمادگي 
و كار و تاش ملت به ويژه انبوه جوانان خوش فكر، 
مبتكر و اميدوار به آينده«، حركت تاريخي ملت ايران 
به نتايج درخشان خود خواهد رسيد. ايشان پيروزي 
انقاب و تشكيل جمهوري اسامي را مقدماتي براي 
شكل گيری »تمدن اسامي متناسب با دوران فعلي« 

دانستند و خاطرنشان كردند: اگر خدا اراده نكرده بود، 
اين مقدمات فراهم نمي شد. 

     مسئوان مراقب دال بازي
 و انحصارطلبی ها باشند

رهبر انقاب اسامي سخنانشان در جمع هزاران نفر 
از مردم قم را با بيان نكاتي مهم خطاب به مسئوان 

و مردم ادامه دادند. 
حضرت آيت اه خامنه اي در مهم ترين توصيه خود به 
مسئوان به خصوص دولتمردان تأكيد كردند: اولويت 
كاري خود را حل مشللكات معيشتي مردم به ويژه 
قشرهاي ضعيف قرار دهيد، چرا كه اين مسئله اهميت 
ويژه اي دارد. رهبر انقاب با اشاره به تمركز دشمن بر 
مسائل معيشتي مردم گفتند: منابع كشور كم است اما 
چرا با وجود تذكرات مكرر، جريان ها و افرادي، ظالمانه 
اين منابع را مي بلعند و با دال بازي و انحصارطلبي در 
تجارت، مانع پيشرفت كشور مي شوند و در تقويت 
توليد داخلي كارشللكني مي كنند. رهبر انقاب بار 
ديگر مهم ترين كار امروز مسللئوان را رسيدگي به 
مشللكات معيشللتي خواندند و افزودند: البته اين 
كار فقط با پول پخش كردن حاصل نمي شود، بايد 
مراقب جريان ها و دست هاي خطرناك و مضر بود، 
همچنان كه اين مسائل را بارها با جزئيات در جلسات 

كاري به مسئوان تذكر داده ايم. 
ايشان، كار و تاش و خدمت به انقاب ايران عزيز و 
ملت بزرگ را نعمتي الهي خواندند و به مسئوان و 
دولتمردان تأكيد كردند: قدر نعمت مسئوليت در 
نظام اسامي را بدانيد و به لوازم قدرشناسي از آن 
يعني »مراقبت در حرف و رفتار، پرهيز از گرايش به 
اشرافي گري و اسراف و رفتارهاي طاغوتي« پايبند 
باشيد و تاش كنيد مسير حركت شما همواره به 
سمت الگوي رفتاري و مديريتي اميرمؤمنان باشد. 

   تهدید، وعده، قول و امضاي امریكایي ها و 
اروپایی ها اعتبار ندارد

»شجاعت« و »عقانيت« دو نكته مهم و تذكر ديگر 
رهبر انقاب خطاب به مسئوان بود. ايشان افزودند: 
در مقابل توپ و تشر و ياوه گويی های امريكا و اروپا 
پس نزنيد و بايستيد و بدانيد كه اينها نه تهديد، نه 

»وعده و قول« و نه حتي امضاي شان اعتبار ندارد. 
حضرت آيت اه خامنلله اي حرف های بي ربط برخي 
غربي ها را به حرف های دلقك ها تشبيه كردند و افزودند: 

آنها به ايران توصيه مي كنند حقوق بشر را از سعودي ها 
ياد بگيرد؛ آيا اين، حرف يك دلقك نيست؟

   كشور را نمي شود با احساسات اداره كرد
حضرت آيت اه خامنه اي خاطرنشان كردند: رفتار 
صحيح و عقاني وظيفه مسئوان است، چرا كه با 
احساساِت صرف، نمي شود كشور را اداره كرد البته 
احساسات به عنوان پشتوانه عملي شدن تصميمات 
عقاني ازم است. »شناخت، قدرداني و استفاده از 
ظرفيت های دروني به ويللژه جوانان« ديگر توصيه 
مؤكد رهبر انقاب اسامي به مسئوان و دولتمردان 
بود. ايشللان افزودند: جوانللان مي توانند گره هاي 
دستگاه ها را باز كنند، بنابراين به آنها مراجعه كنيد و 
قدرشان را بدانيد چرا كه حتي بلندپروازي هاي آنها 

خوب است و كشور را به جلو مي برد. 
   جوانان فضاي مج�ازي را ابزار تودهني به 

دشمن كنند
حضللرت آيللت اه خامنلله اي در بخللش پاياني 
سخنانشان، مردم را نيز به كمك به مسئوان توصيه 
كردند و افزودند: بخش مهم تقويت توليد داخلي 
در زمينه هاي كيفي و توزيعي، بلله توليدكننده و 
فروشنده و مغازه دار و مردم مربوط مي شود. ايشان 
گفتند: امسال سال تقويت توليد كااهاي ايراني بوده 
است، اما اان در آخر سال بايد ببينيم چقدر در اين 

زمينه پيش رفته ايم و چه كارهايي كرده ايم. 
حضرت آيت اه خامنه اي حضللور در صحنه هاي 
انقاب را بهترين كمك مردم به كشللور دانستند 
و افزودند: دشمن در تاش اسللت با شايعه سازی 
و تهمت پراكني مردم را مضطللرب كند و به جان 
يكديگر بيندازد كه البته نمي تواند، اما مردم بايد با اين 
شگردهاي دشمن مقابله كنند. ايشان خاطرنشان 
كردند: انقاب و نظام با خواسللت و حمايت مردم 
شكل گرفته و استمرار يافته اما مستكبران با وقاحت 
تمام مردم را به مقابله با همين نظام فرا مي خوانند كه 
ازم است مردم در مقابل اين تبليغات ايستادگي و 
عليه آن حركت كنند و جوانان با هوشمندي، فضاي 
مجازي را به ابزاري براي زدن تو دهني به دشمنان 

تبديل كنند. 
   دش�منان ملت ایران به سرنوشت صدام 

دچار خواهند شد
حضرت آيت اه خامنه اي تحريم ها را باعث فشللار 
و بروز مشكاتي براي كشور دانسللتند و افزودند: 
امريكايي ها با خوشحالي مي گويند تحريم كنوني 
ملت ايران در تاريخ سللابقه ندارد امللا ملت ايران 
ان شاءاه در اين زمينه شكستي به آنها مي دهد كه 

در تاريخ بي سابقه باشد. 
حضرت آيللت اه خامنه اي با اشللاره بلله تحريم 
كامل ملت ايران در دوران دفللاع مقدس افزودند: 
دشللمنان حتي به ما سلليم خاردار نمي دادند اما 
ملت و مسئوان، آن تحريم ها را به زمينه اي براي 
تكيه بر درون و شكوفايي استعدادها تبديل كردند، 
به گونه اي كه همان مسير، امروز ايران را به قدرت بي 
نظير منطقه تبديل كرده است. رهبر انقاب تأكيد 
كردند: بايد با درس گيري از اين تجربه درخشان و 
تكيه بر جوانان، تحريم كنوني را به وسيله اي براي 
كار و تاش و شكوفايي تبديل كنيم و با بی نيازی 
از ديگران به جايي برسلليم كه آنها نيازمند ايران 

عزيز باشند. 
حضرت آيت اه خامنه اي تأكيللد كردند: به فضل 
الهي و در پرتو مقاومت و هوشياري مردم و مسئوان 
و كار و تاش بي وقفه، از تحريم ها و مشكات عبور 
خواهيم كرد و همچنان كه در جنگ تحميلي صدام 
را به خاك سللياه نشللانديم و به درك اسفل رفت، 
جمهوري اسامي هر روز موفق تر و زنده تر خواهد 
بود و دشمنان ملت در امريكا و غرب به سرنوشت 

صدام دچار خواهند شد. 

      ایرنا: نمللاز عبادي - سياسللي جمعه اين هفته تهللران به امامت 
حجت ااسام سيد محمد حسن ابوترابي فرد در مصاي امام خميني 

)ره( برگزار مي شود. 
      فارس: مرحله اصلي و عملياتي رزمايش فدائيان حريم وايت 8 از 
امروز به مدت دو روز و با شركت كليه پايگاه هاي شكاري نيروي هوايي 

ارتش در منطقه عمومي اصفهان آغاز مي شود. 
      تسنيم: سخنگوي شوراي نگهبان يكي از اشكاات موجود در ايحه 
بودجه را در بحث شفافيت دانست و گفت: اشكال به گونه اي است كه 

دقت ازم در بيان اعداد و ارقام وجود ندارد. 
 

ژه
وی

 ی��کاصاحطل��ب:واعظ��یمیخواه��د 
جهانگیریرابیخاصیتکند؟

در ادامه مشللاجرات اصاح طلبان با محمود واعظي، رئيس 
دفتر رئيس جمهور كه هر روز تندتر هم مي شود، علي صوفي 
در گفت وگويي تأكيد كرده كه »اطاع موثق داريم كه واعظي 
به دنبال بي خاصيت كردن جهانگيري در دولت است.« ادعاي 
صوفي ادعاي كوچكي نيست و نشان مي دهد سطح اختافات 
بر سر قدرت و سهم خواهي ها ميان اصاح طلبان باا گرفته 
اسللت. صوفي در اين گفت وگللو در مورد اظهللارات واعظي 
كه گفته ما با اصاح طلبان ائتللاف نكرديم، مي گويد: »بله 
اظهارات آقاي واعظي درست است.  اصاح طلبان در سال ۹۲ 
و ۹۶ هيچ ائتافي با حزب توسعه نداشتند، چون اساساً حزب 
اعتدال و توسعه اصًا براي اصاح طلبان موضوعيتي نداشته 
است. اين حزب از جايگاه ممتاز حزبي برخوردار نيست كه 
اصًا عده اي بنشينند و با آنها ائتافي بكنند. « صوفي صريحاً 
واعظي را متهم مي كند كه ضد اصاحات است و نيت خالصانه 
ندارد و تأكيد مي كند: » رئيس دفتر روحاني خوب مي داند 
هر چه دارند از اصاح طلبان اسللت و از اين به بعد نيز بدون 
اصاح طلبان در رقابت هاي سياسی كاری از پيش نمي برد. 
« البته اين تنها اتهامي نيست كه متوجه واعظي مي كند، او 
مي گويد كه »آقايان به دفتر رئيس جمهور آمدند تا ارتباطات 
آقاي روحاني را كاناليزه كنند. ما اطللاع موثق داريم آقاي 
واعظي مي خواهد آقاي جهانگيللري را از خاصيت بيندازد. 

در حالي كه مهم ترين جايللگاه و نقش پس از رئيس جمهور 
بر عهده معاون اول اسللت و معاون اول بايد ارتباط با وزرا را 

ايجاد كند. «
وي معتقد اسللت كه »واعظي در قامت رئيس دفتر روحاني 
ارتباطللات آقاي جهانگيري بللا كابينه را قطللع و يك نقش 
تشللريفاتي و بي اثر براي جهانگيري تعريف كللرده و آقاي 
جهانگيري به حق امروز حتي قدرت تغيير منشي خود را نيز 
ندارد. « در عين حال ماه هايي است كه دولت سخنگو ندارد و 
محمود واعظي كم و بيش پاسخگوي سؤاات خبرنگاران در 
موارد مختلف است و مواضع كلي دولت را بيان مي كند و عمًا 

نقش سخنگو را ايفا مي كند، اما رسماً سخنگو نيست. 
روزنامه قانون هم روز گذشته خطاب به رئيس دفتر روحاني 
نوشت: »نكته اي را بايد به امثال محمود واعظي و ساير افرادي 
كه تفكري اين چنيني دارند گوشزد كرد كه رئيس شما كه 
به خاطر طمع به جايگاه هاي حكومتي، مردم را از دست داد 
و بدنه حامي آن ريزش كرد، شما نيز از تاريخ درس بياموزيد 
و به گونه اي عمل كنيد كه در آينده براي شسللتن روي شما 
نياز به آب و صابون نباشللد. « و سللپس به مسئوان دولتي 
هشدار مي دهد كه »مسللئوان ارشللد دولتي كه ريشه دار 
هستند بايد به اين فرد و آنهايي كه با او همفكر هستند تذكر 
دهند و نگذارند افرادي كه جايگاهللي در ميان مردم ندارند 
و به خاطللر قحط الرجال بودن جايگاهي به دسللت آورده اند 
به گونه اي رفتار كنند كه اين اقدامات و عملكرد به پاي همه 
دولت نوشته شود. « به نظر مي رسللد اصاح طلبان به طور 

جدي جنگ زرگري راه انداخته اند تا بتوانند هويت خود را از 
دولت روحاني جدا نشان دهند، مسئوليت وضعيت امروز را 
نپذيرند، منتقد وضع موجود باشند و همگي اين موارد براي 
آن است كه تا انتخابات سال آينده بتوانند چهره جديدي از 

خود به مردم نشان دهند. 

 ظریفازکدامانتظارميگوید؟!
عكس بزرگي از ظريف و تيتر بزرگي روي عكس: »منتظر اروپا 
نمي مانيم«. اين تصوير صفحه يك روزنامه اعتماد اسللت در 
فرداي روزي كه اتحاديه اروپا به دايل واهي تصميم گرفته نهاد 
اطاعاتي كشورمان را تحريم كند! در روزنامه هاي اصاح طلب 
ديگر هم خبر چنداني از واكنش به اتحاديه اروپا نيسللت. در 
حالي كه اتحاديه اروپا تحريم  جديدي را رقم زده است. كيهان 
مي نويسد: »قرار بود دولت در ارديبهشت ۹7 ظرف فرصتي دو 
هفته اي از اروپا تضمين عملي براي حفظ منافع ايران در قبال 
خروج امريكا از برجام بگيرد، حاا با سپري شدن حدود هشت 
ماه، نه تنها اروپا هيچ تضميني نداد بلكه در جديدترين اقدام 
گستاخانه، ايران را تحريم كرد!«و در ادامه مي آورد كه »برخي 
كشللورهاي اروپايي سال هاسللت به پايگاه و پناهگاهي براي 
گروهك هاي تروريستي و تجزيه طلب تبديل شده اند و عماً به 
اين گروهك ها سرويس هاي متنوعي ارائه مي كنند. اما برخورد 
منفعانه و حقارت آميز دستگاه ديپلماسي كشور با اين مسئله، 
كشورهاي اروپايي را دچار توهم كرده و باعث شده عمًا جاي 

بدهكار و طلبكار عوض شود. «

رئيس دفتر روحاني: 
ادعاي بخشي، تبليغي بود  و صحت نداشت

رئيس دفت�ر رئيس جمهور با بيان اینكه ادعاي اس�ماعيل بخش�ي 
صحت نداش�ته و صرفاً یک اقدام تبليغي بوده است، گفت: این حق 
براي وزارت اطاعات و نظام محفوظ است كه از این فرد شكایت كند. 
به گزارش مهر، محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور ديروز در حاشيه 
نشست هيئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درخصوص 
ادعاي اسماعيل بخشي گفت: بر اساس دستور رئيس جمهور، هيئتي از 
سوي وزير اطاعات به خوزستان رفتند و بر اساس بررسي هاي انجام شده، 
امروز وزير اطاعات گزارش كاملي در اين زمينه به هيئت دولت ارائه كرد. 
همچنين آن هيئت با اسماعيل بخشي صحبت كرده بود و متوجه شدند كه 
ادعاي اين فرد به هيچ وجه درست نبود و يك اقدام تبليغي بود. وي افزود: 
اما متأسفانه اين ادعا به گونه اي مطرح شللده بود كه در داخل با توجه به 
اينكه موضع دولت حمايت از حقوق شهروندي است و حتما دوستان توجه 
كرده اند كه وزارت اطاعات خيلي تاش مي كند تا قانون مدار حركت كند، 
بر اين اساس قرار شد كه اين حق براي وزارت اطاعات و همچنين نظام 
محفوظ باشد كه از اين فرد شكايت كند و قوه قضائيه هم بر اساس روش و 

مقرراتي كه دارد به اين موضوع رسيدگي كند. 
وي همچنين در مورد تعهدات اروپايي ها در برجام گفت: با اروپايي ها تا آخر 
سال ميادي توافق داشتيم و اكنون اروپايي ها عذرخواهی كردند و گفتند 
فشارهاي امريكا كار ما را به تأخير انداخته است اما از هدف خود دست بر 
نداشتيم. واعظي در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه رئيس جمهور با حمايت 
اصاح طلبان روي كار آمد و شما در سال ۹۶ گفتيد حزب اعتدال و توسعه 
برنده انتخابات بود، گفت: شما كه خبرنگار هستيد و هر هفته اينجا مي آييد 
مي دانيد كه من چنين مطلبي نگفتم و بيان اين مطلب از سمت شما بعيد 
است و اين مطلب را يك آقايي گفت و من هرگز چنين حرفي نزدم و هر 

كسي صوت اينچنيني دارد ارائه كند. 
 

 دبيركل بنياد هابيليان: 
تروريسم ابزار پيش برنده 
سياست هاي خشن غرب 

دبيركل بني�اد هابيليان با انتق�اد از كش�ورهاي اروپایي در حمایت 
از گروهک هاي تروریس�تي، گف�ت: تروریس�م یك�ي از ابزارهاي 
پيش برنده سياس�ت هاي خش�ن دولت هاي غربي و امریكا اس�ت. 
محمد جواد هاشللمي نژاد در گفت وگو با ايرنا، درباره حضور ۳0 سللاله 
محمدرضا كاهي عامل انفجار دفتر حزب جمهوري اسامي در كشورهاي 
اروپايي و حمايت اين كشللورها از وي، اظهار داشت: ترور مردم و مقامات 
جمهوري اسامي به صورت رسمي از سوي كشورهاي غربي مورد حمايت 
قرار مي گيرد كه مدارك و اسناد فراوان بين المللي و رسمي در اين زمينه 
وجود دارد. وي خاطرنشان كرد: كشورهاي غربي در اقدامي بي سابقه تاش 
مي كنند با در اختيار قرار دادن پايگاه، امكانات لجستيكي و حتي رسانه ها 
به گروهك هايي نظير سازمان منافقين كه رسماً از سوي مراكز بين المللی و 
حتي وزارت خارجه امريكا به عنوان يك گروهك تروريستي معرفی شده اند، 
از آنها حمايت كنند.  دبيركل بنياد هابيليان يادآور شد: اين سازمان ها تحت 
حمايت كشورهاي غربي نظير فرانسه و دانمارك با برگزاري همايش ها و 
ميتينگ ها جنايت خود را به رخ مردم دنيا مي كشند و اگر اين حمايت صد 

درصدي نبود، هرگز ۱۳ هزار نفر از مردم ايران شهيد نمي شدند. 
هاشمي نژاد وجود پايگاه هاي منافقين در كشورهاي غربي را مأمنی براي 
اقدامات و طرح هاي تروريستي دانسللت و با اشاره به جنايات شهر اهواز، 
گفت: اين جنايت كه توسط سركرده احوازيه بر عهده گرفته شد، توسط 
شبكه هايي نظير بي بي سي مورد حمايت قرار گرفت. وي به حضور اعضاي 
منافقين در كشورهاي غربي اشاره كرد و اظهار داشت: برخي كشورهاي 
حامي تروريسم به جاي پاسخگويي تاش دارند مرگ محمد رضا كاهي 
را به گردن جمهوري اسامي بيندازند. هاشللمي نژاد تأكيد كرد: برخي 
سازمان هاي حقوقي بشري مستمسللكي براي اهداف كشورهاي غربي 
شده اند و اين سازمان ها تاش مي كنند گروهك هاي تروريستي را تحت 
عناويني مانند مقاومت و مخالفت و گروه هاي مقاومت را با عناويني مانند 
تروريسم جا بزنند. هاشمي نژاد با اشاره به پيدايش داعش توسط امريكا و 
جنايت هاي اين گروه، تأكيد كرد: تروريسم يكي از ابزارهاي پيش برنده 

سياست هاي خشن دولت هاي غربي و امريكا است. 

محسن رضایي:  
هر جا امريكا را كنار زديم

 نتايج معجزه گونه به دست آورديم
در ه�ر صحن�ه اي ك�ه امری�كا را كن�ار زده و انقاب�ي عم�ل 
در  و  اميدبخ�ش  بس�يار  و  معجزه گ�ون  نتای�ج  كردی�م، 
ه�ر ح�وزه اي ك�ه ب�ه ت�وان و ظرفيت ه�اي داخ�ل كم توج�ه 
بوده ای�م هن�وز ه�م ب�ا مش�كات و موانعي روب�ه رو هس�تيم. 
به گزارش فارس، محسن رضايي در دومين روز برگزاري همايش تبيين 
دسللتاوردهاي ۴0 سللاله انقاب اسللامي اظهار كرد: برخي اركان يك 
جامعه مانند تابلوهايي هستند كه اگر بازآفريني و بازنمايي نشوند منجر 
به ايجاد شبهه، ترديد و گم كردن راه و مسير خواهند شد و دوران باشكوه و 
عزت آفرين دفاع مقدس، انقاب اسامي و موضوع وايت فقيه از جمله اين 
اركان به شمار مي روند. وي افزود: نسل پرشور و جديد كه از ذهنيت تاريخي 
نسل قبل برخوردار نيست به اين هدايتگري نياز داشته و ۴0 سالگي انقاب 
اسامي بهترين فرصت براي تبيين و بازنمايي دستاوردهاي اين انقاب 

شكوهمند و الهام بخش است. 
رضايي با يادآوري خباثت و توطئه هاي استكبار جهاني عليه انقاب اسامي، 
امريكا را منشأ چالش ها عليه ملت ايران عنوان و تصريح كرد: در چهلمين 
سللال پيروزي انقاب اسامي تقابل انقاب اسللامي و امريكا به يكي از 
مهم ترين مقاطع خود رسيده و ۲۲ بهمن امسال فرصت مناسبي است تا 
پاسخي محكم به همه كينه توزي هاي امريكا و سردمداران آن داده شود. 

دبير مجمع تشللخيص مصلحت نظام با بيان اينكه با گذشت چهار دهه از 
انقاب اسامي تقريباً در تمامي زمينه ها پيشرفت داشته ايم، گفت: در برخي 
ابعاد پيشرفت ها شگرف و در برخي حوزه ها در حد انتظار نبوده است؛ در هر 
صحنه اي كه امريكا را كنار زده و انقابي عمل كرديم نتايج معجزه گون و بسيار 
اميدبخش و در هر حوزه اي كه به توان و ظرفيت هاي داخل كم توجه بوده ايم 
هنوز هم با مشكات و موانعي روبه رو هستيم. وي افزود: ما با عمل انقابي 
و جهادي امريكا را در حوزه دفاع و امنيت كنار زديم و امروز دسللتاوردهاي 
موشكي و اقتدار دفاعي ما زبانزد دوست و دشمن است، اما در حوزه هاي اقتصاد 
و فرهنگ متأسفانه هنوز هم با چالش ها و مشكاتي مواجهيم و تا زماني كه 
با الگوهاي بومي و مبتني بر مباني اسامي خود عمل نكنيم و امريكا را از اين 

صحنه ها خارج نكنيم به رشد و شكوفايي نخواهيم رسيد. 



»ميانگين حقوق 2ميلي�ون تومان براي معلمان 
زياد است بايد در آن صرفه جويي كرد!« اين جمله 
يك كاس�بكار نيس�ت؛ اين جمله را معاون وزير 
آموزش و پرورش در يك برنامه تلويزيوني عنوان 
كرده است؛  مديري كه قرار است براي دستگاهي 
برنامه ريزي كند كه وظيفه تربيت ش�هروند در 
تراز جمهوري اس�امي را برعهده دارد. از زماني 
كه صرفه جويي در آموزش و پ�رورش به صورت 
علني مطرح ش�د، افكار عمومي ب�ه اين نتيجه 
رسيده اند مديراني كه اداره آموزش و پرورش را با 
بنگاه داري اقتصادي و سياسي اشتباه گرفته اند تا 
چه ميزان صاحيت دارند آينده آموزشي و تربيتي 
آينده سازان كش�ور را برعهده داشته باشند. از 
س�وي ديگر برخي مديران آموزش و پرورش در 
به كار بردن ادبيات دال مآبانه در حوزه تعليم و 
تربيت ااقل از اقشار مختلف مردم حيا نمي كنند. 

صحبت هاي رئيس جمهور درب��اره صرفه جويي در 
آموزش و پرورش در جلسه تقديم ايحه بودجه 98 
به مجلس، نقطه عطف خصوصي سازي نهاد تعليم و 

تربيت به شمار مي رود كه در سال هاي اخير با عناوين 
مختلف و با شتاب فزآينده اي دنبال مي شود. 

در اين ميان عل��ي  اللهيار تركمن، ب��ه عنوان ژنرال 
حمله به آموزش و پرورش دولت��ي، در هر فرصتي از 
اظهارات رئيس قوه مجريه دفاع مي كند. توجيهات 
وي كه براي لزوم صرفه جوي��ي در آموزش و پرورش 
در يك برنام��ه تلويزيوني مطرح ش��ده را بخوانيد: 
»ما در يك روستا دو دانش آموز داريم و نمي توانيم 
خدمات آموزشي به آنها ارائه ندهيم؛ اگر يك معلم 
رسمي به آنجا برود ماهانه به طور ميانگين 2ميليون 
تومان حقوق دريافت مي كند كه در يك سال معادل 
24ميليون تومان مي ش��ود و قيمت تمام ش��ده هر 
دانش آموز اين روستا 12ميليون تومان مي شود، اما 
اگر بتوانيم از نيروهاي بومي منطقه با خريد خدمات 
استفاده كنيم، مي توانيم پوشش تحصيلي را كامل و 
هزينه ها را منطقي كنيم و اين به معناي كاهش انگيزه 

معلم و صرفه جويي نيست.«
 آموزش و پرورش صحنه نمايش فقر و تكاثر!

اللهيار تركمن در دفاع از طرح خريد خدمات آموزشي 
به ماده 25قانون برنامه ششم توسعه استناد مي كند و 

ادامه مي دهد: »آنچه در قالب فعلي داريم اين است 
كه از مؤسس��ان مدارس غيردولتي خريد خدمات 
كنيم و براس��اس قرارداد، معلمان ماهانه 760هزار 

تومان دريافت مي كنند.« 
اما اين مدير ارش��د آموزش و پرورش اين نكته را در 
نظر نمي گيرد كه دانش آموزان روس��تايي به جرم 
روس��تايي بودن،  در كنار ساير محروميت ها بايد از 
آموزش استاندارد محروم شوند تا صرفه جويي مالي 
صورت بگيرد. اين مقام مس��ئول به افكار عمومي 
پاسخ نمي دهد كه آيا هزينه بي پولي دولت را بايد 
روس��تاييان بپردازند؟ آيا اين به معناي مهاجرت 
بيشتر به شهرها و خالي ماندن روستاها، توقف بيش 
از پيش توليد نيس��ت؟ آيا اي��ن بزرگ ترين زمينه 
تبعيض بعد از انقاب را رقم نمي زند؟ آسيب هاي 
حاصل از اين نگاه تك بعدي به آموزش و پرورش را 
كه به مرور دامن كشور را مي گيرد، چه كسي بايد 

پاسخ بدهد؟ 
مس��ئوان آموزش و پرورش ب��ا چه روي��ي براي 
دانش آموز روستايي كه شاهد نمايش تكاثر فرزندان 
مسئوان در رسانه هاي مجازي است از صرفه جويي 

حرف مي زنند؟ مض��اف بر اينكه هي��چ ضمانتي 
وجود ندارد كه خريد خدمات به مناطق روستايي 

منحصر شود. 
چنين اس��تدالي از زبان يك مقام مسئول در يك 
رس��انه سراس��ري توهين به ش��عور مخاطبان و به 

سخره گرفتن »تعليم و تربيت« است. 
 برنامه ششم ربطي به خريد خدمات ندارد!

حجت ااس��ام عليرضا س��ليمي، عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس در گفت و گو با »جوان« 
اظهارات اللهيار تركمن را اينطور پاسخ مي دهد: »در 
برنامه ششم توسعه، مدارس را اس��تثنا كرديم؛ در 
بحث خريد خدمت، معلمان مانند نيروهاي شركتي 
مي شوند كه امنيت شغلي ندارند و دريافتي كمتري 
از نيرو هاي رسمي دارند؛ آيا معلم با 600تا 700هزار 
تومان حقوق انگيزه اش كاهش پيدا نمي كند و سطح 

كيفي كم نمي شود؟!«
وي مي افزايد: »تبصره2 ايحه بودجه گفته اس��ت، 
دولت مكلف است از ابتداي سال تحصيلي 98- 99 
ساانه 10درصد خريد خدمت آموزشي انجام دهد 
و بحث يك سال مطرح نيست و بعد از 10 سال كل 
آموزش وپرورش را مي خواهيم خريد خدمات كنيم و 

اين ابهام بايد روشن شود.« 
عضو كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس بيان 
كرد: »گاهي دولت 3يا 4ميليون براي يك نفر در نظر 
مي گيرد و شركت درصد خود را برمي دارد و در برخي 
استان ها، شركت  هاي اقماري ساخته اند تا اين پول 
به دست فرد برسد، مقدار زيادي از آن كم شده و در 
نهايت 300هزار تومان به فرد مي رسد و هزينه هاي 

دولت هم كاهش پيدا نكرده است.« 
 آب پاكي مجلس روي دست خصوصي سازي

بنابر اين گزارش، روزگذشته حميدرضا حاجي بابايي 
رئيس فراكس��يون فرهنگيان مجلس به رس��انه ها 
گفت: در جلسه كميس��يون آموزش و تحقيقات و 
فراكسيون فرهنگيان، مجلس تمام احكام مربوط به 
خريد خدمات آموزشي و واگذاري آموزش و پرورش 
به بخش خصوصي حذف  و اين مسئله به كميسيون 

تلفيق ارائه مي شود تا به صحن علني مجلس برود. 
وي در خصوص بودجه آموزش و پرورش در سال 98 
گفت: دولت براي اين وزارتخانه در سال آينده 48هزار 
ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته است، اما با توجه به 
اينكه 5هزار ميليارد تومان از كسري سال 97 به 98 
منتقل مي شود، از سوي ديگر 3هزار ميليارد تومان 
هم براي پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان در 
س��ال آينده كمبود دارند كه در مجموع به 56هزار 

ميليارد تومان اعتبار نياز است. 
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روزگذشته جلسه دوم رسيدگي به اتهامات شركت »دومان توكان« در دادگاه ويژه اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد
قاضي خطاب به متهم: شكات را تطميع نكن، دادگاه با آزادي ات مخالف است !

شاخ و شانه آموزش و پرورش پيمانكاري
 مقابل آموزش و پرورش حاكميتي!

برخي مديران در به كار بردن ادبيات دال مآبانه درباره آموزش و پرورش از افكار عمومي هم شرم نمي كنند 

دومي��ن جلس��ه 
نيره ساري

رسيدگي به اتهامات   گزارش  2
چهار نفر از متهمان 
پرونده شركت »دومان توكان« به رياست قاضي 
صلواتي در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي 
به جرائم اقتصادي در حالي برگزار شد كه متهم 
رديف اول در ابتداي دفاعيات با وكيل خود بگو 
– مگو داش�ت. دومان خطاب ب�ه دادگاه گفت: 
»وكيل من تسخيري است و او ر ا قبول ندارم.« 
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه در پرونده وي وصف 
كيفري وجود ندارد  اعتقاد داشت اتهاماتش قابل 
رس�يدگي در دادگاه انقاب و ويژه نيس�ت، اما 
قاضي صلواتي اين ادعا را براس�اس استيجازه 
رهبري رد ك�رد و خطاب به وي گف�ت »ما يك 
ليس�ت ۶۱نفره د ر اختيار شما و سه متهم ديگر 
قرار داديم و خودتان وكيلتان ر ا انتخاب كرديد« 
كه متهم در پاسخ گفت: »وكاي تسخيري من 
حتي كيفرخواس�ت را مطالعه نكردند.« وكيل 
متهم خطاب به متهم گفت: »ما بابت اين پرونده 
يك قرا ن پول هم نگرفته ايم، يك صبح تا ظهر به 
دادگاه آمديم و با شما صحبت كرديم. چر ا دروغ 
مي گوييد؟!.« وكيل ديگر اين متهم نيز گفت: »ما 
چهار نفر مرتب با ش�ما د ر تماس بوديم و ش�ما 
مطالبات و مسائل خود ر ا د ر ميان مي گذاشتيد.«

دادگاه دوم ش��ركت »دومان ت��وكان« با اظهارات 
شكات و كارشناس دادگستري آغاز شد. شاكي خود 
در مقام دفاعيه براي متهم برآمد و از دادگاه خواست 
ضمن حفظ اموال از جرايم ديگر متهم چشم پوشي 
كنند! محمدعلي جوزاني يكي از شكات اين پرونده 
با حضور د ر جايگاه نكاتي ر ا بيان كرد كه به زعم خود 

د ر روند دادرسي مؤثر است. 
وي اعام كرد: نگراني رئيس شركت اين است كه 
به محض اعام ام��وال، آن ر ا به نفع دولت مصادره 
كنند و و ي، متهم به پولش��ويي ش��و د و چيزي به 
س��رمايه گذاران نرس��د. به همين خاطر از ش��ما 
مي خواهيم ضمن حفظ اموال از جرايم ديگر متهم 

چشم پوشي كنيد. 
 بررس�ي ۴۶ حس�اب متهم�ان و ۷۰ هزار 

تراكنش بانكي
كارشناس رس��مي دادگس��تري فردي بود كه در 
جلسه دوم دادگاه بيان داش��ت: ناچار شديم براي 
حسابرس��ي اين ش��ركت حس��اب هاي شخصي 
متهمان و مديران ش��ركت را بررسي كنيم كه در 
اين بررسي ها 46 حساب بانكي بررسي و 70 هزار 

تراكنش اين حساب ها رسيدگي شد. 

اما در ادام��ه دادگاه ارائه دفاعيات متهم با تذكرات 
متعدد و مكرر قاضي صلواتي مبني بر عدم جوسازي 

و توهين عليه سيستم قضايي كشور رو به رو شد. 
متهم رديف اول پرونده، ابتدا به عدم قبول وكالت 
وكيل خود به نام دادفر از سوي قاضي اعتراض كرد 
و گفت: وكيل من به ش��عبه آمده و شما گفته ايد، 
تمبر باطل ك��ن ام��ا وكال��ت او را نپذيرفته ايد و 
وكاي تسخيري به من معرفي كرده ايد كه حتي 
كيفرخواس��ت را مطالعه نكرده ان��د و آن را از من 

مطالبه مي كردند. 
قاضي صلواتي، در پاسخ به اظهارات متهم با استناد 
به تبصره م��اده 48 قانون آيين دادرس��ي كيفري 
گفت: وكاي مفس��دان اقتصادي، بايد از ليست 
مورد تأييد قوه قضائيه انتخاب ش��وند؛ اين ليست 
در اختيار شما و س��ه متهم بازداشتي پرونده قرار 

گرفته و شما اين وكا را انتخاب كرده ايد. وكاي 
شما تسخيري نيستند، كيفرخواست را هم مطالعه 
كرده اند. به جاي اينكه جوسازي كنيد، پاسخگوي 
دادگاه و 186مالباخته اي باشيد كه پولشان ضايع 

شده است. 
 جدل متهم و وكا مقابل قاضي

اظهارات مته��م درخصوص وكاي��ش با واكنش 
چهار وكيل مورد تأييد قوه قضائيه روبه رو شد و آنها 
نيز ضمن تكذيب اظهارات دومان س��هند گفتند: 
ما يك روز كامل در زندان با شما صحبت كرديم؛ 
كيفرخواست هم در اختيار ما ست و اگر مي خواهي 

به دروغ گويي هايت ادامه بده!
مته��م در ادامه به نام��ه خود به وزي��ر اطاعات و 
دادس��را مبني بر توان بازگردان��دن پول ها طبق 
زمانبندي اشاره كرد و گفت: تمام اقرارهايي را كه در 
كيفرخواست به من منتسب كرده اند، رد مي كنم؛ 
چراكه طبق قانون، اقرار با اكراه ارزشي ندارد. در پي 
بازگرداندن پول مردم و آماده مصالحه با ش��اكيان 

پرونده هستم. 
قاضي صلواتي، خطاب به متهم گفت: اگر منظور 
ش��ما از تعيين زمانبندي براي برگرداندن پول ها 
اين است كه آزاد شوي و اين كار را بكني، بدان كه 
دادگاه با آزادي ات مخالفت است و شما بايد پول ها 

را در حالي برگرداني كه در زندان باشي. 
قاضي صلواتي همچني��ن در بخش ديگري از اين 
دادگاه به متهم تذكر داد كه با تهديد شاكيان، از آب 
گل آلود ماهي نگيرد و تأكيد كرد كه شما )دومان 
سهند( با تطميع شكات، درصدد ايجاد اختاف بين 
آنها هستي! نماينده دادس��تان نيز به متهم گفت: 
فايل صوتي از شما به دست آمده است كه شاكيان 

را تهديد كرده اي. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 بهرام با انتش�ار اين عكس توئيت زد: سه شنبه شب جمعي از 
دانشجويان دانشگاه شيراز در اعتراض به مرگ يك بانوي كارتن خواب 
در مقابل ساختمان شوراي شهر تجمع كردند. اين جوانان اعام كردند 
كه شوراي شهر ناظر بر شهرداري و پاسخگو در برابر مردمي است كه 
ساعت ها در آفتاب در صف ايستادند تا كساني به شوراي شهر بروند كه 

در بر پاشنه سابق نچرخد. 

  گلناري مق�دم ب�ا انتق�اد از آموزش بهداش�ت پاي�ه اي در 
اينستاگرامش نوش�ت: يكي از مقامات بهداش��ت از آغاز موج اول 
آنفلوآنزا در كشور خبر داد و تأكيد كرده كه مردم حتماً به توصيه هاي 
بهداشتي مانند شست وشوي مكرر دست ها توجه كنند. جالب اينكه 
بسياري از ما روش صحيح دست شس��تن را هم نمي دانيم. چون هيچ 
وقت ساده ترين آموزش هاي بهداش��تي مثل نخ دادن و همين دست 
شستن مورد توجه مديران آموزشي نبوده و حاا باز يه اينترنتي هست؛ 

بيچاره قديما.

  دكتر سپند با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
گويا مسئوان مربوطه در اين انديشه  هستند كه سرنوشت رشته هاي 
علوم پزش��كي نيز مثل ساير رشته ها بش��ه و با تأسيس دانشكده هاي 
غيرانتفاعي رش��ته هاي مختلف علوم پزشكي، تيش��ه به ريشه بخش 
بهداش��ت و س��امت جامعه بزنند. اينجا براي جلوگيري از به سرقت 
رفتن ترانس برق اطراف آن ديواركشي شده؛ واي به دانشكده پزشكي 

انتفاعي!

  غزال جاده با انتقاد از آلودگي خودروهاي س�نگين توئيت 
زد: مديرعامل س��تاد معاينه فني از تعامل س��ازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي با ش��هرداري تهران در ارتباط با برخ��ورد خودروهاي 
س��نگين آاينده خبر داده؛ اين در صورتي اس��ت كه اكثر راننده هاي 
خودروهاي س��نگين روش تقلب در گرفتن معاينه فني را بلدند. تازه 
شوراي ش��هر هم كه الزامي به نصب فيلتر دوده نذاشته! پس مشكل 

بهتره از باادست حل بشه.

  بهارمست با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: اين 
عكس را چند ماه قبل از متكدياني كه در كرج جمع آوري شده بودند، 
انداختم. اان مدت هاس��ت كه هم��ه آنها را در مكان هاي سابقش��ان 
مش��غول به تكديگري دوباره مي بين��م. حاا فرماندار ته��ران بر لزوم 
برخورد قاطع با حدود 20سرتيم تكدي گري حرفه اي در سطح تهران 
تأكيد كرده؛ اين علف هرز را بايد از ريشه كند. هم از منظر اجتماعي هم 

اقتصادي و هم فرهنگي.

  دانش�جو با انتقاد از سياس�ت هاي رئي�س جديد تأمين 
اجتماعي توئي�ت زد: بخش��نامه بيمه دانش��جويان از س��وي 
محمدحسن زدا به تمامي واحدهاي ستادي و ادارات كل استان هاي 
اين سازمان اباغ شد. براين اساس دانش��جويان مشمول مقررات 
مربوط به قانون بيمه صاحبان حرف و مش��اغل آزاد قرار گرفته  اند! 
در حالي كه اگر تأمين اجتماعي مي خواست به وظيفه حمايتي اش 
عمل كند، بايد با همكاري دانش��گاه ها دانش��جويان را بيمه كند. 
دانش��گاه ها از بيمه كردن طف��ره مي روند و تأمي��ن اجتماعي هم 

شعارهاي پوچ مي دهد. 

  مرضي�ه با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: دي��روز يك حادثه 
آتش سوزي در كارگاه نجاري و مبل سازي در شرق تهران اتفاق افتاد 
كه آتش نشاني به موقع رسيد و هيچ مصدومي نداشت. ناديده گرفتن 
اس��تاندارهاي ايمني هزينه س��نگيني داره كه ش��ايد اين يك نمونه 
كوچكش است. با توجه به رسيدن به ايام پاياني سال و افزايش توليد 
از كارفرما ها بايد بابت بررس��ي نكات ايمني اين اماكن نظارت جدي 

وجود داشته باشد. 

  پرهام با انتقاد از وضعيت بيمارس�تان هاي كش�ور توئيت 
زد: يكي از مديران بخش س��امت خبر داده كه حدود 60درصد از 
امكانات مراقبت هاي ويژه در حال حاضر مستهلك بوده و اكنون نياز 
به جايگزيني با امكانات جديد دارد. واقعاً خروجي طرح تحول سامت 
اين بود؟ صدها ميليارد تومان بودجه هر س��اله وزارت بهداشت كجا 

هزينه شده كه حاا وضعيت به اينجا رسيده؟

 مديركل دفتر آموزش دوره دوم متوس��طه نظري وزارت آموزش و 
پرورش از حذف دروس پيش نياز در دوره متوسطه دوم خبر داد. 

 س��خنگوي كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: از محل 
هدفمندي يارانه ها 4 هزار و 900 ميليارد تومان براي كمك به وزارت 
بهداشت تعيين شده است و از اين مبلغ 216 ميليارد تومان به بيماران 

خاص تعلق دارد. 
 مديرعامل س��تاد معاينه فني خودروهاي تهران از تعامل س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي با ش��هرداري تهران درباره  برخورد با 

خودروهاي سنگين آاينده خبر داد. 
 فرماندار تهران با اشاره به شناسايي متكديان در نقاط مختلف، گفت: 
4هزار متكدي در تهران در حدود 200 نقطه شناس��ايي شده اند كه از 

اين تعداد 2هزار نفر كودك هستند. 

دادستان كل:
وزارت ارتباطات مصوبات قانوني را

 اجرا نمي كند
دادس�تان كل كش�ور موض�وع فيلترين�گ را انحراف�ي و دادن 
آدرس غلط ب�ه مردم دانس�ت و گفت: ق�وه قضائي�ه اعتقادي به 
محروم شدن مردم از امكانات فضاي مجازي ندارد. وزارت ارتباطات 
برخي مصوبات ش�وراي عال�ي فضاي مج�ازي را اج�را نمي كند. 
حجت ااسام منتظري با اشاره به حادثه سيرجان و اينكه فضاي مجازي 
بستر وقوع برخي جرائم است، گفت: اگر فضاي مجازي را مديريت نكنيم 

روز به روز وضعمان بدتر خواهد شد. 
وي ادامه داد: بحث مديريت فضاي مجازي و فيلتر برخي فضا هايي كه 
جز ضرر چيزي ندارد را مطرح مي كنيم. عده اي از رسانه ها و بخش هاي 
مختلف ما را متهم مي كنند كه قوه قضائيه نمي خواهد از اين فضا استفاده 
شود كه اين برداشت نادرست است.هيچ كشوري اجازه نمي دهد فضاي 
مجازي اش رها باش��د و فيلتر برخي ش��بكه ها و كانال ه��ا به معناي 
چشم پوشي از امكانات خوب و ارزشمند فضاي مجازي نيست، آنچه ما را 
به صدور حكم قضايي در برخي موارد متوسل مي كند، آسيب هايي است 
كه متوجه جامعه مي شود.  وي ادامه داد:  شوراي عالي فضاي مجازي 
مسئول مديريت فضاي مجازي است،  وزارت ارتباطات و دستگاه هاي 
مرتبط با فضاي مجازي در قبال حوادث رخ داده در اين فضا مسئوليت 
دارند.  دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه شوراي عالي فضاي مجازي 
مصوباتي داشته است كه اين مصوبات بايد اجرا شود، ادامه داد: بخشي 

از مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي هنوز اجرا نشده است. 
وي يادآور ش��د: بحث فيلتركردن را يك بحث انحرافي مي دانم، بحث 
اساسي اين است كه فضاي مجازي را سالم كرده و آسيب ها را بشناسيم.  
دادس��تان كل كش��ور افزود: برخي به مجرد اينكه بحث فيلتر مطرح 
مي ش��ود، فكر مي كنند كه ما مي خواهيم در دنياي 100 س��ال قبل 
زندگي كنيم. در حالي كه به جامعه نبايد آدرس غلط داد و دس��تگاه 
قضايي و دست اندركاران دلسوز فضاي مجازي به دنبال اين نيستند كه 
مردم را از فضاي مجازي محروم كنند، ولي معتقديم بايد سالم سازي 
شود و امكان سالم سازي وجود دارد و دولت بايد تمام امكانات و توان را 
در اختيار قرار دهد تا جوانان ما بتوانند يك فضاي مجازي متناسب با 

خواست مردم و نظام جمهوري اسامي به وجود بياورند. 
  دادستان تهران: راننده، دانشگاه آزاد و پيمانكار در حادثه 

علوم تحقيقات مقصر شناخته شدند
روزگذشته عباس جعفري دولت آبادي دادس��تان تهران از اعام نظر 
كارشناسي هيئت هفت نفره در مورد حادثه واژگوني اتوبوس در دانشگاه 
علوم و تحقيقات خبر داد و گفت: طب��ق وعده اي كه به مردم داديم در 
دو روز گذشته هيئت نظر كارشناسي را اعام كرده و سه عامل اساسي 
را مقصر دانسته اس��ت.  دادس��تان تهران ادامه داد: راننده، دانشگاه و 
پيمانكار كه مسئول خدمات رساني در آنجا بوده اند مقصر اعام شدند، 

راننده فوت كرده و از طريق بيمه، مبلغ ديه ها وصول مي شود. 
دادستان تهران اضافه كرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصيه كرده ايم 
كه اگر خانواده ها آمادگي دارند ديه خود را بگيرند، طبق مقررات ديه از 

طريق شركت هاي بيمه پرداخت مي شود. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

اي�ران  در  ااق�ل 
زهرا چيذري 

هميش�ه اوضاع به   سرک
همين من�وال بوده 
است؛ تغيير يك مدير در سطوح باا به معناي 
تغيير در تمامي اركان يك ساختار و سازمان 
هس�ت.  و  ب�وده  ذي�ل  ت�ا  ص�در  از 
حاا ه��م با پذي��رش اس��تعفاي سيدحس��ن 
قاضي زاده هاش��مي و س��كانداري سعيد نمكي 
معاون محمدباق��ر نوبخت در س��ازمان برنامه 
و بودجه بر مس��ند وزارت بهداش��ت تغييرات 
گسترده در اين وزارتخانه دور از انتظار نيست.  

طي چند روزي كه نمكي عهده دار سرپرس��تي 
وزارت بهداشت شده، سيل تغييرات مديريتي 
در اين وزارتخانه هم با كنار گذاشته شدن عباس 
زارع ن��ژاد و جانش��يني او با كيان��وش جهانپور 
س��خنگوي س��ابق س��ازمان غ��ذا و دارو كليد 
خورد. تغيير بعدي نمكي در وزارت بهداش��ت 
كنارگذاش��تن غامرضا اصغري رئيس سازمان 
غذا و داروس��ت. از هم��ه جالب ت��ر اينكه آقاي 

سرپرست به تغييرات معاونت ها و اركان اصلي 
وزارتخانه ه��م قانع نيس��ت و روزگذش��ته در 
حكمي جليل كوهپايه زاده اصفهاني را به عنوان 
سرپرست جديد دانش��گاه علوم پزشكي ايران 
منصوب كرد و اين بدين معناس��ت كه سونامي 
تغييرات در وزارت بهداشت احتمااً ساير رؤساي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي را هم جابه جا خواهد 
كرد. همه اين عزل و نصب ه��ا در حالي صورت 

مي گيرد كه دكتر نمكي با حكم رئيس جمهور به 
عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب شد و 
حتي اگر گزينه نهايي روحاني براي تصدي اين 
وزارتخانه هم باشد، وزارت وي مشروط به رأي 
اعتماد نماين��دگان مجلس اس��ت و اگر نتواند 
اعتماد بهارستاني ها را به خود جلب كند، وزير 
بعدي احتمااً ناگزير است تمام عزل و نصب هاي 
آقاي سرپرست را تغيير دهد و مهره هاي شطرنج 
وزارتخانه اش را به سليقه خود بچيند.  چه كسي 
پاس��خگوي تحميل اين همه هزين��ه نابجا به 

بيت المال است؟!

حمايت شوراي شهر
 از مديران تاريخ گذشته

بررس�ي عملكرد ش�وراي ش�هر پايتخت تنها در همين چندماه 
اخير به خوبي نشان مي دهد كه اين نهاد مدافع سرسخت مديران 
فرسوده شهرداري اس�ت. حمايت از مديري كه با ۴۶سال سابقه 
در ش�هرداري هنوز بازنشس�ته نش�ده و عدم گ�زارش به مردم 
درباره مديران بازنشسته و غيربازنشسته و محرمانه اعام كردن 
ليست مديران بازنشسته تنها بخش�ي از عملكرد اين شوراست. 
قديمي تري��ن مدير ش��هري در س��ازمان بوس��تان ها و فضاي س��بز 
ش��هرداري مش��غول به فعاليت اس��ت؛ محمدعلي مختاري 46سال 
است كه در شهرداري مشغول فعاليت مي باش��د.  هنوز براي مختاري 
حكم بازنشس��تگي صادر نشده، اما او هم از لحاظ س��ني و هم از لحاظ 
سنوات خدمت سقف تعيين شده در قانون را رد كرده است. اين بي توجهي 
به حكم بازنشستگي او نيز نوعي تخلف اس��ت كه شوراي شهر از آن به 
سادگي چشم پوشي مي كند.  در واقع فردي كه بيش از 35سال خدمت 
كرده باشد، ادامه حضورش نقض قانون خدمات كشوري است، اما »اعطا« 
سخنگوي شوراي شهر چندي قبل گفته بود  »تا زماني كه مافوق يك فرد 

با بازنشستگي اش موافقت نكند، همچنان مشغول به كار خواهد بود!«
»شفافيت« و »اتاق شيش��ه اي« دو مورد از شعارهاي رايجي است كه 
شوراي پنجم آن را سرلوحه ادبيات مديريت شهري خود قرار داده است. 
شوراي پنجم با تكيه بر اينكه شفافيت باعث رانت زدايي و فسادستيزي 
مي شود، همواره بر طبل عمل به اين ش��عائر كوبيده تا محرمانه بودن 
ليست مديران بازنشستگان شهرداري نشان داد كه حرف و عمل اين 

شورا با هم متفاوت است. 
از آن مهم تر اينكه اين ش��ورا هرگز هيچ گزارش��ي براي مردم منتشر 
نكرده تا در رابطه با مديراني كه بازنشس��ته و احياناً بركنار ش��ده اند، 
حرفي بزند. اما از آن مهم تر درباره انبوهي از مديران ش��هري كه طبق 
قانون »منع به كارگيري بازنشس��تگان« همچنان بر سر كار هستند، 
گزارش��ي بدهد و به قول خودشان شفاف س��ازي كنند.  جالب اينكه 
ناهيد خداكرمي، عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تا اواخر 
مهرماه در مصاحبه هايش با اش��اره به اينكه ش��هرداري يك مجموعه 
غيردولتي محسوب مي شود و اعضاي شورا را مردم انتخاب مي كنند، 
تأكيد داش��ت كه »قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشس��تگان حتي 
ش��امل معاونان و رؤساي سازمان هاي ش��هرداري نيز نمي شود.« اين 
عضو كميسيون نظارت و حقوقي نه از س��اده ترين قانون مجلس آگاه 
بود و نه بعداً ب��ه وظيفه نظارتي اش عمل ك��رد.  تغيير ناگهاني موضع 
شوراي شهر در كاهش معاونت هاي شهرداري تهران در اوايل دي ماه 
نيز از ديگر نشانه هاي عدم صداقت اين شوراست.  با طرح يك پيشنهاد 
جديد از سوي برخي از اعضاي شورا مبني بر اينكه انجام كار مطالعات 
كارشناسي در خصوص حذف تعدادي از معاونت هاي شهرداري تهران 
به خود شهرداري! واگذار ش��ود، بار ديگر نشان داد كه حفظ مديران و 

منافع بر همه چيز ارجحيت دارد. 

عزل و نصب هاي »نمكي«!

عليرضا سزاوار

طرح : محمود محمدتبريزي| جوان



جعفر   تكبيري

با تعلل ستاد تنظيم بازار در اعام 
بهناز   قاسمی
خودروه�ا،   گزارش   2 جدي�د  قيم�ت 

ايران خ�ودرو قيمت هاي جديد 
خودروهاي زي�ر 45 ميليوني توم�ان خود را اع�ام كرد. در 
ليست جديد قيمتي اين ش�ركت تمامي خودروهاي زير 45 
ميليون تومان به طور متوسط، بين ۱۰تا ۱4 ميليون تومان گران 
شده اند و به اين ترتيب ديگر خودروي زير 45 ميليون تومان 
در اي�ن گ�روه خودروس�ازي وج�ود نخواه�د داش�ت. 
در حالي كه از س��ه ماه پي��ش تاكنون قرار بود س��تاد تنظيم بازار 
قيمت هاي جديد ب��راي خودروهاي پرش��مارگان يا ب��ه عبارتي 
خودروهاي زير 45 ميليون توم��ان را اعام كند، اما خبر موثقي از 
اين ستاد منتشر نشده است. البته ايران خودرو روز گذشته ليست 
جديد محصواتش را رسانه اي كرد و هنوز خبري از افزايش قيمت 
محصوات سايپا نيست. براساس فهرست جديد ايران خودرو قيمت 
پژو 4۰5 بنزيني از ۳2 ميليون و ۹۰۰ ه��زار تومان به 42 ميليون 
تومان رسيد و پژو 2۰۶ تيپ 2 نيزاز ۳۶ ميليون و 2۰۰ هزار تومان 
به 47 ميليون تومان افزايش يافت. همچنين اين خودروساز قيمت 
پژو پارس سال را از 4۰ ميليون به 5۳ ميليون تومان افزايش داد و 

قيمت جديد سمند ال ايكس را از ۳۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان به 
4۳ ميليون تومان تغيير داد. 

   وزير صنعت: هدفمان كاهش قيمت آزاد خودرو است
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در حاش��يه جلسه هيئت 
دولت در جم��ع خبرنگاران در خصوص وضعي��ت صنعت خودرو 
گفت: هدفمان اين است كه تيراژ خودرو افزايش پيدا كند و قيمت 
خودرو حتماً از اين قيمت بازار آزاد پايين تر آيد و برنامه و تعهدي 
كه خودروس��ازان به ما داده اند،  مستلزم اين اس��ت كه بازار سياه 

حذف و بازار آزاد هم كنترل شود. 
وزير صنعت در پاسخ به اين پرسش كه قيمت اعام شده خودروها تا 
چه اندازه واقعي است، اظهار كرد: ما با يك اصولي موضوع را پيگيري 
مي كنيم كه نهايتاً منجر به افزايش توليد، كيفيت، تيراژ و كاهش 
قيمت بشود كه اهداف نهايي ما اس��ت و مجموعه اي از اقدامات از 
جمله برپايي نمايشگاهي در شهر آفتاب اين است تا قطعاتي را كه 

سابقاً از خارج مي آمد، داخل  ساخت كنيم. 
رضا رحمان��ي تأكيد كرد: در م��ورد قيمت يك واقعي��ت موجود در 
بازار آزاد داريم كه بايد باش��د و تفاوتي بين اين قيمت با كارخانه هم 
هست، اما اينكه بگوييم قيمت تمام شده پايين يا بااست، جاي بحث 

دارد و نبايد اين دو را با هم عوض كنيم. 
وي افزود: ما فعًا دنبال اين هس��تيم كه تولي��د را حفظ كنيم و 
به ويژه از خودروسازان هم برنامه گرفته ايم كه تيراژ باا برود؛ حاا 
كه توليد خوشبختانه روندش بهبود يافته است، آنان موظف شدند 
كه 8۰ درصدش را به تعهدات كه هم��ان موارد تحويل هاي قبلي 
اس��ت، اختصاص دهند و 2۰ درصدش را مي توانند عرضه كنند. 
بنابراين بر تعهدات داده شده، پايبندي وجود دارد و ما به سازمان 
حمايت از حق��وق مصرف كننده هم گفته ايم ك��ه اين موضوع را 
جدي بگيرند، حاا ممكن اس��ت كارخانه دار بگويد شرايط عوض 
ش��ده اما عموماً اين دليل را نپذيرفته ايم و گفته ايم آنچه از سوي 
كارخانه به صورت قطعي فروخته شده اس��ت، حتماً بايد به دست 
خريدار برسد؛ به هرحال كارخانه يك روز سود مي كند و يك روز 
هم زيان مي دهد.  وزير صنعت درب��اره موضوع ترخيص 1۳هزار 
خودرو از گمرك گفت: بخش��ي از اينها قبًا رفته و دس��ت مردم 
است، به هرحال آن كسي كه خريده است، گناهي ندارد و تخلفي 
نكرده اما بعد معلوم شده كه واردكننده تخلف داشته است كه حاا 
مصوبه اخير فحوايش اين بوده كه تخلف كننده بايد مجازات شود 

و خودروها به دست خريدار برسند.

اعام قيمت هاي جديد ايران خودرو قبل از ستاد تنظيم بازار

سهامي كه ۱۰ روزه ۱۲  ميليارد سود داشت
 اسناد جديد از رانت ويژه ايران خودرو 

براي »عظام«
طي يك ماه گذش�ته اس�ناد مال�ي مبني ب�ر رابطه خ�اص گروه 
قطعه س�ازي عظ�ام ب�ا ايران خودرو منتش�ر ش�د، حاا اس�ناد 
جدي�دي فاش ش�ده ك�ه نش�ان مي ده�د اي�ن رابطه ريش�ه در 
س�ال ها قب�ل دارد ب�ه گونه اي ك�ه ط�ي م�دت ۱۰ روز در س�ال 
۱۳۸۹ حدود ۱۲ ميليارد س�ود راهي حس�اب عظام كرده اس�ت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بين سال هاي 1۳88 تا 1۳۹۰ كه 
خصوصي سازي ظاهري در دو خودروساز كشور شكل گرفت، بسياري 
از ش��ركت ها كه داراي رانت و ارتباط ويژه بودند، توانس��تند يك شبه 
سود بسياري از نحوه واگذاري ها به جيب بزنند. در اين ميان نام گروه 
قطعه سازي عظام كه اين روز ها با انتشار اسناد مختلف متهم به رابطه 
خاص با ايران خودرو شده، به عنوان يكي از شركت هايي كه بيشترين 

سود را از فرآيند خصوصي سازي برده به گوش مي رسد. 
براس��اس اس��نادي كه به دفتر اين خبر گزاري ارس��ال شده، متوجه 
مي شويم كه اين ش��ركت فقط با يك خريد و فروش س��اده توانسته 
12ميليارد تومان در عرض 1۰ روز سود ببرد. در تابستان سال 1۳88، 
سهام شركت بازرگاني سپهر ايرانيان كيش- يكي از سهامدارن ايران 
خودرو- به شش شركت واگذار شد. ش��ركت تعاوني خاص كاركنان 
ايران خودرو ۳4 درصد، شركت س��رمايه گذاري عظام ۳1/75 درصد، 
شركت كروز ۳1/75 درصد، آذين خودرو 2 درصد، شركت توليدي و 
صنعتي فنرلول ايران 2 درصد، شركت تيسر2 درصد و شركت فواد فام 

يك درصد از سهام اين شركت را خريداري كردند. 
طبق آنچه قرارداد واگذاري سهام شركت بازرگاني سپهر ايرانيان كيش 
نشان مي دهد، مبلغ و زمان پرداخت هزينه خريد سهام شخص است و 
شركت عظام در تاريخ دوم مرداد 1۳8۹ با ديركرد 15 روزه در پرداخت 
مبلغ نسبت به ساير خريداران مبلغ ۳ ميليارد و 175 ميليون تومان براي 
۳1/75 درصد از سهام پرداخت كرده اس��ت. تا اينجاي كار چيزي غير 
طبيعي به نظر نمي رسد. اما موضوع وقتي جالب مي شود كه توافقنامه 
بين عظام و تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو را مشاهده كنيد. در اين 
توافقنامه كه 1۰ روز پس از پرداخت عظام براي خريد س��هام صورت 
گرفته، ش��ركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو، مبلغ 15 ميليارد 
تومان بدهي پيشين شركت عظام را با سهام اين شركت در سپر ايرانيان 

كيش كه ارزش ۳ ميليارد و 175 ميليوني داشته، تهاتر مي كنند. 
نكته جالب اينجاست كه طبيعتاً بايد تمامي اين معامات در صورت هاي 
مالي ايران خودرو موجود باشد، اما چگونه كميته تحقيق و تفحص مجلس 
شوراي اسامي كه چهار سال پيش مسئوليت تحقيق از دو خودروساز كشور 
را داشته، با اين نوع معامات برخورد نكرده كه همچنان شاهد بدهي هاي 
عظام به ايران خودرو باشيم؟ آيا قرار نيست نهاد های نظارتي سكوت خود 
را در برابر فساد مالي موجود در خودروسازي هاي كشور بشكنند و در برابر 
اسنادي اينچنين واكنش نشان دهند؟ حاا كه كار ايران خودرو و عظام به 
كميسيون شفافيت مجلس شوراي اسامي رسيده بايد ببينيم كه آيا اين 
مجلس هم مانند مجلس قبل با توضيحات قانع مي شود يا واقعاً شمشير به 

مبارزه با فساد ريشه اي در صنعت خودرو برمي دارد؟ 

مرحله دوم طرح 550  هزار هكتاري احياي 
دشت خوزستان و ايام آغاز مي شود

م�دي�رعام�ل جه�اد نص��ر اع�ام ك�رد: ظ�رفي�ت عظي��م 
فني و مهن�دس�ي و ني�روي انس�ان�ي ك�ارآمد ب�وم�ي آم�اده 
اج�راي ف�از ۲ ط�رح 55۰ ه�زار هكت�اري خ�وزس�تان اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي مؤسسه جهاد نصر، محمد جواد صالحي نژاد 
گفت: اگر بتواني��م فاز 2 طرح را ب��ه فاز 1 متصل كني��م ضمن حفظ 
مش��اركت 85 درصدي نيروي كار بومي، از خطر بيكار شدن بيش از 
5۰۰۰ نيروي انس��اني كه اكنون در فاز يك مشغول به كار هستند نيز 
جلوگيري مي شود. وي افزود: با تكميل فاز دو طرح ملي احياي اراضي 
دشت هاي خوزستان و ايام۳۰۰ هزار شغل ايجاد مي شود كه با توجه به 
شرايط خاص خوزستان و فراهم سازي تبعات مثبت اجتماعي، بخشي از 

بحران بيكاري جوانان اين دو استان نيز مرتفع خواهد شد. 
صالحي نژاد تأكيد كرد: براي اجراي فاز ي��ك 2۰۶ طرح عمراني را در 21 
شهرستان خوزستان و سه شهرستان استان ايام انجام داده ايم و براي انجام 
اين طرح ها 7۰ پيمانكار و بالغ بر 7 هزار نيروي انساني مشاركت داشتند كه 
8۰ تا 85 درصد از نيروي شاغل بومي استان هاي خوزستان و ايام بودند. 
مديرعامل جهاد نصر با اشاره به اينكه در مرحله اجراي فاز يك طرح بالغ بر 2 
هزار و 85۰ دستگاه انواع ماشين آات سنگين، نيمه سنگين و سبك به كار 
گرفته شد، افزود: فعاليت چنين حجم گسترده اي از ماشين آات سنگين و 
نيمه سنگين در كشور بي سابقه است و در صورت از بين رفتن اين ظرفيت، 
شكل گيري مجدد پيمانكاران و جمع آوري نيرو هاي متخصص سخت و 
هزينه هاي اجراي فاز 2 را بسيار گران خواهد كرد كه يقيناً به زيان منافع 
ملي است. مديرعامل جهاد نصر گفت: از تمامي ظرفيت هاي فني استان 
و كشور براي عمليات اجرايي اين طرح استفاده شد، ضمن آنكه استفاده 
از ماش��ين آات و تجهيزات توليد ايران از افتخارات طرح ملي 55۰ هزار 

هكتاري احياي دشت هاي خوزستان و ايام محسوب مي گردد. 
وي افزود:جهاد نص��ر با حاكم كردن روحيه جه��ادي در همه اركان و 
زير مجموعه ها، بر به كارگيري نيروي كار بومي به ش��دت اصرار دارد 
به گونه اي كه براي انجام طرح ها در رامهرمز، حتي از نيروهاي رامشير 
اس��تفاده نش��د، زيرا جهاد نصر از تبعات مثبت اجتماع��ي و فرهنگي 

استفاده از نيروي كار بومي در انجام طرح ها آشناست.
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اگر چه بازار ارز تاحدودي به ثبات رسيده است، 
 اما تورم، گراني و نوس�ان كاا در بازار داخلي 
آرايشي به خود گرفته است كه رئيس جمهور 
با وجودي كه مسئوليت اجرايي ثبات بازار را 
برعهده دارد، از وضعي�ت بازارها انتقاد كرد و 
در همين راستا رئيس كميس�يون اقتصادي 
مجلس شوراي اسامي گفت: حدود ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان منابع كش�ور معادل يك سوم 
بودجه عمومي كش�ور در س�ال به دليل عدم 
نظارت ب�ر قيمت ها توس�ط دولت به ب�اد فنا 
مي رود، اگر دول�ت نمي تواند نظارت�ش را بر 
كااهاي اساسي انجام دهد، پيشنهاد مي كنيم 
اعتب�ار مابه التف�اوت يارانه ارزي بر اس�اس 
كارت هاي اعتباري به خود مردم ارائه ش�ود. 
به گزارش »جوان«، به رغم آنكه ادعا مي شود ارقام 
ريالي چون 1۰۰ هزار ميليارد تومان و ارقام ارزي 
چون 14ميليارد دار براي ثبات قيمت كااهاي 
اساسي در بازار ها تخصيص مي يابد، امروز شاهد 
چنان ضعف نظارتي بر بازارها هس��تيم كه مردم 
عاوه بر هزينه تورم و هزينه ه��اي تأمين مالي از 
ناحيه نظ��ام بانكي بايد هزينه گرانفروش��ي هاي 
بي دلي��ل را بدهند، البته ناگفت��ه نماند كه دولت 

يازدهم در اقتصاد دولتي و نفتي ايران اعتقادي به 
نظارت بر بازارها نداشت، از اين رو در بودجه هاي 
سنواتي ش��اهد كاهش بودجه سازمان حمايت از 
حقوق مصرف كننده و توليد كننده و بخش هايي 

چون تعزيرات و نهادهايي از اين دست بوده ايم. 
امروز به رغم آنكه دولت مدعي است منابع كان 
ارزي ارزاني را ب��راي واردات كااهاي اساس��ي و 
ضروري تخصيص داده است، اما خود دولت معترف 
است كه وضعيت بازارها نابسامان است، از اين رو 
شايد بهتر باشد يارانه ها به طور مستقيم به دست 
خود مردم برس��د تا اينكه به فرايند مفسده انگيز 
منهاي نظارت هاي جدي تخصي��ص يابد كه در 
نهايت كاا نيز با بهاي بس��يار گران تر از بازارهاي 

جهاني به دست مصرف كننده ايراني برسد. 
   تأكيد روحانی بر اشتغال و معيشت

در همين راس��تا روز گذشته، حس��ن روحاني كه 
رياست قوه مجريه را بر عهده دارد،  در نقش منتقد 
اقتصاد ايران و بازار ظاهر شد و گفت: امروز هر كدام 
از ما در هر بخشي كه كار و تاش مي كنيم، دو وظيفه 
مهم اشتغال جوانان و معيشت مردم را برعهده داريم. 
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: در اين شرايط سخت 
اقتصادي اگر يك خانواده اي دو جوان داشته باشد و 

هر دو بيكار باشند، چه شرايط سختي برايش پيش 
مي آيد و چه فشاري بر او وارد مي شود، پس همه ما 
در ارگان ها و دستگاه ها بايد تاش كنيم جوان هاي 

ما مشغول به كار شوند. 
   سازمان برنامه و بودجه 

مسئول اشتغال است
دكتر روحاني تأكيد كرد: يكي از وظايف س��ازمان 
برنامه و بودجه، اشتغال است. يعني سازمان برنامه 
و بودجه و وزارتخانه ها بايد بدانند كه وظيفه بزرگ 
همه ما مسئله اشتغال جوانان است. چون مي دانيم 
در شرايط س��خت يك عده اي بيكار يا از كار بركنار 
مي شوند و يك عده نمي توانند ادامه كار بدهند. بايد 
جبران كنيم و براي آن كسي هم كه بيكار مي شود، 
بايد فكر كنيم. دكتر روحاني در ادامه با بيان اينكه 
مسئله دوم، معيشت مردم است كه نبايد در زندگي 
روزمره و نيازهاي فوري و روزانه دچار مشكل شوند، 
تأكيد كرد: وقتي تورم كل را حساب مي كنيم، مردم 
به آن كاري ندارند و 24درصد به طور متوسط است 
كه براي برخي اجناس ۳۰ ال��ي 4۰ درصد و برخي 
ديگر كمتر و بيشتر مي باشد. از اين بدتر زماني است 
كه نوسان هفتگي و روزانه در قيمت ها داشته باشيم. 
رئيس جمهور با بيان اينكه امروز خوشبختانه در 

زمينه ارز با تاش هايي كه بخش اقتصاد و بانك 
مركزي كرده است، يك آرامش نسبي وجود دارد، 
اظهار داش��ت: مي خواهيم اين آرام��ش را تداوم 
بخشيده و حفظ كنيم. توليد بسيار مهم است و 

بايد كاري كنيم كه دچار مشكل نشود. 
دكتر روحاني خاطرنش��ان كرد: از نكات ضروري 
براي جلوگيري از ايجاد مشكل در زندگي مردم، 
اش��تغال اس��ت و فرقي نمي كند ك��ه در بخش 
كش��اورزي، صنعت يا خدمات باش��د. اميدوارم 
همه بتوانيم در اين روزهاي بسيار مهم كه يادآور 
فداكاري مردم در 41 سال پيش در اين ايام است، 
در مس��ير آرامش مردم و زندگي بهتر براي آنان و 

رفع مشكات روزمره، پر تاش تر باشيم. 
يارانه ه��اي غي��ر مس��تقيمي كه ب��ه كااهاي 
اساسي اختصاص مي يابد، متأس��فانه در فرايند 
تخصي��ص ارز ارزان و ثبت س��فارش كاا ب��راي 
واردات تا عرض��ه كاا چنان به انح��راف مي رود 
كه به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، 
حدود 1۰۰ ه��زار ميليارد تومان منابع كش��ور 
يعني يك س��وم بودجه عمومي در سال به دليل 
عدم نظارت بر قيمت ها توس��ط دولت به باد فنا 
مي رود. محمدرضا پورابراهيمي در نشست علني 
چهارش��نبه 1۹ دي۹7 مجلس شوراي اسامي،  
ضمن گايه از دولت در خصوص قيمت كااهاي 
اساسي افزود: دولت امسال و در بودجه سال آينده 
براي يك سال 14 ميليارد دار منابع ارزي با نرخ 
ترجيحي در نظر گرفته كه قيمت كااها براساس 

قيمت سال ۹۶ در اختيار مردم قرار گيرد. 
   قيمت كااهاي اساسي به رغم اختصاص 

ارز ارزان گران به دست مردم مي رسد
وي با بي��ان اينك��ه گزارش هايي ارسال ش��ده به 
كميس��يون اقتصادي نش��ان مي دهد كه قيمت 
كااهاي اساسي به رغم اختصاص ارز ارزان گران به 
دست مردم مي رسد كه به هيچ عنوان قابل قبول 
نيست، ادامه داد: حدود 1۰۰ هزار ميليارد تومان 
منابع كشور يعني يك سوم بودجه كل در سال به 
دليل عدم نظارت بر قيمت ها توسط دولت به باد فنا 
مي رود كه اگر دولت مي خواهد اين منابع به دست 
مردم برسد بايد س��امانه هاي اطاعاتي گمرك، 
وزارتخانه هايي همانند اقتصاد و صنعت بايد فعال 
شوند تا كااي اساس��ي از مبادي ورودي تا خرده 

فروشي كه مردم مي خرند، تحت نظارت باشد. 
پورابراهيمی اظهار داش��ت: اگر دول��ت نتواند 
نظارت��ش را بر كااهاي اساس��ي انج��ام دهد، 
پيشنهاد مشخص ما طرحي است تحت عنوان 
تخصيص اعتب��ار مابه التفاوت ياران��ه ارزي بر 
اس��اس كارت هاي اعتباري به خود مردم كه بر 

اساس سرانه انجام مي گيرد.

رئيس قوه مجريه دوباره منتقد وضعيت بازار شد!
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس: يك سوم بودجه عمومی در سال به دليل فقدان نظارت بر قيمت ها از سوی دولت به باد فنا مي رود

كارگران چه مي شوند؟ 
رهبر معظم انقاب روز گذشته در جريان ديدار خود با مردم قم تأكيد 
مهمي در خص��وص توجه ويژه مس��ئوان به موضوع معيش��ت مردم 
داش��تند؛ اتفاقي كه اين روزها به يكي از مطالبات جدي اقشار مختلف 
مردم در حوزه اقتصادي تبديل شده، اما به نظر مي رسد كه دولت هنوز 
اهتمام ويژه اي به اين موضوع ندارد. يكي از مهم ترين اقشار مردم كه به 
نظر مي رس��د با بي مهري دولت در حوزه تأمين معيشت مواجه شده، 
قشر كارگر است؛ قشري كه پس از افزايش شديد نرخ ارز و متعاقب آن 
بروز تورم، فشار شديدي را احساس كرد، اما تاش چندباره براي جبران 
قدرت خريد آنها ن��اكام ماند. موضوع اينجا بود كه مطابق هميش��ه در 
جريان برگزاري شوراي حقوق و دستمزد كه به اصرار نماينده كارگران 
برگزار شد، بار ديگر دولت به سمت كارفرمايان غش كرد و با توجيه اينكه 
افزايش حقوق كارگران مي تواند در ش��رايط فعلي به توليد لطمه بزند، 

پرونده افزايش حقوق كارگران در سال جاري را براي هميشه بست. 
البته در اين ميان دولت كه زير فشار كارگران براي جبران قدرت خريد 
خود بود، تصميم گرفت تا كارگران را نيز مشمول دريافت بسته حمايتي 
قرار دهد. بر اين اساس هيئت وزيران در تاريخ 27 آبان ماه به پيشنهاد 
مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي 
كم درآمد جامعه را تصويب كرد. در راستاي اين طرح چهار گروه مشمول 

بسته حمايتي مي شوند كه كارگران در گروه چهار قرار دارند. 
مشموان گروه چهارم ش��امل خانوارهاي با درآمد ماهانه كمتر از ۳۰ 
ميليون ريال در گروه هاي كارگران س��اختماني، قالي بافان و شاغان 
صنايع دس��تي، مش��اغل آزاد و خويش فرمايان، رانندگان بين شهري 
و درون ش��هري، زنبورداران، كارگران باربر، شاغان كسب و كارهاي 
خانگي، كارگران كارگاه هاي متفرقه، عشاير و روستاييان، بازنشستگان، 
دريافت كنندگان بيمه بيكاري و ديگر گروه هاي مش��مول كه توسط 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شناسايي مي شوند. 
اما جالب اينجاست كه به رغم آنكه مرحله اول بسته حمايتي 2۰۰ هزار 
توماني به بسياري از اقش��ار حتي كارمندان دولت هم پرداخت شده و 
همه آنها آماده دريافت بس��ته دوم هس��تند، هنوز بيش از 14ميليون 
كارگر بس��ته حمايتي خود را دريافت نكرده اند و تأمين اجتماعي هم 
اعام كرده اس��ت هنوز برنامه مدوني در خص��وص نحوه پرداخت اين 
بسته وجود ندارد. البته اگر از اين پرسش بگذريم كه دريافت يك كمك 
2۰۰ هزارتوماني تا چه حد مي تواند عقب ماندگي هاي زندگي كارگران 
را در شرايط فعلي اقتصادي كشور تأمين كند، بايد سؤال مهم تري در 
اين خصوص از دولت پرسيد كه چرا دولتي ها در تأمين اعتبار ازم براي 

سبد حمايتي بيش از 14 ميليون كارگران تعلل مي كند. 
   بسته به سرنوشت افزايش حقوق دچار شد

حاا پس از آنكه پرونده افزايش حقوق ها در سال ۹7 با وعده پرداخت 
بسته حمايتي از سوي دولت براي هميشه بسته شد كه به نظر مي رسد 
دولتي ها در حال طراحي بازي تازه اي هستند كه پرداخت اين بسته 
حمايتي را نيز به سرنوشت افزايش حقوق ها مبتا كنند. مؤيد اين ادعا، 
اظهارات حاتم شاكرمي، معاون وزير كار در امور روابط كار است كه خبر 
از بررسي افزايش حق مسكن كاركنان مشمول قانون كار در نشست 
هفته آينده شوراي عالي كار خبر داده اس��ت. وی با اشاره به برگزاري 
نشست شوراي عالي كار طي هفته آينده اظهار داشت: در جلسه هفته 
آينده موضوع بررسي افزايش حق مسكن كارگران و همچنين اصاح 

آيين دادرسي در دستور كار قرار دارد. 
بنابراين اگر بخواهيم گفته هاي اين مقام مسئول را به صورت ساده بازگو 
كنيم، بدان معناست كه وزارت كار نه تنها از موضوع افزايش حقوق ها 
در سال ۹7 گذشته است، بلكه با مس��كوت گذاشتن پرونده پرداخت 
بس��ته حمايتي به كارگران به سراغ چانه زني بر س��ر حقوق سال ۹8 
كارگران رفته و عمًا كارگران نبايد در اين خصوص منتظر باشند. حال 
بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تذكر مهم روز گذشته رهبر معظم انقاب 
در خصوص رسيدگي به معيشت اقشار مختلف مردم توسط مسئوان  
باعث تلنگر به مسئوان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي توجه 

به معيشت 14 ميليون كارگر خواهد شد يا خير؟ 

نايب رئيس مجلس شوراي اسامي:
بازنشسته ها استعفا بدهند و بروند 

در حالي كه اخيراً شايع شده داماد پزشكيان در يكي از شركت هاي 
تابعه صندوق بازنشس�تگي كش�وري س�مت مديريتي دريافت 
كرده اس�ت، نايب رئيس مجلس اظهار داشت: هر كسي با سفارش 
يا خاف قانون در هر جايي اس�تخدام ش�ده، هر نس�بتي هم كه 
با من داشته باش�د بايد اخراج ش�ود. در بس�ياري از شركت ها و 
هيئت مديره هاي شركت هاي وابسته به دولت، مديران سفارشي 
حض�ور دارند، ام�ا ببيني�د در كدام ي�ك از آنه�ا من ني�رو دارم. 
مسعود پزشكيان اظهار داشت: براي رفتن يا نرفتن يك مدير دولتي 
هيچ گاه سفارش��ي به هيچ  وزيري نمي كنم و در تبريز نيز براي هيچ 
مسئوليتي سفارش كسي را نكرده ام، اگر رئيس صندوق بازنشستگي 
كشوري هم بازنشسته است بايد از سمت خود استعفا بدهد و اين ربطي 

به هيچ موضوع ديگري ندارد و ماك قانون است. 
مسعود پزشكيان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت گفت: 
اگر وزير با س��فارش بنده رئيس صندوق را تغيير نداده بايد پاسخگو 
باشد، چرا فردي كه خاف قانون در مجموعه اي فعاليت مي كند بايد 

در آنجا باشد.

رياست جمهوري

هادی  غامحسينی
  گزارش   یک

را ر  گهی 

ا دز   عب   ا ي  ر

را  ر  گه 

ا سنن رای  ا عب   ي                      ا 2  ر

رستان سيروان رو اموا بااستفاده ش ي مزايده  آگ
ز در     ام   م د را  فاد  ا بااس ر دارد ام ا ایا در  ای اس س ا ر ا ر   

ش رسا ر م ب  م ری مزای  رای تعيي  از  ر در اسناد مزای   ا من ا با م ا سير هرس اهاي  س س ر
ای  س ا ر ا ر    م  م ما  يبا   2 با مراجع ب ادار  ن از تاری  تا تاری  ا يا م ت ا م
ا  ا سير هرس بفار  ر  یری ام مار م در  ا ب  ا سير هرس بفار  ر  یری ام ار دا م در ایا ب ا ایا ب  اس

ماین ا  ا اق ام بازدی از ام سب ب دریا معر 
اد  ا س ی دبير 2 تح ر تا تاری  ا ا مرب قرارداد   ك را در  بر با ام مع ما  نن م بایس ا  ر 

مای ا  ا سير هرس ا   اس
ا  ار ت ر در ساما  من ر  براسا  ك  با بر  ام مع ما  رد  ریا   س مب   ر در مزای  رد  س

در http://setadiran.ir م با اد ب  س يك د  ر ك ا
در http://setadiran.ir م با اد ب  س يك د  ر ك ا ا ار ری ساما ت ر در مزای از  ین  ر

ه بر مزای م با ام بر  ز گه ر ناس   ار هزین 

نوبت  او

مار  تاری   ب 

اضا روستايي استان ايام  ومي شركت آ و  رواب ع

ا ایا  بفار اس www.abfar.ilam.ir سای 

ا  ا رسا مناق ا م ا ای  http://iets.mporg.ir

ر  بفاي  س  ر مهن http:// tender.nww.co.ir سای معاما 

ر در مزای اد جه  س يك د  ر ك ا ا ار http:// setadiran.ir ساما ت

2 ا  ا سير هرس ف هاي تما  2                ت 222 دا  ا  اد اس ف هاي تما س ت
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  ظريف:اروپاييهابهمنافقينپناهدادهاند
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان 
در واكنش به اقدام خصمانه كش��ورهاي عضو 
اتحادي��ه اروپا در اعم��ال تحريم هاي��ي عليه 
نهادهاي دول��ت جمهوري اس��امي ايران در 

توئيتري نوشت: 
اروپايي ها، از جمله دانمارك، هلند و فرانسه به سازمان منافقين - كه 
۱۲هزار ايراني را به قتل رسانده و به جنايت هاي صدام عليه كردهاي 
عراقي ياري رسانده اند - همچنين ديگر تروريست هايي كه از اروپا به 

طراحي قتل ايراني هاي بي گناه پرداخته اند، پناه داده اند. 
متهم كردن ايران باعث مبرا شدن اروپايي ها از مسئوليت شان در پناه 

دادن به تروريست ها نمي شود. 
........................................................................................................................

  پلطوانیدركرباي5
عباس طاهري يكي از فعاان شبكه اجتماعي در توئيتر درباره عمليات 

كرباي ۵ نوشت: 
كرباي ۵ براي من لحظه اي كه مهرزاد ارشدي عكاس جنگ توي 
خونه از روي عكس هوايي از بابا پرسيد: اون پل طوانيه كجا بود 
كه گذش��تن ما ۲- 3 ساعت ازش طول كش��يد؟ و معلوم شد پل 
۵0 متر بوده اما از ش��دت آتيش نمي شد عبور كرد! جايي خوندم 
گلوله هاي منحني زن شليك شده در كرباي ۵ از كل جنگ دوم 

جهاني بيشتر بوده. 
........................................................................................................................

  چراالتنفسوريهبرايامريكامهماست؟
كانال تلگرامي موسسه تبيين نوشت: 

جان بولتون، مشاور امنيت ملي رئيس جمهور امريكا 
به تازگي گفته اس��ت كه فعًا نظاميان اين كشور از 

منطقه التنف در سوريه خارج نمي شوند. 
بر اين اس��اس مي توان گفت در ادبيات پُر تغيير مقامات امريكايي در 
خصوص خروج از سوريه، حساب التنف از مناطق شرق فرات جدا شده 

است اما چرا امريكا به راحتي از التنف نخواهد گذشت؟ 
برخي از نكات مهم در اين خصوص به شرح زير است:

گذرگاه التنف، پس از مرز سوريه و اردن )به سوي شرق(، نخستين و 
مهم ترين گذرگاه مرزي سوريه با عراق است.

 به عبارت ديگر التنف، جنوبي ترين گذرگاه مرزي سوريه و عراق است 
و از اين منظر و به دليل قرار داشتن اين منطقه در ميان سوريه، عراق 

و اردن، حائز اهميت است. 
گذرگاه التنف به صورت زميني بغداد را از طريق الرطبه در غرب استان 

اانبار به السبع بيار و دمشق متصل مي كند. 
اين يعني در صورت آزادسازي التنف، ايران مي تواند به صورت زميني 

به دمشق و سواحل مديترانه دسترسي داشته باشد.
 اين امر در مسائل مختلف از جمله كمك به بازسازي سوريه و گسترش 

روابط اقتصادي با اين كشور مؤثر است. 
دسترس��ي زميني ايران به دمش��ق مي تواند قدرت مان��ور ميداني و 
چانه زني سياسي محور مقاومت را افزايش داده و شرايط را براي طرف 
مقابل دشوار سازد، لذا اياات متحده امريكا و متحدانش سعي خواهند 

كرد به گونه اي عمل كنند كه اين مهم به هيچ وجه محقق نشود. 
خروج امريكا از التنف و تسري س��يطره دولت سوريه بر آن، مي تواند 

موجب هم افزايي عراق و سوريه در مبارزه با تروريسم شود.
 اكنون برخاف سال هاي قبل از بحران سوريه و حتي برخاف برخي 
تنش هاي نه چندان مهم ميان بغداد و دمش��ق در همين س��ال هاي 
بحراني، روابط دو كش��ور با محوريت مبارزه با تروريس��م در بااترين 
سطوح تحكيم يافته است. اتصال يكپارچه دو دولت در مرزها، مي تواند 

اين هم افزايي را بيشتر سازد.

ب�ارأيمثبتنمايندگانطرحاس�تانيش�دن
انتخاباتبارديگردردستوركارمجلسشوراي
اس�اميقرارگرف�تتاش�ايدبع�دازچندين
تجربهناموفقدرادوارمختلفمجلسهمچون
مجال�سپنج�موهفتماي�نط�رحبتواندنظم
نوييدرنظ�امانتخاب�اتمجلسفراه�مكند.
روز گذشته مجلس ش��وراي اسامي شاهد يكي از 
مصوبات مهم در حوزه نظام انتخاباتي كش��ور بود. 
بر اس��اس اين طرح نظام انتخاباتي مجلس شوراي 
اسامي از يك سيستم متشكل بر اساس حوزه هاي 
انتخابيه جغرافيايي به سيس��تم انتخاباتي استاني 
تغيير مي كن��د، البته اي��ن طرح كه روز گذش��ته 
ب��ا ۱۵۵ رأي مواف��ق، ۶۴ رأي مخال��ف و دو رأي 
ممتنع از مجموع ۲3۱ نماين��ده حاضر در مجلس 
به تصويب رسيد براي بررسي بيشتر به كميسيون 
شوراها بازگشت تا بحث و بررسي بيشتري روي آن 

صورت بگيرد. 
اگرچه اس��تاني ش��دن انتخابات مجل��س به نظر 
موضوعي نو در عرصه سياستگذاري نظام انتخاباتي 
كش��ور به نظر مي رس��د، اما نگاهي به تاريخ نشان 
مي دهد اين طرح چندين بار پيش از اين در مجالس 
مختلف مورد بررس��ي قرار گرفته و هي��چ گاه نيز 

نتوانسته است به مرحله اجرا برسد. 
استانيشدنانتخابات

ازمجلسپنجمتامجلسدهم
اين طرح اولين بار در سال 78 و مقارن با ايام پاياني 
مجلس پنجم با امضاي ۱۱0 نماينده به صحن علني 
مجلس ارائه ش��د. اگر چه تعداد امضاها به نس��بت 
نمايندگان آن زمان باا بود، اما در جلس��ه علني با 
اقبال چنداني روبه رو نشد و در نهايت با رد كليات از 

دستور كار مجلس خارج شد. 
در مجلس ششم اين طرح دو بار مطرح شد؛ اولين 
بار در س��ال ۱378 بود كه يك طرح ۶ ماده دقيقاً 
مشابه متن طرحي كه در مجلس پنجم مطرح شده 
بود، به صحن علني آمد كه در نهايت در س��ال 8۲ 
با ۱۲0 رأي موافق به تصويب مجلس رسيد. با اين 
حال شوراي نگهبان در بررسي هاي خود اين طرح را 
مغاير با قانون اساسي و شرع تشخيص داد. ايرادات 
فوق مورد توجه نمايندگان در مجلس قرار گرفت و 
طرح ديگري با امضاي 9۶ نماينده به صحن علني 
رسيد كه در نهايت در تيرماه سال 8۲ در قالب يك 
ماده و 8 تبصره به امضا رس��يد، با اين حال شوراي 
نگهبان باز هم با تأكيد بر نظر قبلي خود آن را مغاير 

با شرع تشخيص داد. 
در مجلس هفتم نيز بار ديگر تاش مجددي براي 
تصويب دوباره اي��ن طرح صورت گرف��ت. به رغم 
مخالفت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسامي با پا فشاري نمايندگان اين 
طرح بار ديگر در دستور كار صحن علني قرار گرفت 

و متن جديد در ارديبهشت س��ال 8۶ با ۱۴۶ رأي 
موافق به تصويب رس��يد. با اين حال اين طرح هم 
نتوانست نظر مثبت شوراي نگهبان را به خود جلب 

كند و با استناد به ايرادات پيشين رد شد. 
اعتراضبهاريجاني

نگاهي ب��ه مذاكرات روز گذش��ته مجلس نش��ان 
مي ده��د مخالفان و موافق��ان اين ط��رح تقريبا با 
استدال يكساني همانند ادوار پيشين در مورد اين 
طرح اظهار نظر كردند و روشن نيست كه آيا ايرادات 
پيشين شوراي نگهبان مورد توجه قرار گرفته است 
يا نه؟ در صحن علني و هنگام بررس��ي اين ايحه، 
نادر قاضي پ��ور نماينده ارومي��ه در مخالفت با اين 
طرح گفت: روال انتخابات ايران، دسترسي مردم به 
نمايندگان است. ما نمايندگان مردم هستيم، نبايد 

نماينده احزاب و گروه هاي سياسي باشيم. 
وي اظهارداشت: طبق اصل ۱9 قانون اساسي از هر 
قوم و قبيله اي باي��د نمايندگاني در مجلس حضور 
يابند. قاضي پور كه مهلت س��خنراني اش به پايان 
رس��يده بود در واكنش به تذكر اريجاني مبني بر 
پايان زمان اظهاراتش گفت: آقاي اريجاني شما با 

اين طرح موافق هستيد، مي خواهيد زور بگوييد. 
در ادام��ه عل��ي اريجاني رئيس مجلس ش��وراي 

اسامي خطاب به قاضي پور گفت: آقاي قاضي پور 
در الفاظ دقت كنيد. آيا م��ن حرفي زدم كه دال بر 

موافقت يا مخالفت باشد؟!
تماممزاياومعايبدرسخناننمايندگان

عبداه رضيان نماينده مردم قائمشهر در موافقت با 
طرح استانی شدن انتخابات مجلس گفت: افزايش 
ظرفيت و كاركرد مجلس، ارتقاي سطح دموكراسي 
و اعتباربخشيدن به فرهنگ سياسي از مزاياي مهم 
استاني ش��دن انتخابات مجلس است. وي افزايش 
مشاركت گروه هاي سياس��ي را از مزاياي استاني 
ش��دن انتخابات خواند و گفت: بايد ساختار حزبي 
و پاس��خگويي در انتخابات مجلس مس��تقر شود. 
رضيان ادامه داد: امروز بيشتر ظرفيت نمايندگان 
براي ح��ل مش��كات حوزه ه��اي انتخابيه صرف 
مي شود و در صورتي كه اين طرح به تصويب برسد، 
كساني وارد جريان انتخابات مي شوند كه شأنيت 
و جايگاه بااتري دارند و هر راه گم كرده اي هوس 

مجلس نمي كند. 
در ادامه رمضانعلي س��بحاني فر عضو كميس��يون 
صنايع و معادن و نماينده مردم سبزوار در مجلس در 
مخالفت با كليات اين طرح گفت: روزي كه فوريت 
اين طرح در مجلس به تصويب رسيد از روستاها و 

شهرس��تان ها پيامك هاي زيادي براي نمايندگان 
ارسال شد. وي خطاب به نمايندگان گفت: مي دانم 
كه وقت زيادي از شما براي رسيدگي به مشكات 
مردم گرفته مي شود اما اگر ما پاسخگو نباشيم، چه 

كسي مي تواند به داد مردم برسد. 
س��بحاني فر نماين��دگان مجلس را حلق��ه ارتباط 
مردم و حاكميت خواند و گفت: در صورت استاني 
شدن انتخابات، حلقه ارتباط مردم و حاكميت قطع 
مي شود. عضو كميسيون صنايع مجلس ادامه داد: 
در صورت تصويب اين طرح ديگر از شهرس��تان ها 
كس��ي به مجلس راه نخواهد يافت و تنها كس��اني 
كه صاحب ثروت و موقعيت هس��تند، مي توانند به 
مجلس راه يابند. وي با بيان اينكه اجراي اين طرح 
موجب گردش نخبگان نمي شود، گفت: اين طرح 

جامع و كامل نيست. 
در ادامه غامرضا كاتب نماينده گرمس��ار و رئيس 
كميسيون آيين نامه داخلي در موافقت با اين طرح 
گفت: اين طرح موجب شكل گيري و تقويت احزاب 

و كارآمدي نظام جمهوري اسامي مي شود. 
وي با تأكيد بر اينكه بايد تفكر و نگاه ملي را در كشور 
نهادينه كنيم، گفت: بايد مجلس جايگاه ملي پيدا 
كند و نگاه منطقه اي، قومي و قبيله اي از درون نظام 

برچيده شود تا مسير رشد و توسعه هموار گردد. 
كاتب اظهار داش��ت: نمايندگان در مسائل اجرايي 
كوچك دخالت مي كنند چون مردم از آنها مطالبه 
دارن��د و مس��ئوان اجراي��ي نيز منتق��د دخالت 
نمايندگان هستند. از سوي ديگر دغدغه حوزه هاي 
انتخابيه موجب مي شود نمايندگان از وظايف اصلي 

خود كه قانونگذاري و نظارت است، غافل شوند. 
در ادامه مجيد كيان پور نماينده مردم دورود و ازنا 
در مجلس شوراي اسامي در مخالفت با اين طرح 
گفت: در صورت استاني شدن انتخابات، هزينه هاي 
انتخابات به شدت افزايش مي يابد و براي نامزدها 
غيرممكن خواهد بود كه با اتكا به خود در انتخابات 

پيروز شوند. 
وي ادامه داد: در صورت اس��تاني شدن انتخابات، 
انگيزه حضور مردم و مشاركت در انتخابات كاهش 
مي يابد. كيان پور تأكيد ك��رد: در اين صورت تنها 
افرادي كه در سطح استاني و ملي مشهور هستند 
به مجلس راه خواهند يافت و افراد نخبه نمي توانند 
در انتخابات حضور يابند. وي گفت: بخش مهمي 
از توسعه مناطق محروم ناشي از همت نمايندگان 
است كه در صورت استاني شدن انتخابات، توجه به 

مناطق محروم كاهش مي يابد. 
در ادامه علي ادياني راد نماينده قائمشهر در موافقت 
با اين ايح��ه گفت: محدوده حوزه ه��اي انتخابيه 
مي تواند ملي باش��د. در حال حاض��ر انتخابات در 
تهران و قم به صورت اس��تاني انجام مي شود. وي 
نظام انتخاباتي موج��ود را ناعادانه و عقيم خواند 
و گفت: ارتق��اي جايگاه مجلس موجب شايس��ته 
گزيني خواهد شد و مجلس از حركات پوپوليستي 

در امان خواهد ماند. 
ادياني راد اظهارداشت: با اس��تاني شدن انتخابات 
هزينه هاي سياسي دس��تگاه هاي نظارتي كاهش 
مي ياب��د و ب��ا تقوي��ت و پش��توانه رأي مجل��س، 
تأثيرگذاري مجلس در سطح ملي افزايش مي يابد. 

ضرورتنگاهبهتجربههايقبليمجلس
نگاهي به اظهار نظرهاي نمايندگان مجلس شوراي 
اسامي نش��ان مي دهد به رغم دغدغه هاي مثبت 
نمايندگان در خصوص اين ايحه به نظر مي رس��د 
ايرادات و اش��كااتي كه در خصوص اين ايحه در 

ادوار پيشين مطرح شده هنوز رفع نشده است. 
از سوي ديگر در ش��رايطي كه كمتر از يك سال به 
برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسامي در سال 
98 باقی مانده است، شائبه برخي انگيزه هاي سياسي 
و جناحي نيز از مطرح ش��دن اين ايح��ه به ميان 
مي آيد. شايسته است با توجه به حساسيت اين ايحه 
نمايندگان مجلس نگاهي دقيق به ابعاد مختلف اين 
طرح داش��ته باش��ند و از نظرات مراكز پژوهشي و 
همچنين شوراي نگهبان در تدوين آن استفاده كنند 

تا مسير قبلي بار ديگر تكرار نشود.

برايچندمينبارطي20سالگذشتهاتفاقافتاد

نمايندگان باز هم به دنبال استانی کردن انتخابات مجلس

حميدرضانيكعهد|جوان

مقامات انگلستان به جاي اظهارنظر نابجا 
قوانين ما را مطالعه كنند

رئيسفراكس�يونحقوقبش�رمجلسش�وراياس�اميگفت:
هركس�يباهرس�متيدرامورداخليايراندخالتياجاسوسي
وفتنهانگيزيكند،طبيعت�ًاقوهقضائي�هويرامحكومميكند.
ابوالفضل ابوترابي در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به موضوع اتهام نازنين 
زاغري و اظهارات وزيرخارجه انگلستان در اين موضوع، گفت: طبق قانون 
آيين دادرسي كيفري كه قوانين ما در داخل كشور است هر ايراني كه 
تابعيت ايراني داشته باشد و در هر نقطه دنيا جرمي مرتكب شده باشد، 

قابل مجازات در داخل كشور است.
 از آنجا كه خانم زاغري تابعي��ت ايران را دارد طبيعت��اً قابل مجازات و 
پيگيري در داخل ايران است. حاا اين را فرض بر اين بگيريم كه در ديگر 
كشورهای دنيا اين اتفاق افتاده باشد اگر شخصي اان كه تابعيت ايراني 
نداشته باشد ولي داخل كشور ما يا هر نقطه از دنيا عليه كشور ما جرمي 

را مرتكب شود، بازهم قابل مجازات در داخل كشور است. 
عضو فراكسيون وايي مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه از هر جهت 
كه ب��ه محكوميت خانم زاغري ن��گاه كنيم، صاحي��ت آن در محاكم 
جمهوري اسامي ايران است، تأكيد كرد: طبق قانون، قوه قضائيه وي را 
محكوم كرده است، لذا سخنگوي وزارت خارجه انگلستان يا هر شخص 

ديگري حق دخالت در امور داخلي ما را ندارد. 
نماينده مردم نجف آباد، تيران و كرون در مجلس شوراي اسامي با بيان 
اينكه مقامات انگلستان اگر قوانين ما را بلد نيستند آن را مطالعه كرده 
و اظهارنظر بيجا نكنند و با تأكيد بر اينكه انگلستان بايد بداند كه دوران 
اين رفتارها به سر آمده است و ما با آنها برخورد مي كنيم، مطرح كرد: 
بازهم تأكيد مي كنيم هركسي با هر سمتي در امور داخلي ايران دخالت 
يا جاسوسي يا فتنه انگيزي كند، طبيعتاً وظيفه قوه قضائيه محكوميت 

وي است و آن را محكوم مي كند. 
........................................................................................................................

 عارف: به گونه اي عمل  كنيد 
 كه شرمنده مردم نشويم

رئيسمجمعنمايندگانتهرانگفت:
تغييروتحواتدرمديريتشهري
ته�رانباع�ثعق�بافت�ادناز
برنامهه�اياعام�يش�دهاس�ت.
به گ��زارش تس��نيم، محمدرضا عارف 
رئي��س مجم��ع نمايندگان ته��ران در 
نشست مجمع اميد تهران كه با حضور 
پيروز حناچي ش��هردار و انوشيروان محس��ني بندپي استاندار تهران 
برگزار شد، با اشاره به مأموريت مجمع اميد تهران، تشكيل اين مجمع 
را فرصتي كم نظي��ر براي خدمتگزاري به مردم دانس��ت و بر ضرورت 
اس��تفاده از اين فرصت و پرهيز از سرگرم ش��دن به مسائل حاشيه اي 
تأكيد كرد و گفت: مردم بزرگوار ما بحق توقع پاسخگويي از مسئوان، 
به خص��وص نمايندگان مجلس و ش��وراي اس��امي ش��هر را دارند و 
اصاح طلبان كه برنامه محوري از ويژگي هاي بارز آنهاست بايد عقب 
ماندگي در اجراي وعده هاي داده شده به شهروندان را با جديت و تاش 

مضاعف جبران كنند. 
رئيس مجمع نمايندگان تهران تغيير و تحوات در مديريت ش��هري 
تهران را باع��ث عقب افت��ادن از برنامه ه��اي اعامي به ش��هروندان 
دانست و گفت: بايد به گونه اي عمل كنيم كه بعد از تمام شدن دوران 

خدمتگزاري مان شرمنده مردم نباشيم.

يك�يازدغدغههايرهب�رانق�ابدررابطهباآس�يبهاي
اجتماع�ي،پرداختنبهموضوعحجابدرجامعهاس�ت.اين
روزهاصحبتهايزيادومتفاوتيدربارهوضعيتحجابدر
ايرانمطرحميشودكهبرخيازآنهابهصورتافراطگونهاي
صورتحجابدرجامعهراكمرنگومخدوشتوصيفميكند.
بهاينبهانهوبهمناس�بتايامس�الگرداجرايقانونكشف
EKHAM 17ديماه(،بخشزنوخانواده )حجابرضاخاني
NEI.IR)ريحانه(بادكتراميرحسينبانكيپوركهچهرهاي
آش�نادرحوزهموضوعاتمربوطبهزنوخانوادهاس�ت،به
گفتوگونشستهونظرايشانرادراينرابطهجوياشدهاست.
وضعيتحج�ابدرجامع�هايرانراچط�ورارزيابي
ميكنيد؟جامعهمابدحجابشدهاست؟بهنظرشمابه

سمتحجابپيشميرويميابهسمتبدحجابي؟
قضاوت در م��ورد وضعيت حج��اب جامعه، قضاوت س��اده اي 
نيست. در بعضي از ظواهري كه در جامعه مي بينيم، كم پوششي 
وجود دارد و در عين حال كليت پوشش را در جامعه مي بينيم. 
يعني اين طور نيست كه فضاي حاكم بر جامعه به سمتي بوده 
باشد كه زنان ما فقدان پوشش را انتخاب كرده باشند. پوشش 
تن به طور نسبي در جامعه خوب اس��ت و پوشش سر و مو هم 
كم و بيش وجود دارد ولي نه به صورتي كه كسي بخواهد وجود 
پوشش سر در جامعه را نفي كند، مگر موارد نادر. اصًا اينكه از 
اين پديده عكس مي گيرند يا به طور خاص در شهر مورد توجه 
قرار مي گيرد، خود نشان دهنده اين اس��ت كه يك پديده نادر 
است. اگر قرار بود بي حجابي، يك پديده حاكم باشد ديگر مورد 

توجه قرار نمي گرفت. 

بخش زيادي از زنان جامعه ما محجبه هستند و در تبرج خياباني، 
خودشان را ظاهر نمي كنند، لذا در محيط هاي خياباني حضور آنان 
چشمگير نيست، مگر در محيط هايي كه فضاي معنوي و مذهبي 
حاكم است، مثل مراسم ها و محيط هاي خاص معنوي كه چهره ا ي 
متفاوت از جامعه  ايراني را مي بينيم، لذا قضاوت در مورد جامعه 
خيلي سخت است كه مثاً بگوييم چند درصد از زنان پوشش كامل 

اسامي دارند و چند درصد پوشش ناقص اسامي دارند. 
ولي آنچه مسلّم است اينكه در وضعيت فعلي جامعه، حتي اگر به 
آن دختراني كه بخشي از موهايشان را بيرون مي گذارند، بگويي 
»روسري ات را بردار«، اكثريت آنها زير بار نمي روند. اگر به او بگوييم 
»تو كه بخشي از موهايت را بيرون گذاشتي، خب كلش را بيرون 
بگذار!« او بين اين دو حالت، فرق مي گذارد، يعني يك تعهدي در 
وجود خودش احس��اس مي كند كه بر اساس آن تعهد، ولو اينكه 
بخشي از موهايش هم بيرون است، مي خواهد كه اين روسري روي 
سرش باشد. به جرئت مي توان گفت كه اين حالت، حالت غالبي در 
جامعه  ايران است، يعني با اين نوع نگاه، عموم زنان ايراني، حجاب 
را قائلند اما در مورد رعايت حدود دقيق شرعي كه »چقدر تمام 
ضوابط فقهي حجاب را رعايت مي كنند، با احتساب اين نكته كه 
آنهايي كه كاماً رعايت مي كنند، هميشه در منظر عموم نيستند« 
مي توانيم بگوييم جامعه ما نيم به نيم است، نيمي حجاب را كامل 

رعايت مي كنند و نيمي كامل رعايت نمي كنند. 
عملكردنظامدرحوزهحجابودعوتبهآنچگونهبوده؟

درچهزمينههاييموفقبودهوكجاهاموفقنبوده؟
عملكرد نظام را از دو حيث مي توان مورد توج��ه قرار داد، از حيث 
اول اينكه در دنيايي كه تمامي كشورها بر مبناي سكواريسم اداره 

مي ش��وند و توجهي به احكام اه ندارند و آن را مبناي اداره  جامعه 
نمي دانند، در چنين فضايي، يك كش��ور و نظ��ام روي حكم خدا 
پافشاري بكند و اصل حجاب را از اول به عنوان يك اصل قانوني به 
رسميت بشناسد و جا بيندازد، خيلي قابل تقدير و قابل قبول است. 
ولي از حيث تبليغي اينكه »ما چقدر در نظام توانستيم جامعه مان 
را به سمت حجاب تشويق كنيم؟ چقدر توانستيم جذابيت حجاب 
و حكمت هاي حجاب را براي جوان هايمان تبيين كنيم؟ چقدر 
توانستيم خاستگاه حجاب را تقويت كنيم؟ و...« نمره  خوبي به 
نظام نمي دهيم، دليلش هم اين است كه كاً مجموعه هاي دولتي 
ما متفاوت عمل مي كنند، بعضي اصاً  دغدغه اين موضوعات را 
ندارند، بعضي با سليقه  شخصي و اجتهاد شخصي خودشان عمل 
مي كنند و نوعاً  در موضوعات فرهنگي همه صاحبنظر هس��تند 
و كسي به اين مهم قائل نيس��ت كه بايد بر اساس مباني واحد و 
سياستگذاري واحد عمل بشود. شيوه اداره جامعه هم به نحوي 
نيست كه اگر مسئول يا مديري از برنامه و سياست واحد جامعه 
تخطي كند، مورد بازخواس��ت قرار بگيرد، ل��ذا به خودش حق 
مي دهد كه بر اساس نظرات شخصي، هر گونه اظهارنظري بكند، 
آن هم نظراتي كه بعضاً فكر مي كند جماعتي را به سمت خودش 
بكشد. اين مسائل باعث شده كه ما و به خصوص نظام دولتي مان 
به معناي اعم در اين زمينه موفق نباشد، برنامه منظم و مشخصي 

نداشته باشد يا اگر هم داشته باشد، به آن عمل نكند. 
نظررهبرانقابدربارهفعاليتهايمردميمربوطبه

عفافوحجابدرجامعهچيست؟
اخيراً همراه با جمعي از عزيزاني كه در موضوع حجاب و عفاف، 
فعال يا صاحبنظر بودند و آثاري را منتش��ر كرده بودند، خدمت 

رهبر معظم انقاب رس��يديم. در اين جلسه، هفت هشت نفر از 
اعضاي جمع ديدگاه هاي خود و نتايج فعاليت هايشان و تجربياتي 

را كه به دست آوردند، خدمت حضرت آقا ارائه دادند. 
در اين ديدار رهبر انقاب در بخشي از فرمايش شان به اين نكته 
اشاره كردند كه اينكه حضرت امام از اول انقاب رعايت حجاب 
را در جامعه به صورت قانون آوردند، از مصاديق اين بيان بود كه 
»آنچه پير در خشت خام مي بيند...«، ايشان گفتند خيلي وقت ها 
حضرت امام ديدگاه هايي داشتند كه ما تعبداً مي پذيرفتيم، ولي 
دليلش را آن موقع متوجه نمي ش��ديم و بعدها زمان به ما نشان 
مي داد كه چقدر اين كار، حساب ش��ده بود. يكي از اينها، مسئله 
حجاب بود كه مستقيماً  خود حضرت امام به اين نظر رسيده بودند 
و اين نظر را در جامعه مطرح كردند كه بايد اين حكم اسامي در 

جامعه و اداره ها كامًا رعايت بشود. 
ايش��ان گفتند اگر اين نظر حض��رت امام نبود بخ��ش زيادي از 
موفقيت هايي كه ما در اين 30، ۴0 س��ال ش��اهدش بوديم، در 
جامعه رخ نمي داد و اگر اين مسئله در كش��ور ما نبود، به خاطر 
فشارها و حساسيت هاي زيادي كه در رابطه با جامعه ايران دارند، 

وضعيت جامعه به مراتب از كشورهاي منطقه بدتر مي شد. 
بعضي ها فكر مي كنند كه اگر مس��ئله الزام به رعايت حجاب در 
جامعه نباشد، كشور، خودش به يك تعادلي مي رسد، آنهايي كه 
تمايلي به حجاب ندارند، آن قسمت هايي را كه مي خواهند رعايت 
نمي كنند، آنهايي هم كه مايلند رعايت مي كنند. آقا نظرشان اين 
نبود، مي گفتند اگر اين مسئله از ناحيه حضرت امام از همان اول 
محكم نشده بود، اان وضعيت كشور ما و سيماي ظاهري كشور 

ما حتي از كشوري مثل تركيه به مراتب بدتر بود. 

وضعيتحجابدرجامعهامروزايراندرگفتوگوبادكتراميرحسينبانكيپور
بدون الزام به حجاب وضعيت ما از تركيه هم بدتر می شود

گفت و گو

دبيرشوراينگهبانبااشارهبهديداراخيرشبايكيازوزرا،
گفت:بهاينوزيركهازجايپرپوليآمدهبودگفتمصرفهجويي
كنيد،چرااينقدرريختوپاشميكنيدوميگوييدپولنداريم.
به گزارش مهر، آيت اه احمد جنتي در جلس��ه معارفه آيت اه 
آملي اريجاني، با تكريم ش��خصيت آيت اه هاشمي شاهرودي 
او را از مفاخر حوزه هاي علميه و شوراي نگهبان دانست و گفت: 
آن مرحوم از نظر علمي و سوابق انقابي مايه افتخار بود، آن فقيد 
س��عيد از نظر خدمات در قوه قضائيه نيز از مفاخر بود كه با آبرو 

زندگي كرد و آبرومند از دنيا رفت. 
وي حضور آيت اه آملي اريجاني را خير مقدم گفت و عضويت 

او را در اين ش��ورا مايه خوشبختي 
دانس��ت. دبير ش��وراي نگهبان با 
ابراز اميدواري براي حركت جديد 
ش��وراي نگهبان با حضور آيت اه 
آملي اريجاني، گفت: اكنون كه ايام 
بررسي ايحه بودجه است شوراي 
نگهبان بسيار پركار است و بررسي 

اين ايحه رس��يدگي بيش��تري مي طلبد. با توجه به مش��كات 
مختلف در كشور شوراي نگهبان براي رفع اين مشكات مي تواند 

كمك بسياري كند. 

آيت اه جنتي با بابيان اينكه در مس��ئله بودجه بايد دقت كنيم 
كه در اين زمينه خاف ش��رعي صورت نگيرد و از اسراف، تبذير 
و هزينه هاي غير ضروري جلوگيري شود، تأكيد كرد: اكنون كه 
شرايط مناسب نيست بايد به دولت و كش��ور كمك كنيم كه از 

امكانات مختصر كنوني بجا استفاده شود. 
دبير شوراي نگهبان با اشاره به ديدار اخيرش با يكي از وزرا، تصريح 
كرد: به اين وزير كه از ج��اي پرپولي آمده بود گفتم صرفه جويي 
كنيد، چرا اينقدر ريخت و پاش مي كنيد و در عين حال مي گوييد 
كه پول نداريم. به او توصيه كردم با تبديل اموال و ساختمان هاي 
اضافه اي كه دارند از آن اس��تفاده بهينه كنن��د؛ موضوعي كه در 

ايحه بودجه نيز بايد در نظر گرفته شود. ما در شرايط ويژه كنوني 
بايد كاري كنيم كه مسئوليت متوجه ما نباشد. 

دبير ش��وراي نگهبان همچنين از بيمار ب��ودن آيت اه مومن و 
حضور نداشتن او در جلسه ديروز شورا ابراز تأسف كرد. آيت اه 
جنتي گفت: من در تهران و قم به عي��ادت آيت اه مومن رفتم 
متأسفانه حالش خوب نيست و پزشكان هم چندان به بهبودش 
اميدوار نيس��تند گرچه ما به لطف خداوند و ام��داد غيبي براي 

شفاي او اميدواريم. 
مراسم معارفه آيت اه صادق آملي اريجاني صبح ديروز در جلسه 

شوراي نگهبان با حضور اعضا برگزار شد.

روايتآيتاهجنتيازديدارشبايكيازوزرايدولت
چرا اينقدر ريخت و پاش مي كنيد و مي گوييد پول نداريم؟!

   خبر

   گزارش



ایراني بی اعتناس��ت. اگر هم اعتنا کنند با رویکرد 
روحوضی و سیاه بازی است. اصًا خط مشي ندارند. 
خیلي جاها با اکراه به ما اجازه اجرا مي دهند؛ فرقي 
نمي کند، هر کدام از س��الن هاي دولتي این طور 
هستند. تئاتر شهر از همه بدتر. شما بیایید پیگیر 
پرونده پیش��نهادي نمایش هاي آییني بشوید که 
از طریق حوزه هنري و مرکز سوره پیشنهاد شده 
بود به وزارت علوم که چرا به نتیجه نرس��ید. باید 
پاسخگو باشند. من ش��نیدم کارشناسان گفته اند 
ما اصاً بررسي نمي کنیم و اهمیت نمي دهیم، خب 
چرا اهمیت نمي دهند؟ چرا دانشگاه تهران اینها را 
حذف کرده است؟ دانشگاه مادر چرا نباید با تعزیه 
آشنایي داشته باشد؟ چرا دشمني داشتند؟ چرا فکر 
کردند به درد نمي خورد؟ در صورتي که دنیا دارد 
از اهمیت آن حرف مي زند. سازمان یونسکو تعزیه 
را به نام ایران ثبت کرد، چرا دانشگاه هاي ما به این 

مسئله اهمیت نمي دهند؟
آنچه امروز به عنوان تئاتر تجاری از آن 
یاد مي شود چه تأثیراتی مي تواند بر این 

هنر داشته باشد؟
اینکه کسی بخواهد تئاتر کار کند، طبیعتاً به لحاظ 
صنفی مخالفتي برایش نیست اما اگر بخواهد یك 
موجي راه بیفتد و در انحصار یك عده معیني باشد 
این جاي گله مندي پی��دا مي کند. دیگر اینکه اگر 
بنا باش��د یك کااي فرهنگي مهم مث��ل تئاتر در 
جامعه رواج پیدا کن��د باید به گونه اي بتواند دخل 
و خرج کند که اغلب اقشار جامعه بتوانند ببینند. 
در ش��رایطي که خیلي از کارمن��دان و کارگرها و 
اقشار ضعیف جامعه حتي روزي 100هزار تومان 
هم درآمد ندارند چطور مي توانند بلیت 200هزار 
توماني بخرند؟ طبیعتاً تئاتر گران قیمت نمي تواند 
در معرض تماشاي اقشار ضعیف جامعه باشد و این 
به کااي لوکس تبدیل مي شود که اقشار پردرآمد 
جامعه مي توانند برون��د ببینند. عیبي ندارد بروند 
ببینند اما از این طرف وظیفه دستگاه ها و نهاد هاي 
فرهنگي چه مي ش��ود؟! وظیفه وزارت ارشاد چه 
مي شود؟ وظیفه حوزه هنري چه مي شود؟ وظیفه 
شهرداري چه مي ش��ود؟ آیا اینها باید بنشینند و 
بگویند هر کس دوس��ت دارد برود این تئاتر ها را 
ببیند برود و هر کس دوست ندارد نرود. در صورتي 
که وظیفه این نهاد هاي دولتي این است که زمینه 
ترویج فرهنگ انساني را فراهم کنند. خیلي ها به آن 
آدم هاي سرشناس دسترسي ندارند و نمي توانند 
سرمایه گذاري کنند که بخواهند یك تئاتر پر زرق و 
برق را آماده کنند که دو، سه هزار نفر را هر شب در 
سالن داشته باشند و نفري 200، 300 هزار تومان 
هم بگیرند. اینجاست که وظیفه نهاد هاي فرهنگي 
دولتي مهم مي ش��ود و باید اینه��ا یارانه فرهنگي 
بپردازند که اگر نخواهند بپردازند خود به خود تئاتر 
به گیشه متکي مي ش��ود و گیشه هم اغلب زماني 
جواب مي دهد که شما یك نمایش صرفاً تفریحي 
بخواهید ارائه دهید یا بخواهید چهار تا سلبریتی 
بیاورید که م��ردم ببینند. اان هم همین اس��ت، 
برخي از چهره هاي شناخته شده سینما را مي آورند. 
این کار  ت��ا جایي جوابگو اس��ت و مدتي بعد افول 
مي کند. به همین علت باید یك ساز و کار درست 
و منطقي باشد که حمایت هاي دولتي توسعه پیدا 
کند تا این تئاتر بتواند نقش اجتماعي خود را ایفا 

کند وگرنه اگر بخواهد متکي به گیشه باشد یواش 
یواش آنچه موسوم به تئاتر آزاد است همه جا فراگیر 
مي شود. براي اینکه بتواند گیش��ه خود را تأمین 
کند به ه��ر دري و دیواري مي زند تا تماش��اگر را 
بخنداند. معیار فقط به هر قیمت خنداندن مردم 
مي شود. برخي از این ها که حرکات شنیع و زشت 
از خودشان نش��ان مي دهند، ما این همه کمدین 
درجه یك در جامعه نداریم که اگر داش��تیم جاي 
نگراني نبود که اگر بود جاي بسي خوشحالي بود. 
متأسفانه ش��وخي هاي بد و زشت انجام مي دهند 
و اخاق را زیر پ��ا مي گذارند. ای��ن وادادگی روی 
نسل ها و فرهنگ جامعه تأثیرگذار است. قطعاً اگر 
حمایت هاي دولتي نداشته باشند همه اینها مي روند 
به سمتي که بتوانند گیشه را تأمین کنند و عده اي 
هم که نمي خواهند کار کنند خانه نشین مي شوند. 
این فراگیر شدن لوده بازی آدم های دلسوز و اصیل 

را خانه نشین مي کند. 
با توجه به این توضیحات در این شرایط 
چقدر این تئاتر مي تواند تقویت كننده 

فرهنگ باشد؟ 
تئاتر اگر دس��ت آدم های فرهنگی و دلسوز باشد 
مي تواند بس��یار مؤثر باش��د مش��روط ب��ر اینکه 
هدف گذاري داش��ته باش��د و حمایت ش��ود. اواً 
اهداف انساني آن تعریف شود و بعد سرمایه گذاري 
ش��ود. در تأثیرگذاري آن شکي نیست. همان طور 
که مي تواند تأثیر مخرب بگذارد ب��ه همان اندازه 
هم مي تواند تأثیر مثبت داش��ته باش��د. مهم این 
است که وقتي ش��ما مي خواهید یك کار باارزش 
فرهنگي با پیام هاي انسان دوس��تانه ارائه بدهید 
سخت مي شود نه اینکه اصاً تماشاگر نداشته باشد. 
مسئله این است که مبنا و ماك نباید فروش باشد 
که این که فروخته خوب است و آن که نفروخته بد 
است؛ نه ماك باید ارزش هاي انساني باشد که از 
طریق آن نمایش ترویج مي شود. از لحاظ فرهنگي 
و تأثیرپذیري مثبتي که از آن در جامعه مي بینیم 

می توان قضاوت کرد. 
شاید بتوان گفت بسیاری از تئاتر هایي 
كه اجرا مي ش�وند ضدفرهنگي است. 
چقدر نقش سیاستگذاري هاي فرهنگي 
یا برنامه ریزي ه�ا را در این قضیه مؤثر 

مي دانید؟ 
تئاتر هاي که به قول ش��ما ضدفرهنگي هستند در 
فرهنگ بیشتر جنبه س��لبي دارند و جنبه ایجابي 
ندارند. سیاستگذار فرهنگي مي تواند بسیار زیاد در 
این راستا مؤثر باشد، این که ما مي گوییم باید حمایت 
شود، باید برنامه ریزي و س��رمایه گذاري شود این 
سرمایه گذاري باید در راستاي رشد و تعالي جامعه و 
در راستاي پرورش انساني باشد نه اینکه هر حرفي را 
بزنند و طبیعتاً این به راحتی مي تواند سیاستگذاري 
شود به شرط اینکه متولیان امور بخواهند این کار را 
بکنند و تکلیف خودشان را روش��ن کنند. این نوع 

پدیده با این معیار ها مورد حمایت ماست. 
هنر تئاتر در ایران چقدر مردمي  است و 
این بلیت هاي گران در ماهیت این هنر 

چه تأثیري مي تواند داشته باشد؟ 
وقتي هدف تأمین هزینه هاي کار از طریق گیشه 
باش��د و هیچ گونه حمایت دولتي نباشد به سمتي 
مي رود که به ه��ر قیمتي که ش��ده هزینه هایش 
را تأمین کن��د. این موق��ع دیگر معیار مي ش��ود 
تجارت فروش و درآمد. معیار نمي تواند به تنهایي 
اندیشه هاي انساني شود. نمي خواهم بگویم کارهایي 
که به گیشه متکي است غیرانساني است. نه؛ طبیعتاً 
تجربه نش��ان داده که وقتي معیار مي شود فروش 
و گروه مي خواهد به هر قیمتي بفروش��د تا بتواند 
هزینه ها را تأمین کند و تن به هر چیزي مي دهد. 
آنجا دیگر ه��دف نمي تواند ترویج اندیش��ه هاي 

انساني باشد.
آنچه عده اي از آن به عنوان تئاتر باشكوه 

یاد مي كنند چه معنایي دارد؟ 
باشکوه و فاخر کلمات غلو شده است. باشکوه یعني 
ش��لوغش کنند و پرطمطراق بدانند، یا یك اثري 
ارزش هنری دارد یا ن��دارد. باید دید چه چیزی را 
انتقال مي دهد. چه با دو نفر اجرا شود چه با 20 نفر. 
خیلي از کارها را مي بینیم که احتیاجي به ش��لوغ 
کردن ندارند، بي خود شلوغ مي کنند که بگویند ما 

یك کار پرجمعیت ارائه کردیم.

دارد این طور با بی مهری و بی اعتنایی رفتار مي کنند؟ 
در دنیاي تعزیه 500 قصه متف��اوت داریم. در کجاي 
دنیا این بوده اما بي توجهي مي شود؟ کي باید به غیرت 
فرهنگي ما بربخورد؟ چه کسي باید این توجه را بدهد؟ 

چه کسي باید این بها را بدهد؟ 
به نقل از یکي از دوستان، در ایتالیا خود دولت آنجا هایي 
که مردم نسبت به فرهنگ خود توجه دارند مي گوید 
خب توجه دارند. آنجایی که نسبت به فرهنگ ملی شان 
بي توجهي مي شود دولت به کمك نخبه هاي فرهنگي 
آن موارد مغفول را ترویج مي کند و توسعه مي دهد تا 
فراموش نش��وند. پس وظیفه وزارت عریض و طویل 
فرهنگ و ارشاد اس��امي  چیست؟ وظیفه اش همین 
است که فرهنگ ملی را حفظ و ترویج کند؟ نمایشي 
مانند تعزیه جایگاه خیلي وی��ژه اي از لحاظ فرهنگي 
دارد. یك آیینه نسبتاً تمام نما از فرهنگ دیرین ماست. 
هر کس تعزیه را مي شناسد مي داند ایراني ها در گذشته 
چه بودند و چه فکر مي کردند و به چه چیز هایي اهمیت 
مي دادند. ضم��ن اینکه خود تعزیه بس��تري بوده که 
سال ها به عنوان یك رسانه در جامعه تأثیرگذار بوده 
است. حاا پدیده هاي شادي آور هم جاي خود. نقالي 
هم که قرن ها سابقه داشته و هنر قصه خواني در کل دنیا 
رواج داشته و سال هاست فستیوال قصه خواني برگزار 

مي ش��ود. اگر این اهمیت ندارد چرا برگزار مي شود؟ 
نقالي هم نوعي قصه خواني نمایشي است دیگر.

این طور كه مي فرمایید لزوم آموزش تعزیه 
به نسل ها اهمیت زیادی دارد ولی به لحاظ 

آموزشی در این زمینه ضعف جدی داریم.
ما اگر مرکز حفظ و اشاعه یا مرکز نمایش هاي آییني 
سنتي راه بیندازیم مي توانیم در آنجا در اهداف پژوهش 
هم آموزش و هم به اصط��اح نمایش کارهایی انجام 
دهیم. البته منظورم این نیس��ت که وزارت ارش��اد یا 
وزارت علوم را فربه کنیم. فقط کافی است در مدیریت 
منابع و امکانات اولویت ها را بشناسیم و در آن تجدید 
نظر کنیم. سال هاس��ت داریم داد مي زنیم هیچ کس 

گوش نمي دهد. 
تعزیه در تهران چرا اجراي باشكوهي ندارد 
یا شاید هم دارد ولی رسانه ها از جمله رسانه 

ملی پوشش خوبی نمي دهند.
جا ندارد. کو جا؟ یکي از مهم ترین  نیازها مکان است و 
بعد هم سرمایه گذاري مي خواهد. در حسینیه خوانسار 
در حضور چند هزار تماش��اگر، چه تعزیه باش��کوهي 
برگزار مي شود. در تهران چنین جایي نداریم. ضمن 
اینکه یك هیئت امنایي در برخی ش��هرها دارند باني 
مي ش��وند براي برگزاري تعزیه. ب��ا تعزیه خوان ها از 
امسال براي سال آینده قرارداد مي بندند! حق و حقوق 
آنها را مي دهند، همه هزینه ها را تأمین مي کنند؛ ابزار 
و ادوات، اجاره لباس و هزینه نگهداري اس��ب و همه 
این کارها را مي کنند. شاید یك میلیارد هزینه  کنند 
براي اینکه آن تعزیه باشکوه را برگزار کنند، در تهران 
متولی کجاست؟ کجا حمایت مي کند؟ برخی از این 
تعزیه خوان ها از تهران مي روند به ش��هرهای دیگر و 
اجرا مي کنند. یك نفر یا یك نهاد بیاید حمایت کند ما 
باشکوه ترین تعزیه را برگزار مي کنیم. جالب این که ما 
در اطراف تهران و شهرستان ها جاهایي را مي بینیم که 
تکایاي بزرگي ساختند؛ چند ده میلیون و حتي چند 
صد میلیون هزینه مي کنند ب��راي برگزاري تعزیه اما 
تهران چه کسي این س��رمایه گذاري را مي کند؟ این 
کار مدرس��ه مي خواهد. این پدیده اگر تبدیل به یك 

رشته دانش��گاهي نش��ود به افول مي رود. سال ها بود 
از طریق دانشگاه س��وره یك رشته اي تعریف کردیم، 
وزارت علوم پیشنهاد داد. کارشناسان وزارت علوم یك 
نگاه نکردند به پیش��نهاد من چون آدم های دلسوزی 
نیستند. گفته بودم چرا باید نس��بت به فرهنگ ملي 
این قدر بي تفاوت باشند؟ اگر ما نسبت به تعزیه توجه 
نکنیم چه کس��ي باید توجه کند؟ خب این هم مثل 
هر پدیده فرهنگي دیگر ممکن اس��ت چه��ار تا ایراد 
هم داشته باشد، آن چهار تا ایراد قابل برطرف کردن 
است ولي این پدیده که به عنوان یك رسانه دارد عمل 
مي کند و هنوز میلیون ها نفر مي نشینند پاي تعزیه چه 
در ایام عزاداري و چه غیرعزاداري معلوم است که با آن 
ارتباط برقرار مي کنند. چرا باید بي توجه باشیم آن هم 
به هنري که مي دانید ایرانیان شیعه مذهب تنها ملتی 
از مسلمان ها هستند که توانستند یك پدیده نمایشي 
منحصر به فرد را خلق و به دنیا معرفي کنند؟ امیدوارم 
این غرب زدگي در تئاتر ما یك مقدار تقلیل پیدا کند 
و ما به خودمان برگردی��م. ضمن همه احترامي  که به 
پدیده هاي فرهنگي خارج از ایران مي گذاریم این قدر 
نس��بت به خودمان بي توجه نش��ویم. روزنامه ش��ما 
مي تواند به دست عده اي برسد و از روزنامه هاي ارزشی 
است مي تواند جریاني راه بیندازد و مي تواند حمله کند 
و مي تواند توجه مس��ئوان را به این مقوله و اهمیت 

نمایش هاي ایراني و آییني جلب کند.
برخ��ی مدی��ران، تعزی��ه و نمایش ه��ای آیین��ی را 
نمي شناسند و منکر مي شوند. مش��کل ما این است 
که در دانشگاه ها نمي شناسند و منکر آن مي شوند اما 
از طرفي بزرگ ترین مرد تئات��ر ملي ما بهرام بیضایي 
مي رود امریکا و تئات��ر ایراني کار مي کند. او عرق ملي 
دارد و دارد نمایش ایراني کار مي کند و ما در اینجا نان 
این نهادها را مي خوریم اما تئاتر فرنگي رواج مي دهیم. 
اصًا باید یك خط مشي ترسیم شود. بگویند حمایت 
مالي فقط از نمایش ایراني. هر کس مي خواهد نمایش 
فرنگي و غربي کار کند خودش مي داند و همین کار را 
بکنیم. خیلي ها مجبور مي شوند، مي آیند نمایش ایراني 
کار مي کنند. شما برو ببین تئاتر شهر چقدر به نمایش 
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هنر تعزیه قرن ها در ایران به عنوان یک نمایش اصیل با 
محتوایی غنی مردم را با خود همراه كرده اس�ت اما این 
هنر سال هاس�ت كه مهجور مانده در حالی كه در تهران 
و شهرهای بزرگ اگر خوب تبلیغات شود و حمایت شود 

قطعاً مردم استقبال خواهند كرد. مشكل كجاست؟ 
متأسفانه نمایش هاي ایراني چه به مفهوم مدرنش و چه به مفهوم آییني 
و سنتي بسیار مظلوم واقع شده و بسیار دچار بي مهري شده اند. در وهله 
اول از طریق دانشکده هاي تئاتر به این میراث ملی بي مهري مي شود و 
دیگر اینکه در برنامه ریزي هاي بسیاري از سالن ها و مدیران هم جایگاه 
ویژه اي ندارد، یعني ما گاهي اگر حمایت هاي دولتي هم داشته باشیم 
اصًا ترویج نمي ش��ویم. ما این هزینه ها را ب��راي ترویج نمایش ایراني 
مي دهیم اما وقتی حمایت جامع و همه جانبه ای صورت نمي گیرد این 
هنر اصیل و پرمعنا از مهجوریت خارج نمي شود. این یکي از بزرگ ترین 
معضات ماست که نیازمند یك نقش��ه راه از مقام هاي بااتر فرهنگي 
هستیم. در سیاس��تگذاري هاي کان باید این دیده ش��ود و به عنوان 
دستورالعمل به دستگاه هاي ذیربط اباغ شود. در دانشگاه هاي ما اصًا 
نمایش ایراني تدریس نمي شد، دو، سه واحد یا چهار تا یا حداکثر هشت 
واحد ارائه مي ش��د. بعدها وقتی آمدند به اصاح عناوین درس اینها را 
دانشگاه تهران حذف کرد. در شرایطي که روز به روز ما مي بینیم ارزش ها 
و اهمیت نمایش ایراني معلوم مي شود، آثار متعددي در این زمینه نوشته 
مي شود چه به عنوان نمایشنامه و چه به صورت تئوریك واقعیت این 
مسئله دارد روشن تر مي ش��ود ولی معلوم نیست چرا اجازه نمي دهند 
درست ترویج شود. این وظیفه دانشگاه است که باید این هنر ها را ترویج 
کند نه تئاتر غربي را. تئاتر غربي چه استفاده اي دارد. با خودش فرهنگ 
آن طرف را مي آورد. تئاتر غربي قرن بیستم وامدار تئاتر شرق است. حتي 
ما تئاتر شرق را هم در دانشگاه هاي مان آموزش نمي دهیم. وقتی شما 
نمایشنامه بینوایان را روی صحنه مي برید در واقع انقاب فرانسه را نشان 
مي دهید ولی انقاب حسین بن علی)ع( قطعاً مخاطب بیشتری دارد و با 

روح فرهنگی مردم ما هم سازگارتر است. 
جایگاه تعزیه بین مردم و هنرمندان به چه صورت است؟

در بین عامه مردم جایگاه بسیار باایي دارد اما متأسفانه در بین عده اي از 
نخبه ها چه هنرمند و چه غیرهنرمند جایگاهي ندارد یعني از طرف این 
قشر توجهي به آن نمي شود. تعداد انگشت شماري هستند که نسبت به 
این مقوله توجه دارند و به ارزش هاي فرهنگي و هنري آن کم توجهی 
مي شود. به همین دلیل اس��ت که در دانش��گاه ها به آن بها و اهمیت 
نمي دهند. اگر وزارت علوم دست به کار شود و واقف شود و کارشناسانش 
به این مقوله بها بدهند این هنر مي تواند در دانشگاه ها تدریس شود. ما 
نمي گوییم همه بروند تعزیه خوان شوند اما تعزیه به عنوان یك سیستم 

نمایشي مي تواند مورد توجه قرار بگیرد. 
من دو س��ال پیش آقاي »یوجینو باربا« را به مناس��بت تئاتر فجر به 
ایران دعوت کرده بودم، ایش��ان کتابي دارد با عنوان »انسان شناس��ي 
در تئاتر«. مطالعات زیادي روي نمایش هاي شرقي داشت، متأسفانه 
نمایش ایراني را ندیده بود و دو سال پیش که ایشان اینجا بود، دوستان 
کم توجهي کردند و به جاي اینکه ایشان را ببرند با آثار نمایش ایراني به 
معناي اخص کلمه آشنا شود برایش کارگاه گذاشتند تا اینکه روز آخر 
که ایشان مي خواست برود در س��الن انتظار تئاتر شهر یك تعزیه اجرا 
کردند که بسیار برایش جالب بود. ایشان پس از اینکه توضیحات ما را 
درباره تعزیه و قدمتش در ایران شنید به ما گفت چرا این را به دنیا معرفي 
نمي کنید؟! همین اندازه که در این پدیده هنري، مظاهر خیر و شر وجود 
دارد مي تواند مورد استقبال دنیا قرار بگیرد. این شخص  که مطالعات 
گسترده اي روي تئاتر شرق دارد و از تئوریسین هاي مطرح تئاتر غرب 
است، وقتي این حرف را مي زند چرا ما باید نسبت به آن بي توجه باشیم؟ 
نه فقط ایشان که هر آدم برجسته اي از فرهنگستان آمده در ایران به هر 
مناسبتي آمده که خواسته تئاتر ببیند عاقه مند بوده که نمایش سنتي 
ایراني را ببیند. چون در کشور خودش پدیده هاي تئاتر غربي را دیده، 
دیگر نیاز به آن ندارد. این بخشي از ماجراست که باید به آن توجه کنیم، 
ما اگر هر س��ال هم تئاتر غربي را کار نکنیم تئاتر غرب از بین نمي رود، 
تئاتر شرق هم از بین نمي رود اما اگر به نمایش ایراني بي توجهي کنیم 
رفته رفته از دست مي رود به طوري که خیلي از پیشکسوتان این عرصه 
از بین ما رفته اند و همین چند نفري که حاا هم نسل هاي من هستند 
هر کدام یك گوشه  از این پدیده را گرفته اند و روی آن کار کرده اند و اگر 
ما هم نباشیم از بین مي رود. چرا باید یك پدیده مهم فرهنگي که میراث 
بزرگ ملی و معنوی ماست از بین برود؟ در دایره المعارف تئاتر دنیا وقتي 
به ایران مي رس��ند، درباره تعزیه صحبت مي کنند نه نمایش وارداتي 
فرنگي؛ حاا نمای��ش وارداتي فرنگي ارزش هاي خ��ود را دارد به جاي 
خود ولي تئاتر ما هم خیلي ویژگي داش��ته و دارد که باید به آن توجه 
شود و در دانشگاه آموزش داده ش��ود. اکثر دانشجو هاي ما نمي توانند 
10 دقیقه نقالي کنند. من نمي گویم بروند نقال شوند اما اگر نقالي یاد 
بگیرند در حوزه بازیگري مي توانند درخشش هاي ویژه اي داشته باشند. 
مگر در آن سوی دنیا چه مي کنند؟ چرا ژاپني ها و چیني ها و هندي ها و 
خیلي هاي دیگر توانستند آثار خودشان را حفظ کنند و ارج بنهند ولی 
ما نتوانستیم؟ خیلي ها مي روند کشور هاي ژاپن و هند و اندونزي بورس 
مطالعاتي مي گیرند و مي روند در کشور خود کارگاه مي زنند و آموزش 
مي دهند اما ما با این همه هنرمند برجسته و متفکر در کشور خودمان 
نسبت به این مقوله ها بس��یار بي توجه رفتار کردیم. در کجاي دنیا در 
دانشکده های شان با یك پدیده نمایش��ي که بیش از 500 نمایشنامه 

در دانشگاه هاي ما اصاً نمایش ایراني 
تدریس نمي شد، دو، سه واحد یا چهار 
تا یا حداكثر هشت واحد ارائه مي شد. 
بعدها وقتی به اص�اح عناوین درس 
آمدند اینها را دانشگاه تهران حذف 
كرد. در ش�رایطي كه روز ب�ه روز ما 
مي بینیم ارزش ه�ا و اهمیت نمایش 
ایراني معلوم مي شود، آثار متعددي در 
این زمینه نوشته مي شود چه به عنوان 
نمایش�نامه و چه به صورت تئوریک 
واقعیت این مس�ئله دارد روش�ن تر 
مي شود ولی معلوم نیست چرا اجازه 

نمي دهند درست ترویج شود

تعزیه یک آیین�ه نس�بتًا تمام نما از 
فرهنگ دیرین ماست. هر كس تعزیه 
را مي شناس�د مي دان�د ایراني ها در 
گذشته چه بودند و چه فكر مي كردند 
و به چه چیز های�ي اهمیت مي دادند. 
ضمن اینكه خود تعزیه بستري بوده كه 
سال ها به عنوان یک رسانه در جامعه 
تأثیرگذار بوده است. حاا پدیده هاي 

شادي آور هم جاي خود را دارد

 مسئوان تعزیه را به حاشیه بردند
تئاتر اکچری را ترویج می کنند

در گفت وگوی »جوان« با داوود فتحعلي بیگي مطرح شد

  سارا نیكویي  
داوود فتحعلی بیگی معتقد اس�ت بی مهری دانش�كده ها و مراكز آموزشی دولتی هنر 
سبب شده نمایش های آیینی كه میراث فرهنگی كشور محسوب مي شود مهجور بماند. 
»جوان« با این پژوهشگر و فعال حوزه نمایش های آیینی و تعزیه گفت وگو كرده است.



يادكرد

يادكردي از فرمانده غواصان لشكر7 ولي عصر)عج(  در عمليات والفجر8
فرمانده اي كه مي خواست بدون سر شهيد شود

  احمد محمدتبريزي
عملي�ات كرباي4 بزرگ�ي و عظمت كار 
غواص�ان را پيش چش�م هم�گان آورد. 
حتي براي سال ها بعد بس�ياري از مردم 
فهميدن�د غواص�ان چ�ه كار س�ختي 
را دراي�ن عملي�ات  وعمليات ه�اي آبي 
و خاك�ي ديگ�ري مث�ل ب�در، خيب�ر و 
والفجر8 به س�رانجام رس�اندند. يكي از 
اي�ن غواصان ك�ه در عملي�ات والفجر8 
آس�ماني ش�د ش�هيد محمود دوستاني 
است كه كارهاي بزرگي را در عمليات ها 
انجام داد و تأثير حض�ورش فراتر از يك 
فرمانده بود و همرزمان و نيروهايش از او 
به عنوان يك معل�م زندگي ياد مي كنند.

 
 رزمنده خستگي ناپذير

روحي��ه  ب��ا  را  محم��ود  همرزم��ان 
خستگي ناپذيرش مي شناختند. كسي كه 
از كار خسته نمي ش��د و يك جمله معروف 
داش��ت كه همرزمانش مكرراً آن را شنيده 
و در ياد دارند و آن اين بود:»وقتي خس��ته 
شدي تازه اول كار اس��ت.« عرفان و محبت 
محم��ود و داوري و رش��ادت هايش پا به 
پاي هم پي��ش مي رف��ت.   در عمليات هاي 
مختلفي مانن��د فتح المبين و بيت المقدس 
ش��ركت داش��ت و معتقد بود هنگام جنگ 
بايد ب��ه جبهه رفت و هنگامي كه در ش��هر 
هس��تيم بايد درس��مان را هم بخوانيم. در 

عمليات والفجر مقدماتي با اصرار فرماندهان 
مسئوليت فرماندهي را برعهده گرفت. شهيد 
محمود  به ط��ور مس��تمر در جبهه حضور 
داشت و در عمليات بدر نقش فعال و مؤثري 
را در جبهه آبي و خاك��ي ايفا كرد. او در اين 
عمليات از ناحيه پا تركش خورد و به عقب 
برگشت. در اين بين تأكيد زيادي به رفتن 
رفقا و آشنايان به جبهه داشت و در جاهاي 
مناسب ضرورت رفتن به جبهه را براي آنها 
تش��ريح مي كرد. وي هميش��ه پاسخش به 
اين نصايح كه»محمود به درست ادامه بده 

و به دانش��گاه برو كه آينده مملكت به شما 
احتياج دارد« مي گفت اين تكليف است. من 
نمي توانم نروم، اگر من نروم، ديگري نرود و 
همين طور افراد از زير بار مسئوليت و تكليف 
ش��انه خالي كنند، فرداي قيام��ت چگونه 

جوابگوي خون اين شهدا باشيم؟
 عبور دادن 300 غواص

قبل از عمليات والفجر ۸ در منطقه اروند كنار 
بود. وقتي فرم ه��اي اعزام به مك��ه را براي 
شهيد دوستاني  آوردند،  قبول نكرد فرم ها را 
پر كند و گفت:»از كجا معلوم بعد از عمليات 
زنده باشم؟!« وقتي از ايش��ان  پرسيدند در 
اين همه حمله  شركت كردي و سالم ماندي، 
ان ش��اءاه اين بار هم س��الم بر مي گردي 
محكم و اس��توار بيان كرد ح��رف آخر م را 

بگويم، اين بار فرق مي كند...! 
فرمانده غواصان لشكر 7 ولي عصر)عج( بود و 
در عمليات والفجر۸، 300 غواص را به سامت 
از ارون��د عب��ور داد و به مدت 40 ش��بانه روز 
پاتك هاي دشمن در آن س��وي اروند را دفع 
كرد. ش��هيد در عمليات والفجر ۸ با س��مت 
فرمانده��ي گروهان غواصي كه مس��ئوليت 
بسيار سنگيني در اين عمليات بود شجاعانه 
به شكستن خط دشمن در آن طرف اروندرود 
مبادرت كرد. هنگام بازگشتن از جبهه به گفته 
خودش كه اينگونه وصفش مي كرد تا ظهر آن 
روز بعد از برگشت نيروها در خط ماند كه شايد 
برنگردد. مي گفت:»بعد از شهادت ياراني چون 

حميد كياني، حسين انجيري زاده، جمال قانع 
و... با چه اميدي مي توانم برگردم؟...«

 دلتنگ دوستان
پس از عمليات والفجر۸ كه از منطقه برگشته 
بود، حال و هواي عجيبي داش��ت. ديگر آن 
محمود پر جنب و جوش سابق نبود. غم دوري 
از ياران شهيدش )به ويژه حميد كياني( خيلي 
برايش سنگين بود. شهيد محمود دوستاني 
پ��س از تثبيت خط لش��كر7 ولي عصر)عج( 
و  پيروزي افتخارآفري��ن والفجر۸ و فتح فاو 
هنگام بازگشت از منطقه عملياتي در حالي 
كه در كنار همرزمانش در اتوبوس نشس��ته 
بود، بر اثر اصابت راكت هواپيماي دش��من 
متجاوز، به شهادت رسيد و به دوستان و برادر 
شهيدش پيوست. ايشان آرزو داشت با پيكري 
بي سر شهيد شود و همين اتفاق افتاد و با پيكر 

بي سر به شهادت رسيد. 
بسيجي ش��هيد محمود دوس��تاني كه در 
عمليات بيت المقدس و در آستانه آزادسازي 
خرمش��هر داغ برادرش »علي« را ديده بود، 
پس از حماسه ها و شجاعت هاي فراوان در 
عمليات    گوناگون در پنجم اسفند ۱3۶4 به 
شهادت رسيد؛ شهادتي همراه با 3۵ نفر از 
رزمندگان لشكر7 ولي عصر )عج( در ساحل 

بهمنشير و در منطقه عملياتي والفجر۸. 
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88498481ارتباط با ما

وقتي فرم هاي اعزام به مكه را براي 
ش�هيد دوس�تاني  آوردن�د،  قبول 
نكرد فرم ه�ا را پر كن�د و گفت:»از 
كج�ا معلوم بع�د از عملي�ات زنده 
باش�م؟!« وقتي از ايشان  پرسيدند 
در اين هم�ه حمله  ش�ركت كردي 
و س�الم ماندي، ان ش�اءاه اين بار 
هم س�الم ب�ر مي گ�ردي محكم و 
اس�توار بي�ان ك�رد ح�رف آخر م 
را بگويم، اي�ن بار ف�رق مي كند...!

 عليرضا محمدي
دهه سوم آبان ماه، يادآور انجام بزرگ ترين 
عمليات طول تاريخ دفاع مقدس »كرباي5« 
اس�ت. اين عمليات آنقدر حرف و روايت در 
خ�ود دارد كه تا كن�ون كتاب هاي متعددي 
در خصوصش نوش�ته شده اس�ت. اما يكي 
از كتاب ه�اي ارزش�مند با مح�ور عمليات 
كرباي5 را محمد دروديان با عنوان »نبرد 
شرق بصره« به رشته تحرير درآورده است. 
دروديان كه هنگام عمليات كرباي4و5 به 
عنوان راوي در كنار محسن رضايي فرمانده 
وقت سپاه حضور داشت، مشاهدات جالبي از 
آن ايام دارد كه اين مشاهدات را در نگاشتن 
كتاب »نبرد شرق بصره« با نوارها و مستندات 
موجود در هم آميخته و اثر قابل توجهي ارائه 
داده است. در سالگشت عمليات كرباي5 
مروري به اين عمليات بر اساس داشته هاي 
كت�اب »نب�رد ش�رق بص�ره« مي اندازيم. 

 منطقه حياتي
»ش��رق بصره« منطق��ه اي حيات��ي در جنگ 
تحميلي بود كه براي دو طرف درگيري اهميت 
فوق العاده اي داش��ت. اين منطق��ه را مي توان 
قرينه ش��لمچه در آن س��وي مرز دانست كه 
راه چنداني تا مدينه المدن )ش��هر ش��هرها( 
»بصره« ندارد. آنطور كه در كتاب مي خوانيم، 
ش��لمچه اولين بار در عملي��ات رمضان مورد 
تهديد نيروهاي كشورمان قرار گرفت. سپس 
در عمليات خيبر و بدر به منطقه زيد و طائيه 
)شمال ش��لمچه( توجه شد. حتي در والفجر۸ 
ارت��ش در اين منطق��ه عمليات فري��ب انجام 
داد. نهايتاً در كرباي4 نيز ش��لمچه به عنوان 
محور پش��تيباني عمليات در نظر گرفته شده 
بود،بنابراين عراقي ها به خوبي حساسيت اين 
منطقه ب��راي ايراني ه��ا را درك مي كردند. اما 
بعد از عمليات رمضان و برخورد با موانع عظيم 
شرق بصره، فرماندهان ايراني توجه خود را به 
مناطق ديگر چون هور و فاو معطوف داشتند و 
به شلمچه به عنوان منطقه فريب يا پشتيباني 
عمليات بزرگ نگاه كردند، چراكه با وجود موانع 
عظيم دشمن در آنجا امكان نفوذ و عمليات در 
اين منطق��ه بعيد به نظر مي رس��يد. در كتاب 
»نبرد ش��رق بصره« نگاه ريزبينانه اي به موانع 
دشمن در منطقه شلمچه شده است. توضيحات 
خوب نويسنده در كنار نقشه هايي كه در كتاب 
گنجانده شده است، چند و چون اين موانع را به 

خواننده توضيح مي دهد. 
 موانع پيچيده

»در سراسر خطوط درگيري با دشمن در منطقه 
شرق بصره، استحكامات محور شلمچه منحصر 
به فرد بود. دشمن ابتدا با رها كردن آب و ايجاد 
موانع، ميدان هاي مين، كمين و... محيط امني 
براي خود ايجاد كرده بود. اولين خط پدافندي 
دشمن كه بعد از آن موانع بزرگ احداث شده 
بود دژي بود به ارتف��اع 4 متر و عرض ۱۵ متر. 
در ميان دژ و در طول آن كانالي حفر شده بود 
كه در يك س��مت آن س��نگرهاي بتوني براي 
اس��تراحت نيرو و در طرف مقابل، سنگرهاي 
ديده باني و تيربار مهمات آماده و س��نگرهاي 
تانك تعبيه شده بود. در پشت خط اول، چند 
موضع هالي شكل احداث شده بود كه قطر هر 
يك حدود 300 تا 400 مت��ر و ارتفاع آنها ۵ تا 

۶ متر بود...«
روي هم رفت��ه عراقي ها در اي��ن منطقه پنج 
خ��ط و رده دفاع��ي تش��كيل داده بودن��د. از 
آبگرفتگي هاي��ي چون كانال ماه��ي، نهرهاي 
دوعيجي و جاس��م گرفته تا رها كردن آب در 

سطحي وسيع، همه را در خدمت حفظ منطقه 
شرق بصره بسيج كرده بودند. همچنين بعثي ها 
در ش��لمچه منطقه اي را به صورت پنج ضلعي 
درآورده بودند كه استحكامات بسيار پيچيده اي 
داشت. يك ضلع از اين پنج ضلع به كانال ماهي 
تكيه مي داد. اضاع ديگرش هم به كانال مقداد 
و ميادي��ن مين و موانع متعدد وصل مي ش��د، 
لذا عملي��ات در چنين منطق��ه اي با آن حجم 
از سرمايه گذاري دفاعي دشمن غيرممكن به 

نظر مي رسيد. 
 ترديد تا روز آخر

ترديد در انجام عمليات جديد )بعد از كرباي4( 
آن هم در منطقه اي چون شلمچه، بخش قابل 
توجهي از كتاب را به خود اختصاص مي دهد. 
اين ترديدها حتي تا دو روز قبل از آغاز عمليات 
)۱7 دي ماه ۱3۶۵( ادام��ه مي يابد. از آنجا كه 
منطقه عملياتي هنوز كامًا مش��خص نش��ده 
بود، فرمانده س��پاه به چهار قرارگاه خود چهار 
مأموريت ويژه محول مي كن��د. قرارگاه كربا 
به فرماندهي سردار غامپور به منطقه شلمچه 
مأمور مي ش��ود. قرارگاه قدس ب��ه فرماندهي 
س��ردار عزيز جعفري به هور، ق��رارگاه نوح به 
فرماندهي س��ردار عائي به فاو و اس��كله هاي 
البكر ، العميه و قرارگاه نجف هم به فرماندهي 
مصطفي ايزدي به منطقه شمال غرب و محور 
س��ومار مأمور مي ش��ود. اما بعد از اينكه انجام 
عمليات در شلمچه نهايي شد شكل كار تغيير 
كرد. »برخاف تدابير اوليه مبني بر تقس��يم 
قرارگاه ها در مناطق مختل��ف جنوب و غرب، 
همه قرارگاه ها و يگان ه��ا در منطقه عملياتي 
شرق بصره متمركز ش��دند و آماده سازي براي 

اجراي عمليات را آغاز كردند.«
 يا بجنگيد يا... 

يكي از جذابيت هاي كتاب »نبرد شرق بصره« 
نقل قول ها از شخصيت هاي تاريخي اين مقطع 
و بيان نكاتي است كه در كتاب هاي ديگر كمتر 
ديده مي ش��ود. در يك بخ��ش از كتاب بحث 
روي انجام يا عدم انجام عمليات در ش��لمچه و 
ترديدهايي كه در اين خصوص وجود داشت، با 

جزئيات بيان مي شود. 
»فرماندهي عالي جنگ )هاشمي رفسنجاني( 
با توجه به ضرورت تعيين سرنوشت جنگ، بار 
ديگر در برابر اظهارات فرماندهان تأكيد كرد: 
ما ديگر نمي توانيم انج��ام عمليات را به تأخير 
بيندازيم. در واقع چنين تأكيدي به اين مفهوم 

بود كه يا بجنگيد يا بگوييد كه جنگ ادامه پذير 
نيست. در اين هنگام براي برگزاري نماز مغرب 
و عشا، جلسه به طور موقت تعطيل شد. در اين 
فاصله فرمانده كل سپاه در جلسه اي جداگانه 
با فرماندهان س��پاه، با اشاره به وضعيت خاص 
سياسي- نظامي كش��ور و ضرورت انجام دادن 
عمليات، به برخي مسائل تاكتيكي اشاره كرد 
تا ذهنيت فرماندهان قرارگاه ه��ا و يگان هاي 
سپاه را درباره عمليات در شلمچه روشن كند؛ 
از جمله تأكيد كرد:اگر آس��يب پذيري دشمن 
را بشناس��يم، متوجه مي ش��ويم كه مي توان 
تاكتيك مناس��بي را اتخاذ ك��رد. ضمن اينكه 
روحيه دشمن در عمليات كرباي4 به ويژه در 
منطقه شلمچه حاكي از اين بود كه هر ميزاني 
پيشروي كرديم، معلوم شد دشمن در عمقش 

متزلزل است.«
 زمان كم بود

از فرماندهي عالي گرفته ت��ا فرماندهي رده ها 
همگي واقف بودند كه اگ��ر در انجام عمليات 
تأخير ش��ود، دش��من هوشيار مي ش��ود، لذا 
تصميم گرفته ش��د »از ۸ دي م��اه تا ۱2 دي 
۱3۶۵ عمليات شناسايي شروع و تكميل شود. 
از 9 دي تا ۱۵ دي نقل و انتقاات انجام پذيرد. 
از ۱0 دي تا ۱2 دي ماه هم فرماندهان گردان ها 
توجيه شوند.« همچنين قرارگاه كربا به عنوان 
شروع كننده عمليات تعيين شد،چراكه فرمانده 
آن س��ردار غامپور نظر مثبت تري نسبت به 
ساير فرماندهان در خصوص عمليات در محور 
ش��لمچه داش��ت. قرارگاه كربا ب��ا يگان هاي 
تحت امرش؛ لش��كرهاي 2۵ كربا، 4۱ ثاراه، 
۱9 فج��ر، ۱0 سيدالش��هدا)ع(، 3۱ عاش��ورا، 

33 المهدي و تيپ ه��اي ۱۸ الغدير و 4۸ فتح، 
عمليات عظيم كرباي۵ را در ساعت دو بامداد 
۱9 دي ماه ۱3۶۵ با رمز يازهرا)س( آغاز كرد. 

 اولين هالي تصرف شد
شروع عملياتي بزرگ در اندازه هاي كرباي۵ 
ب��راي دش��مني ك��ه از پي��روزي اش در دفع 
كرباي4 مطمئن بود، باورپذير نبود،بنابراين 
با غافلگيري صورت گرفت��ه، در همان روز اول 
عمليات حدد ۶۵0 نفر از نيروهاي دش��من به 
اسارت رزمندگان درآمدند. همچنين تا پايان 
روز اول درگيري ها حدود ۱۱ هواپيماي دشمن 

در منطقه عملياتي سرنگون شدند. 
اما در تداوم اوضاع سخت تر شد. اگر در عمليات 
رمضان كه در همين منطقه ش��لمچه صورت 
گرفت، موانع مثلثي باعث تلفات بس��ياري از 
نيروهاي خودي شدند، در كرباي۵ نيز موانع 
هالي يا نوني شكل قد علم كردند كه شكستن 
آنها نگراني هايي را ب��راي فرماندهان به دنبال 
داشت. شكل اين موانع به صورت يك نون بزرگ 

بود كه محيط داخلي اش با مين و سيم خاردار 
پوشانده شده بود. عراقي ها نيز روي نوار نوني ها 
در ارتفاعي پنج الي شش متري كامًا به زمين 
زير پايشان اشراف داشتند. به رغم تمامي اين 
برتري ها س��اعت ۱۱:۱۵ اولي��ن روز عمليات، 
علي فضلي فرمانده لشكر ۱0 سيدالشهدا)ع( با 
رحيم صفوي تماس گرفت و گفت:»ما هالي 
اول را پاك سازي كرديم.« يك ساعت بعد نيز 
با ورود تانك هاي خودي به عرصه نبرد، اعام 
شد  دشمن از منطقه پنج  ضلعي عقب نشيني 

كرده است. 
 پاتك هاي پي درپي

به رغم غافلگيري اوليه دشمن، از روز دوم كه 
مرحله دوم عمليات نيز بود، دشمن هوشياري 
خود را به دست آورد و پاتك هاي سنگينش را 
به اجرا گذاشت. با روش��نايي هوا دشمن بيش 
از 20 بار به پاتك اقدام كرد. از اين لحظه به بعد 
جنگ براي تصرف مناطق عملياتي به وجب ها 
و مترها منوط شد. چهار روز اول عمليات بسيار 
تعيين كننده و بالطبع شديد بود. چنانچه هزار 
و ۵00 نفر از رزمندگان در همين چهار روز به 

شهادت رسيدند. 
با پاتك ها و فشار مداوم دشمن، عمليات طواني 
ش��د و جنگ اراده ها رخ داد. نيروهاي دو طرف 
در يكي از شديدترين درگيري ها در طول دفاع 
مقدس اراده و اس��تقامت يكديگر را به چالش 
كشيدند. نهايتاً شدت درگيري ها در روز هفتم 
باعث ش��د باز تعداد ديگري از سربازان دشمن 
تسليم شوند. حتي ورود لشكر زبده گارد رياست 
جمهوري عراق نيز مفيد واقع نشد و رفته رفته 
بعثي ها از بازپس گيري مناطقي كه رزمندگان به 
تصرف درآورده بودند نااميد شدند. اما روز هشتم 
بعثي ها از توان بااي تسليحاتي خود بهره بردند 
و سعي كردند با بمباران شديد هوايي، شكست 

نيروي زميني شان را جبران كنند. 
 نبرد در غرب نهر جاسم

تا پايان روز هشتم عمليات، رزمندگان به شرق 
نهر جاسم رس��يدند. دش��من هم كه در طول 
اين هشت روز از عقب راندن رزمندگان نااميد 
شده بود، به غرب نهر جاسم پناه برد. عمليات 
براي تصرف اين منطقه از روز 29 دي ماه آغاز 
شد، اما عراقي ها براي حفظ اين منطقه اصرار 
عجيبي نش��ان دادند. حتي حدود ۱00 يگان 
خود را از مناطق ديگر آزاد ساختند و به منطقه 
درگيري وارد كردند كه باعث شد درگيري براي 
تصرف سرپل نهر جاسم تا 7 بهمن ماه ادامه يابد 
كه نهايتاً به دليل مشكاتي كه جبهه خودي در 
پدافند هوايي، كمبود آتش خودي و مشكات 
مهندسي و زرهي داشت، حفظ منطقه سرپل 

غرب نهر جاسم و توسعه آن امكانپذير نشد. 
كرباي۵ تا س��وم اس��فندماه ادام��ه يافت و 
7۵ كيلومتر از منطقه با ارزش ش��رق بصره به 
تصرف رزمندگان درآمد. اي��ن عمليات مملو 
از حماس��ه آفريني رزمندگاني ب��ود كه اراده 
و ايمانش��ان دژهاي عظيم ش��رق بصره را در 
هم كوبيد. در پايان بخش��ي از كتاب را تقديم 
حضورتان مي كنيم:» در غ��رب كانال ماهي، 
فرماندهان ني��ز همپاي رزمندگان حماس��ه 
آفريدند. فرمانده��ان لش��كر هاي 4۱ ثاراه، 
2۵ كربا و 27 محمدرس��ول اه)ص( در يك 
نوار باريك كه فاصله س��نگر فرماندهي ش��ان 
از خ��ط اول درگيري، ۱00 متر هم نمي ش��د  
زير تير مس��تقيم تانك ها و گلوله باران بسيار 
شديد دش��من، عمليات را هدايت مي كردند. 
همين فرماندهان با اين همه رشادت، در برابر 
حماسه آفريني رزمندگان بسيجي و پاسدار سر 

تعظيم فرود مي آوردند.« 

مروري بر عمليات كرباي5 با نگاهي به داشته هاي كتاب »نبرد شرق بصره«

استحكامات پنج ضلعي در اولين روز نبرد فرو ريخت

با روش�نايي هوا دش�من بي�ش از 20 
بار به پاتك اق�دام ك�رد. از اين لحظه 
ب�ه بعد جن�گ ب�راي تص�رف مناطق 
عمليات�ي ب�ه وجب ها و متره�ا منوط 
ش�د. چه�ار روز اول عمليات بس�يار 
تعيين كنن�ده و بالطب�ع ش�ديد بود. 
چنانچه ه�زار و 500 نف�ر از رزمندگان 
در همين چهار روز به شهادت رسيدند
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   مجيد محمد
كار به جاهاي باريك كش�يده شده، آنقدر 
باريك ك�ه از اين راه تنگ نمي ش�ود عبور 
كرد. كجاي دنيا رسم است جوري سود كني 
كه پول اجاره مغازه و برق و شارژ پاساژ شما را 
ما بدهيم؟ مگر نگفته اند سودي كه صددرصد 

باشد، حرام است؟ 
و اما ادامه ماجرا از دشواري كسب حال در 

اين روزهاي وانفسا... 
         

انگار تقل��ب امري بديهي در کار ش��ده اس��ت و 
ش��اکله آن هم دروغ و خودپس��ندي و رياست. 
اين هم که در اين دوره و زمانه اشكال ندارد خب! 
مي ماند »بي وجداني« که ديگر ناسزا نيست، مانند 
»اعتياد« که ج��رم اجتماعي نيس��ت! و در همه 
جاي کوچه و بازار راحت مي نشينند و مي کشند، 
بي وجداني هم يك بيماري است و فحش نيست! 

 مي گويم چرا ن��ان نازکه؟ مي گوي��د آرد گرونه. 
مي گويم چرا خمير رو کشش مي دي؟ مي گويد 
چونه ام کوچيك تر ش��ده! خب برادر گردش کن 
بذار همين هم مردم نوش ج��ان کنند، نه اينكه 
بريزن دور! مي گويد مردم عقلشون به چشمشونه 

هرچي بزرگ تر بهتر... 
جديداً هم که س��ود ندارد تعميرات، خدابيامرزد 
پدر تعويضات! تا مي گويي برق ماش��ين اتصالي 
داره، از امپ تا فيوز و باتري را بايد تعويض کني. 
تا مي گويي چرخ گوش��تم رو تيز کن گوش��ت رو 
نمي بره، مي گويد ارزش ن��داره گلويي کامل رو با 
پره و تيغه ببر بصرفه ست. مي گويي امپ خونه ام 
سوخته، بهت لوستر مي دهند. خاصه سرتان را 
درد نياورم، دوره زمانه نوآوري اس��ت. خيلي هم 
خوب است! مگر بد است همه چيزمان نو شود؟... 

پارچه برود زير دوخت، دکمه بخورد، بيرون بيايد، 
اتو بش��ود، برود بازار تا برسد دست مشتري، يك 
چيزي ش��بيه اندازه 10 دور، دور دني��ا در ثانيه، 
قيمتش تغيير مي کند! بعد مي گويد مردم قدرت 
خريد ندارن. دقت کنيد جوري هم قيمت گذاري 
مي کنند انگار ماشين حساب مهندسي گرفتند 
دستشان تا درصد به دست بياورند. شلوار خريده 
23 هزار تومان مي فروشد 168 هزار تومان. خب 
البته بنده خدا خرج دارد و بايد ما کمك حال هم 
باشيم، بااخره رقص نوري راه انداخته، ليزري راه 
انداخته توي چشممان. اينها همه هزينه دارد، ولي 

اخاق صفر! حوصله ندارد بگويد چند؟ تا قيمت 
مي پرس��ي مي گويد قابل نداره؟ اونم براي ش��ما 
درمياااااد... و پ��س از دقايقي فكر کردن مي گويد 
فان قدر. نفر بعدي همان را مي پرسد يادش رفته، 
خب مي گويد چنان قدر! اتيكت هم نمي زنند. چرا؟ 
براي اينكه بروي داخل مغازه سام کني، جوابت 
را ندهند، بع��د التماس کني اي��ن کفش چنده؟ 
جواب سرباا بدهند. از سر نداري بگويي تخفيف 
هم دارد؟ بعد ش��روع کنند تحليل هاي سياسي 
و دروغ گفتن که اين چرم توليد ايتالياس��ت و... 
يكي هم نيست بگويد اگه ميگي تحريم هستيم و 
گران شده چه جوري رفتي ايتاليا کفش آوردي؟! 
جاي هذه من فضل ربي و به نام خدا هم نوشته اند 
جنس فروخته ش��ده تعويض هم ندارد که ندارد. 

قيمت ها مقطوع... 
پدرش درمي آيد ت��ا پدري کند ب��راي دخترش 
مانتو بخرد: در عجبم آس��تينش که کوتاه است، 
دکمه هم که ندارد! ان��دازه پيراهن مردانه هم قد 
دارد! حاا چرا 380 هزار تومن؟! مي گويد جنس 
خارجي همين است! اين کار ايراني نيست، ترك 
است... بله آنكه آن را دوخته است در بازار تهران 

است، فقط دوزنده اش ترك است، همين! 
عده اي نيز در پنهانكاري خويش به سر مي برند. 
مديون هستيد اگر فكر کنيد کارشان پنهاني است، 
آنها فقط پنهانكارند! جنس خريده شده را پنهان 
مي کنند، آنقدر اين کار را مي کنند تا هنگامي که 

به چند برابر قيمت به دست مردم برسد، ذوق کنند 
و خوشحال شوند... 

يك عده نشس��ته اند و اجناس فل��ه را نامگذاري 
خارجي مي کنند و به نام برند هاي معروف عنوان 
جعل مي کنند. عجب شور و حالي است. چاي را از 
شمال مي آورند به نام هند مي فروشند و اين طعم 

در هيچ جاي دنيا نيست، فقط در ايران است! 
يك عده هم پيدا ش��ده اند که هم خودش��ان هم 
کارشان قاطي دارد. رستوران در منو نوشته است 
پلو با برنج ايراني بعد ب��وي برنج هندي مي دهد، 
فقط چند دانه برنج ايراني به ديگ نشان داده اند! 
پمپ بنزي��ن، بنزين هاي خوب��ي دارد که داراي 
آب)!( و هواي)!( خوبي است! کيسه هاي شير که 
هر روز بد تر از ديروز: 90 درصد آب است، 5 درصد 
هوا در کيسه و 5 درصد شير! سبزي فروش ميان 
دسته هاي سبزي علف قاطي کرده! ان شاءاه براي 

تزئين است و موردي ندارد. 
بعضي از مشاغل هم هس��تند که کًا باقي پول را 
نمي دهند. پيش از اين ها شايد مشكل پول خرد 
بود اما حاا يك روش ش��ده: داروخانه شما را به 
داش��تن چس��ب زخم دعوت مي کند. تاکسي ها 
را بايد حال کني باقي پول ندارند. کافي اس��ت 
اعتراض کني، از انتخابات سال 60 تا کنون همه 
را تعريف مي کنن��د. راننده تاکس��ي ها هم همه 
کارشناس مسائل سياسي ش��ده اند. بقالي ها هم 
همينطور، مگر اينكه زرنگ باش��ي کارت بكشي 
وگرنه آدامس اس��ت که نثارت مي کنند. امان از 
دست نانوايي ها، باقي پولت را نان تكه تكه مي کنند 
و از يك لقمه تا يك کف دست و نصفه ميزانشان 
اس��ت که باقي پولت را ندهند. و چون ما چاره اي 
نداريم، راضي مي ش��ويم. پس هميشه اين کارها 

حال است و درست! 
بي حيايي هم که ديگر از لغتنامه برخي مش��اغل 
حذف شده است. رفته مطب گفته است پايم درد 
مي کند ضربان قلبش را چك کرده اند! طافروش ها 
قبل از آنكه همسرت بگويد زيباست، مي گويند: 
بهتون مياد! مانتوفروش��ي ها و لباس فروش��ي ها 
گاهي براي اينكه فان س��ايز را که به مش��تري 
مي خ��ورد، ندارند آنقدر تمجيد ان��دام و لباس را 
مي کنند که چقدر بهتون مياد، مش��تري خسته 
مي ش��ود مي گويد آقا تنگ اس��ت، مي گويند نه، 
اندامي است، شما يه کم چاق شديد! يا عزيزاني که 
تصاوير ما را قاب مي کنند مي گويند: »بفرماييد، 

خواهش ميكنم، بله، عكاس خانم هم داريم...« ولي 
بعد آقايان عكس ها را ويرايش مي کنند! 

و اما معضلي بزرگ در امر تعمي��ر لوازم منزل در 
خانه خودتان: اواً تا سام کني مي گويند گارانتي 
شامل نمي شود. مجبوري بگويي باشد. مي گويند 
هزينه اياب ذهاب هم داريم نگوييد نگفتيم؟ که 
ماش��اءاه از آژانس گران تر اس��ت. بعد در حين 
عيب يابي مي گويند يك لي��وان آب مي دهيد؟ تا 
رويت را آن طرف کني، سنس��وري، برد فرماني، 
چيزي را از ج��ا درآورده و مي گوين��د  اي بابا اين 
خيلي کار دارد و مي ش��ود 250 هزار تومان. بعد 
هم ناچار قبول مي کني و در پايان سيم ها و برد ها 
را به هم وصل مي کنند و اين پول ان شاءاه خرج 

دوا دکتر نشود...! 
ع��ده اي کًا اهل فضولي و س��رك کش��يدن در 
زندگي ات هس��تند. عزيزان دلس��وز ما در بنگاه 
اماك: چند نف��ري؟ همس��رتون در قيد حيات 
هس��تند ؟ کارتون چيه؟ حاا براي چه مقاصدي 
اين سؤال ها را مي پرسند بماند. مشاهده شده خانه 
اجاره داده اند بعد گارانتي هم کردند. بنگاهيه مدام 
رفته در خانه بنده خدا که چي��زي ازم نداريد؟! 
يا برادران تعمير گوش��ي تلفن هم��راه: ابتدا چه 
گوشي تان سالم باشد، چه داراي هرگونه خرابي 
اول کليه عكس ها و فيلم ها بك آپ گرفته مي شود... 
خب دکتر و تعميرکار و اس��تاد و همكاس��ي و 
دوستان و آشنايان و در و همساده هم که اين روزها 
محرم هستند! بعد چيزي دارند به نام تينر ده هزار 
به همه گوشي ها با مسواك مي کشند، بعد هم 30 

هزار تومان ناقابل از شما دريافت مي کنند! 
اما حرف آخر... مي دانم خيلي سخت است خوب 
بودن، اما همين که بد نباش��يم آسان تر نيست؟ 
کلي هم احاديث و روايت داريم، حتي ش��عر که 
مي فرمايند: »هرچه کني به خ��ود کني گر همه 

نيك و بد کني...« 
با تربيت صحيح و حساس��يت در به دست آوردن 
رزق حال اثربخشي مهمي در جامعه و خانواده 
داشته باش��يم. خوبي کن تا بد نبيني. به اميد ياد 

خدا در تمام دل ها. 

اندر روايت كسب حال در اين روزهاي وانفسا
هرچه كني به خود كني

بي مقدمه بي تعارف

سبك معيشت

چرا حجره حقير و كوچك حاج عباس قدكچي پررونق تر از مغازه هاي لوكس امروز بود؟

جاي خالي انصاف در ويترين هاي پرزرق و برق

   از معيش�ت دش�وار ديروز تا خريد هاي آس�ان 
امروز

بي ترديد يكي از مهم ترين موضوعات در اقتصاد هر کشور، 
بخش مهم داد و ستد، خريد و فروش و معامات است، که 
براي رفع نياز هاي انس��ان انجام مي ش��ود. پيرامون حوزه 
کس��ب و کار يكي از مؤثرترين چيزهايي که به رونق بازار 
اقتصادي کمك مي کند نيازسنجي است و اين مهم زماني 
دست يافتني است که از متن مردم و مسائل معيشتي آنان 
باخبر باشيم. در پي نيازسنجي مردم و برآورده کردن نياز 
آنان، بايد پيرو فراگرد ارتباطي، ي��ك روابط مؤثر و ارتباط 
خوب ميان س��طوح مختلف اقتصادي و عم��وم مردم نيز 

برقرار کرد. 
اين در حالي است که در جامعه اس��امي ما خوشبختانه 
الگوهاي مناسب و مكاتب ارزشي مكاسب وجود داشته و به 
تدريس و پرورش نيز پرداخته مي شود. امروزه مكانيزه شدن 
زندگي ها کار بشر را راحت کرده اس��ت. در گذشته انسان 
مشقت بس��يار زيادي را تحمل مي کرد تا گندم بكارد، درو 
کند، آرد کند، نان درست کند و سر سفره خويش نوش جان 
کند، و هميشه افرادي به منظور تأمين همين نيازهايي که 
امروز به سادگي قابل دسترس است، چه اوقاتي را به سادگي 
از دست مي دادند. ديگر وقتي براي علم و آموزه هاي مختلف 
نبود و اگر کسي با آن همه مشغله در زندگي سواد هم داشت 

هنري بود شگفت آور. 
رشد و مدنيت حاکم بر جوامع و پيشرفت و تمدن حاصل 
از آن، در شروع نه تنها بد نبود و نيست که بسيار هم مفيد 
بوده و هست. اما هميشه آسيب هاي اجتماعي، مشكات، 
ناهنجاري هاي رفتاري، بااخره يك جايي گريبان هر کاري 
را خواهد گرفت. گاهي اوقات مردم با ديدن برخي مسائل 
حاضر هستند بازگشت به زندگي سنتي را بپذيرند اما به 

بازار براي خريد نروند!
بهداش��ت رواني، رفت��ار مناس��ب، پاك دس��تي، حقوق 
شهروندي و بس��ياري از چيزها که فقدان آن يك جامعه 
را تهديد مي کند، مي توان��د در يك فضيلت اخاقي جمع 
و خاصه ش��ود و آن چيزي نيس��ت جز »داشتن تقوي«. 
آري تقوي، يعني خداپرستي همراه با انسان مداري، اخاق 
محاسبات درست بر اساس رعايت حال و حرام، رضايت 

مشتري و فروشنده، حق الناس و غيره. 
در بحث ارتباط مؤثر و رعايت اصول متقاعدسازي، انسان 
همواره دچار درگيري هاي ذهني اس��ت تا چگونه طرف 
مقابل خويش را قانع کند و هنگامي که اين اصول به درستي 
رعايت نشود بديهي اس��ت جدال و مشاجره اتفاق خواهد 

افتاد. 
پيام دهندگان اقتصادي در ب��ازار و کوي و برزن با ويترين 

مغازه و دفاتر خويش به پي��ام دادن پرداخته و گيرندگان 
که نياز خ��ود را مي خواهند برطرف کنند به س��مت آنها 

حرکت مي کنند. 
  چرا در گذش�ته كس�ب و كارها رونق بيش�تري 

داشت؟ 
 برجستگي و ويژگي يك کسب و کار خوب صرف فروش 
خوب با تبليغات و ويترين آنچناني نيست. فضايل اخاقي 
صاحب آن بنگاه اقتصادي است که مي تواند يك کار را به 

حد اعا برساند. 
انصاف در امور مهم است. فرض کنيد دو مغازه دار هر دو در 
يك تاريخ يك پيراهن را خريده اند که بسيار جنس خوبي 
دارد، شروع به فروختن آن کرده اند و براي هرکدام از آنها 
چند عدد باقي مانده است. يكي از آنها به علت تغيير قيمت 
و رويه بازار و دار و تورم يكباره قيمت را تغيير مي دهد و 
ديگري جانب انصاف را رعايت کرده و مي گويد: »هر وقت 
گران خريدم قيمت را تغيير مي دهم.« دقت کنيد، تغيير 
مي دهد نه اينكه گران کند. جنس قبل قيمت قبل را دارد 
خدا را خوش نمي آيد گران کند. مش��اهده کرديد؟ هر دو 

بهترين جنس را مي فروختند. 
 اگر از ديد مدرنيته شدن نگاه کنيم يك فضاي کامًا همه 
چي تمام را داريم؛ چراکه اگر مدرنيته ش��دن را خوب بلد 
نيس��تيم اما خيلي خ��وب اداي آن را در همه بخش هاي 
زندگي درمي آوريم. حجره ها نامش��ان را به گالري و غيره 
دادن��د. کليه تابلو ه��اي مغازه ها با کلم��ات خارجي غلط 
تحرير شده است. اجناس حتماً بايد خارجي و بسيار گران 
باشد! اصًا مد شده است هرچه گران تر بهتر! فروشندگان 
بايد خوش تيپ باش��ند. نور مغازه ها بايد خيلي کم باشد 
يا خيلي زي��اد. همه چيز براي اهل کس��ب مهم اس��ت و 

خيلي دقيق به اين نكته ها مي پردازند که خودش��ان جزء 
هستند و کارشان کل. دريغ از اينكه بدانند مرکز ثقل رونق 
اقتصادي، خودشان خواهند بود. اين روزها کسب و کار ها 
دايل عمده اي دارند براي اينكه توجيه کنند چرا کارشان 
ضعيف و بي رونق و رو به انحال است. عده اي هميشه در 
حال پيدا کردن مقصر هستند و هميشه هم دولت مقصر 
است! عده اي مي گويند مرز بسته است! عده اي قدرت خريد 
مردم را بهانه مي کنند! عده اي مي گويند تحريم هستيم! 
فان تاجر دنبال برجام و صحبت ه��اي ترامپ و اخبارش 
است. جاي بسي تأسف و تعجب است، اما ممكن است اين 
دليل مهم کامًا چشمپوشي شده باشد: »انسانيت، تقوي 
و عمل صالح.« کسي که با نام خدا مغازه اش را باز مي کند، 
گران فروش��ي و احتكار نمي کند، جانب انصاف را رعايت 
مي کند، جنس فروخته ش��ده را پس مي گي��رد، با مردم 
به درستي رفتار مي کند، مردم را ولي نعمت خود مي داند، 
در همه حال خدا و رضايت خلق خدا برايش مهم اس��ت، 
دروغ نمي گويد تا جنس تقلبي را جاي فان برند بفروشد، 
به خدا توکل مي کن��د و روزي اش را از خدا مي خواهد، از 
درآمد خود ب��ه نيازمندان کمك هم مي کن��د، آيا چنين 
فردي کسب و کارش سوت و کور و بي رونق يا ورشكسته 
مي شود؟ ادامه بحث را به ديدگاه هاي کارشناسي در اين 
زمينه مي پردازيم. نظرات دکتر مهناز عليزاده جامعه شناس 

را در اين زمينه بخوانيد. 
  ضرورت تقويت س�رمايه هاي اجتماعي در روابط 

كسب و كار
دكتر مهناز عليزاده، جامعه شناس

 در حوزه کس��ب و کار س��ه نوع س��رمايه وجود دارد که 
عبارتند از: س��رمايه اقتصادي، انساني و اجتماعي. شكل 
بروز س��رمايه هاي اجتماعي معمواً در قالب ارزش هاي 
اجتماعي چ��ون اعتماد، صداقت، همدلي، همبس��تگي، 
مس��ئوليت پذيري، فداکاري و... مي باش��د. سرمايه هاي 
اجتماعي در عين حال که از ملزومات بهره وري س��رمايه 
اقتص��ادي هس��تند، عرصه مناس��بي را براي توس��عه و 
شكوفايي س��رمايه انس��اني نيز فراهم مي آورند. يكي از 
ويژگي ه��اي دنياي مدرن در ذات خود فردگرايي اس��ت 
که مدل ها و س��بك هاي اقتص��ادي حاکم ب��ر آن به اين 
فردگرايي قوت بخشيده اس��ت. آنچه مي تواند پيشروي 
اين فردگرايي را به نفع مصلحت جامعه مورد کنترل قرار 
دهد، سرمايه هاي اجتماعي است. س��رمايه اجتماعي از 
طريق ساماندهي روابط بين سرمايه اقتصادي و سرمايه 
انساني در عين حال که به توسعه اقتصادي مدد مي رساند، 
موجب بهره وري و هدفمندي بيشتر سرمايه هاي انساني 
نيز مي گردد و درنهايت به حرکت جامعه در مسير توسعه 

تحقق مي بخشد. در جامعه ايران فعلي به دليل وضعيت 
اقتصادي نابس��اماني که ب��ر آن حاکم اس��ت، فردگرايي 
ش��كلي افراطي پيدا ک��رده و مجالي براي ب��روز و ظهور 
سرمايه هاي اجتماعي در روابط کسب و کار نمي دهد. به 
دليل کمرنگ شدن ارزش هايي چون فداکاري، همدلي، 
صداقت، اعتماد و... زمينه اي براي همبستگي و هم انديشي 
در فضاي کسب و کار فراهم نيس��ت. تأمل بر اين مهم از 
اين رو ضروري است که عواقب و پيامدهاي تضعيف اين 
سرمايه ها در عين حال که به تداوم و تشديد اين وضعيت 
ياري مي رس��اند، در بعد اقتصادي موج��ب عدم کنترل 
و مديريت بهنجار بر س��رمايه هاي اقتص��ادي و درنتيجه 
تشديد نابرابري هاي اجتماعي مي ش��ود. در بعد انساني 
نيز موجب عدم شكوفايي و توسعه س��رمايه هاي انساني 
مي گردد که به شكل غيرهدفمند بودن زندگي هاي فردي 
و انواع مسائل رواني و اجتماعي در سطح فرد و نهادهاي 
اجتماعي خود را نمايان مي کند. درنهايت تضعيف اين دو، 
در شكل چالش هاي پيش روي توسعه جامعه و بااخص 

در عرصه کسب و کار خود را نشان مي دهد. 
 اما سرمايه هاي اجتماعي در کجا و چطور به وجود مي آيد 
و در افراد جامعه نهادينه مي شود. اين سرمايه ها از طريق 
آموزش و در فرايند جامعه پذيري به آنها ياد داده مي شود. 
آموزش اين سرمايه ها، در سبك زندگي و در عرصه عملي 
زندگي روزمره اتفاق مي افتد و توس��ط نهادهاي متولي 
جامعه پذي��ري در اف��راد جامعه نهادينه مي گ��ردد. اين 
مهم، خود رابطه بين س��رمايه هاي اجتماعي و نهادهاي 
اجتماعي را نش��ان مي دهد. پس، نهادهاي اجتماعي از 
طريق کارکردهاي مناس��ب و بهنجار خود مي توانند به 
نهادينه سازي سرمايه هاي اجتماعي در نيروهاي انساني 
جامعه ايران مدد رس��انده و موجب پويايي فضاي کسب 
و کار در جهت تعدي��ل نابرابري ه��اي اجتماعي، تحقق 
آرمان هاي زندگ��ي ف��ردي و اجتماعي اف��راد جامعه و 
درنهايت س��امت فرد و جامعه توأم با هم گردند. به نظر 
مي رس��د نقش آگاه��ي اجتماعي در پيوند ب��ا نهادهاي 
اجتماعي و تجلي اين آگاهي در کارک��رد اين نهادها در 
جامعه ايران امروز، به مثابه پيش ني��از تمامي اتفاقات و 
فرايندهاي کارآمد در فضاي کس��ب و کار و آينده نگري 
در اين عرصه پررنگ تر و پراهميت تر جلوه مي نمايد. اين 
در س��طح کان يك جامعه خواهد بود. در سطوح ديگر 
مي توان به عدم هم افزايي و همدلي ميان کسبه، تجار و 
توليدکنندگان اقتصادي و مردم اشاره کرد که وقتي کاري 
عاري از اخاقيات و درستي باشد اجرم از فضاي اصلي 
دور شده و ديگر موارد منفي به کمك فرد مي آيد تا به هر 

قيمتي کارش را ادامه دهد.

مي گوي�م چ�را خمير رو كش�ش 
چون�ه ام  مي گوي�د  م�ي دي؟ 
كوچيك ت�ر ش�ده! خ�ب ب�رادر 
گردش ك�ن بذار همي�ن هم مردم 
نوش ج�ان كنند، ن�ه اينكه بريزن 
دور! مي گوي�د مردم عقلش�ون به 
چشمشونه هرچي بزرگ تر بهتر...

من از ديار حبيبم غريب افتادم
واگويه كسبه هايي كه از خوبان روزگار خويش بودند

مگر نمي گويند کاسب حبيب خداست؟ اما روح بعضي 
از آن حبيبان اين روزها زمزمه مي کند که: »من از ديار 

حبيبم، غريب افتادم...«
اما هنوز هم به حال يك عده غبطه مي خوريم. آنها که 
خاك را به نظر کيميا کردند و ساليان سال نقشي ماندگار 
بر سينه همه عالم گذاشتند. هم آنها که در کار و کوشش 
خويش بار ها و بارها خدا را حس کردند، و قبل تر از اينها 
که مد شده باشد: »اين مكان با دوربين مداربسته کنترل 
مي شود« عالم برايش��ان محضر خدا بود. آري رجبعلي 
خي��اط را مي گويم، حاج عباس قدکچي، حاج مرش��د 
چلويي، اسماعيل سورچي و همه کساني که دنبال برکت 

روزي شان بودند تا زرق و برق دنيا. سود کردن برايشان 
همان آب باريكه حال در گذر زمان و اندك اندوخته اي 
آبرو و مايملكي ساده بود. باقي بهانه بود تا خدمتي کنند و 
در کنار کار عبادتي شود بي منت و بي ريا. خوشا به سعادت 
آنها که کم فروشي نكردند، تقلب نكردند، و جان را به بهاي 
ديدن يار در دست گرفتند، در راه بي برگشت تا خود خدا 
قدم زدند... و بودند کس��اني هم ک��ه آنچه خوبان همه 
داشتند، برايشان کم بود، آنقدر کم که جان ناقابلشان را 
نذر خدا کردند و شهيد نام کوچكشان شد. از آن روزگار، 
از آن کس��ب حال، از آن نان حال، از آن فيض حضور 

هنوز بوي ياس مي آيد... 

سبك تعالي

 كس�ي كه با نام خ�دا مغ�ازه اش را باز 
مي كن�د، گران فروش�ي و احت�كار 
نمي كند، جانب انصاف را رعايت مي كند، 
جنس فروخته شده را پس مي گيرد، با 
مردم به درس�تي رفتار مي كند،  دروغ 
نمي گويد تا جنس تقلبي را جاي فان 
برند بفروش�د، به خدا توكل مي كند و 
روزي اش را از خدا مي خواهد، از درآمد 
خود به نيازمندان كمك هم مي كند، آيا 
چنين فردي كسب و كارش سوت و كور 

و بي رونق يا ورشكسته مي شود؟

نهادهاي اجتماعي از طريق كاركردهاي 
مناس�ب و بهنج�ار خ�ود مي توانند به 
نهادينه سازي س�رمايه هاي اجتماعي 
مدد رس�انده و موج�ب پويايي فضاي 
كسب و كار در جهت تعديل نابرابري هاي 
اجتماع�ي، تحقق آرمان ه�اي زندگي 
فردي و اجتماعي و درنهايت سامت فرد 

و جامعه توأم با هم گردند

   مجيد محمد
س�ال ها پيش، بازار ته�ران، يك�ي از كوچه هاي كم ت�ردد، تيمچه 
حاجب الدوله، چهارس�وي اول، كوچه دوم، دست چپ، انتهاي يك 
داان يا به قول قديمي ها هش�تي. جايي كامًا ك�ور و كم تردد، يك 
حجره حقير و كوچك با روشنايي يك امپ 100، بدون زرق و برق، با 
قفسه هاي آهني سخت، مي شود تجارتخانه حاج عباس قدكچي و 
اتفاقاً پررونق ترين كار. )قدك يك چيزي شبيه اپل بود براي پوشش 
مردان و بهتر قرار گيري لباس در شانه هايشان كه بعد ها خانم ها در 

مانتو براي سرشانه هايشان استفاده مي كردند.(

حاا مقايس�ه كنيد با اين روزها كه مغازه ه�ا و گروه هاي مختلف 
صنفي و كسب و كار همه جوره در ديد مردم هستند. كارت ويزيت، 
س�ايت، انواع حضور فعال و خيلي فعال در فضاي مجازي! تابلو و 
نام محل و عنوان تجارت و انواع و اقس�ام مختلف تبليغات كاري 
تا پشت پلك ما آمده اند. كافي است چشم باز كني، تمام مشاغل 
در برابرت عرض اندام مي كنند و در حال رقابت هستند. اما هنوز 
به انگشت پاي حاج عباس قدكچي هم نرسيده اند. به راستي چرا؟ 
حاج عباس قدكچي دكانش تابلو و پاك هم نداشت. جنس قابل 
ويتريني هم نداش�ت. رقص نور و ليزر و موزيك هم نداشت. پيپ 

هم نمي كش�يد. قهوه هم دم نمي كرد بويش همه ج�ا را پر كند تا 
مردم خيال خام كنند. از منيريه تا سه راه سيروس، تا بهارستان و 
تا شوش و قبر آقا و مولوي و همه و همه وي را مي شناختند و نيازي 
به تبليغ هم نداشت. چرا؟ چون تماميت اعتبار كسب و كارش خود 
او بود. او كل بود و كارش جزئي از او بود، و افس�وس كه اين روزها 
اينگونه نيست. به راستي چرا اين روزها اينگونه نيست؟ چرا حجره 
حقير و كوچك حاج عباس قدكچي پررونق تر از مغازه هاي لوكس 
امروز بود؟ ش�ايد علتش جاي خالي انصاف در ويترين مغازه هاي 

پرزرق و برق باشد. 



مي گفتند مقاومت را از اين آقاي رضاي كروني ياد 
بگيريد! اخوي ما معروف بودن��د به آقا رضا كروني. 
اخوي عجي��ب مقاومت   و هر ق��در اذيتش كردند، 
عمامه اش را برنداشتند و به هر زحمتي بود عمامه را 
حفظ كردند. آن روزها در اصفهان عده خيلي كمي 

اجازه داشتند عبا و عمامه شان را نگه دارند. 
از دوران تحصيل خودتان برايمان بگوييد. 

تحصيل را از كجا و چگونه آغاز كرديد؟ 
ابتدا در مدرسه اقدس��يه درس خواندم. يادم است 
آق��اي وحي��د خراس��اني در اصفهان، در مس��جد 
س��يد منبر مي رفتند. آن روزها ك��ه بلندگو و اين 
چيزها نبود. تش��هد ركعت چهارم نماز كه خوانده 
مي شد، بعضي ها فرادي مي كردند و لباس هايشان 
را برمي داشتند مي رفتند پاي منبر تا صداي آقاي 
وحيد را بهتر بش��نوند. من هم مي رفتم پاي منبر 
ايش��ان و با اينكه بچه بودم، عجيب لذت مي بردم. 
معمواً يك ساعت از وقت مدرسه گذشته بود كه به 
مدرسه مي رسيدم. معلم رياضي و خط ما آقا شيخ 
حسين اديب از من مي پرسيد:»تا حاا كجا بودي؟« 
جواب مي دادم: »پاي منبر آقاي وحيد بودم.« يك 
بابايي در مدرسه ما بود به اسم حميدي. آقاي اديب 
مي گفت:» تو وحي��دي كه هيچ��ي، حميدي هم 
نمي شوي! بيخود نرو پاي منبر ايشان. بيا سر كاس 
درس!« بعد هم تنبيه مي ش��دم كه چرا به مدرسه 
نيامده ام، اما دس��ت بردار نبودم.  13،12 سال هم 
بيشتر سن نداشتم، ولي عجيب به منبرهاي ايشان 
عاقه داشتم. آن روزها شايد آقاي وحيد نهايتاً 22 
سال سن داشتند. خودش��ان مي فرمودند:»من در 
منزل آيت اه آقا سيدابوالحسن اصفهاني منبر رفتم. 
آقاي شفتي منبر مرا كه شنيد، از من براي مسجد 
سيد اصفهان دعوت كرد و من هم يك ماه رمضان 

در مسجد سيد منبر رفتم.«
ايشان هميشه از نجف براي ماه رمضان به 

اصفهان مي آمدند؟ 
خير، يك ماه رمضان به دعوت آقاي شفتي آمدند و 

بعد به نجف برگشتند. 
در سال هايي كه آيت اه حائري حوزه قم 
را تشكيل دادند، وضعيت حوزه اصفهان 

چگونه بود؟ 
خوب بود و علماي بزرگي آنجا تدريس مي كردند. 
همگي هم ارادت زيادي به حوزه علميه قم و شخص 
آقاي حائ��ري داش��تند. در حوزه علمي��ه قم هم 
بزرگاني چون آيت اه سيدمحمدتقي خوانساري، 
آيت اه س��يدمحمدرضا گلپايگاني، آيت اه صدر 
پدر امام موسي صدر و آيت اه سيداحمد خوانساري 
بودند كه از ط��رف آيت اه بروجردي در مس��جد 

سيدعزيزاه تهران امام جماعت بودند. 
انگيزه شما براي ورود به حوزه چه بود؟ 

پدرم از علما بودند و منزل ما هم منزل يك روحاني 
بود و لذا همه اف��راد خانواده جذب عل��وم ديني و 
علمي مي ش��دند. پدرم دوست داش��تند ما طلبه 
شويم و هميش��ه مي گفتند دوست دارم شما نوكر 
امام حس��ين)ع( و امام زمان)عج( باشيد. خود من 
هم دوست داش��تم راه پدر را ادامه دهم. پسرم هم 

همين طور است و منبر خوبي مي رود. 
در دوره اي ك�ه ب�ه دبس�تان مي رفتيد، 
منبري ه�اي مهم آن دوران چه كس�اني 

بودند؟ 
حاج آقا ميرزا علي هس��ته اي از منبري هاي بسيار 
باسواد و بزرگوار بود. آقاي حسام الواعظين كه همه 
اهل منبر به ايشان استاد مي گفتند و هر جايي كه 
ايشان وارد مي شد، همه منبري ها در برابرش تواضع 
مي كردند. من منبر ايشان را خيلي دوست داشتم. 

ايشان بيشتر تاريخ مي گفت و اديب، شاعر و خطاط 
بود. ويژگي هاي بسيار خوبي داشت. حاج آقا ميرزا 
علي هس��ته اي از نظر علمي قوي تر ب��ود، اما آقاي 
حسام محدث و مورخ بود. به منبر آقاي صهري هم 

خيلي عاقه داشتم. 
آيا از آنها راهنمايي مي خواستيد؟ 

همه تش��ويق مي كردند. آقاي حسام الواعظين هر 
بچه طلبه اي را كه مي ديد، او را به تاش در تحصيل 

تشويق مي كرد. 
ظاهراً آقاي صهري خيل�ي حاضر جواب 

بودند. از ايشان خاطره اي داريد؟ 
در خيابان مسجد سيد، بازارچه بيدآباد، مدرسه اي 
به نام احمدي��ه بود كه من و آق��اي صهري و آقاي 
منصورزاده زي��ر نظر آقاي خادمي اين مدرس��ه را 
درس��ت كرديم. آقاي صهري بزرگ تر از همه ما و 
مهم تر بود. ق��رار بود آقاي خادمي 14 مدرس��ه به 
نام 14معصوم بس��ازند كه اولي آن همين مدرسه 

احمديه بود. 
اولين اس�اتيد ش�ما در حوزه چه كساني 

بودند؟ 
حاج احمد آق��اي مقدس ك��ه در ادبيات بس��يار 
باسواد بود و شاگردان ايش��ان از بهترين ها بودند. 
ايش��ان در مس��جد مي��رزا باقر تدري��س مي كرد. 
بعد كه به قم رفتم، درس آقاي مش��كيني و آقاي 
س��لطاني طباطباي��ي مي رفتم. س��پس دوباره به 
اصفهان برگش��تم و درس ش��هيد سيدابوالحسن 
ش��مس آبادي رفتم. حاج آقا باق��ر صديقين و حاج 
 ميرزا علي آقا صادق��ي هم مثل من از ش��اگردان 

شهيد شمس آبادي بودند. 
اشاره كرديد بيش از سواد علمي اساتيد، 
سبك و شيوه زندگي آنها روي شما تأثير 
گذاشته است. چه شاخص هايي بيشتر در 

ذهنتان مانده است؟ 
بعضي از اس��اتيد، واقعاً آدم هاي زاه��دي بودند و 
زندگي هاي بسيار فقيرانه اي داشتند. يكي از اساتيد 
ما آقاي حاج شيخ علي مشكات، پدر همسر شهيد 
شمس آبادي بود كه در مدرسه صدر درس مي داد. 
مرد بس��يار زاهد، بي آايش و فقي��ري بود. غذاي 
ايشان غالباً نان و دوغ بود. سه پسر به نام هاي جعفر، 
محمد و زين العابدين داش��ت كه شب ها در حجره 
پدرشان بودند و با همان زندگي فقيرانه و مختصر 

مي ساختند. علم ايشان هم خيلي عالي و باا بود. 
يك��ي ديگر از اس��اتيد ما آق��اي في��اض بودند كه 
حجره شان در مدرسه صدر بود. ما از مدرسه ميرزا 
حسين در بيدآباد روزها به مدرسه صدر مي رفتيم 
كه درس بخوانيم. گاهي هم شب ها در مدرسه ميرزا 
حسين مي مانديم، ولي اكثراً به خانه برمي گشتيم. 
همانطور كه عرض ك��ردم، در قم ب��ه درس آقاي 
سلطاني طباطبايي � پدر همسر مرحوم حاج احمد 
آقا خميني � و درس آقاي مشكيني مي رفتم. رسائل 
و مكاسب را پيش ايشان خواندم. آقاي مشكيني هم 
بسيار متدين، باسواد و اهل عبادت و تهجد بودند. 
ايشان تا نماز تحيت نمي خواندند، منبر نمي رفتند. 
بسيار بزرگوار و مؤدب به آداب ديني و مستحبات 
بودند. يكي از خصوصيات ايش��ان اي��ن بود كه اگر 
طلبه اي كتابي را به دس��ت ايشان مي داد، هميشه 
اول آن با خط زيبا حديثي مي نوش��تند و كتاب را 
پس مي دادن��د و آن حديث ي��ادگاري براي طلبه 

مي ماند. 
قبل از اينكه به قم برويد، چند س�ال در 
اصفهان و نزد چه كساني درس خوانديد؟ 
حدود10 س��ال در حوزه اصفهان در مدرسه جده 
بزرگ درس خواندم. مدتي در مدرسه جده بزرگ 
به درس آقاي حاج ش��يخ محمدحسن نجف آبادي 
از مدرس��ان حوزه علمي��ه اصفهان رفتم. ايش��ان 
شرح لمعه، رسائل و مكاسب مي گفتند.همچنين 
در كاس هاي آقاي حاج ش��يخ عباس��علي اديب 
ش��ركت مي كردم. ايش��ان مي گفتند من 60 سال 
اس��ت دارم تدريس مي كنم. ايش��ان روزي چهار، 
پنج ساعت درس مي گفتند. بس��يار اديب، فاضل 
و باسواد بودند و تأدباً و براي رعايت ادب و احترام، 
به درس حاج س��يدمحمدرضا خراساني مي رفتند 
در حالي كه نيازي به آموزش نداشتند و خودشان 
از بسياري از اين اساتيد، بلندمرتبه تر بودند. آقاي 
اديب رسائل، مكاسب و نجوم درس مي دادند. اان 
هم كت��اب تقويم آقاي اديب هس��ت. آدم خيلي با 

كمااتي بودند. 
يادم اس��ت حدود 10 س��ال داش��تم كه دو نفر از 
علماي شاخص، يكي آقاي شيخ محمدرضا نجفي- 
كه در مس��جد نو ب��ازار تدريس مي كردن��د و نماز 
مي خواندن��د از دنيا رفتند- و يك��ي هم آقاي حاج 
س��يدعلي نجف آبادي. اينها به فاصله يك هفته از 
دنيا رفتند. يادم اس��ت مرش��د با صداي سوزناكي 
مي خواند:»رضا رضا گويم يا علي علي/ به هر دو تا 
گريم يا به حاج س��يد علي« و جنازه را با احترام به 

تخت فواد بردند. 
از ديگ��ر اس��اتيد آقاي س��يدمهدي درچ��ه اي و 
برادرشان بودند كه در مدرسه نيم آور درس خوانده 
بودند و مادرش��ان گفته بودند راضي نيس��تم شما 
دو تا با هم مباحثه كنيد! مادرش��ان ديده بودند در 
بحث هاي طلبگي افراد غالباً با هم تند مي ش��وند و 

در 15 خ�رداد 1342  اصفه�ان بودم، 
ولي در حد مقدور گاهي ب�ا عده اي از 
دوستان به قم مي رفتيم و فرمايش هاي 
ام�ام را دريافت مي كردي�م و تا جايي 
كه امكان داش�ت، كارهاي�ي را انجام 
مي دادي�م. آن روزه�ا عمومًا ب�ه امام 
گرايش پي�دا كرده بودن�د، مخصوصًا 
آقاي گلپايگاني خيل�ي به امام ارادت 
داش�تند. همچنين عامه طباطبايي 
خيل�ي ب�ه ام�ام عاقه من�د بودن�د
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 در گفت وشنود با زنده ياد حجت ااسام والمسلمين حاج شيخ مهدي مظاهري

رضاخان دستور داد عمامه به سرها را 
در کوچه و خیابان دستگیر کنند!
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گفته بود راضي نيس��تم! به همين دليل اين دو 
برادر با هم مباحث��ه نمي كردند و حرمت حرف 
مادر را نگه مي داش��تند. هر دو از علماي بزرگ 

اصفهان بودند. 
مراجع آن زمان چه كساني بودند؟ 

زمان آقا سيدمحمدباقر درچه اي را يادم نمي آيد، 
ولي زمان آقا س��يدمهدي يادم است. بچه بودم 
كه جنازه ايشان را از درچه تخت فواد آوردند 
و در تكيه كازروني در كنار قبر اخوي ش��ان آقا 

سيدمحمدباقر درچه اي دفن كردند. 
عكس العمل مردم چه بود؟ 

تش��ييع جنازه بسيار باش��كوهي بود و مردم با 
سينه زني و عزاداري، جنازه ها را به تخت فواد 
آوردن��د. البته آقا س��يدمحمدباقر مهم تر از آقا 
سيدمهدي بود. آقا سيدمهدي هم مرد بزرگي 

بود، اما آقا سيدمحمدباقر چيز ديگري بود. 
در دوران كودكي و تحصيل شما وضع 

معيشت مردم اصفهان چگونه بود؟ 
م��ردم عموم��اً فقير بودن��د. يادم اس��ت فقط 
كساني كه خيلي متمكن بودند، قالي داشتند. 
همه مردم در اتاق هايش��ان نمد مي انداختند. 
زندگي ها خيلي مختصر بود و تش��ريفات حاا 
اصًا وجود نداش��ت. همه توجه ش��ان به درس 
خواندن و تدريس و اين حرف ه��ا بود و خيلي 
اهل حرف هاي مادي نبودن��د. عموم مردم هم 
چندان در قيد مادي��ات نبودند. از خوراك هاي 
آنچناني و لباس ه��اي گران قيمت خبري نبود. 
مردم كوچه و بازار فقي��ر بودند. علما هم از مال 

دنيا چيزي نداشتند. 
هنگامي كه ش�ما به ح�وزه علميه قم 
رفتيد، حوزه سر و سامان گرفته بود؟ 

بله، علماي شاخصي مثل آقاي سيدمحمدتقي 
خوانساري، آقاي شيخ محمدعلي اراكي، آقاي 
صدر، آقاي س��يدمحمدرضا گلپايگاني، آقاي 
سيداحمد خوانساري، آقاي سيدمحمدحسين 
طباطبايي صاحب تفس��ير الميزان و چند عالم 

شاخص ديگر بودند. 
در قم در كدام مدرسه مستقر شديد؟ 
وقتي به ق��م رفتم، ازدواج كرده ب��ودم و منزل 
داش��تم. پس��ر بزرگم هم به دنيا آمده بود. اين 
را كه دارم مي گويم مربوط به بيش از 60 سال 
قبل است. من منزل حاج آقا جواد علم الهدي را 
اجاره كرده بودم. سن زيادي هم نداشتم. يادم 
است آقاي خامنه اي)سلمه اه( و آقا سيدمحمد 
اخوي ايشان، آقاي ش��يخ نصراه - كه همگي 
اهل مش��هد بودند- دور هم جمع بودند. با هم 
به درس مي رفتند و با هم رفيق بودند. هفته اي 
يك بار دور هم جمع مي شدند و ما هم در منزلي 
كه بودي��م از ماقات با آن��ان به خصوص آقاي 

خامنه اي بهره مند مي شديم. 
شما تا انتهاي سطح در قم بوديد؟ 

بل��ه، درس خ��ارج را درس آق��اي بروج��ردي 
مي رفت��م. آقاي س��يدمحمدتقي خوانس��اري 
و آقاي س��يدمحمدرضا گلپايگان��ي از علماي 
وقت ق��م بودند،ام��ا عمًا درسش��ان را تحويل 
آقاي بروج��ردي داده بودند. آق��اي بروجردي 
در مسجدي در بااس��ر حضرت معصومه)س( 
تدريس مي كردند. بعد هم كه مس��جد اعظم را 
ساختند و رياست حوزه به عهده ايشان بود. آقاي 
بروجردي به دليل بيماري از بروجرد رفته بودند 
تهران و آقايان قم با اصرار ايشان را به قم آوردند و 

بعد هم كه به آن مقام عظمي رسيدند. 
با مرحوم عامه طباطبايي هم مراوده 

داشتيد؟ 
در قم كه بودم كمي، ولي در اصفهان به منزل ما 
تشريف آوردند. آيت اه بهبهاني هم سالي چند 
ماه، از اهواز به اصفهان مي آمدند و در مس��جد 
س��يد نماز جماعت مي خواندند و روزها هم در 

مدرسه صدر تدريس مي كردند. 
وقتي در قم بوديد از حضرت امام خبر 

داشتيد؟ 
در آن ايام ايش��ان خيلي عادي بودند و خبري 
از مرجعيت ايش��ان نبود. به عنوان استاد حوزه 
تدريس مي كردند. خيلي هم بي تش��كيات و 
رفت و آمد بودند. فقط مي آمدند درس مي دادند 

و مي رفتند. بسيار ساده زندگي مي كردند. 
ش�هيدآيت اه بهش�تي را چط�ور 

شناختيد؟ 
من در اصفهان بودم كه ايشان به قم رفتند و مشغول 
تحصيل شدند. بعد هم كه با شهيد قدوسي مدرسه 
حقاني را تأسيس كردند كه مدرسه نمونه اي بود و 

طاب باسوادي را تربيت كرد. 

در ماجراي 15 خرداد س�ال 1342 در 
قم بوديد؟ 

خي��ر، در اصفهان ب��ودم، ولي در ح��د مقدور 
گاهي با عده اي از دوس��تان به ق��م مي رفتيم و 
فرمايش هاي امام را دريافت مي كرديم و تا جايي 
كه امكان داشت، كارهايي را انجام مي داديم. آن 
روزها عموماً به امام گراي��ش پيدا كرده بودند، 
مخصوصاً آقاي گلپايگاني خيلي به امام ارادت 
داش��تند. همچنين عامه طباطبايي خيلي به 

امام عاقه مند بودند. 
از چه زماني و چگونه با شهيد آيت اه 
سيدابوالحس�ن ش�مس آبادي آشنا 

شديد؟ 
آش��نايي من با ايش��ان به دليل ارادت زيادي 
بود كه ب��ه اهل بيت)ع( داش��ت. م��ن دعاها، 
زيارت ها، توسات و اظهار ارادت هاي ايشان را 
به اهل بيت)ع( بسيار دوست داشتم. ايشان قبل 
از انقاب، از علماي بزرگ اصفهان و شاگرد آيات 
عظام سيدابوالحس��ن اصفهاني، سيدابوالقاسم 
خويي و ميرزا عبدالهادي ش��يرازي بود. ايشان 
وقتي به اصفهان آمد، صبح ها در مدرسه صدر و 
عصرها در مسجد رحيم خان تدريس مي كرد. 

چه ويژگي هايي در ايش�ان براي شما 
جالب بود؟ 

ايشان بسيار مورد احترام مراجع نجف و مردم 
اصفهان بود. اگر در امور وايي خطايي از كسي 
مي ديد، بافاصله موضع گيري مي كرد و در اين 

باره اهل مسامحه و چشمپوشي نبود. 
علت دشمني باند سيدمهدي هاشمي 

با ايشان چه بود؟ 
به دليل همي��ن موضع گي��ري در برابر عقايد 
انحراف��ي و ضد وايي. يادم اس��ت يك س��يد 
جوادي بود كه عقايد مخصوصي داشت. آقاي 
شمس آبادي مواظب بود كه هر جا او خواست 
منبر برود و مردم را ب��ه عقايد خود دعوت كند 
و خاصه دم و دس��تگاهي براي خ��ودش راه 
بيندازد، جلس��اتش را به هم بزنن��د و در برابر 
او بايس��تند. به همين دليل مهدي هاشمي و 
دار و دسته اش كه از اين نوع عقايد داشتند، با 
ايشان دشمن شدند و سرانجام هم ايشان را به 

شهادت رساندند. 
از داس�تان ش�هادت ايش�ان چ�ه 

مي دانيد؟ 
مرحوم آقاي شمس آبادي مقيد بودند هميشه 
نماز را در مسجد و به جماعت بخوانند. آن روزها 
مسجدي به اسم مسجد جعفر طيار در چهارراه 
سرتيپ بود. ايش��ان تازه از سفر عمره برگشته 
و كمي هم ناخوش بودند و بن��ده به عيادتش 
رفتم. آقاي شمس آبادي اواد نداشتند. صبح با 
خانمش از خانه بيرون مي آمدند و هر روز صبح 
ماشيني مي آمد و ايش��ان را تا مسجد مي برد. 
آن روز ماش��ين نيامده بود. ايشان كمي كه از 
خانه دور شد، ماش��يني جلوي پايشان توقف 
كرد و ي��ك نفر از جلو پياده ش��د و به ايش��ان 
تعارف كرد سوار شود. خودش هم رفت پشت 
نشست و به خانم ش��مس آبادي هم اجازه نداد 
سوار ش��وند. ماش��ين حركت كرد و به سرعت 
رفت. مردم هرچه در مس��جد منتظ��ر ماندند 
آقاي ش��مس آبادي نيامد. همه به شدت نگران 
شدند. اوايل صبح سر و صدا بلند شد كه آقاي 
ش��مس آبادي مفقود ش��ده است! س��ه، چهار 
س��اعت به ظهر مانده، معلوم شد آقا را به جاده 
درچه برده  و خفه كرده اند و جنازه اش را همان 
جا در جاده انداخته و رفته بودند! آقايي كه قبل 
از ديگران بااي سر جنازه رسيده بود مي گفت 
ديدم مأموران ساواك آمده اند. معلوم بود دار و 
دسته اي كه ايشان را به شهادت رسانده بودند، 
با س��اواك ارتباط داش��ته اند. خاصه جنازه را 
آوردند و تشييع جنازه مفصلي بود. من در جايي 
كه قبر ايشان هست، در شب هاي جمعه قبل از 
انقاب احيا مي گرفتم. از من اجازه خواس��تند 
ايش��ان را اينجا دف��ن كنند. به ايش��ان ارادت 
داشتم و گفتم اشكال ندارد. حاا هم كه حدود 
9،8 هزار ش��هيد در اين محل دفن ش��ده اند. 
همچنين پيكر مرحوم ش��هيد آيت اه اشرفي 

اصفهاني، شهيد محراب. 
و سخن آخر؟ 

من به اهل عل��م توصي��ه اي دارم و آن هم اين 
اس��ت كه در كنار تبليغ، دعا و عبادت، كارهاي 
اجتماعي مفيد هم انجام دهند. كارهايي مثل 
انجمن هاي مددكاري راه بيندازيد. همچنين به 
طاب توصيه مي كنم با علم روز پيش بروند. اان 
حتي در دهات دوردست هم مردم تحصيلكرده 
شده و ليسانس و فوق ليسانس و تخصص دارند. 
تحصيات طلبه ه��ا بايد عميق باش��د. بايد در 
كنار دروس فقهي به ادبيات هم مسلط باشند، 
زب��ان بدانند، رياض��ي ياد بگيرند و يك س��ر و 
گردن از مخاطب خود بااتر باش��ند تا او گوش 
به حرف هايش��ان بدهد. از نظر ادبي و تقوا بايد 
بسيار دقيق باشند. حرف و عملشان يكي باشد. 
خداي ناكرده اينطور نباشد كه مردم را نصيحت 
كنند، اما خودش��ان خاف آن عم��ل نمايند. 
دشمن در پي آن اس��ت كه مردم را از اهل علم 
جدا كند، اما اگر ما مراعات كنيم و تقوا داش��ته 
باش��يم، موفق نخواهند ش��د. اان تحصيات 
حوزوي خيلي بهتر از سابق است. حوزه ها نظمي 
دارد. قديم هر كي هر كي بود. هر كس هر قدر 
دلش مي خواست درس مي خواند و فقط گاهي 
امتحان مي گرفتند، آن هم براي ش��هريه، ولي 
حاا نظم خوبي دارد. حيف است  از اين فرصت 

و امكانات استفاده صحيح نشود. 
با تش�كر از فرصتي ك�ه در اختيار ما 

قرار داديد. 

مردم هرچه در مسجد منتظر ماندند 
آقاي شمس آبادي نيامد. همه به شدت 
نگران شدند. اوايل صبح سر و صدا بلند 
شد كه آقاي شمس آبادي مفقود شده 
است! سه، چهار ساعت به ظهر مانده، 
معلوم شد آقا را به جاده درچه برده  و 
خفه كرده اند و جنازه اش را همان جا در 
جاده انداخته و رفته بودند! آقايي كه 
قبل از ديگران بااي سر جنازه رسيده 
بود مي گفت ديدم مأموران س�اواك 
آمده اند. معل�وم بود دار و دس�ته اي 
ك�ه ايش�ان را به ش�هادت رس�انده 
بودند، با س�اواك ارتباط داش�ته اند

   محمدرضا كائيني
روزهايي كه برما مي گ�ذرد، تداعي گر ياد و خاطره 
معلم اخاق و ذاكر با فضيلت، زنده ياد حجت ااسام 
والمسلمين حاج شيخ مهدي مظاهري است. او براي 
مردم اصفهان نمادي از تقوا و تربيت س�لف صالح 
به ش�مار مي رفت و از اين روي ك�ه كامش از دل 
برمي خاس�ت، اجرم ب�ردل مي نشس�ت. زندگي 
طواني و پرماجراي آن بزرگ- در گفت وش�نودي 
كه پي�ش رو داري�د، ش�مه اي از آن را نق�ل كرده 
اس�ت- آئين�ه اي از تاريخچ�ه ح�وزه اصفهان و 
فضايل و مكارم تربيت ش�دگان اس�ت و بي ش�ك 
براي طاب ج�وان و راهيان طريقت گذش�تگان، 
مفيد و عبرت آموز تواند بود. خدايش رحمت كند. 

   
در باره محيط خانوادگي خود و تحصياتتان 
اطاعات مختصري ارائه بفرماييد و راجع به 
پدر بزرگوارتان كه از علماي بزرگ اصفهان 

بودند، برايمان بگوييد. 
بس��م اه الرحمن الرحيم. الحم��ده رب العالمي��ن و 
صلي اه علي محمد و آله الطاهرين)ع(. بنده در سال 
1310 در اصفهان متولد ش��دم. پدرم مرحوم ش��يخ 
محمدحس��ين مظاهري از علما و مدرسان اصفهان، 
امام جماعت و سخنران بودند. چهار برادر و سه خواهر 
دارم. برادر بزرگ ما حاج آقا مرتضي در كارخانه صنايع 
منش��ي بودند. يكي از برادرها به نام حاج آقا رضا اهل 
منبر و محراب بود. برادر ديگرم محمد، ساعت فروشي 

داشت. من هم كه فرزند آخر بودم. 
علماي بزرگ آن زمان اصفهان چه كس�اني 

بودند؟ 
علماي ب��زرگ كه در اصفهان ف��راوان بودند، از جمله 
آقاي حاج س��يدمهدي درچ��ه اي، آقا ش��يخ مهدي 
نجفي كه در مسجد شاه آن موقع امام جماعت بودند، 
حاج آقا رحي��م ارباب كه از رفقاي پ��درم بودند، آقاي 
طيب اصفهاني صاحب تفسير »اطيب البيان«، حاج آقا 

حسين خادمي، آقاي دهكردي و ديگران. 
از حاج آقا رحيم ارباب برايمان بگوييد. چه 

شخصيت و منشي داشتند؟ 
ايشان در زمره شاگردان جهانگيرخان قشقايي بودند 
كه كاه به سر مي گذاش��تند. حاج آقا رحيم ارباب هم 
كاه پوستي به سر مي گذاشتند. هنگام نماز جماعت 
هم شالي به سرشان مي بستند، اما در ساعات غير نماز، 
فقط كاه پوستي و پالتو داش��تند و عبايي روي شانه 
مي انداختند، اما يادم نمي آيد عمامه گذاشته باشند. 

حاج آق��ا رحيم ارباب از ب��زرگان دي��ن و آدم مهذب، 
بزرگوار، متين، موقر و باسوادي بودند. طاب و علماي 
فاضل و با كمال، به درس ايشان مي رفتند. استاد بسيار 
بزرگي بودند. ايشان فقه و اصول درس و خارج  درس 

مي دادند، ولي بيشتر سطح تدريس مي كردند. 
از آقاي طيب اصفهاني و آق�اي خادمي چه 

خاطراتي داريد؟ 
آقاي طيب اصفهاني صاحب تفسير »اطيب« منزل و 
مسجدشان در همسايگي منزل ما بود. ابوي هميشه 
به ما توصي��ه مي كردند پاي منبر آق��اي طيب برويم 
و مي گفتند ايش��ان گوهر گرانبهايي اس��ت. بزرگي و 
بزرگواري آقاي خادمي هم كه بر همگان آشكار است و 

نيازي به سخن بنده ندارد. 
از مرحوم حاج مي�رزا علي آقاي ش�يرازي 

خاطره اي داريد؟ 
بله، ايشان هم از منبري هاي شهير اصفهان بودند، اما 
امامت نمي كردند و جماعت نمي خواندند، مگر گاهي 
به نيابت از حاج شيخ محمدحسن نجف آبادي يا ديگر 
علما. وقتي در مسجدي نماز مي خواندند، مردم پشت 
سر ايشان صف مي بستند و ايشان براي اينكه اينطور 
نش��ود، مي رفتند و به ديوار مس��جد چس��بيده نماز 
مي خواندند كه كسي به ايشان اقتدا نكند. به كلي از اين 
عوالم دور بودند. مرد بسيار بزرگواري بودند و منبرهاي 
پرمحتوايي داش��تند. تدريس ايش��ان در نهج الباغه 
زبانزد خاص و عام بود و در اين زمينه توان بسيار باايي 

داشتند. شهرتشان بيشتر در اين موضوع بود. 
زماني كه حضرتعالي درس را در حوزه شروع 
كرديد، دوره خفقان رضاشاهي بود. از حال و 

هواي آن روزها برايمان بگوييد. 
يادم است چادر زن ها را از سرشان مي كشيدند و آنها 
را اذي��ت مي كردند. زن ه��ا براي اينكه كس��ي به آنها 
تعرض نكند، بين الطلوعين به حم��ام مي رفتند، ولي 
بعضي از پاسبان هاي ش��رور، در آن وقت هم دست از 
سرشان برنمي داشتند. اوضاع سختي بود تا وقتي كه 
انگليسي ها او را از مملكت بيرون كردند و پسرش آمد 
كه كمي در اينگونه زمينه ها آزادي داد و ديگر چادرها 
را از سر زن ها نمي كشيدند و عمامه ها را برنمي داشتند، 
در حالي كه در زمان رضاخان بعض��ي از آقايان را كه 
عمامه سرش��ان بود، اگر به قول خودشان اجازه را در 
خيابان به همراه نداش��تند دس��تگير مي كردند و به 
زندان مي بردند. بايد همه بي عمامه و لباس هايش��ان 

متحدالشكل مي بود. 
خاطره خاصي از آن ايام  يادتان هست؟ 

اخ��وي مي گفتن��د در منزلي منبر مي رفت��م و روضه 
مي خواندم... 

در همان ايامي كه منبر و روضه ممنوع بود؟ 
بله، كسي حق نداشت روضه بخواند يا مجلس عزاداري 
برگزار كند. اخوي مي گفتند داشتم روضه مي خواندم 
و پاسباني گوش ايس��تاده بود! وقتي خواستم بيرون 
بيايم، صاحبخانه تا چش��مش به پاس��بان افتاد، مرا 
هل داد بيرون! چنين اوضاع��ي بود. در دوره رضاخان 
ابداً اجازه س��ينه زني و روضه نمي دادند. اگر هم كسي 
مي خواست جلس��ه روضه برگزار كند، به شكل خيلي 
مخفيانه و در خانه ها آن هم اغلب بعد از اذان صبح اين 

كار را انجام مي دادند. 
اخوي ش�ما هيچ وق�ت براي لب�اس گرفتار 

مشكلي شدند؟ 
بل��ه، پاس��بان ها دائم��اً سراغش��ان مي آمدن��د ك��ه 
عمامه هايش��ان را بردارند. ايش��ان هم فرار مي كرد و 
در خانه اي جايي مخفي مي شد. آقاي خادمي هميشه 
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رهنمود

پيشرفت علمي کنيم تهديد 
دشمنان کمتر مي شود

  بهره گي��ري صحي��ح و مناس��ب از دانش و 
توانايي هاي نخبگان موجب پيش��رفت علم در 
کشور و در نتيجه رسيدن به موضع عزت و اقتدار 

و کاهش آسيب پذيري ها خواهد شد. 
  اگر از لحاظ علمي پيش��رفت کنيم، تهديد 
دشمناِن تمدني و سياسي و اقتصادي ما دائمي 

نخواهد بود و کاهش خواهد يافت. 
بيانات رهبر انقاب در جمع نخبگان- مهر ۹۷

   مترجم : علی طالبی
يک دس�تگاه تحريک کنن�ده عصبي که 
توس�ط مهندس�ين طراحي ش�ده است 
مي توان�د جري�ان الکتريک�ي مغ�ز را به 
طور همزمان ش�نود و تحري�ک کند که 
ب�ه ط�ور بالق�وه راه درم�ان مناس�بي 
ب�راي بيم�اران مبت�ا ب�ه بيماري هايي 
مانند ص�رع و پارکينس�ون اس�ت. اين 
دس�تگاه ب�ا ن�ام WAND مانن�د يک 
ضربان س�از ب�راي مغز عم�ل مي کند که 
فعالي�ت الکتريک�ي مغ�ز را ديده بان�ي 
ک�رده اس�ت و در ص�ورت بروز مش�کل 
در آن، تحري�ک عصبي انج�ام مي دهد. 
اين دس��تگاه ها مي توانند در جلوگيري از 
لرزش هاي ضعيف يا تش��نج در بيماران با 
انواع بيماري هاي عصبي بسيار مؤثر باشند 
اما ام��واج الکتريکي که پيش از تش��نج يا 
لرزش رخ مي دهند مي توانند بسيار ظريف 
باشند و فرکانس و قدرت تحريک الکتريکي 
مورد نياز براي جلوگي��ري از آنها به همان 
اندازه حساس است. قبل از اينکه دستگاه ها 
درمان بهين��ه را انجام دهن��د، تنظيمات 
اين دستگاه توسط پزش��کان ممکن است 
سال ها زمان ببرد. دستگاه نورومودواسيون 
بدون خطاي بي س��يم )به صورت مخفف: 
WAND(  به صورت بي س��يم و خودکار 

عمل مي کن��د، به اين معني ک��ه هنگامي 
که ياد بگيرد نش��انه هاي لرزش يا تشنج را 
تشخيص دهد، خودش به تنهايي مي تواند 
پارامترهاي تحريک را ب��راي جلوگيري از 
حرکات ناخواسته تنظيم کند و به دليل آنکه 
به صورت حلقه بسته اس��ت )به اين معني 
که مي تواند به طور همزمان تحريک و ثبت 
انجام دهد( مي تواند اين پارامترها را به طور 

آني تنظيم کند. 

  موج هاي کوچک در يک حوضچه
تحري��ک و ثبت همزم��ان س��يگنال هاي 
الکتريکي در مغز بسيار ش��بيه تاش براي 
ديدن موج ه��اي کوچ��ک در يک حوضچه 
است درحالي که پاهايتان را نيز در آن تکان 
مي دهيد سيگنال هاي الکتريکي ناشي از مغز 
توسط پالس هاي بزرگ الکتريسيته که توسط 

تحريک آزاد مي شود، سرکوب مي شوند. 
محققان در ش��رکت فناوري ه��اي عصبي 
کورترا که توسط ريکي مولر رهبري مي شود، 
مداره��اي مجتمع سفارش��ي WIND  را 
طراحي کردند که مي توانند سيگنال کامل 
را از هر دوي امواج مغزي ظريف و پالس هاي 
الکتريکي ق��وي ضبط کنن��د. طراحي اين 

تراش��ه ب��ه WAND اج��ازه مي ده��د تا 
س��يگنال را از پالس هاي الکتريکي کم کند 
که منجر به يک سيگنال تميز در امواج مغزي 
مي ش��ود. دس��تگاه هاي موجود، تنها براي 
ثبت س��يگنال هاي امواج مغزي کوچک تر 
تنظيم مي شوند و در برابر پالس هاي تحريک 
بزرگ از کار مي افتند که اين نوع از بازسازي 
سيگنال را غير ممکن مي سازند. مولر يکي از 
محققان اين طرح مي گويد: » از آنجايي که 
ما عمًا مي توانيم تحري��ک و ثبت را در يک 
منطقه واحد از مغز انجام دهيم، زماني که در 
حال ارائه درمان هستيم دقيقاً مي دانيم چه 
اتفاقي دارد مي افتد.« در آزمايشاتي که انجام 
شد، به شرکت کنندگان آموزش داده شد تا از 

يک دسته فرمان براي حرکت دادن مکان نما 
به يک مکان خاص اس��تفاده کنند. پس از 
 WAND يک دوره آموزش��ي، دس��تگاه
توانست عامت هاي عصبي را تشخيص دهد 
که هنگامي که شرکت کنندگان آماده براي 
انجام حرکت بودند به وج��ود آمده بودند و 
سپس با ايجاد يک تحريک الکتريکي حرکت 
را به تأخير انداخت. مول��ر در ادامه گفت: » 
در حاليک��ه به تأخير افت��ادن زمان واکنش 
چيزي است که قبًا نش��ان داده شده است، 
نس��بت به دانش ما اين اولين باري است که 
در يک سيستم حلقه بس��ته مبتني بر ثبت 
عصب شناختي محض نشان داده مي شود.«
منبع:ساينس ديلي

روز
وير 

تص

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: 
فناوري مدرن در خدمت تکنيک هاي توانبخش��ي 
مي تواند بازتواني اختاات حرکتي، گفتار، زبان و 
شناخت ناشي از سکته مغزي را سرعت بخشد. دکتر 
احمدرض��ا خاتون آبادي اظهار کرد: س��کته مغزي 
س��ومين عامل مرگ و مير در دنياست و متأسفانه 

اين بيماري در ايران رو به افزايش است. خوشبختانه 
در حال حاضر با تهيه راهنماهاي مديريت س��کته 
مغزي از طرف وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکي درمان اوليه اين گروه از بيماران پيشرفت 

کرده است. 
آنچه بعد از مراحل اوليه س��کته مغزي بسيار حائز 

اهميت است، اقدامات توانبخشي است که بايد در 
زمان مناسب صورت پذيرند. 

اخي��را ب��ا گس��ترش ورود فن��اوري ب��ه جامع��ه 
پزش��کي، توانبخش��ي از اين امر مس��تثني نبوده 
 و روش هاي نوين��ي در اين زمينه ب��ه کمک علوم 

توانبخشي آمده اند. 

برپايي کارگاه نقش تحريک الکتريکي براي بيماران مبتا به سکته مغزي

 دستگاه بي سيم »ضربان ساز مغز«
 درمان جديد  براي اختاات عصبي 

فناوري

توليدچسب زخم هاي سوزني
 گروهي از پژوهشگران با هدف کاستن 
از درد و رنج بيماران مبتا به قند خون 
چس��ب زخم هاي جدي��دي را توليد 
کرده اند که قادر به کنت��رل دائم قند 
خون هستند. گروهي از پژوهشگران 
سوئدي با هدف کاس��تن از درد و رنج 
بيماران مبت��ا به قند خون چس��ب 
زخم هاي جديدي را توليد کرده اند که 
قادر به کنترل دائم قند خون هستند. 
چسب زخم مذکور نياز به اس��تفاده از دستگاه هاي بررس��ي قند خون که سوزني را به عمق 
انگشت فرو مي کنند، از بين مي برد. سوزن هاي دس��تگاه هاي عادي 7 ميليمتر طول دارند و 
به علت عبور از شبکه عصبي انگش��ت دردي را به فرد تحميل مي کنند. از سوي ديگر سوزن 
دستگاه هاي عادي نمونه گيري قند خون از ايه چربي پوست براي اين کار استفاده مي کنند که 
دقت زيادي ندارد، اما چسب زخم هاي جديد براي اين کار از بافت زيرپوست که دقت بيشتري 
در زمينه نشان دادن ميزان قند خون دارد، استفاده مي کنند. ريزسوزن هاي نصب شده روي 
اين چسب زخم ها، از جنس سيليکون هستند و به طور دائم در بافت باايي پوست که حاوي 
مايعاتي در حال حرکت است، باقي مي مانند و همين امر باعث کنترل لحظه به لحظه قند خون 
مي شود و اطاعات هر لحظه به فاصله حداکثر 10دقيقه قابل دريافت است. روي سوزن هاي 
برچسب هاي مذکور که بارها و بارها قابل استفاده هستند، س��ه حسگر داراي الکترود نصب 
شده اند که کنترل قند خون را تسهيل مي کنند. هنوز مشخص نيست اين محصول چه زماني 

روانه بازار مي شود. 
----------------------------------------------------------------------

تغيير مسير عصب براي کاهش درد اندام خيالي
 پژوهش��گران در مطالعه اخيرش��ان 
دريافته ان��د که تغيير مس��ير اعصاب 
پيچيده ناشي از قطع عضو به عضات 
اط��راف آن به ش��دت س��بب کاهش 
درد افراد قطع عضو مي ش��ود. هدف 
پژوهشگران در اين روش که  بازسازي 
  )TMR( اوليه عضات مورد ه��دف
نام دارد، راهي ب��راي کمک به زندگي 
بهتر براي افراد قطع عضو اس��ت. بالغ 
بر 7۵ درصد افراد قطع عضو امريکايي، از اندام خيالي و درد ناش��ي از قطع عضو رنج مي برند. 
»بازس��ازي اوليه عضات مورد هدف« اين درد را با تغيير مسير اعصاب که طي قطع عضو به 

عضات اطرافشان قطع مي شود، کاهش مي دهد.
 »بازسازي اوليه عضات مورد هدف« در ابتدا براي کمک به افراد قطع عضو براي کنترل بهتر 
اندام مصنوعي شان استفاده مي شد. اين عمل جراحي معمواً چند ماه يا حتي چند سال پس 
از قطع عضو اوليه انجام مي شود. در نهايت پزشکان کشف کردند که اين جراحي همچنين به 
طور قابل توجهي بعضي از دردها را به ميزان قابل توجهي بهبود مي بخشد  بنابراين پژوهشگران 
تصميم به توسعه اين روش براي درمان پايانه هاي عصبي مختل شده به نام عصب هاي عامتي 

يا درد اندام خيالي گرفتند. 

خودرو

خودروي هوشمند با احساسات مسافر منطبق مي شود
متخصصان از نسخه مفهومي خودرويي 
رونماي��ي مي کنند که با اس��تفاده از 
هوش مصنوعي، سيس��تم هاي داخل 
خودرو را با حواس پنج گانه فرد تطابق 
مي دهد. ش��رکت خودروس��ازي کيا 
از يک سيس��تم حمل و نقل رونمايي 
خواه��د کرد ک��ه مبتني ب��ر »هوش 
مصنوعي« خواهد بود. سيستم هوش 
مصنوعي خودرو مي تواند با استفاده از 
حسگرهايي، داخل ماش��ين را با احساسات مس��افر وفق دهد. اين حسگرها بر عائم چهره، 
ضربان قلب و فعاليت هاي »الکترودرمال« مسافر نظارت مي کنند. اين خودرو مفهومي مجهز 
  )R. E. A. D(به سيستم جديد کيا موسوم به سيستم رانندگي سازگار با احساسات مسافر
است و سيستم هوش مصنوعي آن داخل کابين را شخصي سازي و در آن از حواس پنج گانه 

استفاده مي کند. 
بخشي از سيس��تم داراي صندلي ارتعاشي اس��ت که ارتعاش ها را با فرکانس هاي موسيقي 
هماهنگ مي کند. صندلي ها همچنين قابليت ماس��اژ نيز دارند. عاوه بر اينها کيا از فناوري  
استفاده کرده است که با استفاده از دوربين هاي سه بعدي به رديابي چشم و حرکات انگشت 
مي پردازد. اين فناوري به مس��افر اين امکان را مي دهد که ويژگي هاي درون خودرو از قبيل 

سيستم روشنايي، تهويه هوا و سيستم سرگرمي را در کنترل خود درآورد. 

پزشکي

فضا

توسعه يک شبکه الکترونيکي 
براي ارتباط با سلول هاي قلب

برخاف بس��ياري از س��لول هاي ديگر، مطالعه 
س��لول هاي ماهيچه اي قلب، کار بسيار مشکلي 
است زيرا اتصال حسگرهاي س��فت و سخت به 
سلول هاي متحرک مانع از حرکت اين سلول ها 
مي شود. دانش��مندان يک ش��بکه الکترونيکي 
بس��يار نرم و انعطاف پذيري را توسعه داده اند که 
مي تواند در حالي که با س��لول هاي قلبي تداخل 
دارد اما مانع از حرکت آنها  نشود. اين شبکه نانو 
پلي اورتان، حسگر نيز ناميده مي شود که داراي 
سيم هايي است که تنها 100 نانومتر عرض دارند 
و از قطعات طا س��اخته ش��ده اند. اين فناوري 
دانشمندان را قادر مي سازد تا با بينش بيشتري 
درباره نح��وه عملکرد س��لول هاي قلب مطالعه 
کنند و اين مطالعه نيز ممکن است منجر به ايجاد 
راه هاي جديدي براي توسعه ايمپلنت هاي قلب 

الکترونيکي براي ارتباط با بافت هاي قلب شود. 
-------------------------------------

 طرح محققان ايراني
براي کاهش رسوب در کبد

محققان ايران��ي طرح کاهش رس��وب در کبد را با 
استفاده از عصاره رازيانه روي موش هاي آزمايشگاهي 
انجام دادند. احس��ان ورزدار و فرزين دادبخش در 
پروژه اي ب��ا اس��تفاده از چربي حيواني ک��ه داراي 
کلسترول باايي بود، کبد موش هاي آزمايشگاهي 
را به چربي باا رساندند و تحت درمان قرار دادند. در 
اين پروژه، پنج موش نر و پنج موش ماده تحت درمان 
با عصاره رازيانه قرار گرفتند، گروهي از موش ها که 
تحت درمان قرار گرفته بودند و بر اين اساس رسوب 
چربي در بدنش��ان کاهش يافت. کلسترول نوعي 
چربي از مواد مهم غشاس��ت که در خون هم وجود 
دارد و از دو منبع اصلي رژيم غذايي و توليد در کبد 
تأمين مي ش��ود، کبد مي تواند کلسترول را از خون 

بردارد و آن را توليد کند و به درون خود بريزد.

رشد گياه با خاک مصنوعي 
در فضا!

محققان موفق به رش��د گياه با اس��تفاده از خاک 
مصنوعي شدند. اين هورمون به گياه کمک مي کند 
که در شرايط چالش برانگيز فضا رشد کند. در اين 
تحقيق جديد محققان موفق به رشد گياهاني شدند 
که با اس��تفاده از خاک مصنوعي ساخته  شده اند. 
اين خاک مصنوعي از س��نگ گدازه تشکيل شده 
است. هدف از انجام اين پژوهش پيدا کردن راهي 
براي رشد مستقيم گياهان در آب است. تا به جاي 
اينکه مواد مغذي رش��د گياه از خاک تأمين شود، 
از آب تأمين گردد. بديهي است خاکي که در فضا 
موجود است، مواد مغذي کمي دارد، بنابراين بايد 
راهي پيدا شود که مواد مغذي رشد گياهان بدون 
اتکا به زمين تأمين شود. اين کار باعث مي شود که 
شرايط رشد گياه شبيه سازي شود. تيم تحقيقاتي 
اين پروژه اميدوارند که نتايج پژوهش آنها نه  تنها در 
فضا مورد استفاده قرار گيرد، بلکه به رشد بهتر گياه 

در زمين نيز کمک کند. 

 دستاورد

 توليد فوم فلزي با بيشترين ميزان جذب انرژي 
براي صنايع هوافضاي کشور

محققان داخلي موفق به توليد ترکيبي از فلز و پليمر با اس��تحکام باا و بيشترين ميزان جذب 
انرژي در ميان فوم هاي توليدشده شدند. دکتر محمدجواد نيري، سرپرست تيم تحقيقاتي توليد 
اين فوم کامپوزيتي، گفت: فوم هاي فلزي سلول بسته، دسته اي از مواد پيشرفته هستند که به 
عنوان جاذب انرژي در صنايع مختلف کاربرد وسيعي دارند. از جمله مزاياي فوم توليدشده در 
واحد علوم و تحقيقات، مي توان به چيدمان منظم و قابل طراحي س��اختار فوم، چگالي کمتر 
در برابر فوم هاي مشابه، استحکام و ميزان جذب انرژي باا )۴0درصد بيشتر از فوم هاي فلزي 
مشابه(، عدم وابستگي خواص فوم به حفرات آن، جذب انرژي بيشتر و نسبت استحکام به وزن 

بااتر اشاره کرد. 
عاوه بر خواص مکانيکي بهينه در اين نوع فوم، امکان طراحي ساختار فوم بر اساس ويژگي ها و 
کاربرد مورد نياز مشتري، عدم بروز واکنش بين فلز و پليمر، عدم وابستگي خواص فوم به خواص 
کره هاي موجود از ديگر ويژگي هاي بارز اين فوم هاس��ت. صنايع هوافضا، سيستم حمل ونقل 
)قطار، اتومبيل و اتوبوس ه��ا( به عنوان جاذب انرژي در تص��ادف، محفظه هاي مقاوم در برابر 
تشعشع، صنايع پزشکي و ساختماني از جمله کاربردهاي فوم ابداعي است.  همچنين به واسطه 
انتقال حرارت پايين تر نسبت به فوم هاي فلزي مشابه، اين فوم عايق حرارتي مناسبي با ثبات 

گرمايي برتر و مقاومت مناسب در برابر آتش دارد. 

  مترجم: رضا محمدي
اپتوژنتيک يک روش زيست ش�ناختي 
اس�ت که از نور براي فعال ي�ا غيرفعال 
کردن گروه هاي نورون�ي خاصي در مغز 
اس�تفاده مي کن�د. در واق�ع محققان با 
اين ايمپلنت�ي ک�ه س�اخته اند و آن را 
در مغز جا س�ازي مي کنن�د مي تواند با 
اس�تفاده از نور و بدون نياز ب�ه باتري و 
سيم نورون هاي مغز را کنترل کنند. براي 
مثال پژوهشگران ممکن است از تحريک 
اپتوژنتي�ک براي بازس�ازي حرکات در 
صورت فلج يا در آينده غيرفعال کردن 
بخش هاي�ي از مغز يا س�تون فقرات که 
مسبب درد هستند اس�تفاده کنند که 
ني�از )وابس�تگي فزاينده( ب�ه مخدرها 
و س�اير مس�کن ها را از بي�ن مي ب�رد. 
گوتروف محقق طرح گفته اس��ت: ما اين 
ابزارها را براي درک اينکه چگونه بخش هاي 
مختل��ف مغ��ز کار مي کنند، مي س��ازيم.  
»مزي��ت اپتوژنتيک اين اس��ت که ش��ما 
اختصاص��ي بودن س��لولي را داريد ش��ما 
مي توانيد گروه هاي خاص��ي از نورون ها را 
هدف قرار دهيد و عملکرد و ارتباط آنها را در 

بستر کل مغز بررسي کنيد.«
در اپتوژنتي��ک، پژوهش��گران نورون هاي 
خاص��ي را توس��ط پروتئين هاي��ي به نام 
اوپس��ين بارگذاري مي کنند ک��ه نور را به 
پتانسيل هاي الکتريکي که سازنده عملکرد 
نورون هستند، تبديل مي کند. هنگامي که 
يک پژوهش��گر نور را به يک ناحيه از مغز 

بتاباند، تنها نورون هاي بارگذاري ش��ده با 
اوپسين فعال مي شوند. 

اولين اعمال اپتوژنتيکي شامل ارسال نور به 
مغز از طريق فيبرهاي نوري بود به اين معني 
که افراد مورد آزمايش به طور فيزيکي با يک 
ايستگاه کنترلي مهار مي شدند. پژوهشگران 
به توس��عه ي��ک روش بي ني��از از باتري با 
اس��تفاده از علم الکترونيک بي سيم ادامه 
دادند، بدين منظور که ش��رکت کنندگان 

بتوانند به طور آزادانه حرکت کنند. 
اما اين دس��تگاه ها هنوز با محدوديت هاي 
خاص خود مواجه بودند، آنها حجيم و اغلب 
به وضوح متصل به خارج از کاسه سر بودند 
و اجازه بررسي دقيق بسامد يا شدت نور را 
نمي دادند و در هر بار تنها مي توانستند يک 

منطقه از مغز را تحريک کنند. 

  به دس�ت آوردن کنترل بيش�تر و 
فضاي کمتر

گوتروف گفته است: »با اين پژوهش ما دو 
تا سه گام جلوتر رفتيم. ما توانستيم شدت 
و بسامد نور گسيل ش��ده را تحت کنترل 
ديجيتال قرار دهيم و دستگاه ها را به قدري 
کوچک کرديم که بتوان آنها را در زير پوست 
سر کار گذاشت. ما همچنين مي توانيم به 
طور مس��تقل چندين مکان را در مغز يک 
شرکت کننده تحريک کنيم که قبًا امکان 
آن نيز نبود.« گوتروف گفته اس��ت: » اين 
سيستم داراي دو آنتن در يک محفظه است 
که توسط آن مي توانيم سيگنال را به سرعت 
عقب و جل��و کنيم به طوري ک��ه مي توان 
ايمپلنت را در هر جهت��ي تقويت کرد. در 
آينده اين روش مي تواند ايمپلنت هاي بدون 

باتري ايجاد کند ک��ه باعث تحريک مداوم 
بدون نياز به حذف يا جايگزيني دس��تگاه 
مي شود که اين منجر به روش هاي تهاجمي 
کمتري نسبت به روش هاي ضربان ساز يا 

تحريک کننده معمول مي شود.«
دس��تگاه ها با ي��ک روش جراحي س��اده 
کاش��ته مي ش��وند مانن��د جراحي هايي 
ک��ه در آن تحريک کننده ه��اي عصبي يا 
»ضربان س��ازهاي مغ��ز« در اف��راد نصب 
مي ش��وند. آنها هيچ اثر نامطلوبي در افراد 
ايجاد نمي کنند و عملکرد آن در بدن طي 
زمان تضعيف نمي ش��ود. اين امر مي تواند 
براي دستگاه هاي پزشکي مانند دستگاه هاي 
ضربان ساز که در حال حاضر هر پنج تا 1۵ 
سال نياز به تعويض دارند پيام هايي داشته 
باش��د. اين مقاله همچنين نش��ان داد که 
حيواناتي که اين دس��تگاه در آنها کاشته 
مي ش��ود مي توانند به طور ايمن توس��ط 
توموگرافي رايانه اي  )CT ( و تصويربرداري 
تشديد مغناطيسي )MRI ( تصويربرداري 
ش��وند که منجر به ديدگاه هاي پيشرفته 
در مورد پارامتر هاي باليني مربوطه، مانند 
وضعيت اس��تخوان و بافت و جاي گذاري 
دستگاه مي ش��ود. دانش��مندان در آينده 
ممکن است با استفاده از اين روش، مناطقي 
از مغز يا ستون فقرات را که باعث ايجاد درد 
مي شوند خاموش کنند يا نياز و وابستگي 
افراد به مواد مخدر و ديگر داروهاي مسکن 

را از بين ببرند. 
منبع:ساينس ديلي

ايمپلنتيکهمغزرابدونسيمياباتريکنترلميکند



  مركزي: ش��ركت واگن پارس اراك با انعقاد تفاهمنامه با يك شركت 
چيني، تأمين 376 دس��تگاه متروي تهران را بر عهده گرفت.   مدير عامل 
واگن پارس اراك گفت: بر اساس مذاكرات فشرده در چند ماه اخير بين واگن 
پارس و طرف چيني، توافقي در قالب كنسرسيوم مشترك جهت تأمين و 
ساخت 376 دستگاه واگن مترو به همراه انتقال تكنولوژي مورد تأكيد قرار 
گرفت.  محمدرضا مختاري افزود: پيشنهاد توليد واگن ها به معاونت حمل و 

نقل و ترافيك شهرداري تهران ارائه و مورد موافقت قرار گرفت. 
  فارس: مديركل ميراث فرهنگي فارس از تكميل نهايي 9 پرونده آثار 
منقول استان به منظور ثبت در فهرست ملي كشور خبر داد.   مصيب اميري 
گفت: در راستاي ضرورت صيانت و نگهداري از آثار تاريخي و در ادامه ثبت 
آثار منقول استان، تدوين پرونده 9 اثر منقول شامل سه جلد قرآن تاريخي 
كه ارزنده ترين آن »قرآن هفده من« به خط ابراهيم سلطان در سال 834 
هجري قمري و از وزين ترين قرآن هاي موجود جهان، كه تا سال 1315 
در بااي دروازه قرآن ش��يراز قرار داش��ته و پس از آن به دايل مرمتي و 
حفاظتي به موزه پارس شيراز انتقال يافته است و همچنين نقوش برجسته 
كاخ والرين، درپوش استودان برزين با كتيبه پهلوي، سنگ قبر آذرشب 
)نيروگاه( با كتيبه پهلوي، سنگ قبر پناه با كتيبه پهلوي، پيكره گاو- مرد 
بيشاپور و س��نگ قبر نيكداد- برزيدك با كتيبه پهلوي از موزه مجموعه 

جهاني بيشاپور نهايي شده است. 
  لرستان: رئيس اداره تبليغات اسامي پلدختر از برگزاري محفل انس 
با قرآن، با حضور قاري بين المللي در دهه مبارك فجر در اين شهرستان 
خبر داد.  حجت ااسام علي صيادي اظهار داشت: اين مراسم به مناسبت 
چهلمين س��الگرد پيروزي انقاب اس��امي با حضور »وليزاده« قاري 
بين المللي و نفر اول مسابقات قرآني اوقاف در پلدختر برگزار مي شود.  وي 
افزود: محفل انس با قرآن با مشاركت ادارات تبليغات اسامي، سپاه ناحيه 
پلدختر، اداره فرهنگ و ارشاد اسامي و اوقاف با محوريت اداره  تبليغات 
اسامي شهرستان پلدختر روز ششم بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشا در 

مسجد امام حسين )ع( اين شهر برگزار مي شود. 
  يزد: مديركل تبليغات اسامي اس��تان يزد از انتشار فراخوان مقاله 
همايش استاني »فخر چهلم« به مناس��بت چهلمين سالگرد پيروزي 
انقاب اس��امي خبر داد.  حجت ااسام س��يدمحمد شريف حسيني 
كوهستاني گفت: اين همايش در 15 موضوع شامل ويژگي هاي خط امام 
خميني)ره( و رسالت هاي ما، تشابهات سيره و سلوك امام خميني)ره( و 
مقام معظم رهبري در عرصه سياست داخلي و خارجي، تبيين شعارهاي 
راهبردي انقاب اس��امي، رسالت  نس��ل جوان و چالش هاي پيش رو، 
راهكارهاي مشاركت جويي بيشتر مردم در عرصه هاي سياسي و اجتماعي 
و اقتصادي، نقش وايت فقيه و رهبري در مهار بحران ها با بيان مصداق، 
برجسته ترين دس��تاوردهاي جمهوري اس��امي در چهار دهه انقاب 
اسامي، تبيين و تطبيق وضعيت كشور قبل و بعد از انقاب اسامي در 
حوزه هاي مختلف، احصاء و تبيين مؤلفه هاي اقتدار ملي، تبيين اساميت 
و جمهوريت نظام اسامي با نگاه به مردم سااري ديني و مؤلفه هاي آن، 
تطبيق ارزش ها ض��د ارزش ها در قبل و بعد از انقاب اس��امي، انقاب 
اسامي و خدمت رس��اني به مردم، جايگاه و منزلت زن از منظر انقاب 
اسامي، انقاب اسامي بيداري مسلمانان و شكل گيري جبهه مقاومت و 

نظري به فرهنگ و روحيه ايثار و شهادت طلبي برگزار مي شود.

اردبيل به عنوان يكي از قطب هاي اصلي كشاورزي 
كشور شناخته مي شود. استاني مرزي كه به دليل 
شرايط آب و هوايي و خاك حاصلخيزش هر ساله 
بخش انبوهي از توليداتش را راهي كش��ورهاي 
همس��ايه مي كند و به منطقه اي ارز آور شهرت 
دارد. با اين حال همين استان به دليل تغييرات 
ناگهاني آب و هوايي، هرس��اله تع��داد زيادي از 
كشاورزان خود را از دس��ت مي دهد. چراكه بعد 
از تحمل خسارت هاي ناش��ي از سرمازدگي،  در 
كنار معضات��ي همچون آفت زدگ��ي و كمبود 
منابع آبي هر س��ال تعداد زيادي از كشاورزان و 
باغداران دست از كار مي كشند و به سراغ مشاغل 
ديگر مي روند. شايد دليل اين موضوع كه گفته 
مي شود بخش قابل توجهي از اردبيلي ها در نبود 

كار به مشاغلي همچون تاكسيراني رو مي آورند 
هم همين باشد. بنابر اين با توجه به وجود خاك 
حاصلخيز اين استان، مسئوان استاني تصميم بر 
اين گرفتند كه با احداث گلخانه معضل خسارت 
ديدن كشاورزان، افزايش شمار بيكاران و از بين 
رفتن محص��وات كش��اورزي را كاهش دهند. 
اتفاقي كه قرار است با احداث نخستين گلخانه 
بزرگ كشور در اين اس��تان رخ دهد. گلخانه  اي 
كه فاز نخست آن به تازگي آغاز شده و قرار است 
س��ال آينده به مرحله بهره برداري برسد. گفته 
مي ش��ود كه مس��احت كل اين گلخانه 1600 
هكتار است و مي تواند زمينه ايجاد 13 هزار شغل 
را براي اردبيلي ها فراهم كن��د. اتفاق بزرگي كه 
بايد در استان هاي ديگر هم آغاز شود و به عنوان 

الگويي اقتصادي مد نظر قرار گيرد. چرا كه بعد 
از توسعه فعاليت هاي كشاورزي زير سايه بان نه 
تنها محصوات بازار پسند و بهتري توليد خواهد 
شد، بلكه معضل س��رما زدگي و آفت زدگي هم 
منتفي مي ش��ود. از همين رو ب��ا افزايش توليد 
مي توان به اين اميد داش��ت كه با فراهم كردن 
زيرس��اخت هاي صادراتي، ارزآوري مناسبي از 

اين راه محقق شود. 
  حركت مغان در جهت كشاورزي صنعتي

ازم به ذكر اس��ت كه فاز نخس��ت اين گلخانه با 
مساحت 200 هكتار سال آينده افتتاح مي شود 
و در اين خصوص رئيس جهاد كش��اورزي استان 
اردبيل مي گويد: »10 ميليارد تومان اعتبار براي 
اجراي فاز نخس��ت بزرگ ترين مجتمع شهرك 

گلخان��ه اي كش��ور در اردبيل پيش بيني ش��ده 
است.« خليل نيكشا با اشاره به اينكه با جذب ديگر 
منابع مالي و مش��اركت بخش خصوصي اميدوار 
به بهره برداري هر چه س��ريع و مناسب مجتمع 
شهرك گلخانه اي هس��تند مي افزايد: »توجه به 
چنين طرح هاي بزرگ عمراني تسهيل گر تأمين 
نياز داخلي اس��تان و كش��ور و در ادامه صادرات 
محصوات كشاورزي و ارزآوري خواهد شد.« گفته 
مي ش��ود محصوات با كيفيتي كه در گلخانه ها 
توليد مي شوند، همان ظرفيت هاي استاني هستند 
كه مي توانند حتي تحريم ها را دور بزنند و اقتصاد را 
به حركت در بياورند. در اين خصوص نماينده مردم 
پارس آباد در مجلس شوراي اسامي در گفت وگو 
با »جوان« تأكيد مي كند: »شناسايي ظرفيت هاي 
اقتصادي، سرمايه گذاري، آغاز توليد كارشناسي و 
تكيه بر فرصت هاي داخلي تنه��ا راه برون رفت از 

معضل تحريم هاست.«
شكور پورحسين با اشاره به اينكه خاك شهرستان 
مغان كه قرار است در آن گلخانه احداث شود، 10 
برابر مناطق ديگر توان حاصلخيزي دارد، مي افزايد: 
»تكيه بر همين ظرفيت هاي داخلي و شكوفايي 
آنهاست كه نه تنها معضل بيكاري استان را برطرف 
مي كند، بلكه مي تواند به عنوان راهي براي افزايش 
فعاليت هاي اقتصادي هم معرفي شود.« بخصوص 
كه اين استان در نقطه مرزي قرار دارد و مي تواند 
به عنوان محلي براي فعاليت هاي تجاري معرفي 
شود. اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسامي 
ادامه مي ده��د: »هرچقدر ظرفيت ه��اي بالقوه 
استاني به فعل درآيند و براي آنها سرمايه گذاري 
شود، به طور حتم رش��د اقتصادي و اشتغال هم 

افزايش مي يابد.«
پورحسين با اش��اره به موقعيت جغرافيايي مغان 
و هم مرز ب��ودن آن با جمه��وري آذربايجان بيان 
مي كند: »اين ش��رايط جغرافيايي خود تس��ريع 
كننده فعاليت ه��اي اقتصادي اس��ت و مي تواند 
به همكاري ايران با كش��ورهاي همسايه منتهي 
ش��ود.« احداث اين گلخانه هم بر همين مبنا در 
حال انجام اس��ت. گلخانه اي ك��ه صرفه جويي در 
مصرف آب، افزايش توليد محصوات كشاورزي، 
افزايش اشتغال و ارزآوري را به همراه دارد. البته به 
گفته اين نماينده مجلس استان اردبيل و بخصوص 
شهرستان مغان مشكلي در جهت تأمين آب ندارد، 
اما عدم سياس��ت گذاري مناسب هدر رفت منابع 
آبي را افزايش داده اس��ت. اتفاقي كه با مديريت و 
برنامه ريزي ميان سازماني قابل حل شدن است.  
اتفاقي كه امروز در استان اردبيل رخ مي دهد و قرار 
است در سال هاي آتي كمك بزرگي به اقتصاد كشور 
در تمام زمينه ها كند، نتيجه بررس��ي و شناخت 
ظرفيت هاي منطقه اي است. برنامه ريزي كه بايد 
به عنوان الگوي ديگر اس��تان ها هم ق��رار گيرد با 
حمايت از توليدكننده داخلي راهي براي افزايش 
صادرات و درآمدزايي بين المللي فراهم آورد و اين 
نيز محقق نمي شود، مگر اينكه متوليان هر استان 
برنامه ريزي دقيقي براي ش��كوفايي ظرفيت هاي 

استان داشته باشند. 

فاز نخست احداث بزرگ ترين گلخانه كش�ور در اردبيل آغاز شده است. 
گلخانه اي كه مساحتي بالغ بر 1600 هكتار براي آن پيش بيني شده و قرار 
است صنعت كشاورزي اين استان را با تحولي بزرگ روبه رو كند. اين گلخانه 
كه فاز اولش در سال آتي به بهره برداري مي رسد زمينه ايجاد 14 هزار شغل 

را براي استان فراهم مي كند كه با توجه به مرزي بودن اردبيل، مي تواند به 
گفته كارشناسان قفل تحريم را هم بشكند و ارزآوري خوبي را براي كشور 
رقم بزند. اتفاق بزرگي كه با تكيه بر ظرفيت ه�اي داخلي در حال تحقق 
است و بايد به عنوان الگويي اقتصادي در مناطق ديگر كشور پيگيري شود. 

 در مي�ان ح�وادث 
محمدرضا سوري
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زلزله ترسناك ترين 
آنها باشد.  اتفاقي كه بدون خبر كردن مي آيد  و 
خرابي هاي بي ش�ماري روي دس�ت انس�ان ها 
مي گذارد.  شايد يكي از دايل مخوف بودن زلزله، 
مشخص نبودن زمان وقوع آن باشد. اما به هرحال 
اين يك حقيقت اس�ت كه اكثر مناط�ق ايران 
مس�تعد وق�وع زلزله اند.  الب�رز ه�م از اين امر 
مستثني نيس�ت.  موضوعي كه مي تواند زنگ 
خطري براي حوادث بعدي در اين استان باشد. در 
كنار اين موضوع سه بحران سيل، خشكسالي و 
آلودگي هوا از عواملي هستند كه به شدت استان 
البرز را تهديد مي كنند. اين مسئله موجب شد تا 
مديركل مديريت بحران استان البرز با تأييد اين 
معضات از مديران شهري بخواهد تا براي حل 
آنه�ا برنامه ه�اي وي�ژه اي را در نظ�ر بگيرند. 

    
نزديكي به پايتخت و سيل مهاجرت سال هاي اخير 
به البرز به عنوان نزديك ترين استان به پايتخت سبب 
شده تا اين منطقه جمعيت بسياري را به سوي خود 
جلب كند؛ موضوعي كه موجب شده تا روزبه روز بر 
ميزان آلودگي هاي ناشي از تردد شهروندان كه اغلب 
با خودروهاي تك سرنشين سفر مي كنند، افزوده شود.  
در كنار اين موضوع، وقوع سياب ها و خشكسالي ها 
و از همه مهم تر قرار گرفتن اين استان روي گسل ها 
سبب شده تا همواره ش��هروندان ساكن در مناطق 
مختلف البرز با تهديد جدي روبه روشوند؛ موضوعي كه 
مي طلبد براي رفع آن كه به كاهش تلفات ناشي از اين 

حوادث منجر مي شود اقدام جدي صورت بگيرد. 
   4 بحران خطرناك در البرز

ش��رايط موج��ود در اس��تان البرز س��بب ش��ده 

تا كارشناس��ان چهار بح��ران اصلي زلزله، س��يل، 
خشكسالي و آلودگي هوا را از مهم ترين چالش هاي 
مديران شهري در اين استان برشمرند و براي كاهش 
تلفات ناشي از آنها خواستار برنامه ريزي مدون باشند.  
مديركل مديريت بحران اس��تان البرز با تأييد اين 
تهديدات مي گويد: »چهار بحران اصلي استان البرز، 
شامل زلزله، سيل، خشكسالي و آلودگي هواست كه 
نگاه ويژه مديران شهري را مي طلبد.« مهدي مهرور 
مي افزايد: »به گفته كارشناسان هر 150 سال يك 
زمين لرزه در گسل شمالي و جنوبي البرز رخ داده 
است اما آخرين زلزله در اين منطقه سال گذشته با 
شدت 5/2 ريشتر پس از 170 سال رخ داد؛ اين زنگ 
خطري براي حوادث بعدي است.«  اين اظهارات در 
حالي است كه بررسي ها نشان مي دهد، از 31 حادثه 
طبيعي كه در ايران اتفاق مي افتد احتمال وقوع 21 

مورد در البرز وجود دارد؛ موضوعي كه مي طلبد تا در 
حوزه هاي نظارتي و نظام مهندسي بيشترين دقت و 
توجه انجام شود.  از آنجا كه در سال هاي اخير يكي از 
اولويت ها پيشگيري و پيش بيني است در اين زمينه 
نياز به برنامه ريزي مدون وجود دارد؛ چراكه هزينه 
كردن در اي��ن حوزه باعث جلوگيري از خس��ارات 
چند ميلياردي مي ش��ود.  در اين ميان قسمتي از 
پيش بيني و پيشگيري مربوط به آموزش صحيح، 
كارشناسي ش��ده و كاربردي است، به همين دليل 
تا كنون اقداماتي در راس��تاي آموزش هاي فراگير 
انجام گرفته است.  مجموعه 3 ميليوني استان البرز 
و كانشهري مثل كرج با 10 منطقه شهرداري كه 
هركدام حال و هوا و س��ازه هاي مختلفي دارد نگاه 
ويژه اي را مي طلبد، لذا اين مهم موجب شده تا براي 
هر يك از اين مجموعه ها برنامه ريزي خاصي تعريف 

ش��ود.  از آنجا كه البرز داراي 355 روستاست لذا با 
اقدامات زيرساختي و پيشگيرانه مي توان از ظرفيت 
دهياران آموزش ديده به عن��وان يك امدادگر، يك 
كانون امداد و يك مركز امداد روستايي استفاده كرد.  
عاوه بر آن البرز داراي 17 شهر است و يكي از اولين 
استان هايي است كه ستاد بحران را در شهرداري ها 
و در قالب چهار كارگروه تش��كيل داده كه يكي از 
مهم ترين مباحث اين كارگروه هاي تخصصي، زلزله 
است، لذا با استفاده از اين ظرفيت ها مي توان كارهاي 
قابل توجهي در زمينه ايمني و كاهش تلفات انجام 
داد.  با توجه به اينكه استان روي گسل زلزله شمالي 
و جنوبي البرز ق��رار دارد بعد از وق��وع زلزله حدود 
40درصد از ساختمان هاي كرج بيش از 60 درصد 
آسيب مي بينند و 20 درصد آنها نيز به طور كامل 
فرو مي ريزند. بر اين اساس بايد مطالعات ازم براي 
شناسايي ساختار آسيب پذير شهر صورت بگيرد تا بر 
اساس آن بتوان براي كاهش خسارات ناشي از زلزله 

اقدامات ازم را انجام داد.  
عضو پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ايران با 
تأييد اين موضوع مي گويد: »لذا اين مهم مي طلبد 
تا براي مديريت قبل، هنگام و بعد از زلزله در كرج 
فكري به حال اسكان موقت شهروندان، بازگشايي 
راه هاي شرياني براي خدمات رساني به مجروحان 
و مصدومان احتمالي و... انجام گيرد.« محمدرضا 
قائم مقامي��ان مي افزايد: »بايد ب��راي جلوگيري 
از كاهش خس��ارات ناش��ي از وقوع زلزله، بانك 
اطاعاتي از ساختمان هاي شهر تهيه شود تا نسبت 
به ايمن سازي ساختمان هاي فاقد ايمني اقدامات 
ازم ص��ورت بگيرد. بر مبن��اي مطالعات صورت 
گرفته بايد به گونه اي عمل كنيم كه ساختمان  هاي 
مهم مثل بيمارستان ها، مدارس، آتش نشاني و... 

روي گسل احداث نشوند.«

از ۳1 حادثه طبيعي كه در ايران اتفاق مي افتد احتمال وقوع ۲1 مورد در البرز وجود دارد
زلزله،سيل،خشكساليوآلودگيهوادركمينالبرزيها
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 نماينده مردم پارس آباد در مجلس در گفت وگو با »جوان«: شناسايي ظرفيت هاي اقتصادي، سرمايه گذاري،
 آغاز توليد كارشناسي  و تكيه بر فرصت هاي داخلي تنها راه برون رفت از معضل تحريم هاست

 كشاورزي اردبيل با احداث 
گلخانه 1600 هكتاري رونق می گيرد

 زرآباد قطب توليد موز 
در سيستان و بلوچستان شد   

اختصاص 3 هزارو 500 هكتار از زمين هاي     سيستان وبلوچستان
زرآباد به كشت موز س�بب شده تا اين 
منطقه قط�ب توليد اين محصول در سيس�تان و بلوچس�تان ش�ود. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان با اعام اين 
خبر گفت: در اين منطقه 6 هزار و 600 هكتار زير كش��ت محصوات 
زراعي و باغي است و از ميزان 2 هزار و700  هكتار با توليد 69 هزار تن 
به محصوات زراعي و 3 هزارو 900 هكتار با توليد 75 هزار و 500 تن به 
محصوات باغي اختصاص دارد.  مجتبي پيري افزود: افزون بر 110 هزار 
تن موز از ابتداي امسال تاكنون از سطح باغات اين استان برداشت و روانه 
بازار مصرف داخل كشور شده است.  وي ادامه داد: 4 هزار و 500 هكتار 
از سطح باغات جنوب سيستان و بلوچستان به كشت موز اختصاص دارد 

كه 4 هزار و 100 هكتار آن بارور و بقيه غير بارور است.  
اين مسئول با بيان اينكه برداشت موز در سيستان و بلوچستان در طول 
سال انجام مي شود، افزود: امس��ال پيش بيني مي شود 130 هزار تن از 
اين محصول برداش��ت و روانه بازار مصرف داخل استان و كشور شود.  
رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيس��تان و بلوچستان گفت: ساانه از 
سطح 9 هزار هكتار از باغات ميوه هاي گرمسيري استان 160 هزار تن 
انواع محصول برداشت مي شود كه موز با توليد 130 هزار تن بيشترين 

توليدات اين بخش را به خود اختصاص داده است.

 با حضور رئيس ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( آغاز شد

 بهره برداری از 500طرح اشتغالزایی
 بنياد بركت در لرستان     

در شهرس�تان دلفان لرستان از 500 طرح اش�تغالزايي اجتماع  محور و 
تسهيات  محور بنياد بركت به بهره برداري رسيد. همچنين عمليات 
اجرايي ۱۱0 پ�روژه  عمراني بركت آغاز ش�د و تفاهمنامه مديريت و 

راهبري طرح پيشرفت و آباداني اين شهرستان امضا گرديد. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( كه به استان لرستان سفر 
كرده بود با بيان اينكه اين ستاد، به دو دليل استان لرستان را به عنوان 
هدف اصلي براي آباداني و پيشرفت برگزيده است، گفت: اول به علت 
وجود معضل بيكاري و دوم به اين دليل كه معتقديم از طريق لرستان 
مي شود بخشي از مشكات ساير نقاط كشور را حل و فصل كرد.  دكتر 
محمد مخبر با اشاره به قابليت ها، امكانات و ظرفيت هاي استان لرستان 
خاطرنشان كرد: مايه  تأسف است در منطقه اي كه به لحاظ آب، خاك 
و توانايي ها در ايران بي نظير است و با حفر 2 متر خاك به آب مي رسيم، 
شاهد بيكاري باشيم.  وي با بيان اين كه در چهل سال پس از پيروزي 
انقاب اس��امي، كارهاي فراوان و بزرگي در كشور انجام شده است، 
گفت: به همه  روستاهاي فاقد آب در پيش از انقاب اسامي، آب رساني 
شده است. هم چنين وضعيت بهداشت و درمان امروز با پيش از انقاب 
قابل قياس نيست. در آن دوران نيمي از نوزادان متولد شده در روستاها 
جان خود را از دست مي دادند و در شهرها نيز از هر يك  هزار نوزاد، 120 
نفر از دست مي رفتند.  رئيس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
با اعام آمادگي اين س��تاد براي همكاري بيش تر و بسيج همه  منابع 
براي پيشرفت و آباداني دلفان بيان كرد: نرخ بيكاري در دلفان نسبت 
به ساير مناطق استان لرس��تان كاهش چشم گيري پيدا خواهد كرد.  
مخبر با تأكيد بر اين مطلب كه با توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي 
مناطق محروم مي توان شاهد مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها 
بود، اظهار اميدواري كرد كه در سفر 2 سال آينده  خود، دلفان تغيير 

چهره داده و به يك شهر توسعه  يافته تبديل شده باشد. 
   دلفان الگوي توسعه  كشور

در اين مراسم موسي خادمي اس��تاندار لرستان هم با بيان اينكه توسعه  
پايدار دلفان تحت راهبري ستاد اجرايي آغاز ش��ده و همه  امكانات زير 
نظر يك برنامه، سيستم و مديريت واحد براي پيشرفت و توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي اين شهرستان بسيج شده است، گفت: با توجه به 
ظرفيت هاي خوب دلفان از جمله آب و خاك مناسب و مردم اهل كار و 
فعاليت، اين شهرستان مي تواند به عنوان يك الگو در كشور مطرح شود.  
ازم به ذكر است در سفر رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( به 
استان لرستان، 110 پروژه عمراني شامل پروژه هاي بهداشتي و درماني، 
آموزشي و فرهنگي با اعتبار 450 ميليارد ريال، افتتاح يا عمليات اجرايي 
آنها آغاز شد. مركز درمان ناباروري بركت جهاد دانشگاهي خرم آباد و مراكز 
بهداشت و درمان روستاهاي آشورآباد و شورآب از توابع شهرستان هاي 
ازنا و چگني از توابع شهرس��تان دلفان از جمله  اي��ن طرح هاي عمراني 
به شمار مي روند.  شايان ذكر است، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
در راس��تاي محروميت زدايي، اش��تغالزايي و توانمندسازي اقتصادي و 
اجتماعي لرستان، تاكنون از طريق بنياد بركت يك هزار و 402 طرح را در 
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اين استان با اعتباري بالغ بر يك هزار و 

570 ميليارد ريال به بهره برداري رسانده يا در دست اجرا دارد. 

 جوجه ریزي در سمنان 
با هدف كاهش قيمت مرغ در كشور 

   سمنان جوجه ريزي در دي ماه امسال نسبت به 
ماه گذشته به منظور جلوگيري از افزايش 
قيمت گوش�ت مرغ، 25 درصد در اس�تان س�منان افزايش يافت. 
مديرعامل اتحاديه مرغداران استان س��منان گفت: از ابتداي دي ماه 
س��ال جاري تا امروز يك ميليون و 545 هزار جوجه ريزي انجام شده 
و درصورت ادامه شرايط عادي، پيش بيني مي ش��ود تا پايان اين ماه 
2ميليون و 300 هزار جوجه ريزي به منظور تعديل قيمت گوشت مرغ 
در بازار شب عيد انجام شود.  كسري پيوندي با بيان اينكه در آبان ماه 
يك ميليون و 545 هزار جوجه ريزي و در آذرماه امسال يك ميليون و 
880 هزار جوجه ريزي انجام شده است افزود: علت گراني گوشت مرغ 

در بازار به دليل كاهش جوجه ريزي در ماه هاي گذشته بوده است.  
به گفته وي، كاهش جوجه ري��زي و افزايش قيمت گوش��ت مرغ در 
ماه هاي گذش��ته به دليل مش��كات به وجود آمده در حمل و نقل و 
جابه جايي نهاده و طيور بوده اس��ت.  وي ادامه داد: در استان سمنان 
390 واحد مرغداري وج��ود دارد كه از اين تع��داد 300 واحد فعال 
هستند و دغدغه اي براي تأمين گوشت مرغ اين استان وجود ندارد اما 

كمبود گوشت مرغ بر قيمت اثرگذار است. 

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

نا ایمني بازار ساوه، شهر را تهدید مي كند
۲ س�ال پيش در چنين روزهايي ب�ود كه آتش س�وزي و تخريب 
ساختمان قديمي و فرسوده پاسكو جان باختن تعدادي از مأموران 
آتش نشاني، به يك فاجعه تبديل شد و پس از آن هم خبر فرسوده 
بودن اكثر بازارها در رسانه ها دس�ت به دست مي شد كه هر كدام 
مي توانند پاسكويي ديگر باشند.  البته اين اتفاق هم مثل صدها 
حادثه ديگر روي موج احساسي جامعه قرار گرفت و با همان شدتي 
كه آمده بود با همان ش�دت هم رفت.  بع�د از آن بازارهاي زيادي 
فرياد برآوردند كه تا فاجعه بعدي رخ نداده، به داد ما برسيد. از بازار 
همدان و زنجان گرفته تا بازار وكيل شيراز و بازار تاريخي ساوه. اما 
هيهات كه آنچه هرگز به گوش مسئوان نرسيد، همين فريادهاست. 

    
گذشت زمان، فاجعه پاسكو را كم رنگ كرد و حتي وعده مسئوان براي 
حمايت از صدمه و خسارت ديدگان آن هم به دست فراموشي سپرده 
شد، اما هر سال عمر بازارهاي فرسوده همچنان بااتر رفته و شايد همه 
منتظرند تا پاسكوي ديگري رخ دهد و شلوغ بازي و سروصداي بعدي 

و وعده و قول و فراموشي هاي پس از آن!
همين چند روز پيش بود كه خبر فرسوده بودن و احتمال وقوع حوادث 
ناگوار در بازار وكيل ش��يراز در رس��انه ها منتشر ش��د. بازاري كه بين 
شهرداري و ميراث و آتش نشاني و خود كس��به روي هوا مانده و هيچ 
كس نمي خواهد مسئوليت ايمن سازي آن را بر عهده بگيرد.  حاا هم 
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني ش��هرداري ساوه به ناايمن بودن 
بناهاي ساختماني در نقاط حاشيه نش��ين و برخي نقاط مركزي شهر 

اشاره كرد و بر لزوم ايمن سازي آنها تأكيد مي كند. 
   ساختمان ها نيازمند شناسنامه ايمني

افزايش ضريب ايمني بافت مركزي و فرس��وده شهر ساوه به ويژه بازار 
اصلي و برخي مجتمع هاي تجاري و مسكوني اين شهر در برابر حريق 
ضروري است.  اينها حرف هاي رئيس س��ازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري ساوه است كه بر همكاري شهروندان و كسبه در ارتقاي 
ضريب ايمني بناهاي مسكوني و تجاري شهر تأكيد كرده و مي گويد: »با 
توجه به اينكه با اجراي آموزش هاي صحيح ايمني و ايجاد يك فرهنگ 
مناسب ايمني مي توان از وقوع آتش سوزي و حوادث دلخراش جلوگيري 
كرد، سازمان آتش نشاني شهرداري ساوه با همكاري اصناف كاس هاي 
آموزشي براي كسبه پيش بيني كرده است.« محمدرضا برزگر با بيان 
اينكه در حال حاضر مشكات ايمني در بسياري از ساختمان هاي ساوه 
به طور كامل احصا نشده و به تبع آن راهكار مناسبي نيز براي مقابله با 
حوادث در اين نقاط نيز انديشيده نشده است، مي گويد: »قطعاً بايد اين 
ساختمان ها ايمن سازي و شناس��نامه ايمني آنها نيز صادر شود.« وي 
اضافه مي كند: »ساخت و سازهاي غير اصولي در مناطق حاشيه نشين 
شهر موجب ايجاد كوچه هاي كم عرض و راه هاي دسترسي نامناسب 
شده است و اين ش��رايط مي طلبد كه فرهنگ س��ازي و آموزش هاي 
شهروندي در اين مناطق براي پيشگيري از حوادث افزايش يابد.« اين 
مسئول با بيان اينكه ما مؤظف به ايمن سازي شهر از خطر آتش سوزي 
هستيم، تأكيد مي كند: »در حال حاضر ساوه از مناطق پرخطر زيادي 
برخوردار است كه بازار تاريخي شهر يكي از اين مناطق ناايمن به شمار 
مي  رود و به دليل عدم راه دسترسي مناسب و نبود تجهيزات مورد نياز 
آتش نش��اني از لحاظ ايمني اين مكان وضعيت خوب��ي ندارد.« برزگر 
ادامه مي دهد: »بي توجهي برخي از مالكان و كسبه بازار به توصيه هاي 
پيشگيرانه سازمان آتش نش��اني و انبار كردن انواع كاا بدون توجه به 
رعايت استاندارهاي انبارداري، آشنا نبودن به اصول اوليه ايمني و كار با 
خاموش كننده و نيز عدم رعايت نكات ايمني موجب بروز خسارت مالي 
و جاني خواهد شد در حالي كه با كمي دقت مي توان روزانه از آمار قابل 

توجه حوادث و سوانح كاسته شود.«

سید احمد هاشمیمحمدرضا هاديلو

موزه وقف در گرگان راه اندازي مي شود 
مديركل اوقاف و امورخيريه استان گلستان از راه اندازي موزه وقف      گلستان

استان گلستان در شهرستان گرگان خبر داد. 
حجت ااسام روح اه سليماني فرد گفت: موزه وقف استان گلستان در امامزاده نور شهرستان گرگان راه اندازي 
مي شود. وي افزود: راه اندازي موزه وقف در استان با توجه به ظرفيت هاي موجود در موقوفات و بقاع متبركه اعم 
از كتيبه ها، وقف نامه ها و غيره كه متعلق به چند قرن پيش است مي تواند براي عموم بسيار جذاب بوده و مورد 
استقبال قرار گيرد.  مديركل اوقاف و امورخيريه استان گلستان افزود: فضاي پيشنهادي براي ايجاد اين موزه؛ 
مهديه آستان مقدس امامزاده نور )ع( شهرستان گرگان است.  سليماني فرد خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
مهديه آستان مقدس امامزاده نور)ع( در بافت قديمي شهرستان گرگان قرار دارد به همين خاطر مكان اين 

موزه نيز از ظرفيت خوبي برخوردار بوده و مي تواند در محقق شدن اهداف اين موزه نقطه قوتي باشد. 

نصب 90 دستگاه آبگرمكن خورشيدي در روستاهاي زنجان      
رئيس اداره حفاظت و حمايت منابع طبيعي استان زنجان از نصب     زنجان
90 دستگاه آبگرمكن خورش�يدي در روستاهاي استان زنجان با 
ه�دف حراس�ت از عرصه ه�اي مل�ي و طبيع�ي و حف�ظ پوش�ش جنگل�ي خب�ر داد. 
مهدي آرميون، با بيان اينكه بديهي اس��ت يكي از مهم ترين اهداف سازمان جنگل ها و مراتع كشور 
حفاظت و حمايت از منابع طبيعي مي باشد، گفت: در همين راستا اداره كل منابع طبيعي استان زنجان 
در قالب طرحي تحت عنوان »حفاظت مشاركتي« درصدد حفاظت از منابع طبيعي برآمده است.  وي 
افزود: در سال جاري؛ در راستاي اجراي پروژه حفاظت مشاركتي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان زنجان به منظور جلوگيري از قطع بي رويه درختان جنگلي، اقدام به جايگزيني آبگرمكن هاي 

خورشيدي به جاي آبگرمكن هاي هيزمي نموده است.



مدير عام�ل پش�تيباني ام�ور دام از توزيع 
گسترده در تناژ بااي نهاده هاي دامي و طيور 
در استان هاي سراس�ر كشور خبر مي دهد، 
اين در حاليس�ت كه مرغداران و دامداران 
توزيع نهاده هاي دولتي را رد كرده و خواستار 
اعام اس�امي توليدكنندگاني هس�تند كه 
موفق ب�ه دريافت اي�ن نهاده ها ش�ده اند. 
طي ۱۰ روز اخير يكي از واردكنندگان معروف 
نهاده هاي دامي به دليل تخصيص نيافتن ارز، 
نهاده هاي دامي و طيوري كه در بنادر دپو كرده 
اس��ت، ترخيص نكرد. با اين اق��دام به يكباره 
عرضه كاهش يافت و با توق��ف توزيع نهاده ها 
برخي از اس��تان ها ب��ه مرز بحران رس��يدند. 
تع��دادي از مرغ��داران و دامداران ك��ه ماه ها 
پيش دان را از اين واردكننده پيش خريد كرده 
بودند تا به موقع بارش��ان را تحوي��ل بگيرند؛ 
انبارهايش��ان خالي ش��ده و با توق��ف توزيع 
مواجه ش��دند. داس��تان از اين قرار است كه 
مدلل در ماه هاي گذش��ته در توافق با وزارت 
جهاد كش��اورزي قول همكاري داد تا به ازاي 
درياف��ت ارز ۴۲۰۰ توماني، ب��ازار نهاده ها را 
به ثبات برس��اند، اما پس از گذش��ت چند ماه 
همكاري با اين وزارتخانه به يكب��اره به بهانه 
تخصيص نيافتن ارز از س��وي دول��ت )بانك 
مركزي ( ب��ار وارد ش��ده در بن��ادر را تخليه و 
ترخيص نكرد. اين اق��دام مدلل موجب به هم 
ريختن تعادل بازار شد، به طوري كه مرغداران 
كه از اتحاديه هاي خود مأيوس شده بودند ، در 
نامه اي به ش��وراي امنيت ملي مشكات نبود 

دان را اطاع رساني كردند. 
حال پس از گذشت ۱۰ روز مدير عامل شركت 
پش��تيباني امور دام در گفت و گوي اختصاصي 
با »جوان« از توزيع گس��ترده نهاد ه هاي دامي 
و طيور در اس��تان ها خبر مي دهد و مي گويد: 
بيش از نياز داخلي نهاده در اس��تان ها و بنادر 
كشور وجود دارد و از روز گذشته به شركت هاي 
پش��تيباني ام��ور دام در تمام اس��تان ها اباغ 
شده كه با نرخ دولتي كنجاله س��ويا را به نرخ 
۲۳۰۰ تومان و ذرت را ۱۲۰۰ تومان در اختيار 

توليد كنندگان قرار دهند. 
ورناصري در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال كه برخي 
از پرورش دهن��دگان م��رغ و دام در تماس با 
»جوان« از نبود دان مرغ در استان هايشان خبر 

داده اند، مي افزايد: نه��اده وجود دارد، اما چون 
برخي از توليد كنندگان جلوتر با وارد كنندگان 
قرارداد بسته اند و دان را پيش خريد كرده اند، 
به همين دليل حاضر به خريد از بازار نيستند. 
وي در خصوص دايل توقف توزيع دان از سوي 
مدلل مي گويد: ايشان محدوديت انتقال پول 
داش��تند كه در حال حاضر حل و به زودي بار 
موجود در بنادر ترخيص ش��ده و كمبود بازار 

تأمين خواهد شد. 
ورناصري در پاس��خ به اين س��ؤال كه اخباري 
مبني ب��ر افزايش قيم��ت مرغ و گوش��ت در 
روزهاي آتي منتشر شده، شما براي ثبات بازار 
چه اقداماتي انجام داده ايد؟ مي گويد: افزايش 
قيمت نخواهيم داش��ت، بلكه در روز هاي آتي 
بازار به ثبات خواهد رس��يد. اين شركت، انواع 
نهاده به ميزان فراوان به اس��تان ها تخصيص 
داده، ضمن اينكه تا ۱۰ روز آينده دام زنده نيز 

وارد شده و كمبود بازار تأمين خواهد شد. 
  توليد كنندگان توزي�ع نهاده دولتي را 

تكذيب مي كنند
اظهرات ورناصري در حاليست كه دامداران و 
مرغداران در ساير استان ها توزيع نهاده دولتي 
از س��وي پش��تيباني امور دام را رد مي كنند و 
مي گويند: اين شركت اسامي توليد كنندگاني 
كه موفق ب��ه دريافت نهاده دولتي ش��ده اند را 

اعام كند تا ابهامات از بين برود. 
يك��ي از توليد كنن��دگان گوش��ت قرم��ز در 
خراس��ان رضوي با تكذيب خب��ر توزيع نهاده 
مي گويد: در اس��تان ما فقط به مرغداراني كه 
مرغش��ان را به اين ش��ركت تحويل مي دهند، 
نهاده دولتي داده مي شود و بقيه توليد كنندگان 
بايد نيازش��ان را از بازار آزاد ب��ا نرخ هاي گران 

تهيه كنند. 
وي مي افزايد: ليست فروش آقاي مدلل بيش از 
يك هفته است كه بسته شده، اما پيامك هاي 
فراواني براي فروش روباري )ب��ا قيمت بااي 
تعزيرات��ي ( روزانه به دس��تمان مي رس��د. به 
اين ص��ورت كه ن��ه فاكتوري ارائ��ه مي دهند 
و نه رد پايي از فروش��نده وج��ود دارد و نحوه 
واريز پ��ول نيز بايد در دو مرحل��ه انجام گيرد، 
با محاس��به فروش��نده، نرخ تعزيراتي به يك 
حساب و مابقي پول به حساب ديگر بايد واريز 
شود. چرا دستگاه هاي نظارتي كه قطعاً از اين 

تخلفات باخبرند، رسيدگي نمي كنند؟ چراكه 
اين نحوه تسويه حس��اب در ساير بازار ها مانند 
لوازم خانگي، گوشي تلفن همراه و... وجود دارد، 

اما هيچ خبري از رسيدگي نيست. 
اين فعال بازار مي گويد: سازمان حمايت براي 
توليد كنندگان شير خام نرخ مصوب كيلويي ۲ 
هزار تومان تعيين كرده، در حالي كه با افزايش 
قيمت نهاده ها در ۱۰ روز گذشته قيمت تمام 
شده ش��ير خام افزايش يافته است. اينكه نرخ 
مصوب تعيين ش��ود، اما دول��ت نتواند قيمت 
مؤلفه هاي توليد را ثابت نگه دارد، غيرعادانه 
و غير منطقي است. اگر دولت نمي تواند قيمت 
مؤلفه هاي توليد را ثابت نگه دارد، بهتر است از 
نرخ گذاري دست بردارد و عرضه و تقاضاي بازار 

قيمت ها را تعيين كند. 
وي به مش��كات فراوان مرغداران نير اش��اره 
مي كند و مي افزايد: وضعيت توليد مرغ بسيار 
وخيم تر از دامداران شير و گوشت قرمز است؛ 
چراكه مرغ ها ذرت و س��ويا مي خوردند و هيچ 

غذاي جايگزين ديگري ندارند. 
  طاكش: پش�تيباني ام�ور دام به داد 

مرغداران برسد
همچنين دبيركل كانون پرورش دهندگان مرغ 
تخم گذار نيز با اش��اره به اينكه نبوِد نهاده هاي 
دام��ي، صنعت مرغ��داري را با بح��ران جدي 

روبه رو ك��رده اس��ت، مي گويد: بايد ش��ركت 
پش��تيباني امور دام به داد مرغداران برسد. در 
چند روز گذشته با وجود فش��ار  اتحاديه هاي 
استاني، موضوع را به شوراي امنيت ملي انتقال 
داده ايم، اما متأسفانه تاكنون اين چالش مرتفع 

نشده است. 
فرزاد طا كش با اش��اره به اينكه كش��تي هاي 
زيادي در بنادر روي آب هستند، مي افزايد: با 
توجه به بحران كنوني نهاده هاي دامي از دولت 
انتظار مي رود كه ذخاير شركت پشتيباني امور 

دام را در اختيار مرغداران قرار دهد. 
وي درباره اينكه ب��ا ادامه روند فعل��ي، توليد 
مرغ و تخم مرغ با چالش هايي روبه رو مي شود، 
مي افزايد: در ش��رايط فعلي كه ام��كان انتقال 
ارز براي واردات نهاده هاي اصلي خوراك مرغ 
وجود ندارد، حال جاي اين سؤال مطرح است 
كه در ص��ورت كمبود توليد م��رغ و تخم مرغ 
چطور مي توان اقدام به واردات براي تأمين نياز 
كشور كرد؟ با وجود آنكه ۸۰ درصد قيمت تمام 
شده توليد مربوط به خوراك دام است، از اين رو 
با نوسان نرخ نهاده هاي دامي، نمي توان قيمت 

تمام شده  توليد تخم مرغ را اعام كرد. 
وي درب��اره اينك��ه مرغ��داران از افزايش ۲۵ 
تا ۳۰ درص��دي نهاده ه��اي دامي نس��بت به 
هفته ه��اي قب��ل انتقاداتي دارن��د، مي گويد: 
با توج��ه ب��ه اختص��اص ارز ۴۲۰۰ توماني به 
واردات نهاده ه��اي دام��ي، در كان، قيم��ت 
نهاده ها نبايد تغييري داشته باشد، اما به سبب 
ترخيص نشدن بار از كشتي و پرداخت تأخير 
خس��ارت، طبعاً قيم��ت نهاده ها با نوس��اناتي 

روبه رو مي شود. 
  دولت موجودي اش را توزيع نكرد

رئيس هيئ��ت مديره اتحاديه م��رغ تخم گذار 
استان تهران نيز با تأييد سخنان دامداران مبني 
بر توزيع نش��دن نهاده هاي دولت��ي مي گويد: 
دولت هنوز موجودي انبارهايش را توزيع نكرده 
اس��ت، ش��ايد هم در انتظار توزيع نهاده هاي 

وارداتي است. 
ناصر نبي پور مي افزايد: در پي اختاات ايجاد 
شده قيمت هر كيلوگرم سويا از حدود ۲۲۰۰ 
تا ۲۳۰۰ تومان به حدود ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان 
رس��يده بود. همچنين قيم��ت ذرت حداكثر 
۱۲۰۰ تومان بود كه اين رقم ديروز در بندر به 

۱۳۸۰ تومان رسيد. 
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه بسياري 
از مرغداران سويا پيدا نمي كنند كه به مرغ هاي 
خود بدهن��د، مي گويد: قيمت ه��ر كيلوگرم 
تخم م��رغ نيز در روزه��اي اخير ح��دود هزار 
تومان گ��ران ش��ده و ميانگي��ن هركيلوگرم 
آن در مرغداري بي��ن ۷۵۰۰ تومان تا ۷۶۰۰ 
تومان اس��ت. وي مي افزاي��د: در صورت ادامه 
اين روند بايد منتظر افت شديد توليد باشيم؛ 
چراكه گله هايي كه دچار افت مي شوند حدود 
دو هفته طول مي كش��د ت��ا به ش��رايط اوليه 
برگردند. نبي پور درباره اينكه مسئوان وزارت 
جهادكش��اورزي اعام كرده اند مشكلي از نظر 
تأمين نهاده ه��ا نداريم، مي گوي��د: انبارهاي 
دولت پر اس��ت، در جلس��ه اي كه با مسئوان 
مربوطه داشتيم قرار شد هر چه سريع تر نهاده  
را بين توليدكنندگان توزيع كنند، اما تاكنون 
اين اتفاق رخ نداده اس��ت. به اس��تان ها اعام 
شده بروند و با شركت پشتيباني امور دام براي 
تحويل نهاده هاي دامي ق��رارداد ببندند، اما با 
توجه به تعطيلی پايان هفت��ه، اين موضوع به 

شنبه موكول خواهد شد. 
نبي پور تأكيد مي كند: در صورتي كه مشكات 
تخيل��ه محموله ه��ا در بندر حل ش��ده و اين 
محموله ها وارد بازار شود، مشكل بازار نهاده ها 

حل و اختاات برطرف مي شود.

 بانک جهانی: ميانگين قيمت نفت
 تا دو سال آينده 67 دار است

در حالي ك�ه بان�ك جهان�ي متوس�ط قيمت نف�ت براي دو س�ال 
آينده را در م�اه دس�امبر 71 دار در هر بش�كه پيش بيني كرده 
بود در آخرين گ�زارش خود  اين رق�م را ب�ه 67 دار كاهش داد. 
به گزارش اس��پوتنيك، در ماه دس��امبر بانك جهاني متوسط قيمت 
نفت را براي س��ال هاي ۲۰۱9 تا ۲۰۲۱ معادل ۷۱ دار در هر بش��كه 

پيش بيني كرده بود. 
اين بانك در گزارش ماه ژوئن خود قيمت نفت را در اين دوره ۶9 دار 
ارزيابي كرده بود.  در آخرين گزارش اين بانك اما نسبت به گزارش ماه 
دسامبر پيش بيني قيمت نفت براي سال ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ از ۷۱ دار به 

۶۷ دار در هر بشكه كاهش يافته است. 
در گزارش بانك جهاني آمده اس��ت: انتظار داريم متوسط قيمت نفت 
در سال ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ با دو دار كاهش نسبت به پيش بيني ماه ژوئن 
به ۶۷ دار در هر بشكه برسد كه البته ميزان اين پيش بيني تحت تأثير 
ابهامات زيادي اس��ت.  اين بانك همچنين پيش بيني خود را نس��بت 
به رش��د اقتصاد جهاني با ۰/۱درصد كاهش به ۲/9درصد كاهش داد 
كه دليل آن نيز كاهش توليد و تجارت و همچنين روند كنوني جنگ 
تجاري در جهان اعام شده است.  اين گزارش مي گويد: انتظار مي رود 
رشد اقتصاد جهاني از پيش بيني ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۲/9 درصد 

در سال ۲۰۱9 كاهش يابد. 
رش��د توليد ناخالص داخلي جهان نيز توس��ط اين بانك نس��بت به 
پيش بيني قبلي ۰/۱درصد كاه��ش يافته و ۲/۸ درصد براي س��ال 
۲۰۱9 اعام شده است.  بانك جهاني در گزارش خود پيش بيني رشد 
اقتصادي كشورهاي توس��عه يافته و امريكا را بدون تغيير به ترتيب 
۲ و ۲/۵ درصد اعام كرده اس��ت، اما پيش بيني خود نسبت به حوزه 
يورو را ۰/۱ درصد كاهش داد و ۱/۶ درصد اع��ام كرد.  اين گزارش 
همچنين پيش بيني قبلي رشد اقتصادي امريكا را در سال ۲۰۲۰ كنار 
گذاشته و رش��د اقتصادي اين كشور را در س��ال ۲۰۲۰ ، ۱/۷ درصد 

اعام كرده است. 
در گزارش بانك جهاني همچنين رشد اقتصادي چين براي سال ۲۰۱9 

و ۲۰۲۰ معادل ۶/۲ درصد در سال اعام شده است. 

9 بانک ايراني بدهي هاي نفتي هند را دريافت 
مي كنند

ي�ك مق�ام بانك�ي هن�د گف�ت: پرداخ�ت پ�ول نف�ت اي�ران 
به روپي�ه به 9 بان�ك ايراني ص�ورت مي گي�رد ك�ه در دور قبلي 
تحريم ه�ا 15 بان�ك اي�ن مبال�غ را درياف�ت مي كردن�د. 
به گزارش بيزينس استاندارد، چاران سينگ، مدير اجرايي بانك دولتي 
UCO گفت: پاايش��گاه هاي هن��دي قبًا پرداخت ه��اي خود را به 

۱۵بانك ايراني انجام مي دادند كه اكنون به 9 بانك كاهش يافته است، 
زيرا يكي از اين بانك ها بسته ش��ده و پنج بانك ديگر نيز تحت تحريم 
امريكا قرار گرفته اند.  اين 9 بانك، بانك هاي سامان، پاسارگاد، اقتصاد 
نوين، كارآفرين، سرمايه، خاورميانه، شهر، حكمت ايرانيان و گردشگري 
هستند.  در دور قبلي تحريم ها ۴۵درصد پرداخت ها به روپيه و باقي به 
يورو انجام مي شد، اما اين بار تمامي پرداخت ها به روپيه انجام خواهد 
شد.  واردات هند از ايران در بازه زماني آوريل تا نوامبر حدود ۱۱ ميليارد 
دار است و واردات نفتي حدود 9۰ درصد اين رقم را تشكيل مي دهد. 
اين مقام ارشد بانكي هند روز گذشته از آغاز پرداخت پول نفت ايران به 
روپيه خبر داده بود.  دهلي نو اخيراً شركت هاي هندي را كه براي واردات 
نفت خام به شركت ملي نفت ايران پرداختي دارند از ماليات معاف كرده 
و همين موضوع پاايشگاه ها را قادر ساخته تا حدود ۱/۵ ميليارد دار از 
بدهي خود را پرداخت كنند.  به گفته يك منبع آگاه، پاايشگاه ايندين 
اويل و پاايشگاه مانگالور كه پاايشگاه هاي اصلي هند به شمار مي آيند 

بدهي خود را بابت واردات نفت از ايران پرداخت كرده اند. 

 ادامه افزايش قيمت نفت
 با اميد به مصالحه واشنگتن و چين

قيمت نفت در بازاره��اي جهاني به عل��ت اميدواري ب��راي مصالحه 
واشنگتن و چين در ادامه افزايش هاي ديروز همچنان باا مي رود. 

به گزارش رويت��رز، از آنجايي كه احتمال م��ي رود اختافات امريكا و 
چين به زودي حل ش��ود، قيمت نفت افزايش يافت و بر افزايش هاي 
روز گذشته خود افزود.  هر بشكه نفت برنت درياي شمال با ۶۸ سنت 
افزايش ۵9/۴۰ دار فروخته شد و هر بشكه نفت خام امريكا با ۶۴ سنت 
افزايش ۵۰/۴۲ دار معامله شد.  نفت امريكا براي نخستين بار در سال 
جديد ميادي به ۵۰ دار در هر بشكه رسيد.  هر دو شاخص نفتي در 

روز گذشته بيش از ۲ درصد افزايش ارزش را ثبت كرده بودند. 
اس��تفان اينس، تحليلگر بازار در س��نگاپور گفت: »ب��ه محض اينكه 
گزارش ها نش��ان داد كه خوش بيني در مورد موفقيت مذاكرات ميان 

امريكا و چين قوت گرفته است، قيمت نفت افزايش بيشتري يافت. «
قيمت نفت هم راستا با بازارهاي بورس آسيا كه امروز به بااترين رقم در 

سه هفته و نيم گذشته رسيده است، افزايش مي يابد. 
مذاكرات تجاري ميان دو اقتصاد بزرگ جهان ديروز وارد سومين روز 
شد و نشانه هايي از پيشرفت از خود نش��ان داده كه از جمله آن خريد 
كااهاي كشاورزي و انرژي امريكا و افزايش دسترسي امريكا به بازارهاي 

چين است.

| روزنامه جوان |  شماره  5563 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

پنج   ش��نبه 20 دي 1397 | 3 جمادي ااول 1440 |

مسئوان: نهاده های دامی را توزيع كرده ايم
توليدكنندگان: اسامی گيرندگان را اعام كنيد!

در ش�رايط فعلي كه امكان 
انتق�ال ارز ب�راي واردات 
نهاده ه�اي اصل�ي خوراك 
مرغ وجود ندارد، حال جاي 
اين سؤال مطرح است كه در 
صورت كمب�ود توليد مرغ 
و تخم مرغ چط�ور مي توان 
اقدام به واردات براي تأمين 
نياز كش�ور كرد؟ ب�ا وجود 
آنك�ه ۸۰ درص�د قيم�ت 
تمام ش�ده توليد مربوط به 
خوراك دام است، از اين رو با 
نوسان نرخ نهاده هاي دامي، 
نمي توان قيمت تمام ش�ده  
توليد تخم مرغ را اعام كرد

زهرا محمدی
  گزارش  یک

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386اميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

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

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافواد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

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

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوات پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوادخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

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

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

  بانک

رضايي كوچ�ي با اع�ام اينكه پ�روژه آزادراه 
ته�ران- ش�مال ت�ا س�ال 1۴۰۰ ب�ه پاي�ان 
نمي رس�د، گف�ت: بعي�د مي دانم ك�ه فازهاي 
دو و س�ه اين پروژه به زودي به پايان برس�د. 
محمدرضا رضايي كوچي، رئيس كميس��يون 
عمران مجلس در گفت وگو با خبرگزاري خانه 
ملت، در واكنش به موضوعات مطرح شده درباره 
كاهش ۷۵درصدي اعتب��ارات مرتبط با پروژه 
آزادراه تهران- شمال در بودجه سال 9۸ نسبت 
به بودجه سال جاري گفت: به نظر من با توجه به 
روند كنوني تخصيص اعتبارات در سال جاري و 
با وجود اعتبارات در نظر گرفته ش��ده در سال 
9۸، در نيمه اول سال آينده )خردادماه(، قطعه 
اول آزادراه تهران- شمال به بهره برداري خواهد 

رسيد. 
نماينده مردم جهرم در مجلس ش��وراي اسامي 
ادامه داد: قطع��ه اول آزادراه تهران- ش��مال در 
شرايط كنوني بيش از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي 
داش��ته و تكميل آن در مراحل پايان��ي قرار دارد.  
وي گفت: بر اس��اس گزارش ها، حدود ۵۰ درصد 
از هزينه هاي مرتبط با اجراي قطع��ه اول آزادراه 

تهران- شمال توسط پيمانكاران بنياد مستضعفان 
پرداخت شده و اين روند ادامه دارد.  رضايي كوچي 
تصريح كرد: من به تعيين تكليف پ��روژه آزادراه 
تهران- ش��مال خوش بين هس��تم و روند كنوني 
بس��يار مطلوب و رو به رشد اس��ت، البته يكي از 
قطعات اصل��ي اين پروژه همان قطع��ه يك بود و 
با بهره برداري از اين قطعه ح��دود ۱۰۰ كيلومتر 
مسير كوتاه تر مي شود.  رئيس كميسيون عمران 
مجلس با اعام اينكه پروژه آزادراه تهران- شمال 
تا سال ۱۴۰۰ به پايان نمي رسد، گفت: در ايحه 
بودجه سال 9۸، زمان پايان پروژه سال ۱۴۰۰ ذكر 
شده، اما اين مس��ئله مقداري خوش بينانه است، 
زيرا بعيد مي دانم كه فازهاي دو و سه اين پروژه به 

زودي به پايان برسد. 

آزادراه تهران- شمال  به اين زودی ها افتتاح نمی شود
ش�وراي پول و اعتب�ار در جلس�ه عصر روز 
سه شنبه 1۸ دي ماه »مقررات مربوط به بازار 
متشكل معامات ارزي « را به تصويب رساند. 
به گزارش »ج��وان«، در يكهزار و دويس��ت و 
شصت و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار 
كه در محل ساختمان بانك مركزي برگزار شد، 
موضوع » بازار متشكل معامات ارزي«، مطرح و 

مورد تصويب قرار گرفت. 
بر اس��اس اين مصوبه ب��ه منظور س��اماندهي 
و توس��عه بازار ش��فاف، منصفانه و كارا، »بازار 
متش��كل معامات ارزي« تش��كيل مي شود تا 
ارزها در آن به صورت نق��د مطابق مقررات اين 
مصوبه و س��اير مقررات مرتبط با آن در بس��تر 

الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند. 
همچني��ن ش��وراي پ��ول و اعتبار در جلس��ه 
چهارم دي ماه سال  جاري دستورالعمل سپرده 
ريالي مبتني ب��ر ارز را در ۱۴ م��اده و ۳ تبصره 

مورد تصويب قرار داد. 
طب��ق اي��ن دس��تورالعمل حس��اب س��پرده 
س��رمايه گذاري ريال��ي مبتني ب��ر ارز، نوعي 
حساب سپرده سرمايه گذاري  مدت دار خاص 

ريالي است كه به درخواست متقاضي به صورت 
انفرادي يا مش��ترك افتتاح مي ش��ود. در اين 
نوع سپرده، بانك به عنوان وكيل سپرده گذار، 
سپرده توديع شده را براي سرمايه گذاري ارزي 

به كار مي گيرد. 
در سپرده عنوان شده، دريافت و پرداخت وجه 
صرفاً به ريال است و با استفاده از ميانگين موزون 
نرخ اعامي فروش نقدي ارز مندرج در سامانه 
نظارت ارز بانك مركزي )س��نا( در روز قبل از 
افتتاح حس��اب با ميانگين موزون نرخ اعامي 
خري��د نقدي ارز در س��امانه نظ��ارت ارز بانك 
مركزي )س��نا( در روز قبل از بستن يا برداشت 
حسب مورد، مقدار ارز مبنا براي درج در حساب 

مزبور تعيين مي شود. 

تصويب مقررات بازار متشكل معامات ارزي 
  راه



 بازي ه�اي دوم 
فريدون حسن

  جام ملت های آسیا
مرحل�ه گروهي 
رقابت ه�اي جام 
ملت هاي آسيا عصر امروز در حالي آغاز مي شود 
كه نتايج ديدارهاي دور اول نشان مي دهد كه 
هيچ تيمي را نمي توان دست كم گرفت. نتايج 
بازي هاي اول تقريباً همه را شگفت زده كرده، به 
خصوص مدعياني كه انتظ�ار بازي هاي بهتر و 

نمايش هاي دلپذيرتري از آنها مي رفت.
دور اول رقابت ها در حالي عص��ر ديروز به پايان 
رس��يد كه ايران و عربس��تان همانطور كه بايد 
نتيجه گرفتند و با پيروزي هاي پرگل برابر يمن 
و كره شمالي نشان دادند كه مثل هميشه آماده 
هستند،  اما مدعياني چون استراليا، كره جنوبي، 
چين و ژاپن با كسب نتايج دور از انتظار و ضعيف 
حاا در دور دوم بايد شايس��تگي هاي خود را به 
عنوان مدعي قهرماني ثاب��ت كنند، به خصوص 
اينكه ب��ا توجه ب��ه نتاي��ج دور اول ح��اا ديگر 
هيچ كدام از مدعيان قهرماني در حاشيه امنيت 

نيستند و بايد با ترس به مصاف رقبا بروند.
   سامورايی ها  از باخت تا برد 

عصر ديروز وقتي عليرضا فغاني سوت شروع بازي 
تيم هاي ژاپن و تركمنس��تان را به صدا درآورد، 
كمتر كسي مي توانست باور كند كه سبزپوشان 
تركمنستاني ژاپن را تحت فشار بگذارند، فشاري 

كه باعث شد 45 دقيقه اول بازي با پيروزي يك 
بر صفر تركمنستان همراه شود.

ژاپني ها كه دست به جوانگرايي زده اند، در نيمه 
اول بس��يار س��ردرگم و تقريباً بي برنامه بودند 
و همين باعث ش��د در برابر دوندگ��ي و قدرت 
بدني تركمن ها ك��م بياورند. ش��وت دقيقه 27 
ارس��ان مراد آمانف كافي بود تا آب س��ردي بر 
پيكر ژاپني ها ريخته شود و نيمه اول با شگفتي 
به پايان برسد. تركمنستان اما نتوانست شگفتي 
خود را تكميل كند. آنها با اينكه در ابتداي نيمه 
دوم هم تيم برتر بودند و مي توانستند اختاف را 
بيشتر كنند، اما آرام آرام ميدان را به حرفه اي گري 

ژاپني ها واگذار كردند.
سلسله اشتباهات مبتديانه بازيكنان اين تيم،  به 
خصوص در خط دفاع باعث ش��د ژاپن از دقيقه 
56 تا 71، سه بار به گل برس��د و بازي باخته را 
به س��ود خود برگرداند. ژاپني ه��ا در اين دقايق 
اوج حرفه اي ب��ودن خود را ثاب��ت كردند. با اين 
حال تركمنستان به رغم اينكه عقب كشيده بود 
در ضدحمات خطرناك نش��ان  داد و اوج آن در 
دقيقه 79 بود، جايي كه دروازه بان ژاپن را مجبور 
به خطاي پنالتي كرد. عطايف اين پنالتي را گل 

كرد تا اختاف به حداقل ممكن برسد.
به اين ترتيب با وجود اينكه تركمنستان شكست 
خورد و شگفتي ساز نشد، اما ژاپن يكي از مدعيان 

قهرماني را حسابي به دردسر انداخت، اينقدر كه 
چشم بادامي ها حتي طعم تلخ شكست برابر اين 
حريف گمنام را هم تجربه كردند. در ديگر بازی 

اين گروه ازبكستان 2 بر يك عمان را برد.
   ميزبان به دنبال جبران

عصر امروز از س��اعت 14:30 بحرين و تايلند در 
ش��رايطي كامًا متفاوت در گ��روه A به مصاف 
هم مي روند. تايلند در بازي اول ناباورانه از هند 
شكست خورد و سرمربي خود را اخراج كرد تا در 
شرايطي كامًا بحراني به مصاف تيمي برود كه 
در ديدار افتتاحيه ميزبان پرمدعاي مس��ابقات 
يعني امارات را به زحمت انداخ��ت و با ناداوري 
تن به تس��اوي داد. بحرين به طور حتم حريفي  
سرسخت تر از هند براي تايلندي هاست و هيچ 
بعيد نيس��ت بعد از اين 90 دقيقه تايلند اولين 

حذف شده جام لقب گيرد.
هند و امارات هم از س��اعت 19:30 امشب برابر 
هم قرار مي گيرند. هندي ها سرمست از پيروزي 
و اماراتي ه��ا در انديش��ه جبران. البت��ه در اين 
ميان هندي ها يك رقيب وحش��تناك ديگر هم 
دارند و آن كس��ي نيس��ت جز داور مسابقه كه 
بدون ترديد تفاوتي نمي كند، نامش چه باش��د. 
امارات در بازي اول با پنالتي مشكوك از شكست 
گريخت و امشب هم به هيچ عنوان نمي خواهد 

بازنده باشد.

   استراليا و كره در بيم و اميد
عصر فردا از ساعت 14:30 استراليا و فلسطين بازي 
دوم خود در گروه B را انجام مي دهند. فلس��طين 
چيزي براي از دست دادن ندارد. آنها بازي اول خود 
را با سوريه مساوي كردند و امروز هم انتحاري بازي 
خواهند كرد، اما تيمي كه بايد بترسد، استرالياست 
كه در بازي اول باخت، بد هم باخت تا در بحران قرار 
گيرد. اس��تراليا در اين بازي چاره اي جز برد ندارد. 
مدافع عنوان قهرماني اگر از پس فلسطين برنيايد، 
آن وقت ش��ايد مجبور به خداحافظي زودهنگام با 
جام ش��ود. بنابراين به آب و آتش مي زند تا بتواند 
سه امتياز حساس اين بازي را كسب كند. فيليپين 
و چين بازي دوم عصر جمع��ه را برگزار مي كنند. 
فيليپين در بازي اول گ��روه C، كره جنوبي مدعي 
را به زحم��ت انداخ��ت و چين به س��ختي از پس 
قرقيزستان برآمد. عصر جمعه جداي از جدال هاي 
بازيكنان در زمين، جدال تفكر مارچلو ليپي روي 
نيمكت چين و اسون گوران اريكسون روي نيمكت 
فيليپين حتماً ديدني خواهد بود. ديگر بازي گروه 
C را هم قرقيزستان و كره جنوبي انجام مي دهند. 
كره اي ها بي شك حاا با ترس بيشتري مقابل تيم 
گمنام آسيايي قرار مي گيرند. آنها برابر فيليپين به 
مش��كل خوردند و مي دانند كه قرقيزستان، چين 
را خيلي اذيت كرد. بنابراين اين سه امتياز چيزي 

نيست كه به راحتي نصيب كره جنوبي شود.

از حرف تا عمل
مي توان همپا  و همدرد مردم بود، مي توان در اين اوضاع نامناسب اقتصادي 
كه افشار ضعيف و كم درآمد جامعه را به ش��دت تحت فشار قرار داده، در 

كنار مردم بود. 
قرار نيست براي برداشتن باري از دوش مردم هميشه مدير يا مسئول بود. 
مي توان سرمربي يك تيم بود، اما با تصميمي نه چندان ساده، اين در كنار 
مردم بودن را نشان داد. درست مثل سرمربي تيمي كه وقتي با جمعي كارگر 
هم صحبت مي شود، تصميم مي گيرد با لغو اردوي خارجي تيمش نشان 
دهد كه قدر زحمات و سختي هاي آنها را مي داند و مي خواهد در كنار آنها 
باشد، حتي اگر لغو اين اردو به دليل عدم وجود زمين تمرين مناسب كار را 
براي او و شاگردانش سخت كند. شنيدن چنين خبرهايي در اين وانفساي 
اقتصادي خوش��حال كننده است. در ماه هاي پاياني س��ال كه به فرموده 
رهبري قرار بود متكي به خودمان باشيم، خيلي از مديران از جمله مديران 
ورزشي فقط حرفش را زدند تا به تك چهره ها و كارهاي انگشت شمارشان 

دل خوش كنيم. 
ديدن چنين رفتاري از يك تيم ورزشي در اين روزها كه اوضاع اقتصادي 
كشور   فشار زيادي بر اقشار مختلف جامعه وارد كرده، نه تنها خوشحال كننده 
اس��ت كه يك درس بس��يار مهم هم دارد. درس��ي مهم براي آنهايي كه 
حرف هاي زيبا مي زنند، اما فقط ح��رف مي زنند و وقت عمل، به گونه اي 
متفاوت رفتار مي كنند. آنها كه مدام از مسائل مالي مي نالند و از بي پولي 
گله مي كنند، اما از برپايي اردوهاي خارجي پرهزينه ابايي ندارند، بي آنكه 
توجهي داشته باشند كه هزينه اين اردوها از جيب مردمي مي رود كه در 

بدترين شرايط مالي بسر مي برند. 
البته اين بي مبااتي هاي مالي، تنها به برگزاري اردوهاي پرخرج خارجي 
برنمي گردد و سفرهاي غيرضروري رؤساي برخي فدراسيون هاي ورزشي 
را نيز شامل مي شود، آن هم در حالي كه به دليل اوضاع نامناسب اقتصادي 
مدت هاست كه گفته مي شود بايد از هزينه هاي غيرضروري چشم پوشي 
كرد و با اين بهانه، اردوهاي بسياري از تيم هاي ملي در رشته هاي مختلف 
لغو و از بسياري از اعزام ها صرف نظر مي شود، به طوري كه گاه شاهد آن 
هستيم كه ورزشكاران براي عقب نماندن از رقباي خود دست به جيب شده 
و با هزينه هاي شخصي راهي مسابقات بين المللي مي شوند، اما در چنين 
شرايطي، برخي رؤساي فدراسيون ها به بهانه هاي واهي راهي سفرهاي 
خارجي و مسابقاتي مي شوند كه كمترين ربطي به ايران ندارد، آن هم در 
حالي كه ورزشكاران همان رشته براي برپايي اردوها و داشتن مربي بايد 

مدام پشت در اتاق اين مدير و آن مدير باشند!
حرف زدن كار سختي نيست، درست مثل گرفتن ژست هاي آنچنانی بابت   
نابساماني هاي اقتصادي و فشاري كه اين روزها روي اقشار مختلف جامعه 
است. كار زماني سخت مي ش��ود كه پاي عمل به ميان مي آيد، زماني كه 
آقايان بايد نشان دهند تا چه اندازه به حرف هاي خوش آب و رنگي كه زده 
بودند، پايبند هستند. آن وقت است كه كار سخت مي شود و واقعيت عيان 
كه چه كسي مرد عمل است و چه كسي مي تواند سختي ها را براي بودن 
در كنار مردم به جان بخرد و چه كسي بي تفاوت به حرف هايي كه زده و 

نگراني هايي كه دم از آن مي زده، به راهي كاماً متفاوت مي رود.
فاصله از حرف تا عمل زياد نيست. البته به شرط آنكه حرف هايي كه به زبان 
مي آوريم از دل باشد و نه تنها متن هاي زيبايي براي تحت تأثير قرار دادن 
ديگران كه بدون شك كمترين ارزشي ندارد، وقتي قرار نيست هرگز به 

مرحله اجرا درآيد!

دنیا حیدری

 هراس مدعيان در آغاز دور دوم
تركمنستان شگفتي ساز نشد، ژاپن به زحمت برد

اعتصاب استقال شکسته شد 
تمرين به خاطر هواداران!

تمرينات آبي پوشان پس از چهار روز اعتصاب پشت درهاي بسته برگزار شد. 
تيم استقال كه اين روزها از بي پولي شديد رنج مي برد، سرانجام با تأخير 
فراوان تمرينات خود را آغاز كرد. اضافه ش��دن فرهاد مجيدي به اردوگاه 
استقال روحيه بازيكنان را باا برد. ضمن اينكه سرپرست باشگاه نيز قول 

داده هرچه زودتر حواله هاي پرداخت شده، نقد شود. 
    پست هماهنگ

همه مدعيان ليگ برتر تمريناتش��ان در تعطيات نيم فصل را از يك 
هفته پيش آغاز كرده اند. در اين بين فقط اس��تقال بود كه نه تمرين 
كرد و نه به اردوي خارج از كش��ور رفت . مشكات اقتصادي براي اين 
تيم آنقدر شدت پيدا كرد كه در نهايت كاسه صبر هواداران نيز لبريز 
شد و چاره اي جز اعتصاب باقي نماند. بازيكنان استقال با گذشت يك 
نيم فصل از ليگ امسال فعًا فقط 25 درصد از قراردادشان را دريافت 
كرده اند. همين مسئله موجب ش��د تمرينات آبي ها با تأخير استارت 
بخورد. تا پيش از اين، شاگردان شفر حاضر به برگزاري تمرين نبودند تا 
اينكه بازيكنان تيم با انتشار پستي هماهنگ از پايان اعتصاب به خاطر 
هواداران خبر دادند: »حتماً ش��ما هواداران بهتر از ما وضعيت تيم را 
مي دانيد و باخبر هستيد كه تمرينات تيم چند روزي به تأخير افتاده، 
اما با توجه به اينكه ما مي دانيم در اين بين فقط استقال ضرر مي كند، 
تصميم گرفتيم با آمادگي كامل در تمرينات شركت كنيم. البته اين 
انتظار را داريم كه مسئوان باشگاه هم مشكات بازيكنان را حل كنند. 

به اميد موفقيت استقال.«
   بازگشت مجيدي

بازيكن محبوب اس��تقال بااخره به تيم س��ابقش بازگشت. فرهاد 
مجيدي كه تا پي��ش از اين بارها خبر حض��ورش روي نيمكت آبي ها 
منتشر شده بود، روز گذشته رسماً به عنوان دستيار شفر در تمرينات 
حاضر شد. اگرچه هنوز شايعه جانش��يني شفر كامًا از بين نرفته، اما 
مجيدي حاا بيش از هر زمان ديگري به موفقيت استقال و درخشش 

در كنار سرمربي آلماني مي انديشد. 
   پول، حال مشکات

در روزهايي كه تيم هاي ليگ برتري براي گرفتن بازيكن جديد تاش 
مي كنند، استقال هنوز نتوانسته هيچ بازيكن تازه اي به ليست خود 
اضافه كند. آبي ها با بحران مالي مواجهند و اين بحران كل باش��گاه را 
تحت تأثير قرار داده است. از يك سو پرداخت نشدن مطالبات بازيكنان 
كار را به اعتصاب كشاند و از سوي ديگر هم كادر فني تيم از عملكرد 
منفعانه در بازار نقل و انتقاات زمستاني گايه دارد. اوضاع به حدي 
بحراني است كه   تكليف جذب س��رور جباروف نيز در هاله اي از ابهام 

قرار دارد. 
   قول فتحي

سرپرست باشگاه استقال در تمرين ديروز هر كاري كرد تا بازيكنان 
دوباره خيال اعتصاب به سرش��ان نزند. اميرحسين فتحي با اشاره به 
تاش هايش براي رفع مشكات مالي گفت: »مشكات شما را مي دانم 
و درك مي كنم. از ش��نبه و بعد از بازي با پديده دنبال رفع مشكات 
بوديم و بحث مالي ما حل ش��د. حواله ها صادر مي شود و ما همچنان 
پيگير كارها هستيم تا ش��ما تنها به تمرين فكر كنيد و روحيه باايي 
داشته باشيد. به همه خسته نباشيد مي گويم و از صبوري شما تشكر 
مي كنم. از رحمتي كه در اين مدت كنار من بود، تش��كر مي كنم كه 
تاش كرد تا مشكات حل شود.« البته هنوز تكليف اظهارنظر عجيب 
علي كريمي، هافبك اس��تقال در مورد دستور باش��گاه به اعتصاب 

مشخص نشده است!
   سفر به قطر

طبق برنامه استقال بايد يك شنبه به قطر سفر و اردوي تمريني خود 
را در كمپ السد برپا مي كرد، اما ناراحتي بازيكنان از نرسيدن پول مانع 
از انجام اين سفر شد. عاوه بر اين، تس��ت هاي پزشكي تيم هم انجام 
نشده، ولي سرپرست باش��گاه همچنان بر انجام اردوي دوحه تأكيد 
دارد، تا جايي كه فتحي در جمع بازيكنان عنوان مي كند كه تيم فردا يا 
نهايتاً پس فردا به قطر مي رود. گفته مي شود اردوي استقال 10 روزه 

است و انجام چند بازي تداركاتي نيز در دستور كار قرار دارد. 

شیوا نوروزی 

 سواري مي تواند رئال را برگرداند؟
 آخرين باري كه رئال مادري��د در خانه به 
رئال سوس��يداد باخت، هفته آخر فصل 
2003 بود كه فلورنتينو پرس در ورزشگاه 
حضور داشت. اين بازی در دوره اول حضور 
او به عنوان رئيس باشگاه برگزار می شد و 
چرخ هاي رئال داش��تند از ماشينش جدا 
مي شدند. سانتياگو سواري هم بود، البته 
داخل زمين. آن بازي پنجمين شكس��ت 
پياپي رئال بود و آنه��ا در آن فصل چهارم 
شدند. اوضاع فعلي رئال بيش از اينها شبيه 
به آن روزهاست. در ابتداي آن فصل، فلورنتينو بر اين باور بود كه سياست 
»زيدان ها و پاوون ها« باعث مي شود تيم نتايج درخشاني بگيرد. به همين 
دليل او بازيكني نخريد. در واقع او در سه سال گذشته، تنها يك كهكشاني 
خريده؛ رونالدو كه در تابستان 2003 به تيم آمد. حاا هم رئال ستارگان 
زيادي نخريده است. كهكشاني ترين خريد آنها تيبو كورتوا بوده است. آنها 
تاش كرده اند بازيكنان جواني مانند لوكاس واسكس، تئو هرناندس، دني 
سبايوس و خسوس وايخو را پرورش دهند. نتيجه چه شد؟ باشگاه مانند 
آن زمان تاش كرد با فروش ستارگانش تا جايي كه مي شود پول به دست 
بياورد تا بتواند بازيكنان جوان را بخرد و از آنها نسل بعدي فوق ستاره ها 
را بسازد. اين كار از نظر مالي معقول به نظر مي رسد و آنها سه سالي است 
كه فاتح ليگ قهرمانان مي ش��وند. اوضاع كمي شبيه به دوران پيش از 
سال 2004 است، زماني كه رئال در سه س��ال، دو بار ليگ را فتح كرد 
و يك بار ليگ قهرمانان را. مش��كل اين روش اين است كه بايد توازن به  
خوبي برقرار شود. اگر بازيكنان جوان تبديل به بازيكنان بزرگ شوند، 
اما كهكشاني نشوند - اتفاقي كه براي ماركو آسنسيو و ايسكو روي داده 
است- در نهايت اتكاي تيم به بازيكنان كهنه كار بيشتر مي شود. اگر مربي 
شما پس از فتح ليگ قهرمانان از تيم برود و جانشين او هم اخراج شود 
و مربي بعدي هم مرتباً در مبارزه با آتش باشد، اوضاع به همين جا ختم 
مي شود. شرايط زماني بدتر مي شود كه بهترين گلزن تاريخ باشگاه هم 
از تيم رفته باشد. سواري پس از شكست يك شنبه توجه ها را به داوري 
و  VAR معطوف كرد. با اين حال، اين حرف ها هم نمي تواند عملكرد 
پرآشوب و متزلزل رئال مادريد را توجيه كند. سواري بايد حمايت ازم 

را داشته باشد تا بتواند با تاش اوضاع را درست كند. 

 هنوز با سنگين وزن هاي جودو کار دارم
شنيده مي ش��د جواد محجوب به دليل مصدوميت از دنياي قهرماني 
خداحافظي خواهد كرد، اما قهرمان ج��ودوي ايران تأكيد مي كند كه 
قصدي براي اي��ن كار نداد: »هنوز با س��نگين وزن هاي دنيا كار دارم و 
بايد از آنها انتقام بگيرم و قصد خداحافظي ندارم.« قهرمان سنگين وزن 
جودوي ايران كه هنوز چشمش به دنبال مدال هاي بين المللي است، 
امروز س��ه مدال خود را به امام رضا)ع ( تقدي��م مي كند. محجوب كه 
هشت ماه قبل درخواست اهداي مدال هايش به موزه امام هشتم را داده 
بود، امروز طاي مسابقات قهرماني آسيا، طاي كاپ آزاد اروپا و نقره 
گرندپري تركيه را به موزه حرم مطهر امام رضا)ع( تقديم خواهد كرد. 

عدم حضور در جام جهاني روسيه 
قطعي نيست

فدراسيون كشتي تصميم گيري براي حضور در جام جهاني روسيه را 
به عهده كادر فني كشتي آزاد گذاشته بود كه غام محمدي هم گفت 
بعد از بررسي هاي همه جانبه به اين نتيجه رسيدند كه تيم ملي در اين 
مسابقات ش��ركت نكند. با وجود اين، بني تميم سرپرست فدراسيون 
كشتي مي گويد اين موضوع هنوز به صورت كامل منتفي نشده است: 
»شايد با آينده نگري تيم اميد يا تيم جواني را عازم اين مسابقات كنيم 

كه البته تصميم گيري در اين خصوص نياز به بررسي بيشتر دارد.«

 اميدواري کواکوويچ
 به ادامه همکاري با ايران

كواكوويچ، سرمربي تيم ملي واليبال ايران كه پس از پايان رقابت هاي 
قهرماني واليبال جهان راهي كشورش شده بود، صبح روز گذشته وارد 
تهران شد تا پس از برگزاري جلسات هماهنگي خود با فدراسيون، كار 
خود در كنار تيم ملي واليبال را از سر گيرد. كواكوويچ بعد از ورود به 
ايران گفت: »خوشحالم كه بار ديگر در ايران و سرزمين واليبال هستم. 

اميدوارم بتوانيم دوباره با هم همكاري كنيم.«

 نيم فصل اول ليگ 
برت��ر بس��كتبال 
ام��روز ب��ه پايان 
مي رسد. چهار بازي هفته نهم ليگ برتر در حالي 
برگزار مي شود كه تكليف قهرماني پتروشيمي در 
نيم فصل اول مشخص است و اين تيم نيز امروز 
با قرعه اس��تراحت روبه رو است. در تاار آزادي 
دو بازي انجام مي شود كه طي آن پگاه ميزبان 
ذوب آهن است. پگاه در اين فصل فقط يك برد 
كس��ب كرده و در رده هش��تم قرار دارد. ذوب 
آهن هم با هدايت فرزاد كوهيان هنوز نتوانسته 
نتايج درخشاني كسب كند و فعا در رده پنجم 
ايستاده است. نيروي زمين و رعد پدافند بازي 

دومي است كه در آزادي برگزار مي شود. نيرو هم 
شرايط چندان خوبي ندارد؛ تيمي كه بازيكنان 
سرباز را در اختيار دارد، جايگاهي بهتر از ششم 
كسب نكرده اس��ت. با اين حال مهمان نيروي 

زميني قعر نشين ليگ اس��ت؛ تيم دزفولي هر 
هشت بازي گذش��ته خود را به حريفان واگذار 
كرده و بسيار بعيد است كه در اين بازي هم راه 
به جايي ببرد. آويژه صنعت در مشهد به مصاف 

ش��يميدر مي رود. ش��يميدر يك��ي از مدعيان 
اصلي اين فصل است و با س��رمايه گذاري زياد 
و به خدمت گرفتن بازيكنان ش��ناخته ش��ده 
تاش مي كند تا ج��ام قهرماني را در تهران نگه 
دارد. تيم اسامي با س��ه امتياز كمتر نسبت به 
پتروشيمي در رده دوم ايستاده و بدون شك در 
مقابل ميزبان ام��روزش نيز فقط با هدف برد به 
زمين مي رود. صنعت نفت در آبادان به استقبال 
شهرداري گرگان مي رود. هر دو تيم بازي آخر 
خود را واگذار كرده اند؛ نفتي ها دربي خوزستان 
را باختن��د و گرگاني ها نيز مقاب��ل ذوب راه به 
جايي نبردند. صنعت نفت براي بقا در رده سوم 
جدول به پيروزي در اين بازي نياز دارند در غير 
اين صورت احتمال س��قوط اين تيم در جدول 
وجود دارد. شهرداري گرگان كه اين هفته بايد 
دور از خانه بازي كند در شرايطي كه بتواند دو 
امتياز را از آباداني ها بگيرد، صعودي يك پله اي 

را تجربه مي كند. 

 ليگ بسکتبال 
در ايستگاه نيم فصل اول
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 ديدار دوستانه برانکو با سرمربي بايرن مونيخ
اردوي نيم فصل پرس��پوليس به طور همزمان با تيم هاي بايرن مونيخ و 
منچسترسيتي در كمپ اسپاير قطر برگزار مي شود و همين مسئله باعث 
ديدار برانكو با كواچ شد. بعد از نوبت تمرين صبح روز گذشته بود كه برانكو 
و كواچ، به دليل همسايگي تمرين پرسپوليس و بايرن مونيخ با هم ديدار 
كردند. برانكو ايوانكوويچ، سرمربي پرس��پوليس و نيكو كواچ، سرمربي 
بايرن مونيخ و دستيارانشان در اين ديدار دوستانه گفت وگوي صميمانه اي 
داشتند كه كواچ از شرايط پرسپو ليس پرس و جو كرد و مرد كروات نيمكت 
سرخپوشان نيز توضيحاتي در خصوص تيمش به سرمربي جوان بايرن 
ارائه داد. بعيد نيست اگر طي روزهاي آينده، مربيان بايرن مونيخ يا حتي 
منچستر مهمانان ويژه تمرين پرسپوليس باشند يا برانكو براي نت برداري 

از شيوه كار مربيان اين تيم ها مهمان تمرينات آنها شود. 

گابريله مارکوتي

ESPN

درس از شکست براي موفقيت دوباره
در  شكست 
ت  بقا مس��ا

تكواندوي آزاد كش��وري با ح��ذف فرزان 
عاش��ورزاده از اردوي تيم ملي همراه 
ش��د. س��ونامي تكواندوي اي��ران كه 
پس از ناكامي در المپيك ريو ديگر 
نتوانس��ت درخش��ش گذشته خود 
را تكراركن��د، پس از تغيي��ر وزن در 

اين رقابت ه��ا در دور چهارم به 
حريفي ناش��ناخته باخت 

تا سرمربي تيم ملي روي 
نام او خط قرمز بكشد. 
با اين حال عاشورزاده 
همچنان به پوشيدن 
دوب��اره پيراه��ن 
تيم مل��ي اميدوار 
اس��ت: »قطع��اً از 
عملكرد خ��ود در 
مس��ابقات  اي��ن 
راضي نب��ودم. من 
بايد انگيزه ام را براي 
اين مسابقات حفظ و 

خيلي متفاوت تر عمل 

مي كردم، اما متأسفانه مسابقه خود را واگذار 
كردم. در ح��ال حاضر بايد تاش بيش��تري 
داشته باش��م و خيلي با دقت تر به سمت 
جلو حركت كنم. اميدوارم در مسابقات 
آينده باتجربه بيشتر از همه شكست ها 
درس بگيرم و جبران كنم. در رابطه 
با مس��ابقات آينده هر آنچه صاح 
كادر فني باش��د را انجام خواهم داد. 
اگر صاح باشد در مسابقات جام 
رياس��ت جمهوري حضور 
داشته باشم، اين كار را 
انج��ام خواه��م داد و 
قطعاً براي پوشيدن 
مجدد پيراهن تيم 
ملي تاشم را بيشتر 
مي كنم. اميدوارم 
اين شايس��تگي را 
داش��ته باش��م كه 
دوباره پيراهن تيم 
ملي را ب��ر تن كنم. 
وظيفه م��ن در حال 
حاضر تمركز روي كار 

خودم است.«

مرادي نامزد عنوان بهترين وزنه بردار ۲۰۱۸ 
       بازتاب وزنه بردار ايراني به 
عن��وان يك��ي از 
نامزده��اي دريافت جايزه بهتري��ن وزنه بردار 
جهان انتخاب ش��د. س��هراب م��رادي يكي از 
ورزش��كاراني اس��ت ك��ه فدراس��يون جهاني 
وزنه برداري نامش را در ليست بهترين هاي اين 
رشته قرار داده است. مرادي در يك سال اخير 
درخشش فوق العاده اي داش��ته؛ مدال طاي 
بازي هاي آس��يايي اينچئون، سه مدال طا در 
مس��ابقات جهان��ي تركمنس��تان و همچنين 
ركوردش��كني در وزن 96 كيلوگرم جهان، از 

جمله افتخارات اين قهرمان كش��ورمان است. 
جالب اينكه سال گذش��ته نيز سهراب مرادي 
يكي از نامزدهاي دريافت اين جايزه بود، ولي در 
نهايت در رده س��وم قرار گرفت. در ليست پنج 
نفره اي كه فدراسيون جهاني اعام كرده؛ اشا 
تااخادزه از گرجس��تان، قهرمان دسته 109+ 
كيلوگرم جه��ان اصلي ترين رقي��ب مرادي به 
شمار مي رود. نظرسنجي فدراسيون جهاني تا 
11 بهم��ن( ادام��ه دارد و  31 ژانوي��ه )
ورزش دوستان ايراني مي توانند با شركت در اين 

نظرسنجي از مرادي حمايت كنند. 

اشرف رامین
   خبر 

       بازتاب



خيلي از مجرمان كه پايشان در پرونده هاي قتل باز مي شود 
هيچ گاه فكر نمي كردند مرتكب چنين جرم سنگيني شوند، 
اما آنها فقط با يك تصميم اشتباه كه آنهم ريشه در طمع ورزي 
مال يا شهوت حيواني دارد وارد جرگه قاتان مي شوند مثل 
پرونده پس�رجواني ك�ه پس از آش�نايي در تلگ�رام با زن 
ميانس�الي براي فرار از تهديدهاي او دست به قتل مي زند. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه 21 آذرماه امسال بود كه بازپرس 
ويژه قتل با تم��اس تلفني مأموران پليس از قتل زن ميانس��الي 
در خانه اش ب��ا خبر و هم��راه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم جناي��ي در محل حادثه كه 
آپارتمان مس��كوني حوالي يكي از خيابان ه��اي جنوبي تهران 
بود با جسد زن 50 ساله اي روبه رو ش��دند كه با اصابت گلوله اي 
به پيشاني اش به قتل رس��يده بود. دختر مقتول كه موضوع را به 
مأموران خبر داده بود، گفت: شب قبل جشن تولد يكي از دوستانم 
دعوت بودم و آخر ش��ب به خانه خواهرم كه در آن نزديكي بود، 
رفتم و آنجا خوابيدم. س��اعتي قبل به خانه مان آمدم كه با جسد 
خونين مادرم روبه رو شدم.  در حالي كه بررسي هاي اوليه حكايت 
از اين داش��ت كه عامل يا عامان حادثه پ��س از قتل اموال زن 
ميانس��ال را س��رقت كرده اند. مأموران تحقيقات گسترده اي را 
براي شناسايي قاتل يا قاتان آغاز كردند. مأموران در تحقيقات 
تخصصي به رد پاي پس��ر جواني در اين قتل رسيدند كه نشان 
مي داد پس از قتل به كش��ور تركيه گريخته است. بدين ترتيب 
پسر جوان به عنوان مظنون قتل تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه 
مأموران دريافتند متهم چند روز قبل از كش��ور تركيه به تهران 
بازگشته است. درنهايت مأموران متهم را روز سه شنبه 18 دي ماه 
در مخفيگاهش بازداشت كردند.  متهم پس از دستگيري به قتل 
زن ميانسال اعتراف كرد.   سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، 
معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعام 
اين خبر گفت: متهم جهت انج��ام تحقيقات تكميلي در اختيار 

اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.

   محبوبه قربانی
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به سؤال 
خبرنگار ما درب�اره ادامه فعالي�ت داان ارزي 
در ميادين شهر گفت: »مبارزه بي امان پليس با 
داان ارزي همچن�ان ادام�ه دارد و پليس بين 
دو طرح ب�زرگ مبارزه ب�ا داان ارزي، ش�ش 
مرحله طرح هاي ديگر را نيز انجام داده است كه 
۷۰ نفر دستگير شده اند. سردار حسين رحيمي 
با تأكيد به برخورد پليس با فروش�ندگان ارز در 
خيابان ها گفت: »همانطور كه تأكيد كرده ام هر 
گونه خريد و فروش ارز در خيابان، ممنوع است 
و پليس ب�ا فروش�ندگان ارز در خيابان برخورد 
مي كند. « وي با اش�اره به آخرين مرحله اجراي 

مبارزه با داان ارزي گفت: »اين مرحله چند روز 
پيش اجرا ش�ده و ۱۲ نفر در اين رابطه شناسايي 
و دس�تگير ش�ده اند. ما به همه افرادي كه براي 
فروش ارز نيز به محل هاي مي�دان منوچهري و 
س�بزه ميدان مراجعه مي كنند توصيه مي كنيم 
حتمًا به مراك�ز قانوني و مج�از مراجعه كنند.«

به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي در حاشيه 
ششمين مرحله طرح مبارزه با سارقان حرفه اي، باندي 
و محكومان فراري كه صبح دي��روز در پليس آگاهي 
تهران بزرگ برگزار ش��د، گفت: »اين طرح توس��ط 
نيروهاي پليس آگاهي و نيروهاي 11 گانه پليس آگاهي 
در سراسر تهران بزرگ اجرا شد كه در مجموع 1۹۳ 
مجرم با جرائم مختلف در قالب ۴۶ باند دستگير شدند. 

۶2 نفر از اين افراد كه شامل 2۳ درصد افراد دستگير 
شده هستند مرتكب س��رقت هايي مانند سرقت به 
عنف، زورگيري، كيف قاپي و گوش��ي قاپي شده اند 
كه تاكنون به ۶80 فقره سرقت اعتراف كرده اند. اين 
۶2 نفر در قالب 1۷ باند شناسايي و دستگير شدند.« 
سردار رحيمي با اش��اره به بازداشت اعضاي 10 باند 
سرقت از منازل گفت: »در اين طرح ۳۴ نفر در قالب 
10 باند سرقت منازل شناسايي و دستگير شدند كه 
تا اين لحظه به 1۷5 فقره اعتراف كرده اند. همچنين 
۶۹ سارق خودرو، موتورسيكلت و لوازم خودرو كه در 
قالب 1۶ باند فعاليت مي كردند شناسايي و دستگير 
ش��دند كه تاكنون به 1۳۴0 فقره س��رقت خودرو، 
موتورسيكلت و لوازم داخلي خودرو اعتراف كرده اند.« 

رئيس پليس تهران بزرگ خاطرنشان كرد: »سارقان 
دس��تگير ش��ده در اين طرح به 22۷5 فقره سرقت 
اعتراف كرده اند و از مجموع س��ارقان دستگير شده 
در اين طرح 12۶ س��ارق يعني ۶۴ درصد آنها داراي 
سوابق قبلي انواع جرائم هس��تند.« سردار رحيمي 
در اي��ن خصوص گف��ت: »برخورد ج��دي پليس با 
فروشندگان مواد محترقه در جامعه كه براي جوانان 
و خانواده ها ايجاد مش��كل مي كنند آغاز شده است. 
اين برخورد توسط سه پليس امنيت، پليس آگاهي 
و پليس پيشگيري شروع شده است كه خوشبختانه 
در اين مرحله از طرح چندين انبار دپوي مواد محترقه 
شناسايي شده است كه از اين انبار ها حدود 15 تن مواد 

محترقه غيرمجاز كشف شده است.«

رئیس پلیس تهران:

پرسه دوباره داان در خیابان های ارزی نگرانی درباره بازگشت سوداگران ارز را تشدید کرده است

مبارزه بي امان با داان ارز همچنان ادامه دارد
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تا وقتی مواد فروشان در شهر پرسه 
مي زنند مردم حرفمان را باور نمي کنند

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه در كشور 6۰هزار معتاد متجاهر داريم، 
گفت: اولويت كوتاه مدت و اصلي ما در مبارزه با مواد مخدر معتادان متجاهر است. 
اسكند مؤمني توضيح داد: تا زماني كه مردم خرده فروشان و معتادان متجاهر را در 
اطراف خود و در كوچه و خيابان و پارك ها مشاهده مي كنند، باورپذيري حرف هاي 
ما دشوار است. وي ادامه داد: البته همه آمار و ارقام ها درست است بنابراين همه 
محاسبات علمي و منطق حكم مي كند اولويت اول ماجمع آوري و درمان معتادان 
متجاهر باشد.   مؤمني ادامه داد: در كل كشور ۶0 هزار معتاد متجاهر و بي خانمان 
داريم كه از اين ميزان 15 هزار نفر در تهران هستند. وي ادامه داد: يكي از مؤلفه ها 
ظرفيت است كه بايد ظرفيت پذيرش، غربالگري، درمان، بازتواني و مهارت آموزي 
معتاد متجاهر فراهم شود. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در همين مدت 
كوتاه 5۶00 ظرفيت در تهران افزوده شده است كه عاوه بر ظرفيت هاي قبلي اين 

ظرفيت افزايش خواهد يافت و تا پايان سال عملي خواهد شد.

دونفر از مأم�وران پليس در جريان دوحادثه جداگانه در شهرس�تان های 
زاهدان و بهبهان به ش�هادت رس�يدند.  در جريان اولين حادثه، سرگرد 
غامحسين جام دوس�ت، مأمور پليس راهور شهرستان زاهدان شامگاه 
دوش�نبه با ش�ليك گلوله افراد مس�لح در اين شهر به ش�هادت رسيد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه ساعت 20:15 شامگاه دوشنبه در ميدان كوزه 
زاهدان اتفاق افتاد. در جريان حادثه افراد مسلح در حالي كه سوار بر موتورسيكلت 
بودند شروع به تيراندازي به سمت خودروي گشت پليس راهنمايي و رانندگي 
كردند كه در جريان آن سرگرد غامحسين جام دوست به شهادت رسيد و يك 
س��رباز وظيفه هم مجروح و به بيمارستان منتقل شد. س��ردار محمد قنبري، 
فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان گفت: تحقيقات پليس براي بازداشت 
عامان حادثه در جريان است. وي متأهل و صاحب دو پسر 11 و يك ساله بود. 

در دومين حادثه، يكي از مأموران پليس شهرستان بهبهان در جريان درگيري با 
سوداگران مرگ به شهادت رسيد.   1۶ دي ماه مأموران پاسگاه انتظامي پل زهره 
شهرس��تان بهبهان در جريان اجراي طرح ارتقاي امني��ت اجتماعي و مبارزه با 
فروشندگان و توزيع كنندگان مواد مخدر يك خودروي سمند حامل ۳0 كيلو گرم 
مواد مخدر با سه نفر سوداگر مرگ را شناسايي و متوقف كردند. هنگام جابه جايي 
خودروي حامل مواد مخدر، قاچاقچيان قصد ربودن مواد مخدر را داشتند كه پس از 
تعقيب و گريز توسط مأموران با رعايت قانون به كارگيري ساح هر سه متهم زخمي 
و دستگير شدند، اما استوار دوم وظيفه سليم ش��اوردي مجروح و به بيمارستان 
شهرستان اهواز منتقل شد.  سرهنگ علي قاسم پور، معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي استان خوزستان گفت: تاش پزشكان براي نجات مأمور پليس به جريان 

افتاد اما او روز گذشته به علت شدت جراحت در بيمارستان به شهادت رسيد.

 شهادت 2 مأمور پلیس 
در زاهدان و بهبهان

افراد مسلحي خودروي حامل رئيس دادگستري كهگيلويه و بوير احمد را 
هدف گلوله قرار دادند. 

عصر ديروز افراد مسلحي خودروي حجت ااسام مزارعي در نزديكي خانه اش 
در خيابان باهنر 5 هدف شليك گلوله قرار دادند. در اين حادثه كه 2۴ گلوله به 
خودروي وي اصابت كرده بود خوشبختانه رئيس دادگستري كهگيلويه و بوير 
احمد هيچ آس��يبي نديد.  وي پس از اين حادثه با بيان اينكه براي يك لحظه 
مقابل مفس��دان كوتاه نمي آيد مگر اينكه در اين راه كشته شود ، گفت: بعد از 
بازگشت از محل كار هنگامي كه مي خواستم از خودرو پياده شده و وارد منزل 

شخصي ام شوم خودرو را به گلوله بستند.

 ترور ناکام رئیس دادگستري
 کهگیلویه و بویراحمد 

دعواي دانش آموزان دبيرستاني در بيرون از مدرسه اي در شيراز به قتل 
يكي از آنها منجر شد. 

 سرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي فارس گفت: اين حادثه 
ساعت 8 صبح ديروز بيرون دبيرستان ارسنجاني در حد فاصل ميدان 12 فروردين و 
چهارراه مقر در جنوب شيراز اتفاق افتاد كه در جريان آن يكي از دانش آموزان به ضرب 
چاقو به قتل رسيد. محمد كماندار، مدير آموزش و پرورش ناحيه ۳ شيراز گفت: مقتول 
دانش آموز پايه دهم رشته انساني بود و قاتان دانش آموزان هنرستان هاي جوانمردي 
و دستغيب به همراه يك نفر از اراذل بوده اند.  وي گفت: اين دانش آموز پس از امتحان و 
با تعطيلي مدرسه، در راه رفتن به سمت منزل بوده است كه با تعدادي از دانش آموزان 

ديگر مدارس درگير مي شود كه متأسفانه منجر به قتل وي شد.

 دعواي مرگبار 
پسران دانش آموز  در شیراز

خودت را معرفي كن ؟ 
امين هستم 20 ساله. 

مجردي ؟ 
بله.

مقتول را مي شناختي ؟
بله. 

چطور با او آشنا شدي ؟ 
دو ماه قبل از حادثه از طريق يكي از دوستانم عضو گروه 
تلگرامي شدم كه درباره همسريابي فعاليت مي كرد. 

مقتول هم عضو گروه بود كه با هم آشنا شديم. 
به خاطر سرقت او را به قتل رساندي ؟ 

نه. 
اما از خانه اش سرقت كردي ؟ 

بله، فقط يك گوش��ي تلفن همراه و 100 هزار تومان 
پول. 

چرا او را كشتي ؟ 
وقتي با او آشنا شدم از او خواستم مرا با زن جواني آشنا 
كند. قصد داشتم زن صيغه اي پيدا كنم. به خاطر همين 
موضوع دو بار به خانه اش رفتم كه چند روز بعد از آن با 
من تماس گرفت و گفت از من فيلم تهيه كرده و گفت 
بايد 10 ميليون تومان به او بدهم وگرنه به خانواده ام 
اطاع مي دهد و آبروي مرا مي ريزد. خيلي تاش كردم 

او را منصرف كنم، اما فايده اي نداشت. 
شما با او رابطه هم داش�تي كه از شما فيلم 

گرفته بود ؟ 
نه، من اصًا با او رابطه اي نداش��تم. ام��ا او مرا تهديد 
مي كرد و مي گف��ت از اينكه ب��ه خان��ه اش رفته ام و 

درخواست صيغه داده ام فيلم گرفته است. 
بعد چه شد ؟ 

او تهديد مي كرد و من هم تصميم گرفتم او را بترسانم 
به همين دليل كلت كمري به قيمت 2 ميليون تومان 
از مردي كه از شهرهاي غربي آورده بود، خريدم و آن 
شب به بهانه اينكه براي او پول آوردم به خانه اش رفتم. 
ساعت 10 شب بود كه از مقتول خواستم فيلم را پاك 
كند اما او ش��روع به داد و فرياد كرد كه دو تير شليك 
كردم كه يكي به بالشت برخورد كرد و ديگري به سرش 

اصابت كرد. 
پس از قتل كجا رفتي ؟ 

ساعت 10:۳0  از خانه اش بيرون رفتم و تا صبح داخل 
خيابان پرسه زدم و بعد صبح به خانه ام رفتم و از آن روز 
به بعد هم سركارم بودم تا اينكه تصميم گرفتم براي 
تفريح به تركيه بروم. 15 روز تركيه بودم و بعد به تهران 

برگشتم كه دستگير شدم. 
به چه كاري مشغول بودي ؟

كاغذ ديواري. 
فكر مي كردي دستگير شوي ؟ 

بله، براي من مثل روز روش��ن بود. به��ر حال من آدم 
كش��ته بودم و هر روز در انتظار دس��تگير شدن بودم 
به همين خاطر از تركيه به ته��ران آمدم و اصًا قصد 

فرار نداشتم. 
حرف آخر ؟

من قصد كشتن او را نداشتم و مي خواستم بترسانمش 
اما وقتي داد و فرياد كرد از ترس ش��ليك كردم و اان 

هم پشيمان هستم. 

گفت وگو با متهم

گفت وگو با متهمان
دزدیدن 22 هزار دار به خاطر بیماري فرزند!سرقت طایی از پیرزن به بهانه تعمیر کنتور آب

دو مرد جواني كه دستبند به دست در حياط پليس آگاهي نشسته بودند با اغفال داماد 
خانواده به عنوان تعمير كنتور آب، مرتكب سرقت طاهاي يك پيرزن شده بودند. يكي از 
آنها امين نام داشت كه مي گفت از وقتي جنس گران شد كاسبي هم كساد شد به همين 

دليل مجبور شدم پيشنهاد داماد پيرزن را بپذيرم. 
چه كسي طراح نقشه بود؟

داماد خانواده. 
از نقشه سرقتي كه مرتكب شدي بگو. 

كنتور آب خانه پيرزن خراب بود. داماد خانواده خبر داشت كه كنتر خراب است. از طرفي 
مي دانست پيرزن طاي زياد دارد و كلي جنس زيرخاكي در گاوصندوق خانه دارد. به 
همين دليل به من و دوستم پيشنهاد داد به بهانه تعمير كنتور به خانه پيرزن برويم و 

طاها و عتيقه هايي كه در خانه داشت را سرقت كنيم. 
داماد خانواده هم با شما بود؟

صبح زود وقتي شوهر پيرزن از خانه بيرون رفت من و دوستم زنگ زديم و به عنوان تعمير 
كنتور آب داخل حياط رفتيم بعد از ما، او به صورتش ماسك زد وارد حياط شد. 

بعد... 
بعد از بستن دست و پاي پيرزن النگوهاي او را قيچي كرديم اما نتوانستيم عتيقه ها را 

سرقت كنيم چون داخل گاوصندوق بود و نتوانستيم در آن را باز كنيم. 
ارزش طاها چقدر بود؟

حدود 20 ميليون تومان.
سابقه داري؟

نه، بار اول بود كه عقلم را از دست دادم. 
چرا داماد خانواده تصميم گرفت به خانواده همسرش خيانت كند؟

نمي دانم انگار از آنها كينه داشت.
چطور با طراح نقشه آشنا شدي؟

دوست باجناقم بود. قرار بود درصدي از پول طاها را بگيريم به همين دليل وسوسه شدم. 
مگر درآمد نداشتي؟

از وقتي جنس گران شد كاسبي هم كم ش��د. من هم متأهل بودم و يك فرزند نه ماهه 
داشتم به همين دليل مجبور شدم پيشنهاد او را قبول كنم. 

متهم ديگر ۳2 س��اله و متأهل بود. او كه پاي دو نفر از دوس��تانش را به س��رقت باز 
كرده بود ابراز پشيماني مي كرد و مي گفت: همه تقصيرها با من است. او براي فرار از 

اشتباهش بيماري فرزندش را بهانه كرد و گفت: مجبور شدم سرقت كنم!
سابقه داري؟

بله، چند فقره سرقت خودرو و يك فقره سرقت منزل.
چند تا همدست داشتي؟

دو نفر.
از نقشه سرقت بگو.

همراه دوس��تانم با خودروي پرايد مقابل خانه مورد نظر رفتيم. م��ن راننده بودم و 
داخل خودرو نشستم. بعد دو نفر از دوستانم به بهانه مأمور آب داخل حياط رفتند 
و با زدن اسپري و بستن دست و پاي صاحبخانه با دستبند فلزي دار و لپ  تاپ ها را 

سرقت كردند. 
چطور خانه مالباخته را شناسايي كردي؟

خانه يكي از دوستانم بود كه هم محله اي بوديم. او بيكار بود و همسرش در يك صرافي 
كار مي كرد. وضع مالي خوبي داشت و مي دانستم در خانه دار و لپ تاپ دارد. 

در كدام محله مرتكب سرقت شدي؟
خاني آباد.

چطور دستگير شدي؟
حين سرقت خودرو دستگير شدم كه به اين فقره سرقت هم اعتراف كردم. 

شغلت چه بود؟
نانوا بودم.

درآمدت كافي نبود؟
چرا ولي به خاطر هزينه هاي درمان پسرم مجبور شدم سرقت كنم. 

بيماري پسرت چه بود؟
چند ماه قبل بدنش با آب جوش سوخت. ۴0 درصد سوختگي داشت به همين دليل 

از پس هزينه هاي آن برنمي آمدم. 
حاا چه حسی داری؟
از چاله به چاه افتاده ام ديگر.

مرتضي ۳1 ساله بعد از تهيه يك اسلحه با همدستي يكي از دوستانش مرتكب سرقت 
از چند فروشنده تلفن همراه در سايت ديوار شده بود تا اينكه مرتكب قتل همدستش 
مي شود. همين سرنخي شد تا وي دستگير و در مراحل بازجويي سرقت چند تلفن 

همراه ضميمه پرونده اش شود. 
مقتول را مي شناختي؟

دوستم بود و هم محله اي بوديم. 
با هم سرقت مي كرديد؟

بله.
چه چيزي سرقت مي كرديد؟

گوشي همراه.
چطور؟

از طريق سايت ديوار فروشندگان تلفن همراه را شناسايي مي كرديم. سپس با آنها 
قرار مي گذاش��تيم و وقتي س��ر قرار مي رفتيم با ترفندي تلفن همراه آنها را سرقت 

مي كرديم. 
چرا اسلحه داشتي؟
براي تهديد فروشندگان.

از كجا تهيه كرده بودي؟
از محله جردن به قيمت 20 ميليون تومان خريده بودم. 

از قتل بگو چطور اتفاق افتاد؟
با همدستم در ماشين نشسته بوديم. او سؤال كرد اس��لحه را آوردي؟ مي خواستم 

اسلحه را به او نشان دهم كه ناخواسته يك تير شليك شد و به او برخورد كرد. 
 چطور دستگير شدي؟

بعد از قتل دستگير شدم كه سرقت ها نيز لو رفت.
چه كسی نقشه سرقت را كشيده بود؟

نقشه خودم بود.
چند وقت قبل سرقت ها را شروع كردی؟

دو، سه ماهی می شود.

قتل همدست با اسلحه

 تفریح در ترکیه
   پس از  قتل زن تنها  

در تهران

افراد ناشناس كه با ربودن مرد ميانسال در شهرستان نيكشهر قصد 
اخاذي 4۰۰ ميليون توماني از خانواده اش را داشتند، بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار احمد طاهري، جانش��ين فرمانده انتظامي استان 
سيستان و بلوچستان گفت: دو روز قبل اعضاي خانواده مردي 50 ساله مأموران 
پليس را از حادثه آدم ربايي با خبر كردند. يكي از آنها گفت: لحظاتي قبل مردي 
تماس گرفت و گفت ك��ه پدر خانواده را رب��وده و در قبال رهايي او درخواس��ت 
۴00 ميليون تومان پول كرد.  با طرح ش��كايت تحقيقات پليس براي بازداشت 
آدم ربايان به جريان افتاد. بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه مأموران پليس 
موفق شدند مخفيگاه متهمان را در روستاي ورناگان شناسايي كنند. در شاخه 
ديگري از بررسي ها و همزمان با حضور پليس بود كه آدم ربايان با رها كردن گروگان 
خود در تاريكي شب موفق به فرار شدند. گروگان رها شده در شرح ماجرا گفت: 
صبح روز حادثه مرد ناشناسي تماس گرفت و گفت كه قصد دارد يك پروژه عمراني 
را به من سفارش دهد. ساعتي بعد آنها در حاشيه شهر من را سوار يك خودروي پژو 
۴05 نقره اي كرده و به مخفيگاهشان منتقل كردند كه با حضور پليس نجات پيدا 

كردم. سردار طاهري گفت: تحقيقات براي بازداشت آدم ربايان در جريان است.

نجات گروگان از دام آدم ربایان



هرچند ترامپ اعام کرده نیروهای امریکایی 
را از س�وریه خ�ارج خواهد کرد ام�ا فرآیند 
اجرایی این تصمیم با شرط  های جدیدی که 
دس�تیاران وی تعیین می کنند، در ش�رایط 
کامًا مبهم قرار دارد و احتمااً به این زودی 
و به ای�ن راحتی واش�نگتن نیروه�ای خود 
را از س�وریه خ�ارج نکند و ش�اید به همین 
دلیل بود ک�ه مع�اون وزیر خارجه روس�یه 
روز گذش�ته گف�ت ب�ه س�ختی  می توان�د 
خ�روج نیروه�ای امریکایی را تص�ور کند.

 
به گزارش »جوان«، س��رگئی ریابکوف، معاون 
وزیر خارجه روس��یه روز چهار   شنبه گفت: »به 
نظر من موضع افرادی که در واشنگتن خواهان 
تداوم حضور نظامی  امریکا در س��وریه هستند 
بس��یار قوی و قدرتمند اس��ت؛ حض��وری که 
غیرقانونی و نقض قوانین بین المللی محس��وب 
می ش��ود« به نظر می رسد اش��اره ریابکوف به 
تاش های جان بولتون، مش��اور امنیت ملی و 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا است که تاش 
دارند به انحای مختلف دستور ترامپ را اجرایی 
نکنند. اخیراً جان بولتون شروطی تعیین کرده 
اس��ت. وی یک   ش��نبه در تل آویو گفت خروج 
نیروهای امریکایی در صورتی اتفاق خواهد افتاد 
که »اطمینان حاصل کنیم که داعش شکست 
خورده و ت��وان احیای خود و تبدی��ل دوباره به 

تهدید را ندارد. همچنین می خواهیم اطمینان 
یابیم که امنیت اسرائیل و دیگر متحدان مان در 
منطقه قطعاً تضمین شده است و از آنهایی که 
همراه ما با داعش و دیگر گروه های تروریستی 
جنگیدند، محافظت می شود.« دنیل اریسون در 
وب سایت »امریکن کانزواتیو « نوشت: »شروط 
بولتون به گون��ه ای طراحی ش��ده اند تا خروج 

نیروهای امریکایی از سوریه را ناکام بگذارد.«
معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه تأکید کرد: 

»به خاطر حض��ور نظامی فیزیکی در ش��رایط 
کنونی که واشنگتن در رقابتی توقف ناپذیر برای 
سلطه جهانی در آن گرفتار است و همچنین با 
توجه به تاشی که امریکا برای حضور در همه 
نقاط جهان و حل مسائل تنها با رعایت شرایط 
خودش دارد، من نمی توانم خروج کامل و بدون 

مشکل امریکا از سوریه را تصور کنم.«
 نظارت سه جانبه

»مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه روز 

چهار   ش��نبه گفت که کش��ورش در زمینه حل 
بحران در س��وریه اقدام می کن��د و تأکید کرد 
که آنکارا خواستار حفظ یکپارچگی ارضی این 
کشور اس��ت. چاووش اوغلو در ادامه خواستار 
کنترل مشترک ترکیه، روسیه و ایران بر خروج 
نیروهای نظامی امریکا از س��وریه شد. چاووش 
اوغلو گفت: »امریکا در جریان خروج نیروهایش 
از سوریه، با مش��کات فراوانی مواجه است. ما 
می خواهیم این روند را به همراه ایران و روسیه 
که در قالب آستانه با هم همراه بوده ایم، هماهنگ 
کنیم. چنین اقدامی از این جهت ضرورت دارد 
تا سازمان های تروریس��تی مناطق خالی را ]در 
پی خروج امریکا[ تحت سلطه خود در نیاورند.« 
 این اظهارات مقامات ترکیه یک روز پس از آن 
صورت می گیرد که رجب طیب اردوغان حاضر 
نشد با جان بولتون که به آنکارا سفر کرده دیدار 
کند. نیویورک تایمز نوش��ت: »بولتون توس��ط 
اردوغان تحقیر ش��د«. روابط ترکیه و امریکا از 
زمانی که واش��نگتن تصمیم گرفت کرد   ها را به 
عنوان متحدان اصلی در س��وریه انتخاب کند 
رو به وخامت گذاش��ت و عواملی دیگر همانند 
کودتای ن��اکام 2016 با ردپ��ای امریکایی این 
وضعیت را در روابط دو کشور تشدید کرده است. 
این ب��اور در محافل دیپلماتی��ک امریکا وجود 
دارد که اگر اردوغان دشمن امریکا نباشد قطعاً 

دوست هم نیست. 

درحالی که قرار اس�ت س�امانه های موشکی 
اس400 روسیه در سال جاری میادی به ترکیه 
تحویل داده ش�ود، امری�کا س�عی دارد مانع 
این قرارداد نظامی ش�ود. رئیس صنایع دفاع 
ترکیه، اعام ک�رد که هیئت�ی از امریکا برای 
گفت وگو درباره  سیس�تم ضد موش�کی اس 
400 روس�یه و ضروریات ازم برای اس�تقرار 
جنگنده ه�ای اف ۳۵ ب�ه ترکی�ه می آین�د. 
به گزارش اس��پوتنیک، مذاکرات بی��ن ترکیه و 
امریکا درباره لغو ق��رار داد فروش س��امانه های 
موش��کی اس ۴00 در ازای تحویل سامانه های 
پاتریوت امریکا به آنکارا به عنوان راهکار جایگزین 

هن��وز خاتم��ه نیافته اس��ت. اس��ماعیل دمیر، 
رئیس صنایع دفاع ترکیه روز چهار   ش��نبه اعام 
کرد: »ترکیه در حال بررس��ی پیشنهاد سیستم 
پاتریوت به ارزش 3/5 میلیارد دار اس��ت«. وی 
ادامه داد:»درباره  ایجاد هماهنگی میان عملکرد 
سیستم ضد موشکی اس ۴00 و جنگنده های اف 
35 یک هیئت فنی از امری��کا به ترکیه می آید.« 
به گ��زارش خبرگزاری س��ی ان ان، این در حالی 
است که بررسی    ها درباره  خرید سیستم پاتریوت 
امری��کا ادام��ه دارد. امریکا بر این باور اس��ت که 
سیستم اس ۴00 مطابق با تجهیزات ناتو نیست 
و خرید این سیستم توسط ترکیه را مورد انتقاد 

قرار می دهد. وی اف��زود: به دلی��ل نگرانی    ها در 
مورد عدم هماهنگی م��ا می خواهیم تمام تدابیر 
فنی را در نظر بگیریم و قرار اس��ت این هیئت از 
امریکا بیاید. امریکا خرید س��امانه های موشکی 
اس ۴00 توسط ترکیه، را تهدیدی برای اعضای 
س��ازمان ناتو می داند و تاش می کن��د مقامات  
آنکارا را از این قرارداد منصرف کند. از سوی دیگر، 
کرملین دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 
دیروز در س��خنانی گفت:»رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه قرار اس��ت برای گفت وگو با 
وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به مسکو 
بیای��د«. وی ادام��ه داد: پوتی��ن همچنین هنوز 

اعام نکرده که می خواهد در نشس��ت اقتصادی 
داووس، س��وئیس ش��رکت کند یا خیر. نشست 
داووس 22 تا 25 ژانویه 201۹ برگزار می ش��ود. 
س��خنگوی کرملین همچنین گف��ت، مقام های 
امریکای��ی و قانونگ��ذاران این کش��ور همچنان 
تمایات غیردوستانه خود را در قبال روسیه بیان 
می کنند و این مس��ئله نش��ان می دهد که هیچ 
رویکردی برای کنار گذاشتن آن ندارند. دیمیتری 
پسکوف گفت: هنوز هم خیلی    ها در واشنگتن چه 
در کنگره، چ��ه در س��نا و در وزارت خارجه، این 
مانیفست های غیردوس��تانه را دارند. متأسفانه 

هنوز چنین رویکرد   هایی وجود دارد. 
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روسیه: تصور خروج امریکا از سوریه سخت است

تاش امریکا برای متوقف کردن فروش اس ۴۰۰ به ترکیه 

  گزارش  یک ی�ک روز بع�د از 
تحری�م  اولی�ن 
پس�ابرجامی اتحادی�ه اروپ�ا علی�ه ای�ران، 
نشانه   هایی جدی وجود دارد از اینکه اروپا به 
طور جدی نگران خروج ایران از برجام است. 
شش دیپلمات اروپایی روز سه    شنبه همزمان 
با ای�ن تحریم های جدی�د، در وزارت خارجه 
ایران حضور یافتند و رئیس جمهور اتریش که 
در میان کشورهای اروپایی مناسبات بهتری با 
ایران دارد، خواستار حفظ برجام شده است. 

به گزارش »جوان«، ش��ورای اتحادی��ه اروپا روز 
سه    شنبه در اقدامی بی س��ابقه یکی از واحدهاي  
وزارت اطاع��ات ای��ران و دو نف��ر از کارکن��ان 
» معاونت امنیت « وزارت اطاعات را در فهرست 
»گروه های تروریس��تی« این اتحادیه قرار داد. 
اتحادیه اروپایی گفته که تحریم وزارت اطاعات 
ایران که اولین تحریم اعمالی اروپا بعد از توافق 
هسته ای تابستان 13۹۴ با ایران است، واکنشی 
به » طرح های خنثی شده تروریستی در فرانسه 
و فعالیت ه��ای اطاعاتی ای��ران در دانمارک و 
اروپا« اس��ت. بهرام قاسمی، س��خنگوی وزارت 
خارجه در اولین واکنش به تصمیم شورای اروپا، 
آن را تصمیمی » غیرمنطق��ی و تعجب برانگیز « 

خواند و محکوم کرد. پیش از این، اتحادیه اروپا 
س��رویس های اطاعات��ی هیچ کش��وری را در 
فهرست تروریس��تی خود قرار نداده و به همین 
دلیل ، بهرام قاسمی هشدار داده که »جمهوری 
اسامی در پاسخ به این اقدام در چارچوب عمل 
متقابل، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.« 
 یک مقام آگاه که ایرنا اظهارات او را منتشر کرده، 
گفته که جمهوری اس��امی در ح��ال ارزیابی و 
تجدیدنظر در همکاری ه��ای اطاعاتی، امنیتی 
و انتظامی خود با کش��ورهای اروپایی اس��ت و 
به زودی تصمیمات��ی در این خص��وص گرفته 
خواهد شد که حوزه های مهمی را در بر می گیرد. 

 ماقات همزمان با تحریم!
تصمیم ش��ورای اروپ��ا برای قرار دادن بخش��ی 
از وزارت اطاعات ایران در فهرس��ت تروریسم 
اتحادی��ه اروپا، ب��ا فاصله زمان��ی قابل توجهی با 
اتهامات اروپا درباره اقدامات تروریس��تی ایران 
در سرزمین برخی اعضای خود از جمله فرانسه ، 
دانمارک و هلند انجام شده است. هلند، ایران را 
به دو فقره قتل در س��ال های دس��امبر 2015 و 
نوامبر 201۷ در این کشور متهم کرده و سازمان 
امنیت و اطاعات دانمارک نیز در ماه های پایانی 
سال 2018، ایران را متهم کرد که برای کشتن 
یکی از سران گروه تروریس��تی ااحوازیه تاش 

کرده است. از اتهاماتی که دانمارک و هلند علیه 
ایران مطرح می کند به ترتیب حدود س��ه سال، 
1۴ ماه و س��ه ماه می گذرد و حاا شورای اروپا با 
اجماع، اعمال تحریم علیه وزارت اطاعات ایران 

را مطرح کرده است. 
ایران این اتهامات را رد ک��رده و گفته که دولت 
دانم��ارک از تروریس��ت های تجزیه طلب علیه 
ایران حمای��ت می کند . اروپایی��ان طی ماه های 
اخیر، به خصوص بعد از خ��روج امریکا از برجام، 
نگرانند که اقدامات ضدا ایرانی آنها در شرایطی 
که مقام ه��ای ایران��ی می گوید مزای��ای برجام 
برای شان»نزدیک به صفر « بوده، منجر به خروج 
ایران از برجام شود. فدریکا موگرینی در مه سال 
گذشته میادی با صراحت گفت که برجام برای 
اروپا اهمیت امنیتی دارد و خواستار حفظ آن شد: 
»برای اتحادیه اروپا آنچه که در توافق هسته ای 
اهمیت دارد، برخاف گفته ها، منافع اقتصادی 
نیست. مهم  ترین اولویت اروپا برای حفظ برجام 
حفظ امنیت در منطقه خاورمیان��ه و به تبع آن 
در اروپا اس��ت.«  او گفته اس��ت: »امنیت اروپا با 
شکس��تن برجام به خطر می افت��د، اروپا حاضر 
نیس��ت چنین خطری را بپذیرد به همین دلیل 
تمام تاش��ش را خواهد کرد تا توافق هسته ای 
پابرجا بمان��د. « موگرینی مج��دداً اواخر نوامبر 

2018 نیز در س��ئول بر عزم ای��ن اتحادیه برای 
حفظ برجام به عنوان یکی از ستون های امنیت 
منطقه و اروپا تأکید ک��رد. محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران دست کم دو مرتبه به اروپاییان 
گفته که نمی ش��ود بدون اینکه خیس شد، شنا 
کرد. به فاصله چن��د ماه از س��خنان موگرینی، 
حاا هم نش��انه های جدی از نگرانی اروپاییان از 
واکنش ایران دیده می ش��ود. سخنگوی وزارت 
خارجه فرانسه دیروز تاش کرد که بین تصمیم 
اروپا ب��ا برجام تفکیک کند و گف��ت که تصمیم 
ش��ورای اتحادیه اروپا، ربطی به توافق هسته ای 
سال 2015 با ایران ندارد و تعهد فرانسه و شرکای 
اروپایی اش در خصوص ادامه گفت وگو   ها با ایران 
و حفظ این توافق، ت��ا زمانی که ای��ران به مفاد 
آن پایبند باشد ضروری اس��ت. »الکساندر فان 
دربالن« رئیس جمهور اتریش نیز که کش��ورش 
در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، مناسبات 
بیش��تری با ایران دارد، در جریان دیدار سال نو 
میادی با دیپلمات   ها و سفرای خارجی در کاخ 
»هوفبروگ«، توافق هس��ته ای با ایران )برجام( 
که در قالب گفت وگوی مشترک به دست آمده 
است را بسیار مهم دانست و از این توافق با عنوان 
دس��تاوردی بزرگ یاد کرد که باید حفظ شود. 
وال  اس��تریت  ژورنال دیروز در گزارش��ی از قول 
استیف باک، وزیر خارجه هلند نوشت که پس 
از تصمیم اروپا برای تحریم ایران، دیپلمات های 
هلند، انگلیس، فرانسه، آلمان و بلژیک در تهران 
با مقام های ایرانی در این ب��اره دیدار و گفت وگو 
کرده اند. اندرس ساموئلس��ن نی��ز گفته که این 
اقدام اتحادیه اروپا منافاتی ب��ا حمایت از توافق 
هس��ته ای ایران )برجام( ن��دارد و تأثیری بر آن 
نخواهد گذاشت ولی بر اساس گزارش ایرنا، یک 
مقام آگاه ب��ه خبرنگاران گفته ک��ه در پی اقدام 
اتحادیه اروپا در تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی 
روز سه    شنبه شش نفر از سفرا و کارداران اروپایی 
با حضور در وزارت امور خارجه س��عی داش��تند 
مواضع اتحادی��ه را توجیه کنند اما ب��ا برخورد 
تند مقام ماقات ش��ونده مواجه شده و به علت 
غیرقابل پذیرش بودن اظهارات آنها و اس��تفاده 
از ادبیات نامناس��ب، در کمت��ر از 10 دقیقه به 
ماقات خاتمه داده ش��ده است. این مقام ایرانی 
که نام او فاش نش��ده، گفته که به دلیل حمایت 
کش��ورهای اروپایی از گروه های ش��ناخته شده 
تروریستی و ادامه پناه دادن به عناصر تروریست، 
جمهوری اسامی در حال ارزیابی و تجدیدنظر در 
همکاری های اطاعاتی، امنیتی و انتظامی خود 
با کشورهای اروپایی است و به زودی تصمیماتی 
در این خصوص گرفته خواهد شد که حوزه های 

مهمی را در بر می گیرد. 

  گزارش  2

  چالش

امريکا تروريست ها را عليه ترکيه 
تسليح  مي کند 

شاید کمتر دولتی را بتوان در امریکا سراغ داشت که به اندازه دولت ترامپ 
در خدمت رژیم صهیونیستی به خصوص جناح راستگرای حاکم به رهبری 
نتانیاهو باش��د، کما اینکه این رژیم تنها موردی است که از امریکا و دولت 
ترامپ همچنان س��واری مجانی می گی��رد و با وجود اینک��ه ترامپ بار    ها 
دولت های پیشین امریکا را به سبب هدر دادن ۷ تریلیون دار از سرمایه های 
امریکا در خاورمیانه مورد انتقاد قرار داده اس��ت اما هی��چ حرفی از رژیم 
صهیونیستی نزده است که به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش اصلی در 
هدر دادن این منابع داشته است. در داخل دولت ترامپ نیز شاید هیچ کسی 
به پای جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه دولت ترامپ نرسد که اینقدر شیفته جناح افراطی حاکم بر فلسطین 
اشغالی باش��د و نه از زاویه منافع امریکا به رژیم صهیونیستی بلکه درست 
برعکس از زاویه منافع رژیم صهیونیستی به منافع امریکا نگاه کند. وقتی 
ترامپ بعد از گفت وگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
از خروج نیروهای امریکایی از سوریه خبر داد شاید کمتر کسی تصور می کرد 
که این حرف در حد ادعا باشد، کما اینکه در داخل امریکا نیز جیمز ماتیس، 
وزیر دفاع این کشور در اعتراض به این تصمیم از مقام خود استعفا کرد اما بعد 
از اینکه مشخص شد مسئوان صهیونیستی از این تصمیم خرسند نیستند 
و از عواقب آن نگران هستند بافاصله رایزنی های جان بولتون و مایک پمپئو 
برای دلجویی از تل آویو آغاز شد و در این راستا پمپئو عاوه بر دیدار با نتانیاهو 
در حاشیه مراسم تحلیف رئیس جمهور راستگرای برزیل سفر منطقه ای خود 
را به هشت کشور عربی شامل شش عضو شورای همکاری خلیج فارس و دو 
کشور مصر و اردن آغاز کرد تا بلکه با احیای پروژه ایران هراسی وتاش برای 
تشکیل ناتوی عربی – اسرائیلی موجبات رضایت و اطمینان خاطر رژیم 
صهیونیستی را فراهم کند. بولتون نیز سفر خود را از تل آویو آغاز کرد تا از کم 
و کیف دل نگرانی های این رژیم درباره اظهارات ترامپ برای خروج نیروهای 
امریکایی از شمال شرقی سوریه مطلع شود و سپس آنها را با مقامات ترکیه 
در میان بگذارد که بنا بود خأ ناشی از خروج نیروهای امریکایی را سوریه 
پرکند. بولتون بعد از دیدار با مسئوان صهیونیستی سه پیش شرط برای 
خروج امریکا از سوریه تعیین کرد که هرگز در سخنان پیشین ترامپ نبوده 
است؛ نخست اینکه تعدادی از نیروهای امریکایی در جبهه جنوبی مستقر 
خواهند شد، دوم اینکه امریکا از پایگاه نظامی تنف خارج نخواهد شد و سوم 
اینکه ترکیه باید امنیت نیروهای سیاسی و نظامی کرد سوریه موسوم به »پ 
د«  و »پ گ«  را تأمین و تضمین کند. مقامات ترکیه در قبال دو خواسته اول 
و دوم سکوت کردند اما در قبال خواسته سوم به شدت واکنش نشان داده اند 
که این مسئله سفر جان بولتون به ترکیه را تحت الشعاع قرار داد و وی بدون 
اینکه موفق به گفت وگو با رجب طیب اردوغان شود آنکارا را ترک کرد . از نظر 
مقامات ترکیه هیچ فرقی بین داعش و »پ د« یا »پ گ« نیست و امریکا 
باید به خلع ساح این گروه    ها اقدام کند. اما درست برعکس امریکا نه تنها 
گروه های کرد را در پوشش مبارزه با داعش تسلیح و تجهیز کرده است بلکه 
تکفیری های عضو گروه موسوم به هیئت تحریر الشام نیز به انواع تسلیحات 
و تجهیزات پیشرفته همچون پهپاد تجهیز و تسلیح شده اند و لذا امکان دارد 
از این تکفیری    ها نیز علیه ترکیه استفاده شود کما اینکه پیش ازاین نیز علیه 
روسیه استفاده شده بود و بعد از آنکه بولتون با دست خالی و با حقارت از 

ترکیه بازگشت احتمال اجرای این سناریو بیش از پیش قوت می گیرد. 

1۵

  دیدار رهبر کره شمالی از چین پایان یافت
سفر رهبر کره شمالی به چین روز گذشته پایان یافت، برخی منابع خبری 
انگیزه این سفر را تبادل نظر رهبران دو کشور در آستانه دیداررهبر کره شمالی 
و رئیس جمه��وری امریکا دانس��ته اند.  روز چهارش��نبه، خبرگزاری های 
بین المللی به نقل از شاهدان عینی در پکن، پایتخت چین، گزارش کردند 
که چند خودرو ک��ه قاعدتاً حامل رهب��ر کره ش��مالی و همراهانش بود از 
مهمانسرای دولتی خارج و عازم ایستگاه مرکزی راه آهن این شهر شده که 
نشان می دهد که کیم جونگ  اون و همراهانش در پایان دیدار از چین، عازم 
کشور خود هستند. این چهارمین سفر رهبر کره ش��مالی به چین است و 
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک تحلیلگر چینی آشنا به امور کره شمالی گفته 
است که محور اصلی گفت وگوهای دو رهبر را به احتمال زیاد دیدار آینده 

کیم جونگ اون با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا تشکیل داده است. 

  شکست ترزا می  در پارلمان 
قانونگذاران انگلیسی با رأی منفی به قانون مالیاتی، دولت ترزا می  را برای 
اجرای برگزیت بدون توافق با مانعی جدی روبه رو کردند.  به  گزارش  ایسنا، 
در این رأی گیری 330 رأی موافق در مقابل 2۹6 رأی مخالف ارائه شد و به 
این معنی است که دولت انگلیس برای استفاده از هرگونه اختیارات قوانین 
مالیاتی مجبور است برای خروج از اتحادیه اروپا تأیید پارلمان را به دست 
آورد.  این شکست نشان دهنده جایگاه ضعیف ترزا می، نخست وزیر انگلیس 
به عنوان رهبر دولت اقلیت، یک حزب دچار چند دستگی و یک پارلمان 
منتقد به سیاست هایش است. در همین راستا جرمی کوربین، رهبر حزب 
اپوزیس��یون کارگر گفت : این رأی گیری گامي مهم به منظور جلوگیری 
از یک برگزیت بدون توافق اس��ت و نش��ان می دهد که هیچ اکثریتی در 
پارلمان، کابینه و یا کشور وجود ندارد که از خروج بدون توافق از اتحادیه 

اروپا حمایت کند. 

ادامه  تعطیلی دولت امریکا 
پلوسي: ترامپ مردم امريکا را

 گروگان گرفته است 
رئیس جمهور امریکا در یک س�خنرانی تحریک  آمی�ز دیگر با طرح 
ادعای افزایش بحران امنیتی و انس�انی در مرز جنوبی امریکا تاش 
کرد فشار بر دموکرات  ها را برای تسلیم شدن در برابر تأمین بودجه 
ازم برای اح�داث دیوار مرزی بیفزاید، البت�ه دموکرات   ها هم بیکار 
ننشس�تند و ترامپ را ب�ه دروغگویی و عن�اد متهم کردن�د تا فعًا 
در این چالش تکلی�ف صد   ها ه�زار کارمن�د و مراجعه کننده دولت 
فدرال که از 1۹روز پیش تعطیل ش�ده نامش�خص باش�د. در همین 
حال در یک نظرس�نجی امریکایی    ه�ا هرچه بیش�تر دونالد ترامپ 
را باب�ت ادام�ه تعطیلی بخش�ی از دول�ت امریکا مقص�ر می دانند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا سه ش��نبه ش��ب در ی��ک نطق زنده 
تلویزیونی از کنگره خواست بودجه ازم را برای احداث دیواری حائل در مرز 
با مکزیک برای جلوگیری از ادامه » یک بحران فزاینده انسانی و امنیتی « 
تأمین کند.  ترامپ گفت که امریکا با رشد بحران انسانی و امنیتی در مرز 
جنوبی روبه رو است و بن بست کنونی را انتخابی میان راست و غلط و میان 
عدالت و بی عدالتی دانست. با این حال برخاف بعضی پیش بینی    ها برای 
دور زدن کنگره و ساختن یک دیوار مرزی، وضعیت اضطراری اعام نکرد.  
رئیس جمهور امریکا افزود: چند امریکای��ی دیگر باید بمیرند تا این اقدام 
توسط کنگره انجام شود. این مسئله انتخاب میان درست و غلط، عدالت 
و ناعدالتی است.  وی گفت: تنها مسئله این است که این اقدام غیراخاقی 

است و سیاستمداران هیچ کاری انجام نمی دهند. 
او در نطق خود گفت که ۹0 درصد هروئینی که در امریکا فروخته می شود 
از مکزیک می آید. ترامپ اشاره کرد که دموکرات  ها در گذشته از نوعی مانع 
مرزی حمایت کرده اند.  رئیس جمهور امریکا خواهان اختصاص بودجه ای 
5/۷ میلیارد داری از سوی کنگره برای ساختن یک مانع فوادی مرتفع 
اس��ت که از قول های انتخاباتی او بود اما دموکرات  ها قویاً با تأمین چنین 
بودجه ای مخالفت می کنند.  در سال 2006 سناتور   ها چاک شومر، باراک 
اوباما، هیاری کلینتون و جو بایدن به عنوان بخشی از قانون » حصار امن « 
به یک حصار 1120 کیلومتری رأی داده بودند.  اما به نظر می رس��د که 
سخنرانی ۹ دقیقه ای ترامپ هیچ پیشنهاد جدیدی که به همراه نداشت 
هیچ، تاش وی برای مقصر جلوه دادن دموکرات  ها درباره گسترش موج 
مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی خشم آنها را برانگیخت. دموکرات  ها که 
تنها حاضر شده اند 1/3میلیارد دار برای تأمین تدابیر امنیت مرزی مثل 
تقویت شناسایی و تقویت حصار   ها پیشنهاد بدهند و از ساخت دیوار مرزی 
دونالد ترامپ حمایت نمی کنند، اندکی پس از س��خنان ترامپ، نانس��ی 
پلوسی و چاک شومر در تلویزیون ظاهر شدند و این وضعیت را نبردی میان 
استفاده دونالد ترامپ از » ترس « دانسته و تأکید کردند او با سوء استفاده 
از نگرانی مردم خواستار ساخت دیوار در مرز جنوبی با مکزیک می شود.  
پلوسی گفت: متأس��فانه آنچه از رئیس جمهور ترامپ حین این تعطیلی 
بی معنا شنیدیم مملو از اطاعات غلط و حتی عناد بوده است. رئیس جمهور 
امریکا ترس را انتخاب کرده است. ما می خواهیم با حقایق آغاز کنیم.  نانسی 
پلوس��ی نیز اعام کرد: رئیس جمهور امریکا باید از گروگان گرفتن مردم 
امریکا خودداری کند و همچنین جلوی بحران را بگیرد و دولت را بازگشایی 
کند.  سناتور چاک شومر هم با تأیید اظهارات رئیس مجلس نمایندگان 
امریکا گفت: دونالد ترامپ از مقامش برای ایجاد بحران استفاده می کند.  او 
افزود: اکثر رؤسای جمهوری از دفترشان برای رسیدگی به مهم  ترین اهداف 
استفاده می کنند. این رئیس جمهور اما تنها از دفترش برای بحران آفرینی، 
ایجاد رعب و وحشت و تحریف افکار از آشوب درون دولت استفاده می کند. 

نماد امریکا باید مجسمه آزادی باشد نه یک دیوار 30 فوتی. 
 مدیر سابق کمپین ترامپ متهم شد 

تعطیلی دولت تنها عاملی نیست که باعث دردسر برای ترامپ شده است. 
پرونده ارتباط اعضای س��تاد انتخاباتی وی با روسیه هنوز مستعد ایجاد 
دردسر برای رئیس جمهور امریکاست. در همین ارتباط به گزارش ایسنا، 
دادستانان امریکایی می گویند، پل مانافورت، مدیر سابق کمپین انتخاباتی 
دونالد ترامپ اطاعاتی را درباره این انتخابات در اختیار یک تاجر قرار داده 

که متهم به ارتباط با نهادهای اطاعاتی روسیه است. 
این نخستین بار است که دادستانان این پرونده مدیر کمپین ترامپ را به 
ارائه اطاعات انتخاباتی به رابطان روسیه متهم کرده اند. اگرچه محرمانه 
بودن این اطاعات و استفاده ای که از آنها شده، مشخص نیست اما احتمال 
می رود که روسیه از این اطاعات برای مداخله در انتخابات امریکا به نفع 
دونالد ترامپ استفاده کرده باش��د.  این اتهام می تواند مدرک مهمی در 
پرونده تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده مداخله امریکا در انتخابات 
2016 باشد.  مانافورت پیش تر همچنین به اتهام دسیسه چینی خود اعتراف 
کرده و در ویرجینیا هم با پرونده دیگری روبه رو است.  این اطاعات تازه به 
طور اتفاقی در ثبت دفاعیه ای افشا شد که هدف آن تکذیب اتهام دروغگویی 
عمدی مانافورت به تیم تحقیقات مولر بود. دادستانان می گویند، مانافورت 
در روند تحقیقات این پرونده دروغ گفته است اما وکای مدافع او اطاعات 
اشتباه ارائه شده از طرف او را اشتباهات ساده مردی می دانند که با بیماری، 
افسردگی و بازجویی های گسترده دست و پنجه نرم می کند.  به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، اطاعاتی که به تازگی و طی این ثبت دفاعیه به 
دست آمده، نخستین جزئیات افشا شده از موضوعی هستند که مانافورت 

با اتهام دروغگویی درباره آنها روبه رو است.  

فرانسه و اتریش: تحریم های وزارت اطاعات ربطی به توافق هسته ای ندارد

اروپا نگران خروج ايران از برجام
6 دیپلمات اروپایي همزمان با تحریم جدید اروپا علیه ایران در وزارت خارجه حاضر شدند

احمدکاظمزاده

هشدار کرملين  نسبت به سناريوی 
نظامی امريکا عليه ونزوئا

مع�اون وزی�ر ام�ور خارج�ه روس�یه روز چهار    ش�نبه گف�ت 
ک�ه مس�کو ب�ه مقام�ات بی پ�روای ای�اات متح�ده هش�دار 
می ده�د س�ناریویی نظام�ی را ب�رای ونزوئ�ا آغ�از نکنن�د. 
تاش های امریکا برای براندازی دولت نیکواس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئا واکنش روس    ها را در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری تاس، 
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت:»من با نگرانی 
و ناراحتی ش��اهد تاش های امریکا برای تحکیم جبهه ضد چاوز علیه 
ونزوئا در کشورهای امریکای اتین هستم و این را نشانه ای هشداردهنده 
می دانم«. او افزود:»به رغم این بن بست، حتی دولت های امریکای اتین 
که تند    ترین موضع را علیه کاراکاس دارند، گزینه مداخله نظامی علیه امور 
ونزوئا را در نظر نگرفته اند. هرگونه تاش برای استفاده از قدرت نظامی، 
یک تحول فاجعه بار به دنبال خواهد داشت. ما به افراد بی پروا در واشنگتن 
علیه چنین وسوسه ای هشدار می دهیم«. این دیپلمات ارشد همچنین 
افزایش تحریم های واشنگتن علیه ونزوئا را راهی به سوی بی ثباتی دانست 
و گفت:»اطمینان داریم دولت نیکواس مادورو، رئیس جمهور ونزوئا و 
مردم این کشور با همبستگی می توانند از این بحران عبور کنند. این اولین 
بار نیست که این کشور مورد چنین تحریم     هایی قرار می گیرد. مقاومت 
ونزوئایی     ها و رهبری این کشور جای تردید ندارد«. او گفت:»همانند دیگر 
مواردی که شاهد استفاده امریکا از تحریم های یکجانبه بودیم، این بار هم 
واشنگتن خواهد دید که چنین تحریم     هایی کامًا بی استفاده هستند.« 
 از سوی دیگر، دولت امریکا بار دیگر تحریم     هایی را علیه هفت ونزوئایی 
از جمله مالک شبکه تلویزیونی این کشور به اتهام کسب میلیارد    ها دار 
از بازار سیاه ارز اعمال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استیون 
منوچین، وزیر خزانه داری امریکا در بیانیه ای اعام کرد:»اقدامات ما علیه 
این شبکه تبادل ارز فاسد نش��ان دهنده یک اقدام ناامیدکننده از سوی 
نزدیکان رژیم ونزوئاست که از این مبالغ و اوضاع نابسامان در این کشور 
امریکای اتین به نفع خود استفاده می کنند«. جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی امریکا در توئیتی نوشت:»اقدام خزانه داری امریکا یک گام قوی در 

اعمال تحریم     ها و قطع مزایا برای حامیان مادورو است.«

 اعتراف وزير سابق اسرائيل 
به جاسوسی برای ايران 

گونن سگو، وزیر انرژی پیشین رژیم صهیونیستی که پیش از این 
به دلیل آنچه جاسوس�ی برای ایران عنوان ش�د، مجرم شناخته 
ش�ده بود، روز چهار    ش�نبه به تحمل 11 س�ال زندان محکوم شد. 
شش ماه پس از دستگیری وزیر سابق رژیم صهیونیستی به اتهام جاسوسی 
برای ایران، دی��روز دادگاه این رژیم حکم نهایی را علی��ه وی صادر کرد. به 
گزارش شبکه  آی 2۴ رژیم صهیونیستی، وزیر پیش��ین انرژی اسرائیل با 
دادستانی کل توافق کرده که 11 سال را در زندان بگذراند و توافق آنها نیز به 
زودی در دادگاه مرکزی اسرائیل در بیت المقدس که از ماه ژوئیه سال گذشته 
میادی سرگرم محاکمه وی است، مطرح خواهد شد تا با آن موافقت شود. در 
جلسات دادگاه، سازمان امنیت داخلی اسرائیل »شاباک«، سگو 62 ساله را به 
برقراری تماس های غیرقانونی با عوامل ایران، افشای اطاعات محرمانه درباره 
زیرساخت های نظامی و غیرنظامی رژیم صهیونیستی و جاسوسی متهم کرده 
بود. منابع رسانه ای صهیونیستی نیز گزارش داده اند، جزئیات پرونده گونن 
سگو نشان می دهد وی زمانی که به عنوان پزشک در ابوجا فعالیت می کرده 
با منابع دیپلماتیک مختلف نیجریه ای، ایرانی و صهیونیستی ارتباط داشته 
است. پیش از این، روزنامه هاآرتص تحلیل کرده بود که اگر اتهامات مطرح 
شده علیه وزیر پیشین انرژی اس��رائیل صحت داشته باشد، استخدام او به 
عنوان جاسوس و عامل اطاعاتی، یک پیروزی برای ایران است. وی که در 
سال های 1۹۹5 تا 1۹۹6 وزیر انرژی و زیرساخت رژیم صهیونیستی بوده 
اس��ت، متهم بود که اطاعاتی را با هدف آسیب زدن به امنیت این رژیم در 
اختیار ایران قرار داده است. او در ژوئن سال گذشته بازداشت شد و چندی 
پیش یک دادخواست برای کاهش محکومیتش ارائه داد و برای این منظور 
با دادستان های صهیونیستی وارد رایزنی ش��د. رژیم صهیونیستی پس از 
بازداشت این وزیر سابق خود مدعی شد که وی گزارش     هایی را با هدف آسیب 
زدن به امنیت این رژیم به ایران ارائه داده و یکی از عوامل وزارت اطاعات 
ایران بوده اس��ت. این اطاعات درباره زیربنای انرژی رژیم صهیونیستی، 

تأسیسات امنیتی، نظامی و مقامات سیاسی بوده است. 
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   محمدصادق عابديني
يكي از آثار شاخص مستند در نهمين جشنواره 
فيلم هاي مردمي عمار، مستندي با نام »عابدان 
كهنز« اس�ت. اين مس�تند نگاه متفاوتي به 
زندگي شهيد مدافع حرم مصطفي صدرزاده 
دارد. مجيد رستگار كارگردان مستند »عابدان 
كهن�ز« در گفت وگو با »ج�وان« توضيحاتي 
درباره س�اخت اين مس�تند ارائه داده است. 
نام »كهنز« چندان نام شناخته شده اي 
نيست، درباره آشنايي تان با آن محل 
و شكل گيري ايده س�اخت »عابدان 

كهنز« بگوييد.
من تا پیش از س��اخت اين مس��تند آش��نايي با 
»كهنز« )اين شهرك در شهرستان شهريار واقع 
است( نداشتم. قرار بود در دفتر تاريخ شفاهي، دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگي انقاب اسامي، كتابي 
درباره زندگي ش��هید مصطفي صدرزاده شهید 
مدافع حرم تولید شود. دوستان تصمیم گرفتند در 
كنار نگارش كتاب، فیلم مستندي نیز تولید شود 
و اين لطف و اعتماد را به من داشتند كه مسئولیت 
ساخت مس��تند را به بنده س��پردند. حدود300 
صفحه تحقیقات بعاوه س��اعت ها صداي ضبط 
شده كه توسط آقاي رحیمي جمع آوري شده بود 
به من داده ش��د. پیش از اين چند مستند درباره 
شهید صدرزاده ساخته شده بود. با آنكه شخصیت 
شهداي مدافع حرم آنقدر بزرگ است كه مي توان 
بر اساس آن صدها مستند س��اخت، تولید چند 
مستند قبلي درباره شهید صدرزاده، كار را براي 

ساخت يك مستند متمايز، سخت مي كرد. 
محوريت مستند درباره مسجدي به 
نام »مس�جد اميرالمومنين« است، 
چطور ش�د كه يك مس�جد موضوع 

ورود به زندگي شهيد قرار گرفت؟
به دنبال چیزي بوديم كه به واس��طه آن مستند 
متمايزي بسازيم. در طول تحقیقات به يك مسجد 
رسیديم كه در مراحل ساختش شهید صدرزاده 
و دوس��تانش حضور داش��ته اند و بع��د از آنجا به 
عنوان پايگاه فعالیت ه��اي فرهنگي، اجتماعي و 
حتي امنیتي استفاده كرده بودند. امیر مهريزدان 
تهیه كننده هم گفتند بايد روي مستند كار كنیم. 
از همین مس��جد پنج مدافع حرم ك��ه فرمانده 
عملیات بودن��د و در وقايع س��ال 88 نیز حضور 
داشته اند، به شهادت رسیده اند. همین باعث شد 
تا مسجد در اولويت قرار گیرد و به زندگي شهید 

صدرزاده به عنوان پیرنگ پرداخته شود. 
چق�در ط�ول كش�يد ك�ه از مرحله 

تحقيقات به فيلمنامه برسيد؟
ش��ش ماه كار روي فیلمنامه طول كشید. ابتدا 
مي خواستم مستند داستاني تولید كنم و تمام 
كار به صورت داستاني روايت شود و از صداهايي 
كه در اختیار داريم در مس��تند استفاده كنیم، 
يعني چیزي شبیه »ايستاده در غبار« اما با توجه 
به بودجه اي كه داش��تیم، ديدم كه نمي شود به 
آن شكل كار را ساخت، براي همین فیلمنامه را 
برگرداندم و كار به صورت آرشیوي و با استفاده از 

انیمیشن ساخته شد. 
فكر مي كن�م يك�ي از ن�كات تمايز 
»عابدان كهن�ز« همين اس�تفاده از 

انيميشن باشد!
ريس��ك بزرگي بود ولي آن را ب��ه جان خريدم. 
تخصص من جلوه هاي ويژه و تصحیح رنگ است 
و امس��ال نماهنگ»جعبه س��یاه« را با موضوع 
هدف قرار گرفتن هواپیماي مس��افربري ايراني 
توسط نیروهاي امريكايي كار كرده بودم. علت 
اس��تفاده از انیمیش��ن هم اين بود كه دوست 
نداشتم خشونت را در كارم نشان دهم. قرار بود 
مس��تند يك كار عاطفي، اجتماعي و در نهايت 
تراژيك باشد. خدا را شكر آرشیو فوق العاده اي به 
دستمان رسید كه پیش از آن در هیچ كاري ديده 
نشده بود. ما تصاويري از دوران كودكي مصطفي 
صدرزاده تا رفتن به سوريه و شهادت را داشتیم 
و در كنار آن حوادث سال 88 كه مصطفي در آن 

مجروح شد و تا مرز شهادت رفت. 
مس�تندهاي زيادي درباره مدافعان 
حرم ساخته ش�ده و به نظر مي رسد 
نوبت پرداخت به مس�ائل اخاقي و 
فرهنگي اس�ت كه ش�هداي مدافع 
حرم در فضاي آن تربيت ش�ده اند! 
چيزي ك�ه در »عابدان كهن�ز« نيز 

ديده مي شود!
ساانه 60-50 مس��تند درباره مدافعان حرم و 
درگیري ها در عراق و سوريه ساخته مي شود كه 
همگي از نظر كیفي سطح خوبي دارند و مخاطب 
هم دوست دارد درباره اتفاقات میدان نبرد اطاع 
داشته باش��د اما صرف پرداختن به میدان نبرد 
اان اولويت نیست. نمي خواستم مستند »عابدان 
كهنز« از جنس آن مستندها باشد. در اين مستند 
مي خواستم به مس��ائل تربیتي بپردازم و اينكه 
چطور مي شود مصطفي صدرزاده همه چیزش 
را بگذارد و همه هدفش شهادت در راه دين خدا 
ش��ود. قهرمانان مس��تند من در مسجد تربیت 
مي ش��وند و اين بحث تربیتي و رشد پیدا كردن 
آنهاس��ت كه در كنار خاطرات ش��یرين و طنز 
دوران كودكي تا قضیه سال 88، مدافع حرم شدن 

و شهادت به نمايش گذاشته می شود. 
موضوع مستند و ارتباط بين حضور 
در حوادث سال 88 و بعد مدافع حرم 
ش�دن، ش�باهت زيادي به داستان 
مستند »برادران« دارد، چقدر تحت 

تاثير آن مستند بوديد؟
من واقعاً كار »برادران« را دوست داشتم و مي شود 
گفت در عرصه ساخت مستند درباره شهداي مدافع 
حرم كار بسیار خوب و فاخري است و مهدي نقويان 
كارگردان آن مستند در كار خودش استاد است اما 
نكته اي كه تفاوت اين دو كار اس��ت، بعد تربیتي 
بود. در برادران مستند از جايي شروع مي شود كه 
رسانه هاي ضد انقاب عكس سه شهید را منتشر 
مي كنند و مي گويند كه اينها لبناني بوده اند و در 
س��ال 88 به ايران آمده بودند. اين موضوع باعث 
پیوند ماجرا شده بود اما ما در اين مستند به دنبال 
مباحث تربیتي بوديم كه باعث رشد افراد مي شود. 
به مرحله تحقيق اشاره كرديد، چقدر 

ساخت مستند طول كشيد؟
»عابدان كهنز« اولین كار مس��تند من است. براي 
همین سختگیرانه آن را پیش بردم. صدها ساعت 
»ش��ات لیس��ت« تهیه كردم كه در رون��د كار به 
فیلمنامه تبديل ش��د. كامًا كار بر اساس يك كار 
سینمايي پیش رفت و نگاه مستند به آن نداشتم. 
در»عابدان كهنز« يك داس��تان تعريف مي شود و 
طوري اين كار را كرده ايم كه مخاطب در هر لحظه 
از خودش بپرسد »خب بعدش چه مي شود؟«. براي 
همین بود كه كار فیلمبرداري حدود يك س��ال به 
طول انجامید و مراحل تدوين هم پنج ماه زمان برد، 
چون ما با كساني سر و كار داشتیم كه كار فرهنگي 
جهادي انجام مي دهند و ب��ا وجود تربیت چندين 
انس��ان، حتي يك تصوير از آنها در دس��ت نیست، 
برعكس مسئواني كه براي يك كلنگ زدن صد ها 

دوربین بايد در اطرافشان باشد. 
 برنامه اي براي اكران مستند داريد؟

ابتدا بگذاري��د از عوامل و همكاران س��اخت اين 
مستند تشكر كنم، از علي نصیرنژاد آهنگسازمان، 
مهدي شهابي كه زحمت مونش��ن ها را كشید، از 
حامد جالي كه كار تبلیغات را داش��ت و مهدي 
جمشیديان صداگذار و باقي دوستان كه زحمت 
كار را كشیده اند. تا جايي كه مي دانم براي اكران 
تهیه كننده برنامه هايي دارد و قطعا به دنبال فروش 
رايت آن به نهاد ها و ارگان ها نیست. يكي از برنامه ها 

هم فروش اينترنتي مستند است.

گفت وگوی »جوان« با كارگردان مستند »عابدان كهنز« 

 ارزش قهرمانان »كهنز«
به تربیت شان در مسجد است

   محمدصادق عابديني
غامعل�ي حداد ع�ادل رئيس بنياد س�عدي با اب�راز نگراني 
از وضعي�ت اس�تفاده از لغات خارج�ي از به كارگي�ري لغات 
بيگان�ه در منوی رس�توان هاي ش�مال ته�ران و محصوات 
ايران�ي انتق�اد ك�رد و گف�ت: حت�ي در تولي�د دس�تمال 
كاغذي ه�م مي خواهن�د از لغ�ات خارجي اس�تفاده كنند. 
حداد عادل در نشست رسانه اي به مناسبت برگزاري اولین مدرسه 
زمستاني دانش افزايي زبان و ادبیات فارسي، گفت: در هفت سالي 
كه از راه اندازي بنیاد سعدي گذشته، اين بنیاد در گسترش زبان 
فارسي توفیقاتي داشته است. وي با اشاره به برنامه بنیاد سعدي 
براي تالیف 70 كتاب آموزش فارسي گفت: تاكنون تالیف 15 عنوان 
كتاب به پايان رسیده و چاپ شده اند. اين كتاب ها در سراسر دنیا 
توزيع شده است. حدادعادل به برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و 
بلند مدت دانش افزايي زبان فارسي كه از ديگر فعالیت هاي بنیاد 
سعدي است، اش��اره كرد و گفت: از ابتداي تاسیس بنیاد سعدي 
بیش از 30 دوره كوتاه مدت و شش دوره بلند مدت دانش  افزايي 

داشته ايم كه مدرسه زمستاني از اين دست است. 
وي افزود: از ديگر وظايف بنیاد سعدي، تربیت مدرس زبان فارسي 
اس��ت كه ما اين كار را در داخل و خارج ازكشور انجام مي دهیم 
و تاكنون 70 دوره تربیت مدرس زبان فارسي برگزار شده است 
كه در اين دوره ها افرادي با حداقل مدرك كارشناس��ي ارشد در 
رشته هاي مختلف مرتبط با زبان فارسي مي توانند شركت كنند. 
حدادعادل در ادامه با بیان اينكه بنیاد سعدي يكي ديگر از وظايف 
خود را تدوين انواع اس��تانداردها در آموزش زبان مي داند، اظهار 

كرد: آموزش زب��ان، مخصوصا زبان دوم حتماً بايد با اس��تاندارد 
همراه باش��د و عناويني كه مثل آزمون تافل مي شنويد، حكايت 
از استاندارد مي كند و هركسي زبان انگلیسي ياد مي گیرد، بايد 

گواهي داشته باشد كه چه اندازه زبان آموخته است. 
حداد عادل با انتقاد از وضعیت به كارگیري زبان فارسي گفت: بايد 
توجه داشت زبان فارسي در خطر اس��ت، نام غذاها در مغازه هاي 
غذافروشي شمال ش��هر تهران گواهي بر اين مطلبند يا شاهديم 
تولیدات بسیاري به زبان هاي غیرفارسي آلوده شده و حتي براي 
تولید دستمال كاغذي هم بايد از اسامي خارجي استفاده كنند، 
در حالي كه حفظ زبان فارسي حفظ هويت ايرانیان است و همت 
همه را مي طلبد. رئیس بنیاد سعدي با انتقاد از بودجه اين بنیاد 
گفت: ايحه پیش��نهادي دولت افزايش جزئ��ي 4/7درصدي را 
نش��ان مي دهد اما بايد توجه داش��ت كه 80 درصد بودجه بنیاد 
صرف خريد ارز مي شود و بودجه س��ال گذشته بر اساس نرخ ارز 

3هزارو500 توماني بسته شده است.

نگاهي به ماجراي سدكردن جشنواره فجر مقابل فيلم هاي تجاري 
 اخم به كمدي هاي سخيف

تاكتيك جشنواره فجر يا راهبرد سينما!

حكمت 75 
هر چيز كه ش�مردنی اس�ت پايان 
می پذي�رد و ه�ر چه را ك�ه انتظار 

می كشيدی، خواهد رسيد.

آيت اه سيدمحمدمهدي ميرباقري در جشنواره عمار مطرح كرد
هنر انقاب اسامي ميداني جهاني دارد

رئي�س فرهنگس�تان علوم انس�اني ق�م گفت: بس�ياري از 
افرادي كه در فضاي س�ينماي غرب زيس�ت مي كنند به اين 
دليل اس�ت كه فضاي جديدي را براي آنها خل�ق نكرده ايم. 
آيت اه س��ید محمدمهدي میرباقري رئیس فرهنگس��تان علوم 
انس��اني قم در نهمین روز اكران هاي مركزي نهمین جش��نواره 
مردمي فیلم عمار در نشستي با عنوان »هنرمند و آينده« گفت: 
هر س��اله با برگزاري جشنواره عمار ش��اهد رقم خوردن اتفاقات 
ويژه اي در حوزه هنر هستیم، گرچه اكنون در اول راه هستیم، اما 
شكل گیري تفكر، احساس و خلق زنجیره آثار هنري در حال رقم 
خوردن است. رئیس فرهنگستان علوم انساني قم با اشاره به آثار 
راه يافته به جشنواره فیلم عمار افزود: س��طح آثار بايد به گونه اي 
باشد كه به توسعه آثار هنري منجر ش��ود، چراكه امروزه مقیاس 

كارهاي هنري در حال تغییر است. 
وي اضافه كرد: امروز ايجاد فضاهاي مجازي باعث ايجاد اتفاقات 
مهمي در عرصه هاي هنري ش��ده اس��ت و اين مس��یر در آينده 

نیز گس��ترش بیش��تري پیدا خواهد كرد. ما نبايد در انتظار فتح 
عرصه هاي مختلف توسط ديگران باشیم، بلكه بايد در اين زمینه 

پیشگام باشیم و خودمان باشیم كه هنر را تعريف كنیم. 
آيت اه میرباقري با تأكید بر اينكه می��دان عرضه آثار هنري بايد 
تغییر كند، خاطرنشان كرد: اگر هنرمندان مقیاس كارهاي خود را 
با جامعه جهاني درنظر بگیرند و به دنبال اثرگذاري بر فرآيندهاي آن 
جامعه باشند، مي توانند در مقیاس مقابله با فدراسیون هاي بزرگ 

جهاني و دستگاه ها و دانشگاه هاي پشتیبان حركت كنند. 
رئیس فرهنگس��تان علوم انس��اني قم تصريح ك��رد: هنرمندان 
كشور نبايد ساير هنرمندان را در مقابل خود ببینند، بلكه جبهه 
هنرمندان ايراني بايد در چارچوب ايده هاي جديد بینديشند و در 
راستاي آن نیز به خلق آثار هنري بپردازند. وي خاطرنشان كرد: 
بس��یاري از هنرمندان به خاطر نبود يك میدان فعالیت صحیح، 
در چارچوب هنرمنداني قرار مي گیرن��د كه هنر مدرن را انتخاب 
كرده اند. براي اينكه آنها در مس��یر شما حركت كنند، بايد تاش 
بیشتري صورت گیرد. بس��یاري از افرادي كه در فضاي سینماي 
غرب زيست مي كنند به اين دلیل اس��ت كه ما فضاي جديدي را 
براي آنها خلق نكرده ايم. رئیس فرهنگس��تان علوم انساني قم با 
اشاره به نقش هنرمندان در ترسیم آثار هنري درباره آينده جهان 
گفت: هنرمندان بايد مقیاس كار خود را مقابله با امپراطوري هاي 
هنري جهاني قرار دهند و با آنها درگیر شوند. از سوي ديگر نبايد 
هرگز با هنرمندان داخلي درگیر شوند، چراكه آنها در آينده در كنار 
شما خواهند بود. زنجیره كار خود را از مباني تا اثربخشي اجتماعي 

و مصرف انبوه به صورت كامل تكمیل و طراحي كنید.

   فرزين ماندگار
در اين دوره از جش�نواره فجر به نظر مي رسد فيلم هاي 
صرفاً تجاري در اين رويداد هنري جايي ندارند. حضور اين 
جنس آثار در برخي دوره هاي جشنواره فيلم فجر باعث 
پايين آمدن كيفيت و البته اعتبار اين رويداد مي ش�د. 
اتفاقي كه از چند روز پیش از اعام اس��امي آث��ار راه يافته به 
جش��نواره س��ي و هفتم فیلم فجر افتاد اين ب��ود كه عده اي 
از فیلمس��ازاني كه آثار آنها اغلب به عن��وان فیلم هاي صرفا 
تجاري سینما مطرح هس��تند به طور داوطلبانه از حضور در 
جش��نواره اعام انصراف دادند. كمي قبل ت��ر كمال تبريزي 
سلطان بازاري سازهاي اين سال هاي سینماي ايران كه ظاهراً 
پرهزينه ترين فیلم سال هاي اخیر سینماي ايران را نیز با عنوان 
»ما همه باهم هس��تیم« با بريز و بپاش هاي نجومي س��اخته 
است، پیشنهاد كرده بود كه فیلمسازان براي بي حاشیه ماندن 
فیلم هايش��ان از ارائه آن به جش��نواره فجر خودداري كنند. 
دلیل اين موضع ضد جش��نواره فجر تبريزي را احتمااً بايد 
در خبري دانست كه مسئوان جشنواره درباره عدم پذيرش 
فیلم تجاري اش به گوش او رس��انده بودند. مدتي بعد سعید 
سهیلي ديگر سازنده آثار بازاري سینماي ايران نیز اعام كرد 
كه »ژن خوك« را به جش��نواره نخواه��د داد. او را نیز قاعدتا 
از اينكه فیلمش جايي در میان آثار امس��ال نخواهد داش��ت 
خبردار كرده بودند. مس��عود ده نمكي نیز كه طي س��ال هاي 
اخیر گرايش زيادي به شاخص  هاي بازاري سینما در آثارش 
قابل مشاهده است اعام كرد فیلمش را به جشنواره نخواهد 
داد. حقیقت ماجرا اين است كه امسال و در چهلمین سالگرد 
انقاب اسامي برگزاركنندگان جشنواره فیلم فجر دست كم 
اين تصمیم درست را گرفته اند كه از حضور آثاري كه صرفاً با 
گرايشات تجاري ساخته شده اند در اين رويداد مقابله كنند، 
البته نسبت آثار با كیفیت در اين دوره از جشنواره در نسبت 
با دوره هاي قبلي بیشتر است و دست برگزاركنندگان را براي 
اين تصمیم بازتر كرده است. به اين لیست اضافه كنید انصراف 

منوچهر هادي با فیلم »رحمان 1400« را. 
اما نظر س��یروس الوند در اين باره جالب توجه است؛ »از نظر 
من تمام اين اخبار در مورد انصراف كارگردانان شايعه و شانتاژ 
خبري اس��ت. به عنوان مث��ال كمال تبري��زي فیلمي كامًا 
كمدي بازاري ساخته و خودش هم مي داند جايش در فیلم فجر 
نیست. مورد فیلم رحمان 1400 منوچهر هادي هم مثل فیلم 
كمال تبريزي است. اينها فیلم هاي گیشه و بازاري ساخته اند 

و خودشان هم مي دانند جايي در فجر ندارند. اينكه مي گويند 
بسیاري از كارگردانان از فجر انصراف داده اند شینطت خبري 
است و من به دفتر جشنواره رفته ام و به چشم ديدم كه همه 
كارگردانان مي خواهند در فجر امس��ال حضور داشته باشند. 
برخي عادت دارند فیلم بازاري بسازند و به فجر هم نمي روند 
تا كسي يقه ش��ان را نگیرد. اينها تنها و تنها به اكران و فروش 
اثرشان فكر مي كنند. اين بازي ها براي ما كامًا روشن است. از 
نظر من جشنواره فیلم فجر امسال بسیار هیجان انگیز است. 
اگر من و فیلمم در فجر نرفت اصًا مهم نیس��ت زيرا مهم اين 

است كه جشنواره خوب برگزار شود. 
الوند به اين هم اشاره مي كند كه طبیعتاً خواسته هر كارگرداني 
اكران نوروزي فیلمش است و من هم همین خواسته را دارم. 
اصاً همه براي اكران خوب و نوروزي سعي در رونمايي فیلمشان 

در جشنواره فیلم فجر دارند و تاش من هم همین است. 
سخنان سیروس الوند درباره اكران مناسب فیلمش در نوروز به 
اين بستگي دارد كه مافیاي اكران سینماي ايران چقدر فیلم او 
را در فروش و گیشه مناسب تشخیص دهند. سهم عمده اي از 
اكران نوروزي سینماي ايران را همواره آثاري به خود اختصاص 
مي دهند كه با مولفه هاي كاماً عامه پسند سینما انطباق داشته 
باشند اما در اين دوره از جشنواره فیلم فجر خوشبختانه همه 
چیز دست به دس��ت هم داده تا آثاري كه به نام كمدي صرفاً 
گیشه ها را هدف قرار گرفته اند به اين رويداد راه پیدا نكنند تا 
شاهد روندي جدي تر و البته باكیفیت تر در اين دوره باشیم. 
فیلم هايي مثل گشت ارشاد اگرچه در بخش غیررقابتي دو دوره 
قبل جشنواره فجر حاضر بودند اما به شدت به اعتبار اين رويداد 
لطمه وارد كردند. موضوع مهمي كه وجود دارد اين است كه اين 
رويكرد را بايد تاكتیك برگزاركنندگان جشنواره سي و هفتم و 

نه راهبردي اساسي در سینماي ايران تلقي كرد.

انتقاد رئيس بنياد سعدي از ترويج استفاده از لغات بيگانه
دستمال كاغذي را هم با اسامي خارجي توليد مي كنند!

قهرمانان مستند من در مسجد 
تربيت مي ش��وند و اي��ن بحث 
تربيت��ي و رش��د پي��دا ك��ردن 
آنهاست كه در كنار قضيه سال 
88، مدافع حرم شدن و شهادت 
ب��ه نمايش گذاش��ته می ش��ود

اين رشته سر دراز دارد... 
 حاشیه سازي هاي مجري هاي رسانه ملي گويا تمامي ندارد و 
قرار هم نیس��ت كه مديران محترم سیما فكري ريشه اي براي 

اين مسئله بكنند. 
پس از ماجراهايي كه آرش ظلي پور مقابل مسعود فراستي به 
بار آورد در تازه ترين مورد علي ضیا در برنامه زنده فرمول يك 
پس از آنكه گوش��ي مهمان زنگ مي خورد به میهمان برنامه 
مي گويد »گوش��یت رو بده يه فحش بهش ب��دم« كه مهمان 
برنامه در عین احترام چیزي نمي گويد اما وقتي از او مي پرسد 
چه كس��ي تماس گرفته بود مي گويد دخترم ب��ود! به فاصله 
تقريبا يك روز در برنامه اي با عنوان »ورزشگاه« علي انصاريان 
به طرزي عجیب لهجه افغانستاني ها را با لحني توهین آمیز به 
تمسخر مي گیرد و ظاهراً اين رشته سر دراز دارد و معلوم نیست 
دقیقا بايد چه اتفاق ديگري بیفتد كه موضوع و مسئله اجراي 

تلويزيوني متر و معیار درست و دقیقي پیدا كند.
 اينكه يك مجري آن ه��م در برنامه زنده بديهي ترين اصول به 
كار بردن لفظ و معنا را نمي داند ولي صرفا به دايلي جنبي به او 
اجازه حضور در برنامه اي زنده داده مي شود نشان از يك بیماري 

دارد كه ازم است به سرعت درمان شود. 
اينكه نه مج��ري نه تهیه كنن��ده و نه تیم احتمال��ي اتاق فكر 
برنامه هاي زنده روي محتوا سوار نیستند و به عوامانه ترين شكل 
ممكن برنامه سازي مي كنند را بايد بااخره به شكلي ريشه اي 
حل كرد. اگر ساختار مديريت و نیروها مشكل دارد و سیستم 

معیوب است بايد به نحوي شايسته مورد مرمت قرار گیرد. 
چگونه اس��ت كه وزارت ارش��اد دوماه پیش به دلیل گاف هاي 
عديده و ضعف اجرا در برنامه اي در فضاي مجازي جلوي كار علي 
انصاريان را مي گیرد و به فاصله اي نزديك رس��انه ملي تصمیم 
مي گیرد او را براي برنامه اي زن��ده دعوت به همكاري كند. جز 
اين است كه در رسانه ملي اسپانسرها هستند كه تصمیم گیري 
و تصمیم س��ازي مي كنند و آنها رويكردشان اقتصادي است و 
فرهنگ برايشان اولويت نیست. صداوسیمايي كه بايد دانشگاه 

باشد را نمي توان به دست اسپانسرها سپرد.

نايب رئيس كميسيون فرهنگي:
بودجه اندك نهاد كتابخانه هاي عمومي 

تعطيلي 40 كتابخانه را در پي دارد
ناي�ب رئيس كميس�يون فرهنگ�ي مجلس گف�ت: اعتبار 
۱80ميلي�ارد تومان�ي در نظ�ر گرفت�ه ش�ده ب�راي نهاد 
كتابخانه ه�اي عموم�ي در ايح�ه ۹8 حت�ي تكاف�وي 
پرداخ�ت حق�وق و دس�تمزد كاركن�ان را نمي ده�د. 
س��یده فاطمه ذوالقدر در گفت و گو با»خانه مل��ت« با انتقاد از 
اينكه قدم هاي سس��ت تروي��ج فرهنگ كت��اب و كتابخواني با 
عدم تخصیص بودجه ازم به نهاد كتابخانه ها با ايس��ت مواجه 
خواهد شد، گفت: پیش بیني بودجه ازم براي نهاد كتابخانه هاي 
عمومي 600میلیارد تومان بود اما متأسفانه در ايحه بودجه 98 

حدود 180میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
نايب رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسامي، ادامه 
داد: بر اساس گزارش نهاد كتابخانه ها نه تنها اين بودجه تكافوي 
نیاز پرداخ��ت حقوق و دس��تمزد كاركن��ان را نمي دهد بلكه 
تعطیلي 40 باب كتابخانه را به دنبال دارد كه تهديدي بس��یار 

جدي براي فرهنگ كشور است. 
وي افزود: ع��دم تخصیص اعتبار در ايح��ه بودجه 98 و عدم 
برخورداري از س��هم 0/5درصدي كه در ش��هرداري ها براي 
كتابخانه ها در نظر گرفته ش��ده به دلیل مشكات موجود در 
ش��هرداري ها، ضربه مهلكي را به پیكره فرهنگ كش��ور وارد 
خواهد ساخت كه جبران لطمات و صدمات آن بسیار هزينه بر 

خواهد بود. 
نماينده مردم تهران، ري، ش��میرانات، اسامش��هر و پرديس 
در مجلس ش��وراي اس��امي، يادآور ش��د: در ش��رايطي كه 
برنامه ريزي ها و سیاس��تگذاري ها براي توسعه كتابخانه ها در 
روستاها و شهرستان هاي كوچك و كم برخوردار قرار دارد به 
دور از انصاف و عدالت اس��ت كه اين محرومیت بر آنها بیش از 
پیش تحمیل ش��ود. نايب رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس 
ش��وراي اس��امي، افزود: انتظار مي رود با ت��اش و همكاري 
نمايندگان در كمیس��یون تلفیق بازنگري جدي در موضوع و 
میزان اعتبارات نهاد كتابخانه ها با هدف حمايت از فرهنگ و 

كااهاي فرهنگي انجام شود.

    یادداشت    جواد   محرمي

    خبر

    دریچه     آرشام  خدادوست

 ارشاد حواسش به سريال سوزي 
در شبكه خانگي هست؟

در حالي ك�ه از ابتداي س�ال 
تاكنون در هي�چ فصلي بيش 
از دو سريال همزمان در شبكه 
خانگي عرضه نشده به ناگاه در 
فاصله كمتر از سه ماه مانده به 
پايان سال پنج سريال مترصد 
عرضه به شبكه خانگي هستند. 
سريال »احضار« كه اولین تجربه 

تاريخ سريال سازي در ژانر ترسناك است از همین هفته به شبكه خانگي مي آيد و ظرف 
دو هفته آينده دو سريال »نهنگ آبي« و »رقص روي شیشه« هم بدان مي پیوندند. دو 
سريال كمدي »ريكاوري« و »روزهاي بیقراري« هم تا يك ماه آينده عرضه خود را آغاز 
مي كنند و سريال »هاشتگ خاله سوسكه« نیز در ژانر كودك در دست تهیه است تا با 

احتساب »ممنوعه« سیاهه سريال هاي در حال عرضه به هفت سريال برسد!
آيا منطقي پشت صدور مجوز متوالي عرضه اين سريال ها هست؟ آيا اداره كل نمايش 
خانگي ارشاد حواسش نبوده كه اين عرضه همزمان ممكن است به شكست متوالي 

سريال ها بینجامد و فرصت معرفي درست آثار را هم از صاحبان آنها مي گیرد؟
اين رويه درست شبیه روالي است كه در اكران نیمه دوم سال سینماها شاهديم 
كه همزمان باهم ده ها فیلم روي پرده مي روند و به جز يكي دو فیلم بقیه نیز بايد 
به فروش هاي متوسط و ضعیف بسنده كنند! اداره كل نمايش خانگي ارشاد براي 
جلوگیري از اتاف س��رمايه هاي سريال س��ازان هم كه ش��ده بايد تنفسي ااقل 

چندهفته اي را بین عرضه آنها ايجاد كند. اين طور نیست؟


