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 نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار
رزمایش فداییان حریم وایت نیروی هوایی ارتش برگزار شد برگزیدگان خود را شناخت

 شب تقدیر از  مقدم  
 و کنایه به 

کلید روحانی!
 C۱۳۰     از بمباران 

تا رهگیری موشک مهاجم

یک�م- تعبی��ر ورود به وضعی��ت »بی دولتی« 
چندان خوش��ایند نیس��ت ولی واقعیتی است 
که در حال حرکت به س��مت آنی��م. تصویری 
که اکنون دولت از خود س��اخته، در چند کلمه 
»اغتشاش مدیریتی«، »فروپاشیدگی درونی«، 
»بی اعتمادی مردمی«، »سردرگمی خارجی« و 
»بحران برنامه ای« قابل خاصه سازی است. آقای 
رئیس جمهور همچنان با قدرت سابق سخنرانی 
می کند ولی سخت نیست فهمیدن اینکه درون 
دولت را مدیریت     نمی کند. وزرا مس��تقیما علیه 
یکدیگر حرف     می زنن��د، پی درپی تصمیم  های 
اش��تباه گرفته     می ش��ود و کسی هم مسؤولیت     
نمی پذیرد، بودجه به ابزار تسویه حس��اب درون 
دولت بدل ش��ده، کارهای بزرگ بین س��ازمانی 
روی زمین مانده، چرا که کس��ی نیست اطراف 
قضیه را بنشاند، میان آنها تقسیم کار کند و بر 
عمل هر کدام به وظیفه    اش نظارت کند، بعضی 
رفته  اند و آنها هم که مانده    اند، اغلب در اندیشه  اند 
که بهترین زمان برای رفتن کدام اس��ت، و همه 
اینه��ا در حالی اس��ت که آق��ای رئیس جمهور 
همچنان گرفتار »فوبیای رقیب« است و دستش 
اگر برسد، در دعوای »نوبخت � قاضی زاده« هم 

رقبای انتخاباتی را متهم خواهد کرد. 
دوم- در چنین شرایطی، امید چندانی به اینکه 
دولت ق��ادر به خاص کردن خود از تحلیل  های 
مبتنی بر توهم توطئه باشد و درک کند که اگر بنا 
بر کار کردن باشد همه کشور آماده کمک و یاری 
به آنند، وجود ن��دارد. وقتی آقای روحانی خروج 
ترام��پ از برجام را توطئه رقبای داخلی     می داند، 
طبیعی است که هرگز از خود نپرسد آیا این رقبا 
بودند که ترامپ را در آمریکا رئیس جمهور کردند...
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ورود به آستانه 
»بی دولتی«

     مهدی محمدی     
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گزارش »وطن امروز« از برنامه مدیریت شهری 
برای اداره تهران با هزینه از جیب مردم

پرونده ای درباره خروج سران رژیم پهلوی 
حین و پس از وقوع انقاب اسامی

تونل های پایتخت 
پولی می شود؟!
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بای بای!
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پرونده ای درباره خروج سران رژیم پهلوی، حین و پس از وقوع انقاب اسامی

فرار دسته جمعی
گروه یادآور: محمدرضا پهلوی هنگام خروج از ایران می گوید: 
یک مدتی اس��ت که احساس خس��تگی می کنم و احتیاج به 
اس��تراحت. گفته بودم تا دولت مستقر شود، مسافرت خواهم 
کرد. او درباره مدت س��فرش هم می گوید: بس��تگی به حالت 

مزاجی من دارد!
پهل��وی دوم اگرچه تاش می ک��رد با اس��تفاده از عنوان 
»مسافرت« ظاهر مناس��بی به خروج خود بدهد اما همزمان 
و بی��رون از فرودگاه مهرآباد، مردم داش��تند با »فرار« ش��عار 
می ساختند. مردمی که از واژه »فرار« برای خروج شاه استفاده 
می کردند، درست حدس زده بودند. خارج کردن میلیاردها دار 
از جواهرات سلطنتی و ارز و... در چمدان هایی که چند روز قبل 
و با چند پرواز جداگانه به مقصدهای از پیش مش��خص شده، 
فرستاده شدند، جایی برای تردید باقی نمی گذاشت که این سفر 
یک سفر عادی نیست و بیشتر به همان فرار شباهت دارد، چرا 
که به گفته رئیس کل تشریفات دربار، آغاز عملیات خروج شاه 
و همراهان��ش 24 دی ماه 57 بود. فرح دس��تور داد 384 عدد 
چمدان و صندوق بسته شود و به دستور او تنها در یک مورد 

تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس و 50 قطعه زمرد، 368 
حبه مروارید و با وزن 2 کیلو و 80 گرم و از نظر قیمت غیرقابل 
تخمین و تاج ملکه با 1646 قطعه الماس و تعداد معتنابهی از 
جواهرات دیگر و طا به ارزش ده ها میلیون دار از کشور خارج 
شد. شاه و ملکه ای که تاج شان را نیز با خود می برند، صرفا برای 

مسافرت از کشور خارج می شوند؟
در کنار خروج و فرار شاه از ایران، بسیاری از بستگان رژیم 
پهلوی نیز همزمان با بحبوحه انقاب از کشور خارج می شوند. 
احس��اس اینکه رژیم در حال فروپاشی اس��ت و هیچ امیدی 
به بقای آن وجود ندارد، موجب می ش��ود بس��یاری از مقامات 
کش��وری و لشکری از جمله تعداد زیادی از ارتشبدها پیش از 
وق��وع انقاب فرار را بر قرار ترجیح دهند اما هزینه این فرار ها 
نیز بر دوش مردم اس��ت. به عب��ارت دیگر این فرار برای مردم 
کم هزینه نیس��ت. طی 2 ماه ش��هریور و مهر 1357  سیزده 
میلیارد دار توسط مقامات دولتی که یا در آستانه فرار بودند یا 
قصد فرار داشتند، از کشور خارج می شود. بسیاری آنها از ماه ها 
پیش زن و فرزندان ش��ان را راهی خارج از کشور کرده بودند و 

در ادام��ه خود نیز به آنها ملحق ش��دند. در بحبوحه انقاب و 
در حالی که بس��یاری از ادارات در اعتصاب به س��ر می بردند، 
کارکنان بانک مرکزی، پانزدهم آذرماه 57، نام خارج کنندگان 

ارز را طی فهرستی منتشر می کنند. درباره 
دارایی های ملی که ش��اه و خانواده اش از 
س��ال ها قبل از انقاب بوی��ژه در  ماه های 
آخر رژیم از ایران خارج کرده اند، اردش��یر 
زاهدی از محرم��ان دربار پهلوی، چنین 
نوش��ته است: »دادس��تان تهران در زمان 
شریف امامی فهرس��ت دقیقی از افرادی 
که پول هایی را به ش��کل ارز خارج کرده 
بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست 
شخص اعلیحضرت به خروج 31 میلیارد 
دار از کش��ور متهم ش��ده بود«. اردشیر 

زاهدی )داماد محمدرضا پهلوی( تنها مقام رسمی رژیم بود که 
در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای 

اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تاش کرد.

س��ران فراری رژیم پهلوی چ��ون وضعیت انقاب و امکان 
سقوط نظام شاهنش��اهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال 
خود از کش��ور کردند. بر اس��اس جمع بندی برخی گزارش ها 
درباره همه دزدی ها و اموال به سرقت رفته 
توس��ط این خاندان می توان این رقم را تا 

100 میلیارد دار هم برآورد کرد.
ب��ا این هم��ه یک��ی از موضوعاتی که 
محل کنج��کاوی برای مطالعه گران تاریخ 
معاصر بوده، فرار و چگونگی فرار بسیاری 
از این افراد اس��ت. واقعیت آن است که با 
همه اطاعاتی که در این زمینه منتش��ر 
شده اس��ت، هنوز نحوه خروج بسیاری از 
وابستگان رژیم پهلوی در سایه ای از ابهام 
قرار دارد. اگر چه اقوال فراوانی پیرامون فرار 
و خروج هرکدام از عناصر رژیم سابق مطرح شده است و حتی 
خودشان نحوه خروج خود را توضیح داده    اند اما معموا بخشی 
از واقعیت پیرامون این فرارها جزو ناگفته هاس��ت. تا جایی که 

اسنادی که بعدها فاش می شود حکایت خواهد کرد که مثا 
چه کس��انی در داخل یا کدام دس��تگاه جاسوسی خارجی در 
فراری دادن افراد مختلف چگونه ایفای نقش کرده   اند؛ اسنادی 
که از س��وی دس��تگاه های اطاعاتی خارجی به مرور و با در 
نظر گرفتن همه مسائل سیاسی و اجتماعی منتشر می شود 
و اینگونه نیس��ت که براحتی در اختیار عم��وم قرار گیرد. به 
عنوان مثال بخش   هایی از اسناد موجود در انگلستان مربوط به 
سال های حکومت رضاخان قرار است تا سال 2053 در بایگانی 

و خارج از دسترس باشد. 
فرار س��ران رژیم پهلوی از این جه��ت مهم می نماید که 
عم��ده فراری ها در همان س��ال های اول، از فعال ترین عناصر 
برای بازگرداندن س��لطنت هس��تند. اتفاقات ریز و درشت و 
فعالیت  های براندازانه ای که در س��ال های اول انقاب توس��ط 
گروهک  های مختلف انجام ش��د، یا به بازماندگان س��لطنت 
مربوط اس��ت یا آنها نقشی در اقدامات براندازنه ایفا می کنند. 
از جمله این اقدامات براندازنه، کودتای نوژه است که با دخالت 
مس��تقیم یکی از همین فراری ها ش��کل می گیرد. غامعلی 

اویسی از زمره نخستین افسران عالی رتبه متواری رژیم پهلوی 
بود که با سرمایه سرویس های اطاعاتی از جمله سیا و موساد، 
فعالیت ه��ای تروریس��تی را از خاک عراق و ترکی��ه آغاز کرد. 
فرمانده ش��اخه نظامی کودتای نوژه س��رهنگ دوم بازنشسته 
ژاندارم��ری محمدباقر بنی عامری از هم��کاران فعال و نزدیک 
اویس��ی بود. اویسی در این مسیر با انور سادات، رئیس جمهور 
مصر و صدام حسین، رئیس جمهور عراق و مقامات آمریکایی 
از جمله الکس��اندر هیگ، وزیر  خارج��ه آمریکا ماقات کرد. 
آنچنان که  ریچارد برت، تحلیلگر غربی در نیویورک تایمز مورخ 
18 ژوئن 1980 به نقل از ارتش��بد فراری اویس��ی می نویسد: 
»انفجاری در شرف تکوین است، شکی نیست که رژیم تهران 
روزه��ای آخر خود را س��پری می کند«. کودتایی که اویس��ی 
برنامه  ریزی کرده بود، به س��رانجام نمی رسد. پیش از کودتای 
نوژه همکاری سران پهلوی با فرقه   هایی در جنوب، غرب، شرق 

و شمال ایران برای مقابله با جمهوری اسامی جدی است. 
در این شماره از یادآور، اشاره   هایی به فرار برخی از مقامات 

رژیم پهلوی داشته      ایم. 

فرار س�ران رژیم پهل�وی از این جهت 
مهم اس�ت که عمده فراری ها در همان 
سال های اول، از فعال ترین عناصر برای 
بازگرداندن س�لطنت هستند. اتفاقات 
ریز و درشت و فعالیت  های براندازانه ای 
ک�ه در س�ال های اول انقاب توس�ط 
گروهک  های مختلف انجام ش�د، یا به 
بازماندگان سلطنت مربوط است یا آنها 
نقشی در اقدامات براندازنه ایفا می کنند

یکی از سران تاثیرگذار در رژیم پهلوی حسن طوفانیان بود که ماجرای فرارش منحصر 
به فرد اس��ت. قاب��ل تامل آنکه این فرار ب��ا همه منحصر به فرد بودنش مورد اش��اره او در 
کتاب خاطراتش قرار نگرفته اس��ت. در کتاب خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان که در سال 
1363 به تش��ویق مسؤوان طرح تاریخ ش��فاهي ایران وابسته به دانشگاه هاروراد به رشته 

تحریر درآمده، نه طوفانیان اش��اره اي ب��ه نحوه فرار خود دارد و نه 
مصاحبه کننده کمترین عاقه اي به طرح این موضوع بسیار مهم از 
خود نشان مي دهد. با این همه روایت های پراکنده و قابل توجهی 
در این باره وجود دارد. آنچه از پس شواهد قطعی به دست می آید، 
این اس��ت که اهمی��ت طوفانیان به جهت مس��ؤولیت هایی که در 
دوران پهلوی داشته است، برای ایاات متحده آنقدر بوده که برای 
فراری دادن او دس��ت به کار ش��ود. طوفانیان، رئیس اداره خرید و 
سفارش��ات خارج��ي صنایع نظامي در دوران ش��اه بود و اطاعات 
مهمی داش��ت. پس از تسخیر س��فارت آمریکا توسط دانشجویان، 
اس��ناد متعددي درباره معامات طوفانیان با رژیم صهیونیستی و 
ایاات متحده به دس��ت آمد. در مورد بازداش��ت و فرار طوفانیان 
در ابتدای انقاب اینطور گفته می ش��ود که وی در جریان پیروزی 
انقاب توس��ط مردم بازداشت و به زندان قصر منتقل شد اما بعدا 
توس��ط عده ای به لویزان برده ش��د؛ جایی ک��ه مدارک خریدهای 
کان نظام��ی نی��ز در آنجا نگه��داری می ش��د. در مقدمه کتاب 
خاطرات او که در ایران منتش��ر ش��ده، آمده اس��ت: »طوفانیان با 
حمایت مس��ؤوان دولت موقت به همراه اس��ناد خریدهاي کان 
نظامي ایران، فراری داده ش��د«. طوفانیان طي 10 سال مسؤولیت 
انحصاري خرید تس��لیحات را در کش��ور برعهده داش��ت. در این 
دهه، بر اس��اس سیاس��ت واش��نگتن قیمت نفت یکباره افزایش 
چشمگیري یافت تا تولیدکنندگان عمده همچون عربستان، ایران 
و... که جزو کش��ورهاي اقماري آمریکا به حساب مي آمدند، نقش 
اصلي را در ایجاد یک خط به اصطاح دفاعي ایفا کنند. به عبارت 
دیگر، سیاست افزایش قیمت نفت این امکان را فراهم مي کرد که 
بخش اعظم هزینه هاي سنگین انباش��ت تسلیحات ازم در نقاط 
اس��تراتژیک جهان ب��ر دوش ملت هاي برخ��وردار از ذخایر نفتي 

گذاشته شود.
 حال پرس��ش اینجاس��ت که چرا طوفانیان که به اعتقاد فردوس��ت، توسط مستشاران 
آمریکا در ایران براي چنین پس��ت مهمي انتخاب ش��ده بود، نزد آمریکایي ها داراي چنین 
اهمیتي اس��ت که براي آزادي وي مستقیماً وارد عمل مي شوند؟ با گذشت این همه سال، 

مساله چگونگي انتخاب وي به عنوان مسؤول خرید تسلیحات کشور مانند چگونگي فراري 
دادن وي از زندان و سپس خارج کردن او از کشور به صورت دقیق مورد بررسی قرار نگرفته 
اس��ت. حسین فردوس��ت هر چند در خاطرات خود اشاره مستقیمي به ارتباط طوفانیان با 
س��یا ندارد اما مي گوید: »حدس مي زنم به علت طي دوره نظامي در آمریکا و آش��نایي زیاد 
با مستش��اران نظامي آمریکایي در ایران، از طریق آنها به محمدرضا 
معرفي ش��د و از آن پس خریدهاي گزاف اس��لحه ای��ران را ترتیب 

مي داد«. )خاطرات حسین فردوست، ص 218(
صرف نظ��ر از اینک��ه طوفانیان ب��ا توجه به چنین مس��ؤولیتي، 
اطاعات فراواني درباره مس��ائل رژیم پهلوي داش��ت، ش��اید بتوان 
اهمیت وي را براي آمریکایي ها از نوع واکنش آنان بعد از دستگیري 
او در جری��ان انق��اب، دریاف��ت. باید به این نکته توجه داش��ت که 
دس��تگیري بسیاري از کساني که در خدمت واشنگتن بودند )مانند 
هویدا( چنین حساسیتي را برنینگیخت اما طوفانیان از جمله موارد 
نادري بود که شبکه مرتبط با آمریکا بافاصله براي آزادي وي فعال 
ش��د. صادق خلخالي در مصاحبه اي درباره ف��راري دادن طوفانیان 
به رغم حساس��یت ش��دید امام بر مراقب��ت از وي، مي گوید: »من با 
مسؤول زندان قصر فرموده امام را در میان گذاشتم. او گفت خیالت 
راحت باشد. طوفانیان در جاي امني زنداني است و 5 پاسدار نیز در 
محل حفاظت گمارده  ام. چون فرموده امام بود من قانع نش��دم و به 
داخل بند رفتم. قس��مت هاي مختلف را دقیقاً وارسي کردم اما اثري 

از طوفانیان ندیدم«. )روزنامه کیهان 29 بهمن 58( 
حسین فردوست نیز در خاطرات خود درباره چگونگي فرار مأمور 
خریدهاي تسلیحاتي مي گوید: »در جریان انقاب، طوفانیان بازداشت 
شد. نصراه پس از آزادي از زندان برایم تعریف کرد که روزي عده اي 
آمدن��د و طوفانیان را از زندان قصر به لوی��زان بردند، ظاهراً در آنجا 
طوفانیان مدارک را به فرد آمریکایي تحویل داده و س��پس به اتفاق 
او از کش��ور خارج شده است. در آن موقع شایع شد که آمریکایي ها 
طوفانیان را به اتف��اق من از زندان برده اند... چرا آمریکایي ها پس از 
انقاب طوفانی��ان را فراري دادند؟ زیرا اکث��ر مقامات آمریکایي که 
هم اکنون نیز در مس��ند قدرت هستند در این چپاول سهم داشتند. 
اگر طوفانیان و اس��ناد خرید اسلحه مي ماند، انتشار آنها بزرگ ترین 
افتضاح جهاني را به پا مي کرد و خیلي ها در آمریکا آبروي شان مي رفت«. )خاطرات حسین 

فردوست، ص22(  
یکی دیگر از روایت ها درباره فرار طوفانیان در کتاب »س��راب یک ژنرال« آمده اس��ت. 

نویس��نده این کتاب در ماقاتی که با برادر طوفانیان،  محمدتقی داش��ته، با او درباره 
ماجرای فرار صحبت کرده اس��ت. به گفته او، طوفانیان که به وخامت اوضاع پی برده 
بود، در جلس��ه شورای عالی نیروهای مس��لح در روز 22 بهمن ماه شرکت نمی کند و 
از ترس گرفتار آمدن به مخفیگاه مطمئنی پناه می برد و همه تماس های خود با خارج 

از آن مکان را قطع می کند. ش��خصی که به نام طوفانیان دس��تگیر و به زندان قصر 
منتقل می ش��ود، برادر وی هادی بوده اس��ت که در اس��ناد به دست 

آمده این نکته کاما مش��هود اس��ت.  به ه��ر روی طوفانیان 
حداقل 6 ماه در مخفیگاه خود پنهان بوده و طی این مدت 
باره��ا محل اختفای خود را به منظور پیش��گیری تغییر 
داده است تا اینکه بر اثر برنامه ریزی خاصی در هفدهم 
ش��هریور 1358 با یک دس��تگاه س��واری بنز و مسلح 
به هفت تیر و مسلس��ل، در حالی ک��ه ریش دار بوده 
اس��ت از مرزهای غربی کش��ور به ترکیه می گریزد. 
از آنجا ب��ا فرزندان خود در آمریکا تماس می گیرد. 
آنه��ا نیز با چند مقام آمریکای��ی- که با طوفانیان 
آش��نایی نزدیک داش��تند- مذاکره می کنند و از 
طریق سفارت ایاات متحده در ترکیه، کمک های 
ازم می شود تا طوفانیان بتواند خود را به آمریکا 
برساند. شایعات مربوط به دستگیری طوفانیان در 
روزهای اول انقاب از آنجا ناش��ی  شد که در آن 
ایام، پاس��داران انقاب، منزل یکی از برادران او 
به ن��ام  هادی را در ولنجک زیر نظر داش��تند و 
ش��بی به تصور آنکه حس��ن طوفانیان را به دام 
خواهند  انداخت، خان��ه را محاصره کردند و به 
اشتباه،  هادی را به جای حسن دستگیر و روانه 
زن��دان کردند. گزارش های خیلی محرمانه اول 
تیر 58 از مجموعه اس��ناد انه جاسوس��ی نیز 
مؤی��د همین روایت اس��ت. در آنها به صراحت 
تاکید ش��ده اس��ت که نیروهای انقابی،  هادی 
طوفانیان را بازداش��ت کرده اند. )مرکز نشر انه 

جاسوسی، اسناد انه جاسوسی، ج49، ص61( به 
هر روی، فراري دادن طوفانیان موجب ش��د بخش  
قابل توجه��ي از واقعیت هاي تاریخی دوران پهلوی 

مکتوم باقی بماند.

اوایل ش�هریورماه 1357 کابینه ش�ریف امامي با شعار آشتي ملي جانشین 
جمشید آموزگار شد. در این کابینه ارتشبد قره باغي به سمت وزارت کشور 
منصوب ش�د. در فاصل�ه کوتاهی فاجع�ه 17 ش�هریور روی داد. صبح روز 
جمعه 17 شهریور هزاران تن از مردم تهران جهت یک راهپیمایي بزرگ به 
خیابان ها ریختند. از آنجا که دیر وقت شب پیش از آن حکومت نظامي اعان 
ش�ده بود، مردم اطاعي از ماجرا نداش�تند. بیشترین تجمع در میدان ژاله 
)ش�هداي فعلي ( بود که حدود 20 هزار تن در این میدان تجمع کرده بودند. 

از آنجایي که نظامیان و کماندوها با وس�ایل مدرن ضد 
شورش نتوانستند جمعیت را متفرق کنند، در نتیجه بنا 
به دستور مقامات باا، راهپیمایان به رگبار گلوله بسته 
شده و عده زیادي به شهادت رسیدند. ارتشبد قره باغي 
عامل کش�تار 17 شهریور را ارتش�بد اویسي، فرماندار 
نظامي وقت مي داند. پس از این واقعه به رغم اینکه برخي 
مقامات خواهان لغو حکومت نظامي بودند اما قره باغي و 
برخي دیگر صراحتا مخالفت کردند: »... صورت جلسه 
امضا ش�د و ش�اه هم بنا به رأي اکثریت اعضاي شوراي 
امنیت ملي با ادامه حکومت نظامي موافقت کرد«. )ظهور 

و سقوط سلطنت پهلوی( 
پ�س از واقع�ه 13 آب�ان 57 و کش�تار دانش آموزان و 
دانشجویان مقابل دانشگاه تهران، کابینه شریف امامي 
س�قوط کرد و ارتش�بد ازهاري مأمور تشکیل کابینه 

شد. ازهاري که اغلب اعضاي کابینه خود را از بین فرماندهان ارشد نظامي 
برگزید. قره باغي را نیز به عنوان وزیر کشور و مدتي نیز سرپرست وزارت 
اقتصاد و دارایي معرفي کرد. پس از سقوط کابینه ازهاري، همزمان با روي 
کار آمدن کابینه بختیار، ارتش�بد قره باغي به س�مت ریاست ستاد بزرگ 
ارتش�تاران از سوي شاه برگزیده ش�د. ارتشبد قره باغي در جلسه معارفه 
57/10/16 که در س�تاد بزرگ ارتشتاران تشکیل شد، خط مشي هاي کلي 
خود در جهت توسعه و بهبود وظایف و مأموریت هاي محوله به ستاد بزرگ 
ارتش�تاران، ادارات و س�ازمان هاي تابعه آن را تعیین کرد. در مدت اقامت 
هایزر در تهران، قره باغي با وي روابط نزدیکي برقرار کرد به طوري که هایزر 
و س�ولیوان، س�فیر وقت آمریکا در تهران در عضویت قره باغي در شوراي 
سلطنت نقش مهمي را ایفا کردند. )مأموریت مخفي هایزر در تهران( عاوه 
بر این هنگامي که شاه قصد ترك کشور را داشت، هایزر تاش کرد قره باغي 

را به عنوان یک رهبر نظامي به سایرین بقبواند. قره باغي پس از به دست 
آوردن مس�ند ریاست ستاد بزرگ ارتش�تاران، در 57/10/23 به عضویت 
ش�وراي سلطنت برگزیده ش�د. او از تاریخ انتصاب به ریاست ستاد تا روز 
خروج شاه از ایران 14 تا 26 دي ماه 57 تقریبا هر روز یا حتي بعضي روزها 
2 بار براي ماقات با ش�اه به کاخ نی�اوران مي رفت. قره باغي در هر فرصت 
تاش مي کرد شاه را از تصمیم خود به خروج از ایران منصرف کند. قره باغي 
پس از خروج شاه در یک اقدام بي سابقه- تا آن روز یک مقام نظامي بیانیه 
سیاسي صادر نکرده بود- پس از هماهنگي با بختیار طي 
مصاحب�ه اي، ضمن تکذیب ش�ایعه کودتاي ارتش علیه 
دولت بختیار، گفت برابر قوانین و آیین نامه هاي موجود 
ارتش هر گونه تمرد و عمل خودس�رانه بشدت سرکوب 
خواهد شد و اعام داشت ارتش از دولت قانوني حمایت 
خواه�د ک�رد. او 6 بهم�ن 57 از فرمانداري هاي نظامي 
خواس�ت با قاطعیت از هرگونه تجمع و حرکت دسته ها 
جلوگیري ش�ود و ه�ر گونه حمل�ه انقابی�ون به نقاط 
حس�اس شهر را به سرعت س�رکوب کنند. پس از ورود 
امام خمیني به ایران و اعام ایش�ان مبني بر تش�کیل 
دولت جدید این موضوع در جلسه کمیته بحران مطرح 
شد، لذا قره باغي و سایر فرماندهان سرسختانه از دولت 

بختیار حمایت کردند. 
قره باغ�ي پ�س از ورود امام خمیني باره�ا حمایت خود 
را از دول�ت بختیار اع�ام و طي بیانیه هاي مختلف خط�اب به فرماندهان، 
دس�تورات ازم را ب�راي س�رکوب انقابیون ص�ادر مي کرد. پ�س از اعام 
همبس�تگي همافران نیروي هوایي با امام خمیني و تسلیم اغلب شهرها و 
عدم کارآیي حکومت نظامي، سران ارتش از ادامه مقاومت مأیوس شدند. از 
این رو شوراي عالي نیروهاي مسلح صبح روز 22 بهمن 58 در اتاق شوراي 
س�تاد بزرگ ارتش�تاران تشکیل ش�د. در این جلس�ه پس از ارائه گزارش 
فرمانده�ان از وضعیت نیروهاي خ�ود و اظهارنظر چند تن دیگر، در نهایت 
مس�اله بي طرفي ارتش به اتفاق آرا تصویب شد. قره باغي در خاطرات خود 
اع�ام بي طرفي ارت�ش را یک نتیجه گیري منطقي و مناس�ب ترین راه حل 
براي اجراي دس�تورات ش�اه و حفظ تمامیت وحدت ارتش مي داند. هایزر 
نی�ز او را متهم ب�ه خیانت علیه همکارانش مي کند و مي نویس�د که وي به 
دادگاه هایي که همکارانش را محاکمه و محکوم مي کرد کمک مي کرده است. 

قره باغ�ي 23 بهمن 1357 هنگام اطاع از تح�ت تعقیب قرار گرفتنش از 
سوي کمیته انقاب اس�امي در منزل یکي از دوستان خود به نام مستعار 
اردش�یر مخفي شد. قره باغی در حال عزیمت به محل کارش در لویزان، در 
خیابان گرفتار ترافیک و ازدحام جمعیت می شود و به طور اتفاقی به منزل 
یکی از دوستانش می رود تا چند تماس تلفنی بگیرد. او در آنجا درمی یابد 

که پادگان لویزان به تصرف نیروهای مردمی درآمده، همچنین 
منزلش تفتیش ش�ده و نیروهای انقاب�ی در تعقیب او 

هس�تند. بدین س�ان دوره اختفای 14 ماهه ارتشبد 
قره باغ�ی آغاز می ش�ود تا اینکه س�رانجام با یک 
شناس�نامه جعلی موفق به فرار از ایران می شود. 
وي در مدت 14 ماه اختفا در تهران به طور مرتب 
مح�ل اقامت خود را عوض مي کرد. در این مدت 
جز همسر وي در پاریس، تنها چند نفر از محل 
اس�کان او اطاع داشتند. س�رانجام قره باغي 
با همکاري چند تن از دوس�تانش توانس�ت 

شناسنامه اي به نام »احمد کوپاهي،  صادره 
در س�ال 1320 و متولد تبریز« جعل کرده 

و روادید س�فر به خارج از کشور دریافت 
کند. او س�پس با تغیی�ر قیافه از طریق 
ف�رودگاه مهرآب�اد عازم پاریس ش�د. 
قره باغ�ي پس از خ�روج از ایران بعد 
از مدتي سکوت در 12 خرداد 1359 
طي بیانیه اي اعام کرد »در س�قوط 
ش�اه و تغییر رژیم هیچ گونه نقشي 
نداشته اس�ت«. بر اساس سند کد 
5196 آرش�یو مرکز اسناد انقاب 
ط�ي  وي   61/7/12 در  اس�امي، 
ماقاتي ب�ا رضا پهلوي در مراکش 
اع�ام ک�رد حاض�ر اس�ت »با هر 
گروه سیاسي« با هر ایدئولوژي که 
داشته باش�ند ماقات و گفت وگو 
کند تا بر س�ر تعیی�ن یک پلتفرم 

تازه سیاسي به توافق برسند.

پروی��ز ثابتی، معروف به »مقام امنیت��ی«، یکی از اصلی ترین 
مهره های س��اواک بود که پیش از انقاب از ایران گریخت. او که 
در دوره نصیری، رئیس س��اواک، به س��مت مدیرکل اداره  س��وم 
سازمان اطاعات و امنیت یا به عبارتی، رئیس امنیت داخلی کشور 
منصوب شد، در آخرین روزهای زوال رژیم پهلوی، طرفدار سیاست 
سرکوب تظاهرات بود و همواره تأکید داشت دولت باید با قاطعیت 
تمام، تظاهرات را سرکوب کند. به همین دلیل، پیشنهاد داده بود 
عنان کار را دس��ت کم برای مدتی کوتاه به س��اواک و او بسپارند 
تا با س��رکوب قیام مردم و کشتار آنها بتواند رژیم پهلوی را سرپا 
نگه دارد و آرامش را به ش��هرها بازگرداند. )عباس میانی، 1380، 
معمای هویدا، انتش��ارات اختران، ص 390(. فردوست درباره نگاه 
تاش های ثابتی برای در دست گرفتن قدرت می نویسد: در زمان 
نخس��ت وزیری ازهاری و بختیار، ثابتی بدون اطاع قبلی حداقل 
هفته ای 2 بار به دفتر می آمد و بیشتر اخبار تظاهرات را می داد که 
قباً به اطاع دفتر رس��یده بود؛ احساس کردم از این ماقات های 
بی��ش از حد و بدون موضوع منظ��وری دارد. ثابتی بیش از حد از 
مأموریت و ریاست من در تمام پست هایم تعریف می کرد و مدعی 
بود پس از رفتن من ساواک بی نظم و انضباط شد و از نظر فساد و 
سوءاستفاده به سطح زمان تیمور بختیار سقوط کرد. می گفت همه 
در ساواک و ارتش و... شما را دوست دارند و قبول دارند. احساس 
کردم ثابتی تصور می کند چون وضع قاراشمیش شده، چه بهتر که 
من بختیار را کنار بزنم و خود حکومت کنم تا ثابتی نخست وزیر 
ش��ود! صریحاً نگفت ولی منظورش روشن بود. قرار گذشته بودم 
ش��ب ها به ثابتی تلفن کنم و آخرین اطاعات را تا آن لحظه از او 
بگی��رم؛ چنین می کردم؛ تا حدود 10 روز قبل از انقاب که ثابتی 
برای خداحافظی به دیدنم آمد و گفت می خواهد به آمریکا برود و 
همتای آمریکایی او در سفارت برایش مسجل کرده که در »سیا« 
شغلی به او واگذار خواهد شد، از این جهت راضی به نظر می رسید. 
قرار شد پس از رفتن او با همان شماره با عطارپور تماس بگیرم و 
آخرین وضعیت را بپرس��م؛ بعد از رفتن او شب ها از کلوپ »ایران 
جوان« ب��ه عطارپور تلفن می کردم تا بااخ��ره 5 � 4 روز قبل از 
انقاب عطارپور نیز اطاع داد که فردا به خارج خواهد رفت. او گفت 
به اس��رائیل می رود و سازمان امنیت اسرائیل از او برای کار دعوت 
کرده اس��ت. )فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، موسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاس��ی، 1393، ص 473 تا 476(  بنا 
بر یکی از گزارش های س��اواک به تاریخ اول آبان 57، پرویز ثابتی 
با نام مستعار »عالیخانی« از طریق فرودگاه مهرآباد و با پروازی به 
مقصد نهایی لندن از کش��ور خارج شد. اگرچه روایت دیگری هم 
وج��ود دارد که طبق آن، در روز 15 آبان 1357 عده ای از مدیران 
بلندپایه ساواک مانند پرویز ثابتی و عضدی با عده ای از زندانیان که 
به موجب ماده 5 قانون حکومت در طول ماه های ش��هریور و مهر 
بازداشت شده بودند، در زندان دیدار و خداحافظی کردند و عضدی 
به یکی از زندانیان سرش��ناس گفت: »یک هواپیمای مس��افری 
شرکت هواپیمایی »ال عال«  متعلق به اسرائیل مستقیما از تل آویو 

به تهران پرواز کرده و در فرودگاه مهرآباد فرود آمده است و همین 
امروز حدود 25 تن از مدیران و رؤسای ساواک با آن هواپیما عازم 
اسرائیل شده و از آنجا به آمریکا و اروپا خواهند رفت.« و خود ثابتی 
در خاطراتش ادعا کرده در 9 آبان، برای آنکه به سرنوشت هویدا و 
نصیری و داریوش همایون و تنی چند از سران زندانی شده رژیم 
در دولت نظامی دچار نشود، ایران را به مقاصد اروپا ترک کرده بود 
و این با واقعیت سازگارتر است، چرا که روزنامه اطاعات در تاریخ 
هش��تم آبان 57 عکس بزرگی از پرویز ثابتی چاپ کرد به اضافه 
فهرس��تی از 34 عضو سازمان اطاعات و امنیت کشور. اطاعات 
نوشته بود این مأموران بلندپایه که ثابتی هم جزو آنهاست اخراج، 
بازنشسته یا تصفیه شده اند. زیر عکس نوشته شده بود »پرویز ثابتی 
معروف به مقام امنیتی از مهم ترین پست ساواک برکنار شد«. ثابتی 
در نهایت به آمریکا رفت و نام کوچک خود را به »پیتر« تغییر داد. 
برخی اخبار و تحلیل ها حکایت از فعالیت جدی »مقام امنیتی« 
ساواک در پوشش های مختلف و در خدمت مستقیم موساد و سیا، 

در سال های پس از انقاب دارد. 
فرار ناموفق مقدم ■

فرار ناموفق ناصر مقدم که  از نخستین روزهای تأسیس ساواک، 
عضو این سازمان مخوف بود، یکی دیگر از فرارهای معروف است. 
کسی که ایده ایجاد کمیته مشترک ضد خرابکاری برای سرکوب 
مخالفان سیاسی رژیم سابق را پرورانده و آخرین سمتش در ساواک، 
ریاست بر آن در سال 1357 بود. ساواک تحت امر او هم در واقعه 
کش��تار 17 ش��هریور و حوادث پس از آن از هیچ تاشي فروگذار 
نکرد. در ماه هاي پایاني عمر رژیم پهلوي، مقدم، رئیس ساواک در 
میان دولتمردان و فرماندهان نظامي و در واقع تصمیم گیرندگان 
حکومت نقش درجه اولي داش��ت و بویژه شخص شاه براي او ارج 
و اعتبار قابل اعتنائي قائل بود. در تمام دوران کوتاه نخست وزیري 
بختیار،  مقدم ارتباط بس��یار نزدیکي با او داش��ت و جهت کنترل 
اوضاع بحراني کشور که دیگر زمام آن آشکارا از اختیار رژیم رو به 
زوال پهلوي خارج شده بود، از هیچ تاشي فروگذار نمي کرد. ناصر 
مقدم تصور نمي کرد پس از پیروزي انقاب آسیبي متوجه او شود 
و حتي امیدوار بود دولت بازرگان ش��غل و سمتي هم به او بدهد. 
از این رو از کشور خارج نشد و به انتظار حوادث آتي باقي ماند اما 
روند تحوات چنانکه او انتظار داشت پیش نرفت و پس از مدتي 
زندگی مخفیانه دستگیر و راهي زندان شد. چنانکه منابع موجود 
نش��ان مي دهد او در زندان هم کماکان امیدوار بود بزودي رهایي 
یافته و نزد دولتمردان حکومت جدید ارج و قربي پیدا کند. حتي 
وعده مي داد پس از آزادي موجبات رهایي دیگر زندانیان وابسته به 
حکومت پهلوي را که با او هم بند بودند نیز فراهم خواهد کرد. وي 
نیز مانند سایر بلندپایگان رژیم پهلوي محاکمه و به اعدام محکوم 
شد و در شامگاه روز 21 فروردین 1358به همراه 10 تن دیگر از 
کارگزاران کش��وري و لشکري رژیم پهلوي که از جمله مهم ترین 
آنان سرلشکر حسن پاکروان، دومین رئیس ساواک بود، به جوخه  

اعدام سپرده شد. 

غامعلی اویسی در بحبوحه انقاب 57 بار دیگر به فرماندهی 
نظامی تهران منصوب ش��د. او که به خاطر دستور قتل عام مردم 
در 17 ش��هریور 1357 به قصاب تهران مش��هور شد، در فاجعه 
کش��تار مردم در 15 خرداد 1342 نیز نقش��ی اساس��ی داشت. 
اویسی در زمره نخستین افسران عالی رتبه متواری رژیم پهلوی 
بود که در 14 دی 1357 به بهانه معالجه، تقاضای بازنشستگی 
کرده و از ایران گریخت. از دید حسین فردوست، اویسي افسري 
کم س��واد بود که در ف��روش محموله هاي بزرگ تریاک دس��ت 
داشت. قره باغی او را متملق و دروغگو می دانست.  او در 14 دي 
1357 به بهانه معالجه، تقاضاي بازنشستگي کرد و از ایران خارج 
ش��د. اویسي در زمره نخستین افس��ران عالي رتبه متواري رژیم 
پهلوي بود که با س��رمایه س��رویس هاي اطاعاتي غرب فعالیت 
تروریس��تي علیه نظام نوپاي جمهوري اسامي ایران را از خاک 
عراق و ترکیه آغاز کرد. او رهس��پار پاریس ش��د و به ش��بکه اي 
پیوس��ت که با همراهي بهرام آریانا، اش��رف پهلوي، رضا پهلوي 
و علي امیني و با مس��اعدت مالي سازمان هاي اطاعاتي آمریکا 
و انگلیس و اس��رائیل سرگرم طرح نقش��ه کودتا در ایران بودند. 
روزنامه فیگارو چاپ فرانسه 4 روز پس از ورود اویسي به پاریس 
در گزارش��ي نوشت: »اویسي سعي مي کند کارتر را به انجام یک 
کودت��اي نظامي در ایران متقاعد کند«. اویس��ي ابتدا به کمک 
جمعي از س��لطنت طلبان و نظامیان فراري حکومت س��رنگون 
ش��ده شاه، س��تادي را در پاریس تشکیل داد و اقدام به تشکیل 
»ارتش آزادي بخش ایران« کرد. در چارچوب این ارتش یک گروه 
نظامي در ترکیه پشت مرزهاي ایران و یک گروه نیز در آن سوي 
مرزهاي عراق تدارک دیده شدند اما در عمل وي نتوانست کاري 
از پیش ببرد. تیمسار قره باغي آخرین رئیس ستاد ارتش رژیم شاه 
مي گوید: »اویس��ي فردي دروغگو و متملق بود. او در دوره  اي که 
ازهاري نخست وزیر شد، در تاش براي رسیدن به این مقام بود 
اما وقتي اوضاع را نامناسب دید، به دنبال تهیه گذرنامه و خروج 
از مملکت ش��د«. قره باغي مي گوید: »موضوع خروج اویس��ي در 
شرایط بحراني کشور را با شاه در میان گذاشتم ولي او فقط گفت: 
اش��کالي دارد؟ چه کار کنیم مي گوید مریض است...« فردوست 
در خاطرات خود درباره اویس��ي مي نویس��د: »زماني که فرمانده 
ژاندارمري بود، س��هم خود را از تریاک هاي وارده از افغانستان و 
ترکیه بر مي داشت و زنش در کرمان تشکیات سازماندهي فرم 
تریاک در خانه داشت. او تریاک هاي مکشوفه را نیز بلند مي کرد 
و مي فروخت. گاه روزنامه ها مي نوش��تند که مثاً در زیرس��ازي 
یک نفتکش یک تن تریاک کش��ف ش��ده است. قاعدتاً باید این 

تریاک هاي مکشوفه به سازماني خاص در دادگستري تحویل داده 
مي ش��د ولي اویسي آن را عوض مي کرد و به جایش ماده اي که 
مخلوطي از چند گیاه است تحویل مي داد که رنگ و بوي تریاک 
داشت. اویسي از این طریق طي چندسالي که در ژاندارمري بود 
حداقل 5 میلیارد تومان دزدید و همه را دار کرد و به خارج برد«.

یکی دیگ��ر از ارتش��بدهای ف��راری غامرضا ازه��اری بود. 
محمدرض��ا پهلوی در 15 آبان 1357 طي س��خناني خطاب به 
مردم، روي کار آمدن دولت نظامي ازهاري را اعام کرد. فردوست 
این واقعه را چنین توضیح مي دهد: »محمدرضا تنها شانس خود 
را در دولت نظامي مي دانست و ازهاري را بهترین مهره تشخیص 
داد، زیرا یک آمریکایي تمام عیار بود. درس��ت است که ازهاري 
یک افسر پشت میز نشین بود ولي ارتشبد بود و سال ها ریاست 
س��تاد ارتش را داشت و آمریکایي ها در پشت او بودند«.  ازهاری 
که سابقه فرماندهی ارتش یکم، نمایندگی نظامی ایران در سنتو 
و ریاست ستاد مشترک ارتش را در کارنامه داشت، در همان ابتدا 
با بس��تن روزنامه های منتقد و ایجاد حکومت نظامی در شب ها، 
سعی کرد در دل مردم انقابی، وحشتی ایجاد کند. برژینسکي در 
خاطرات خود چنین مي نویسد: »من به شاه گفتم ایاات متحده 
آمری��کا در بح��ران کنوني به طور تام و تم��ام و بدون هیچ گونه 
قید و ش��رطي از شما حمایت مي کند. شما از حمایت کامل ما 
برخوردارید. ثانیاً ما از تصمیم شما چه راجع به شکل و چه راجع 
به ترکیب حکومت مورد نظرتان حمایت خواهیم کرد و ثالثاً ما، 
تکرار مي کنم، ما ش��ما را به هیچ گونه راه حل خاصي تش��ویق 
و ترغیب نمي کنیم. س��پس با توجه به گزارش س��ولیوان مبني 
بر اینکه وي و س��فیر بریتانیا به ش��اه درباره تشکیل یک دولت 
نظامي هشدار داده اند، خطاب به او افزودم امیدوارم روشن کرده 
باش��م و به سفیرمان نیز دس��تور داده شده تا این نکته را روشن 
کند که ما ش��ما را براي در پیش گرفتن جهت خاصي نصیحت 
یا ترغیب نمي کنیم... به نظر من مش��کل شما این است که باید 
دس��ت به یک سلسله اقدامات خاصي بزنید که اقتدار شما را به 
نحو مؤثر نش��ان دهد. شاه بسادگي پاس��خ داد: چشم«.  اتفاقی 
که افتاد اما این بود که تظاهرات مردم در تهران و شهرس��تان ها 
اوج گرفت، موضوعی رئیس کابینه  نظامی توقع آن را نداشت، از 
این رو دستور قتل عام مردم را بویژه در عاشورای سال 57 صادر 
کرد اما با زیاد ش��دن روزبه روز اعتراضات، ارتشبد که شکست و 
مجازات را می دید، به بهانه بیماری استعفا و در اواسط دی ماه 57 
به آمریکا فرار کرد. در خارج از کشور فعالیت سیاسی نداشت اما 

با هژبر یزدانی در تأسیس یک بانک همکاری کرد. 

فرار از مهرآبادطوفانیان؛ فراری بزرگ

داستان فرار ساواکی ها

ثابتی در سیا کار پیدا کرده بود
دی؛ ماه فرار ارتشبدها

ازهاری و قصاب تهران به بهانه مریضی گریختند
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ایحه  معاونت حمل ونقل و ترافیک برای  ■
دریافت عوارض تردد از 5 تونل پایتخت

به دنبال صعود 
زودهنگام

صف آرایی ایران مقابل ویتنام

تعطیلی دولت آمریکا وارد روز بیست و دوم شد

یادداشت امروز تیترهاي امروز

فرانس��ه بارها اثبات کرده است محور 3 کشور 
اروپایی طرف مذاکرات برای حمله به برنامه موشکی 
ایران اس��ت. در شرایطی که اروپا بعد از خلف وعده 
درباره تعه��دات برجام��ی، درب��اره حداقلی     ترین 
اق��دام ممکن بعد از خ��روج آمریکا از برجام یعنی 
اج��رای SPV نیز به وعده خ��ود عمل نکرد، حاا 
به گزینه  ه��ای تحریم و تهدید روی آورده اس��ت. 
هن��وز مهر امض��ای تحریم جدید ایران از س��وی 
اروپا خش��ک نشده است که وزارت خارجه فرانسه 
روز گذش��ته در اقدام��ی مداخله جویانه اعام کرد 
ایران باید تمام فعالیت های مرتبط با موشک های 
بالس��تیک که ق��ادر به حمل کاهک هس��ته ای 
هستند را متوقف کند. وزارت خارجه فرانسه بدون 
ارائه هیچ مستندی اعام کرد: ایران باید فورا تمام 
فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک خود 
را متوقف کند. این موضوع در حالی مطرح ش��ده 
است که جمهوری اسامی بارها اعام کرده است 

فعالیت  های هسته ای آن کاما صلح آمیز است و در 
عین حال برنامه موش��کی ایران نیز کاما دفاعی 
است. همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 
در تمام گزارش ه��ای خود از صلح آمیز بودن تمام 
فعالیت های هس��ته ای ایران و عدم انحراف آنها به 
سوی اهداف غیرمس��المت آمیز تأکید کرده است. 
البته همانطور که در ابتدای گزارش اش��اره ش��د، 
فرانسه محور حمله به برنامه موشکی ایران است. 
در حقیقت فرانسوی ها را باید گستاخ     ترین کشور 
اروپایی نامید، چرا که مقامات آن حتی در جریان 
سفر به ایران هم از اظهارنظر علیه برنامه موشکی 
ایران دریغ نکرده   اند. 12 بهمن 95 ژان مارک آیرو، 
وزیر وقت خارجه فرانس��ه در ب��دو ورود به تهران 
در مقر س��فارت کشورش در ایران گفت: به تهران 
آمده ام اما برای اینکه هشیار باشیم و توضیح بدهم 

که آنها )ایرانی ها( نباید خطا کنند. 
صفحه 2 را بخوانید

 گزارش »وطن امروز« درباره تداوم امیدواری جریان غرب گرای داخلی
به مذاکره با آمریکا و اروپا

احمق و احمق تر!

بعد از خلف  وعده درباره SPV و اعمال تحریم  های جدید اروپا علیه ایران 
خروسک!فرانسه از ایران خواست فوراً فعالیت  های موشکی خود را متوقف کند

در مراسم دومین سالگرد درگذشت هاشمی رفسنجانی مطرح شد

کنایه روحانی به وزرای مستعفی
  در روز سختی همه فاصله می گیرند، گرمی وفا در این روزها پیدا نمی شود

   در میان کشورهای اروپایی، فرانسه نقش محوری را در اعمال سیاست فشار 
برای محدود کردن برنامه دفاع موشکی ایران ایفا می کند

وادت باسعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سام اه علیها و روز پرستار را شادباش می گوییمشنبه   22   دی  1397       5 جمادی ااول   1440      12   ژانویه    2019         سال  یازدهم        شماره 2630          16 صفحه      1000تومان      1180 سال  و 58 روز گذشت
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۵۰ هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی در کشور داریم

خطیب موق��ت جمعه تهران 
می گوی��د در ح��ال حاضر در 
کشور، 40 تا 50 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی وجود دارد. 
محمدحسن  حجت ااس��ام 
ابوترابی ف��رد در خطبه های دی��روز نماز جمعه 
ته��ران با اش��اره به اینکه باید ش��اهد تغییر در 
ساختار مالیاتی کشور باش��یم، ادامه داد: امروز 
به اذع��ان صاحب نظران 40 ت��ا 50 درصد فرار 
مالیاتی داریم؛ این یعنی اینک��ه 40 تا 50 هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم، این 
عدد بسیار درشتی است، اصاح نظام مالیاتی به 
معنای افزایش نرخ نیست. جامعه در راه رشد و 
رکود باید پرداخت مالیاتی داشته باشد، امروز در 
تعریف حکمرانی خوب، یکی از شاخص ها نظام 
مالیاتی فراگیر اس��ت که ما با آن فاصله زیادی 
داریم. به گزارش تسنیم، ابوترابی فرد با تاکید بر 
اینکه باید از مالیات دهندگان بر اساس سودی که 
به دست می آورند مالیات دریافت کرد، افزود: اگر 
ای��ن اتفاق رخ ندهد ت��وان رقابت از بین می رود 
و فساد اقتصادی تولید می ش��ود. باید پایه های 
مالیاتی افزایش پیدا کند؛ کشورهایی که خود را 
از تورم نجات داده اند به این موضوع توجه  ویژه ای 
داش��ته اند. وی با اعام اینکه در برخی مواقع از 
بسیاری حوزه ها مالیات دریافت نمی شود، اضافه 
کرد: افرادی که قوه قضائیه دستگیر کرده است 
فرار مالیاتی داش��ته اند و ی��ک ریال هم مالیات 
پرداخ��ت نکرده اند. دس��تگاه های مالیاتی برای 
دریاف��ت مالیات نیازمند اطاعات هس��تند که 
دس��تگاه های مختلف باید این اطاع��ات را در 
اختیار آنها قرار دهند. خطیب موقت جمعه تهران 
با بیان اینکه اصاح نظام مالیاتی باید دستور کار 
اول کشور باشد، عنوان کرد: نمایندگان مجلس 
نیز باید به این موضوع بپردازند چون فرار مالیاتی 
خیانت به کشور و ظلم به افرادی است که مالیات 

پرداخت می کنند. 

 سفیر ایران در سازمان های بین المللی 
مستقر در وین:

اروپا بهشت امن منافقین 
و تروریست هاست

»کاظ��م غریب آبادی« س��فیر 
در  ای��ران  دائ��م  نماین��ده  و 
سازمان های بین المللی مستقر 
در وین در صفح��ه توئیترش 
نوش��ت:  »در حالی ک��ه اروپا 
بهشت امنی برای میزبانی از گروهک تروریستی 
منافقین و س��ایر تروریس��ت هایی شده است که 
هزاران شهروند غیرنظامی ایرانی را ترور کرده اند، 
انتق��اد از ایران و تحریم ایرانی ها، یک اقدام کاما 
غیرقاب��ل قب��ول و انحرافی در مس��ؤولیت خود 
است«. به گزارش فارس، اتحادیه اروپایی سه شنبه 
براساس ادعای بی اساس دانمارک اقدام به تحریم 
یک نه��اد و 2 فرد ایرانی ک��رد. پلیس دانمارک 
آبان ماه سال جاری بدون ارائه هیچگونه مستنداتی 
عوامل منتسب به ایران را به حمله به یک فرد در 
خاک این کش��ور متهم کرد و جمهوری اسامی 
ایران در همان زمان قویا این ادعا را تکذیب کرد. 
این اقدام اتحادی��ه اروپایی واکنش »محمدجواد 
ظریف«، وزیر امور خارجه ایران که در سفر هند به 
سر می برد را نیز در پی داشت. ظریف در این باره 
در توئیترش نوشت: اروپایی ها از جمله دانمارک، 
هلند و فرانسه به منافقین- گروهی که 12 هزار 
ایران��ی را به قتل رس��اند و به صدام برای جنایت 
علیه کردهای عراق کمک کرد- و تروریست های 
دیگری پناه می دهند که قتل ایرانی های بی گناه را 
از اروپا صحنه گردانی می کنند. اتهام پراکنی علیه 
ایران، اروپا را از مسؤولیت پناه دادن به تروریست ها 

مبرا  نمی کند«. 

واعظی استعفای ظریف را 
تکذیب کرد

رئیس دفتر رئیس جمهور ش��ایعه استعفای 
محمد ج��واد ظریف را دروغ  مغرضانه خواند و بر 
ضرورت هوشیاری رسانه ها تاکید کرد. به گزارش 
مه��ر، محمود واعظ��ی در توئیتی نوش��ت: خبر 
استعفای محمدجواد ظریف و خروج ایران از توافق 
برجام که به طور همزمان منتش��ر شده اند، هر 2 
دروغ و مش��تمل بر اهدافی مغرضانه و ضدمنافع 
ملی هستند. وی در توئیت خود افزود: ازم است 
رسانه ها نسبت به نشر اخبار مشکوک اینچنینی 
هوش��یار و محتاط بوده و خدای نکرده تریبون و 
بلندگوی دشمنان داخلی و خارجی ملت نشوند. 
پیش تر علیرضا معزی، دبیر شورای اطاع رسانی 
دولت نیز با انتش��ار توئیتی به شایعه خروج ایران 
از برجام و اس��تعفای ظریف واکنش نش��ان داد. 
وی در توئیت خود نوش��ت: جریانی مشکوک در 
یک طراحی پیچیده، 2 روز است بر شایعه خروج 
ایران از برجام و استعفای ظریف، آن هم در خال 
سفر پرثمر او به هند می دمد. معزی تصریح کرد: 
همراه��ی با این نوع اخبار دقیق��ا بازی در زمین 
دونالد ترامپ اس��ت که هدف اولش از تحریم ها، 
ن��ه فقط معاش و اقتصاد کش��ور، بلکه به چالش 

کشیدن امید به آینده و آرامش مردم است.

گروه سیاس�ی: هفته گذش��ته رهبر 
معظ��م انقاب در دی��دار هزاران نفر 
از م��ردم ق��م خطاب به مس��ؤوان 
تاکید کردند: »در مقابل توپ و تشر 
و یاوه گویی های آمری��کا و اروپا پس 
نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه 
 تهدید، ن��ه »وعده و قول« و نه حتی 

امضای شان اعتبار ندارد«.
به گزارش »وطن  امروز«، این روزها 
و در ش��رایطی که آمری��کا از برجام 
خارج ش��ده و ایران نیز به رغم عمل 
به همه وعده ها همچنان با تحریم های 
هسته ای دست و پنجه نرم می کند، 
ش��اید مفهوم بی اعتمادی به آمریکا 
بهتر و راحت تر فهم شود، با این حال 
رهبر حکیم انقاب بر این گزاره طی 
چند س��ال اخیر و بوی��ژه زمانی که 
مسؤوان دولت یازدهم به دنبال حل 
همه مشکات کشور از طریق مذاکره 
با آمریکا و برجام بودند تاکید داشتند. 

نگاهی به مواضع رهبر انقاب درباره نتیجه مذاکره 
با آمریکا از ابتدای دولت یازدهم و مذاکرات منتهی 
به برجام بخوبی شرایط امروز پیش آمده برای کشور 
را چ��ه به لحاظ اقتصادی و چه از منظر س��رانجام 
توافق هسته ای پیش بینی می کند. بی اعتمادی به 
آمریکا گزاره مهمی است که رهبر انقاب در همه 
این س��ال ها بر آن تاکی��د کرده اند و اکنون صحت 
آن برای همه ثابت شده است. موضوعی که برخی 
مسؤوان در جریان مذاکرات هسته ای باور چندانی 
به آن نداشتند اما اکنون برای آنها نیز ملموس شده 
است. ایشان 20 فروردین ماه 94 در دیدار مداحان 
اهل بیت فرموده بودند: مطالبه  بعدی ما از مسؤوان 
این بوده اس��ت که گفتیم ب��ه طرف مقابل اعتماد 
نکنید... گفتیم به ط��رف مقابل اعتماد نکنید، به 
لبخند او فریب نخورید، به وعده نقد که می دهد - 
وعده نقد، نه عمل نقد - اعتماد نکنید، ]چون[ وقتی 
خرش از پل گذش��ت، برمی گردد و به ریش ش��ما 
می خندد! رهبر انقاب همچنین 21 اسفندماه 93 
در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان تاکید کردند: 
طرف مقابل حیله گر و اهل خدعه و نیرنگ است و از 
پشت خنجر می زند. آمریکایی ها همیشه در آستانه 
زمان تعیین شده برای پایان مذاکرات، لحن خود را 
سخت تر، تندتر و خشن تر می کنند تا اهداف خود 
را محقق کنند که باید مراقب این حیله بود. ایشان 
27 تیر 94 نیز در دیدار مسؤوان نظام تاکید کردند 
به آمریکایی ها نمی شود اعتماد کرد؛ اینها کسانی 
نیس��تند که حرف راست از دهان شان خارج شود؛ 

صداقت در اینها نیست.
رهبر انقاب حتی بی تعهدی دولت فعلی آمریکا 
به تعهدات دولت سابق این کشور را نیز پیش بینی  
کرده بودند. ایش��ان اول فروردین م��اه 95 در حرم 
مطهر رضوی فرمودند: هیچ تضمینی وجود ندارد 
که این دولتی که بعداً ]در آمریکا[ به وجود خواهد 

آم��د، همین تعهدات اندکی را ه��م که این دولت 
]فعلی[ کرده است عمل بکند.

پیش بینی همراهی اروپا با آمریکا ■
پس از خروج آمریکا از برج��ام، دولت روحانی 
تصمیم گرفت توافق هسته ای را با اتحادیه اروپایی 
ادامه ده��د. به این ترتیب ک��ه در طول مذاکرات 
ای��ران به برج��ام پایبند بوده و صنعت هس��ته ای 
خود را تعطی��ل ن��گاه دارد و از آن طرف هم اروپا 
بسته جبرانی تحریم های آمریکا را ارائه دهد. بسته 
پیشنهادی اروپا قرار بود متضمن 2 محور کلیدی 
باش��د. هم فروش نفت ایران و بازگشت پول آن به 
کش��ور را تضمین کند و هم تبادات مالی و بانکی 
میان ایران و اروپا را بویژه برای شرکت های کوچک 
و متوسط تسهیل کند. با این حال و در شرایطی که 
ایران طی 8 ماه مذاکره با اروپا، به وعده اش مبنی بر 
تعطیلی صنعت هسته ای پایبند بوده، اروپا اما به رغم 
3 بار تعیین موعد ب��رای ثبت و اجرای کانال ویژه 
مال��ی )SPV(، به وعده خود عمل نکرده و ترجیح 

داده با آمریکا همراه باشد. 
نکته جالب توجه در این میان پیش بینی  دقیق 
رهبر حکیم انقاب از همراه��ی اروپا با آمریکا در 
مقاطع حس��اس بود. ایشان 19 اردیبهشت 97 در 
دانشگاه فرهنگیان تاکید کردند: حاا گفته می شود 
که برجام را می خواهیم با این 3 کشور اروپایی ادامه 
بدهیم؛ من به این 3 کش��ور هم اعتماد ندارم. من 

می گویم به اینها هم اعتماد نکنید.
رهب��ر انقاب همچنین 2 خردادم��اه در دیدار 
مسؤوان نظام فرمودند: یک تجربه دیگر که این هم 
تجربه مهمی است، تجربه همراهی اروپا با آمریکا در 
مهم ترین موارد است. ما بنای دعوا کردن با اروپایی ها 
را نداری��م؛ با این 3 کش��ور اروپایی بنای معارضه و 
مخالفت و بگومگو نداریم اما واقعیت ها را باید بدانیم. 
این 3 کشور نشان داده اند که در حساس ترین موارد 

با آمریکا همراهی می کنند. ایشان 24 تیرماه نیز در 
دیدار هیات دولت تاکید کردند: »طرف های اروپایی 
موظفند تضمین های ازم را درباره برجام بدهند اما 
نباید اقتصاد کشور به این موضوع گره  زده و معطل 
آن ش��ود«. هرچند تاکیدات مکرر رهبر انقاب به 
دولتمردان درباره بی اعتمادی ب��ه آمریکا و اروپا و 
همچنین توجه به ظرفیت و توانمندی های داخلی 
چندان جدی گرفته نشد اما این روزها و با توجه به 
اظهارات خود مسؤوان دولتی می توان صحت این 
پیش بینی ها را اثب��ات کرد؛ همانطور که در قضیه 
برجام هم بی اعتمادی به آمریکا به اثبات رس��ید. 
اکنون و پس از 8 ماه مذاکره با اروپا، این مسؤوان 
دولتی هستند که بر خلف وعده و ناامیدی از اروپا 
تاکید دارند، چنانک��ه ظریف 2 روز پیش و پس از 
اعمال تحریم های جدید اروپا علیه ایران تاکید کرد 
ایران منتظر اروپا نمی ماند و با شرکای سنتی خود 
مانند روس��یه، چین و هند همکاری خواهد کرد. 
همچنین بهرام قاس��می، س��خنگوی وزارت امور 
خارج��ه از اتحادیه اروپایی به دلیل تاخیر در ایجاد 
س��از و کار ویژه مالی ب��رای دور زدن تحریم های 

آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بود.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز که 
21 آذرماه در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود 
ساز و کار مالی اروپا برای ارتباط با ایران )SPV( در 
2 یا 3 هفته آینده اجرایی می شود، روز چهارشنبه 
گذشته اعام کرد اروپایی ها از ایران به دلیل اجرایی 

نشدن SPV عذرخواهی کردند.
همچنان به غرب امیدوارند! ■

رهب��ر معظم انقاب هفته گذش��ته در جریان 
دی��دار ه��زاران نفر از مردم قم برخ��ی دولتمردان 
آمریکای��ی را احم��ق خوان��ده و فرمودند: »برخی 
دولتم��ردان آمریکایی این طور وانمود می کنند که 
دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً 

»احمق های درجه یک« هستند«.
نگاهی به عملکرد 2 ساله دولت 
ترام��پ در منطقه و بوی��ژه در قبال 
ای��ران در م��وارد متع��ددی موی��د 
حماقت دولتمردان آمریکایی است. 
محاسبات آمریکایی ها پیرامون ایران 
در س��ال های اخیر بیش��تر از آنکه 
متاثر از واقعیت های منطقه و کشور 
باشد ناش��ی از القائات گروهک هایی 
چون منافقین بوده است. ترامپ در 
هفته های گذشته چند بار علیه ایران 
توئیت  زده و مدعی آشوب های روزانه 
یا هفتگی در خیابان های تهران شده 
بود. از سوی دیگر جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی آمریکا چند ماه پیش در 
همایش منافقی��ن در پاریس حاضر 
ش��ده و مدع��ی جش��ن گرفتن در 
تهران تا پیش از ش��روع سال 2019 

شده بود!
ب��ا همه اینه��ا به نظر می رس��د 
احمق تر از دولتمردان امروز آمریکا، برخی جریانات 
غرب گرا در داخل کش��ور باش��ند که به رغم اثبات 
گ��زاره غیرقاب��ل اعتماد ب��ودن آمری��کا و اروپا در 
قضایایی چون برجام ی��ا SPV ، باز هم برای حل 
مشکات اقتصادی و معیشتی آدرس غرب را نشان 
می دهند. جریانی که بخشی از انگیزه های خود را 
خردادماه گذشته و طی نامه برخی فعاان سیاسی 
به مس��ؤوان عالیرتبه نظام و توصیه برای مذاکره 
با ترامپ بروز داد. نویس��ندگان این نامه خواس��تار 
بازنگری در تصمیمات اساسی و مذاکره مستقیم با 
آمریکا شدند. نویس��ندگان این نامه با اشاره به »از 
دس��ت رفتن فرصت مناس��ب« دولت باراک اوباما 
از مس��ؤوان تصمیم گیر نظام خواس��تند »فارغ از 
جنگ های روانی کاخ سفید با یک تصمیم ملی اعام 
کنند حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و ش��رط 
با آمریکا هس��تند تا قدمی در راه حل مش��کات و 

اختافات برداشته شود«.
اعتماد جریان غرب گرا برای حل مش��کات از 
طریق مذاکرات البته مح��دود به این نامه نماند و 
2 روز پیش »علی خرم« نماینده پیشین ایران در 
دفتر اروپایی سازمان ملل که از او به عنوان مشاور 
سابق ظریف نیز نام برده می شود در روزنامه همدلی 
نوش��ت: »بدون شک در این ش��رایط اقتصادی و 
سیاسی به نفع ایران اس��ت تا از طریق یک کانال 
دیپلماتی��ک با آمریکا مذاک��ره کند. بنده معتقدم 
مذاکره با آمریکا در راستای منافع ملی و مصلحت 

عمومی صورت گیرد«.
تیرماه گذش��ته نیز روزنامه حامی دولت قانون 
نوشته بود: ممکن اس��ت وارد جنگ شویم!  راهی 
جز مذاکره وجود ندارد. اگر قرار باشد نظام را حفظ 
کنی��م و خ��ود را درگیر جنگ ناخواس��ته نکنیم، 
نزدیک ترین و صحیح ترین راه مذاکره اس��ت و در 

مذاکره می توانیم سهم خود را بگیریم.

حسن روحانی می گوید آدم های 
فراجناح��ی در روزهای موفقیت 
نزدیک هس��تند ولی در روزهای شکس��ت فاصله 
می گیرند. رس��انه های نزدیک ب��ه دولت معتقدند 
این اظهارنظر او به نوعی کنایه به وزرای مستعفی 
دولت اس��ت. اگر خروج عب��اس آخوندی از کابینه 
دوم روحان��ی را بتوان یک اس��تعفا تلق��ی کرد؛ با 
استعفای وزیر بهداشت، تعداد وزرایی که خروج از 
حلق��ه روحانی را آغاز کرده اند، به 2 نفر می رس��د. 
با این حال پس از اس��تعفای قاضی زاده هاش��می، 
وزیر بهداش��ت، هنوز هم بحث اس��تعفای برخی 
وزرای دولت داغ اس��ت. به نظر می رس��د حس��ن 
روحانی از این موضوع چندان راضی نیس��ت، چرا 
که او این استعفا ها را تنها گذاشتن خود در روزهای 
س��ختی تلقی می کند. به گ��زارش »وطن  امروز«، 
رئیس جمه��ور روز پنجش��نبه در مراس��م دومین 
س��الگرد درگذش��ت هاشمی رفس��نجانی از نبود 

»گرمی وفا« انتقاد کرد. سایت 
انتخاب از س��ایت های هوادار 
روحانی، این بخش از اظهارات 
او را اینگون��ه روای��ت ک��رده 
است: »حس��ن روحانی که از 
مش��قت های آیت اه هاشمی 

س��خن می گف��ت، اظه��ار داش��ت: وقتی کس��ی 
فراجناحی باشد، موقع پیروزی همه کف می زنند و 
موقع شکست همه فاصله می گیرند. وی تاکید کرد: 
در روز سختی همه فاصله می گیرند، گرمی وفا در 
این روزها پیدا نمی ش��ود. به نظر می آید اظهارات 
روحانی واکنشی به برخی انتقادات جریانات همسو 

و همچنین استعفای تعدادی از وزرا باشد«.

موش�ک ها را هم هاشمی  ■
ساخت!

به غی��ر از کنایه ب��ه وزرای 
تمجیدهای  برخی  مس��تعفی، 
روحان��ی از مرح��وم هاش��می 
قاب��ل تام��ل اس��ت. روحان��ی 
مدعی است برنامه هسته ای و برنامه موشکی توسط 
هاشمی رفس��نجانی راه اندازی و ساخته شد! روحانی 
در این باره گفت: هنگامی که برجام به ثمر رس��ید و 
توانستیم به توافق دست پیدا کنیم، آیت اه هاشمی 
ب��ه من گفت امروز من دیگر راحت می میرم، چرا که 
امروز فهمیدم کش��ور استقرار یافت و سایه جنگ از 
کشور برداشته شده است. وی افزود: هاشمی بنیانگذار 

فناوری هسته ای در کشور بود و هر کس در این کشور 
جز هاشمی از فناوری هسته ای سخن بگوید، نادرست 
گفته است، چرا که او نخستین کسی بود که دستور 
ورود س��انتریفیوژ به کش��ور را داد و در تمام مراحل 
مسائل را به ریز دنبال می کرد. دکتر روحانی با اشاره 
به نقش آیت اه هاشمی رفسنجانی در اعتای صنایع 
دفاعی کش��ور اظهار داشت: موش��ک، امروز وسیله 
دفاعی ما است و به آن افتخار می کنیم و در هفته های 
آینده با موشک های ساخت خود 2 ماهواره جدید را 
به فضا خواهیم فرستاد. وی همچنین اظهار داشت: 
»این هاش��می بود که موش��ک را در ایران ساخت. 
قدرت دفاعی و فناوری های نوین یادگار های هاشمی 
است«. این اظهارنظر روحانی در حالی است که هنوز 
افکار عمومی توئیت جنجالی هاش��می علیه برنامه 
موش��کی را فراموش نکرده اس��ت. فروردین 1395 
هاشمی رفسنجانی در توئیترش نوشت: »دنیای فردا، 

دنیای گفتمان هاست نه موشک ها«.

سیاسی 0 2

رزمایش فداییان حریم وایت نهاجا برگزار شد
 C۱۳۰از بمباران 

تا رهگیری موشک مهاجم

هش��تمین رزمایش فدایی��ان حریم وایت 
نیروی هوای��ی ارتش جمهوری اس��امی ایران 
ظهر روز گذش��ته با دس��تیابی به تمام اهداف 
از پی��ش تعیین ش��ده با موفقیت پای��ان یافت. 
در ای��ن رزمایش ده ها فرون��د انواع هواپیماهای 
شکاری، ش��کاری بمب افکن، ترابری سنگین و 
نیمه سنگین، سوخت رسان، ش��کاری رهگیر و 
شناس��ایی، گش��ت هوایی و هواپیماهای بدون 
سرنش��ین با حضور در منطقه عمومی اصفهان 
ب��ه انجام مرحله اصلی و ف��از عملیاتی رزمایش 
پرداختند. به گزارش تس��نیم، در نخستین روز 
از مرحله اصلی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی 
فدایی��ان حریم وای��ت، هواپیماهای ش��کاری 
بمب افکن اف5 و صاعق��ه اهداف مهم و حیاتی 
دشمن فرضی را با استفاده از تسلیحات ساخت 
داخل منهدم کردند. همچنین هواپیماهای اف7 
مجهز به بمب های هوشمند، نقطه زن، دورایستا 
و راکت های س��اخت داخل برای نخس��تین بار 
اهداف حیاتی دش��من فرضی را با تکنیک های 
ابت��کاری و خ��ارج از رینگ پدافن��دی در عمق 
منطقه نبرد منه��دم کردند. در ای��ن مرحله از 
رزمایش جنگنده های رهگیر میگ29 با شلیک 
موشک های بهینه شده R73، موشک رهاشده از 
هواپیمای اف5 را با موفقیت رهگیری و منهدم 
کردن��د. در ادامه  هواپیماه��ای اف4 با بمباران 
سنگین )Carpet Bombing(، اهداف از پیش 
تعیین شده را با موفقیت منهدم کردند. در آخرین 
مرحله از روز اول رزمایش فداییان حریم وایت، 
بمب افکن های راهبردی س��نگین س��وخو24 و 
فانتوم با استفاده از غافلگیری شبانه و در ارتفاع 
 پس��ت اقدام به بمباران س��نگین هوا به زمین
 )Carpet Bombing( به سمت اهداف از پیش 
تعیین شده کردند و هواپیمای اف4 نیز با استفاده 
از فلر اقدام به روش��نایی صحنه نبرد در راستای 
شناس��ایی و انه��دام اهداف توس��ط پرنده های 
مش��ابه کرد. در دومین روز از مرحله اصلی و فاز 
عملیاتی هشتمین رزمایش بزرگ فداییان حریم 
وایت، جنگنده بمب افکن های اف4 با استفاده از 
موشک های ماوریک و بمب های 2000 پوندی 
قاصد اهداف دشمن فرضی را منهدم کردند. در 
ادامه این مرحله از رزمایش جنگنده های شکاری 
رهگیر اف14 با پرواز بر آسمان منطقه رزمایش 
جنگنده های مهاجم دشمن فرضی را رهگیری و 

با موفقت منهدم کردند.
زیباترین صحنه رزمای�ش نیروی هوایی  ■

ارتش از نگاه امیر سیاری
مع��اون هماهنگ کنن��ده ارت��ش می گوید 
زیباترین صحنه هشتمین رزمایش فداییان حریم 
وای��ت، لحظه هدف ق��رار دادن و منهدم کردن 
موشک شلیک شده از جنگنده F5 توسط موشک 
هواپیمای میگ 29 بود که نشان دهنده تخصص 
و دقت باای خلبانان جوان ما اس��ت. به گزارش 
میزان، امیر دریادار »حبیب اه س��یاری« با بیان 
اینکه به بیش از 95 درصد اهداف تعیین ش��ده 
در هش��تمین رزمای��ش اقتدار هوای��ی فداییان 
حریم وایت نهاجا دس��ت یافتیم، گفت: اگر چه 
ب��ه اهداف خود از برگزاری این رزمایش دس��ت 
یافته ای��م اما به این کفای��ت نمی کنیم و نگاه ما 
همواره به جلو است و با رصد تهدیدات و با وجود 
تحریم ها به دنبال این هس��تیم که هر روز بهتر 
از روزهای گذشته باش��یم. وی با بیان اینکه در 
این رزمایش با وجود هوای نامناسب و وزش باد 
شدید تمام موشک ها و بمب های بومی مانند بمب 
قاصد به اهداف برخورد کردند، گفت: در نگاه من 
زیباترین صحنه هشتمین رزمایش فداییان حریم 
وای��ت، لحظه هدف ق��رار دادن و منهدم کردن 
موشک شلیک شده از جنگنده F5 توسط موشک 
هواپیمای میگ 29 بود که نشان دهنده تخصص 
و دقت باای خلبانان جوان ما است. امیر سیاری 
گفت: پیام این رزمایش اقتدار و آمادگی نیروهای 
مسلح برای دفاع از کشور است که برای دوستان 
خوشحال کننده است و به دشمن نشان می دهد 
که اگر اشتباه کند پاسخی قاطع و پشیمان کننده 

دریافت خواهد کرد.

اروپا بداند به هر قیمتی
 در »برجام« نخواهیم ماند

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
تصریح کرد: غربي ها باید با »شوکي« مواجه شوند 
ک��ه بدانند به هر قیمتي در تونل یکطرفه برجام 
کنوني نخواهیم ماند. به گزارش فارس، حس��ین 
امیرعبداللهیان در توئیتی نوشت: داشتن رابطه 
قوی با اروپا همواره بخش��ی از عقانیت سیاست 
خارج��ی ای��ران بوده اس��ت اما غربی ه��ا باید با 
»شوکی« مواجه شوند که بدانند به هر قیمتی در 
تونل یکطرفه برجام کنونی نخواهیم ماند. اکنون 
اروپای مأمن تروریس��م و منافقی��ن باید پیامی 

معقول، حکیمانه اما »شوک آور« دریافت کند.

گزارش »وطن امروز« درباره تداوم امیدواری جریان غرب گرای داخلی به مذاکره با آمریکا و اروپااخبار

احمق و احمق تر!
اخبار

شنبه 22 دی 1397وطن امروز  شماره 2630 

فرانس��ه بارها اثبات کرده اس��ت 
مح��ور 3 کش��ور اروپایی طرف 
مذاک��رات برای حمله ب��ه برنامه موش��کی ایران 
است. در شرایطی که اروپا بعد از خلف وعده درباره 
تعهدات برجامی، درباره حداقلی     ترین اقدام ممکن 
 SPV بعد از خروج آمری��کا از برجام یعنی اجرای
نی��ز به وعده خود عمل نک��رد، حاا به گزینه  های 
تحری��م و تهدی��د روی آورده اس��ت. هن��وز مهر 
امضای تحریم جدید ایران از س��وی اروپا خش��ک 
نشده اس��ت که وزارت خارجه فرانسه روز گذشته 
در اقدامی مداخله جویانه اعام کرد ایران باید تمام 
فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک که قادر 
به حمل کاهک هسته ای هستند را متوقف کند. 
وزارت خارجه فرانس��ه بدون ارائه هیچ مس��تندی 
اعام کرد: ایران باید فورا تمام فعالیت های مرتبط 
با موش��ک های بالستیک خود را متوقف کند. این 
موضوع در حالی مطرح ش��ده است که جمهوری 
اسامی بارها اعام کرده است فعالیت  های هسته ای 
آن کاما صلح آمیز اس��ت و در عی��ن حال برنامه 
موش��کی ایران نیز کاما دفاعی اس��ت. همچنین 

آژان��س بین الملل��ی ان��رژی 
اتمی نیز در تمام گزارش های 
خ��ود از صلح آمیز بودن تمام 
فعالیت های هس��ته ای ایران 
و عدم انحراف آنها به س��وی 
غیرمس��المت آمیز  اه��داف 

تأکید کرده اس��ت. البته همانطور ک��ه در ابتدای 
گزارش اشاره شد، فرانس��ه محور حمله به برنامه 
موشکی ایران است. در حقیقت فرانسوی ها را باید 
گستاخ     ترین کشور اروپایی نامید، چرا که مقامات 
آن حتی در جریان س��فر به ایران هم از اظهارنظر 
علیه برنامه موشکی ایران دریغ نکرده   اند. 12 بهمن 
95 ژان مارک آیرو، وزیر وقت خارجه فرانسه در بدو 
ورود به تهران در مقر س��فارت کش��ورش در ایران 
گفت: به تهران آمده ام اما برای اینکه هشیار باشیم 
و توضیح بدهم که آنها )ایرانی ها( نباید خطا کنند. 

وزی��ر خارجه فرانس��ه درباره 
اخب��ار منتشرش��ده مبنی بر 
آزمایش موش��ک بالس��تیک 
در ای��ران با بی��ان اینکه ما در 
ح��ال بررس��ی ای��ن موضوع 
هستیم، اظهار داشت: فرانسه 
تا به حال چندین بار نگرانی خود را درباره استمرار 
آزمایشات موشکی ابراز کرده و گفته برخاف مفاد 
قطعنامه 2231 و برخاف اعتمادی اس��ت که در 
چارچوب توافق وین حاصل شد و من با صراحت و 
صمیمیت این موضوع را به دوستان ایرانی و در یک 
چارچوب و ذهنیت همکاری دوجانبه اعام کردم. 
این موضوع البته همان زمان با واکنش محمدجواد 
ظریف مواجه شد. وزیر امور خارجه با اشاره به انجام 
تمام تعهدات ایران در برجام، آزمایش موشکی را در 
تعارض با قطعنامه 2231 ندانس��ت و گفت: مردم 

ای��ران هیچگاه دفاع از خ��ود را به اجازه طرف های 
دیگر موک��ول نمی کنند. اظهارنظ��ر علیه برنامه 
موشکی ایران که به وظیفه ثابت دستگاه سیاست 
خارجی فرانسه تبدیل شده است توسط لودریان، 
وزیر خارجه فعلی فرانس��ه نیز بارها مورد اش��اره 
قرار گرفته اس��ت. »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه 
فرانس��ه 24 آبان 96 در جریان سفر به عربستان و 
در نشست خبری مشترک با »عادل الجبیر« گفت: 
برنامه موش��ک های بالس��تیک ایران و مداخات 
منطقه ای تهران موجب نگرانی ما است. لفاظی علیه 
برنامه موش��کی ایران البته تنها ب��ه وزرای خارجه 
فرانسه محدود نش��ده و رئیس جمهور این کشور 
نیز علیه برنامه موشکی ایران صحبت کرده است. 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اسفند سال 
گذشته در همایش یک سازمان یهودی در فرانسه 
ضمن تکرار ادعا های مقامات کشورش علیه ایران 
گفت: فرانسه به همراه متحدانش، آمریکا و انگلیس، 
در حال انجام اقداماتی علیه فعالیت های )موشکی( 
بالستیک ایران در منطقه است. من گفت وگو های 

طوانی ای با بنیامین نتانیاهو در این باره داشته ام.

 بعد از خلف  وعده درباره SPV و اعمال تحریم  های جدید اروپا علیه ایران
 فرانسه از ایران خواست فوراً فعالیت  های موشکی خود را متوقف کند

خروسک!
دیپلماسی

در مراسم دومین سالگرد درگذشت هاشمی رفسنجانی مطرح شدپسابرجام
کنایه روحانی به وزرای مستعفی



نفت

 واگذاری پایانه های بار
به بخش خصوصی

پایانه های بار دولتی به بخش خصوصی واگذار 
می شود و دولت از این پس نقش تصدی گری در 
پایانه های بار نخواهد داشت. به گزارش فارس، 
محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم 
افتتاح فاز یک شهرک حمل ونقل استان تهران 
اظهار داش��ت: دولت نبای��د نقش تصدی گری 
داشته باشد و هموارسازی مسیر و تکمیل گری 
در حوزه حمل ونقل بار باید در دس��تور کار قرار 
گیرد. اس��امی ادامه داد:  ش��هرک حمل ونقل 
در ج��وار منطق��ه آزادش��هر فرودگاه��ی امام 
خمینی)ره( افتتاح ش��ده است. در آنجا منطقه 
آزاد تج��اری هم داریم. ریل و خط آهن هم در 
کنار این دو منطقه است و بدین ترتیب در قالب 
حمل ونقل ترکیبی قطار، هواپیما و جاده با هم 

فعال می شوند.

اجرای طرحی برای پایین آوردن قیمت مسکن
 انبوه سازان کارت اعتباری

خرید مصالح می گیرند

رونق بازار مس��کن نتیجه ارائ��ه کارت های 
اعتباری خرید مصالح به انبوه سازان خواهد بود. 
سیدحس��ین افضلی، عضو کمیس��یون عمران 
مجل��س در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به 
برنامه ری��زی وزارت راه وشهرس��ازی ب��رای ارائه 
کارت های اعتباری خرید مصالح به انبوه س��ازان 
و س��رمایه گذاران بازار مسکن، گفت: در 10 ماه 
اخیر سازندگان مسکن به علت افزایش چشمگیر 
قیمت مصالح ساختمانی دچار موانع عملیاتی و 
مشکات بسیاری ش��ده اند و این مساله موجب 
شد برخی پروژه های ساختمانی به علت کاهش 
س��رمایه متوقف ش��ود. افضلی ادامه داد: بر این 
اساس، بانک به عنوان واسطه میان تولیدکننده 
مصالح و س��ازنده قرار گرفته و ضمانت های ازم 
را از دو طرف دریافت می کند، پس از آن شرایط 
خرید و فروش غیرنقدی مصالح ساختمانی فراهم 
می شود. افضلی ادامه داد: نکته قابل توجه، نحوه 
اجرا، ارائ��ه و صدور کارت ه��ای اعتباری خرید 
مصالح اس��ت. در ش��رایط کنونی روشن نیست 
ای��ن کارت ها به چه کس��انی ارائه خواهد ش��د، 
چه مکانیزمی برای تفکیک سازندگان واقعی با 
داان، محتکران و فروش��ندگان وجود دارد. در 
همین باره وزیر راه وشهرسازی مدل جدید تقویت 
قدرت خرید مردم در بازار مسکن را تشریح کرد 
و گفت: در پهنه های تجاری به سازندگان مسکن 
امتیازاتی می دهیم تا بتوانند مزیت های سودآوری 
را از این محل تأمین کنند به این ترتیب می توانیم 
مسکن را با قیمت تمام شده و با تخفیف قیمت 
در مصالح به مردم واگذار کنیم. محمد اسامی 
با بیان اینکه »برای ارتق��ای قدرت خرید مردم 
یک مدل کارآم��د را طراحی کرده ای��م« افزود: 
بر این اس��اس از طریق سیستم اعتباری خرید 
انبوه مصالح ساختمانی انجام می شود که مراحل 

اجرایی آن با بانک عامل در حال پیگیری است.

انتقاد از انتشار آمار بانک مرکزی
رئی��س مرکز آمار ایران در انتقاد از انتش��ار 
آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی، بر رفع 
موازی کاری آماری تاکید کرد. امیدعلی پارسا در 
این باره گفت: در دنیا کشوری نداریم که 2 نرخ 
تورم و 2 نرخ رشد اقتصادی داشته باشد. پارسا 
افزود: وقتی منابع کشور محدود است و به علت 
محدودیت مالی نمی توانیم 50 درصد آمار ازم 
را تولید و منتش��ر کنیم چرا باید موازی کاری 
کنیم و منابع را هدر دهیم. پارس��ا با اش��اره به 
رهنمودهای رهبری برای رفع موازی کار و پرهیز 
جدی از دس��تکاری آمار که گناه کبیره است، 
گفت: وقتی 2 دس��تگاه آماری دو آمار متفاوت 
تولید کنند که در جزئیات و ساختار خیلی فرق 
دارند، این منشأ اختاف و بی اعتمادی مردم به 
آمار و اعداد و ارقام رسمی می شود. وی تصریح 
ک��رد: در دنیا جز 5 کش��ور، مس��ؤولیت تولید 
و انتش��ار آمار را به مرکز یا سازمانی مستقل و 
بی طرف تحت عنوان مرکز آمار یا سازمان آمار 
واگذار کردند. در همین حال دبیر کمیس��یون 
تخصصی شورای عالی آمار به استناد مصوبات 
قانونی دلیل حذف موازی کاری آماری را توضیح 
داد. عباسی با اشاره به بند»1« راهبردهای کان 
برنامه ملی آمار گفت: این بند قانونی بر اصاح 
قان��ون و رفع م��وازی کاری در تولید و انتش��ار 

آمارهای رسمی تاکید دارد. 

 آغاز فروش نفت ایران به کره و ژاپن
منابع آگاه صنعتی اعام کردند: شرکت کره ای 
و ژاپنی از اواخر این ماه خرید نفت از ایران را آغاز 
می کنند. به گزارش فارس ، رئیس شرکت کره ای 
SK اینوویشن اعام کرد شرکت نفتی کره جنوبی 

در نظر دارد تا اواخر ماه ژانویه یا اوایل ماه فوریه از 
ایران نفت خریداری کند. در ماه نوامبر کره جنوبی 
معافیت 6 ماهه از تحریم های نفتی آمریکا دریافت 
ک��رد که به موجب آن می توانس��ت نفت از ایران 
خریداری کند اما این کش��ور از سپتامبر تاکنون 
از ایران نفت خریداری نکرده است. منابع صنعتی 
اع��ام کردند کره جنوب��ی و ژاپن از اوایل س��ال 
2019 میادی واردات نفت ایران را آغاز می کنند. 
کره جنوبی می تواند روزانه 200 هزار بشکه نفت 
از  ایران خریداری کند که بیشتر شامل میعانات 

گازی و نفت فوق العاده سبک خواهد بود. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
 ثبت سفارش

بازرگانان را به جنون رسانده است

نایب رئی��س ات��اق بازرگان��ی ایران نوش��ت: 
مش��کات ثبت س��فارش برای واردات، بازرگانان 
را ب��ه ح��د جنون رس��انده اس��ت؛ آنه��ا امکان 
ثبت س��فارش واردات در براب��ر ص��ادرات ندارند. 
پدرام س��طانی با ارسال پیامی در صفحه مجازی 
خود نوشت: »مش��کات ثبت س��فارش واردات 
بازرگانان را به حدجنون رس��انده است. بازرگانان 
ام��کان ثبت س��فارش واردات در براب��ر صادرات 
ندارند. سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها، 
بازرگانان را با مرکز پاسکاری می کنند. سلیقه بیداد 
می کند، شفاف سازی به حداقل رسیده، روابط بر 
ضواب��ط غلبه یافته و ناکارآمدی به اوج رس��یده. 
وای بر ما!« در همین حال دیگر نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران بر این باور اس��ت که در ش��رایط 
فعلی صادرکنندگان می توانند ب��ه عنوان بازوی 
اقتصادی کشور عمل کرده و بسیاری از دغدغه ها 
و نگرانی های پیش رو را برطرف کنند. محمدرضا 
انصاری در گفت وگو با ایس��نا اظهار داشت: شرط 
اصلی ای��ن اتفاق، اعتماد ب��ه بخش خصوصی و 
سرمایه گذاران فعال در این حوزه است. موضوعاتی 
همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات بخشی از 
همین نگاه اس��ت. صادرکنندگان بزرگ تا امروز 
تاش کرده اند ارز خود را به ایران بازگردانند زیرا 
سرمایه و کار و کارخانه های شان اینجاست و از این 
پس نیز همین رویه را ادامه خواهند داد. انصاری 
ادامه داد: دولت باید به صادرکنندگان به چش��م 
یک لشکر اقتصادی نگاه کند؛ لشکری که8 هزار 
نفر نی��رو دارد و هر یک از آنها به طور جداگانه و 
در حوزه خاص فعالیت خود توانایی هایی داشته و 
بازارهایی دارند که برای حفظ آمار صادراتی کشور 

در این دوره نقشی مهم ایفا می کند. 

 قطارهای پرسرعت رجا
از حرکت ایستاد

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا ضمن 
اعام نی��از ۳0 میلیون یورویی جهت آغاز به کار 
مجدد فعالیت قطارهای پرسرعت )ترن ست ها(، 
نسبت به وضعیت اورژانسی و نامناسب قطارهای 
حومه ای هشدار داد. محمد رجبی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت قطارهای 
پرسرعت اظهار کرد: از 2 ماه قبل نسبت به توقف 
فروش بلیت قطارهای پرسرعت از 15 دی ماه سال 
جاری هشدار داده بودیم و این موضوع به راه آهن 
اعام و به صورت بخشنامه ارائه شد، چراکه امکان 
فعالیت این قطارها با توجه به هزینه های بس��یار 
ب��اای تعمیر و نگه��داری و نب��ود بودجه کافی 
و ازم امکان پذی��ر نبود. وی با اش��اره به اینکه در 
حال حاضر 100 نمونه قطار پرس��رعت در کشور 
فعالی��ت می کنن��د، ادامه داد: این 100 دس��تگاه 
قطار پرسرعت بر اساس استانداردهای بین المللی 
فعالیت می کنند و سوخت آنها با گوگرد پایین و 
موتور آنها یورو ۴ است. رجا از ۳ سال قبل نسبت به 
هزینه های تعمیر و نگهداری آنها هشدار داده بود 
اما متاسفانه اقدامی در این راستا انجام نشد. باید 
بدانید که بعد از طی مس��افت یک میلیون و 200 
هزار کیلومتری گیربکس این قطارها باید اورهال 
ش��ود که هزینه ای 100 هزار یورویی در بر خواهد 
داشت و با توجه به اینکه کیفیت برخی تست ها در 
داخل کشور پایین است، بهترین حالت این بود که 
اورهال توسط کشور سازنده انجام شود. مدیرعامل 
ش��رکت حمل و نقل ریلی رجا ب��ا تاکید بر اینکه 
در صورت فعالیت مجدد ترن س��ت ها باید حدود 
۳0 میلیون یورو ارز دولتی که به کااهای اساسی 
اختصاص می یابد مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: در 
دهه 80 به رجا یارانه تعلق می گرفت اما متاسفانه از 
سال 1۳88 به بعد یارانه رجا قطع شده است. وی 
افزود: سازمان تامین اجتماعی اعام کرده نمی تواند 

زیان رجا را در این رابطه پرداخت کند.

ترابری

3اقتصاد

گروه اقتصادی: با اصرار دولت، مس��عود کرباسیان 
بازنشس��ته به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران انتخاب ش��د اما از زم��ان روی کار آمدن وی 

عرضه نفت در بورس انرژی متوقف شده است.
حمایت مسعود کرباسیان به عنوان مدیرعامل 
شرکت ملی نفت از عرضه نفت در بورس در بیان و 
گفتار و عدم اقدام موثر شرکت ملی نفت در راستای 
عرضه نفت در بورس از زمان تصدی گری ایش��ان، 
تناقضی آشکار است که شخص مسعود کرباسیان 
باید پاس��خگوی آن باش��د. همزمان با بازگش��ت 
مج��دد تحریم های آمریکا، عرض��ه نفت در بورس 
و اس��تفاده از توانمن��دی و تخصص ش��رکت های 
خصوصی ب��رای دور زدن تحریم های نفتی مطرح 
شد. کارشناس��ان معتقدند دلیل اصلی اثرگذاری 
تحریم های نفتی آمریکا به مدل سنتی فروش نفت 
توسط شرکت ملی نفت ارتباط دارد، لذا برای بی اثر 
کردن تحریم های نفتی و جلوگیری از شناس��ایی 
محموله ه��ای نفتی ایران، باید مس��یرهای فروش 
نفت کشور را تا حد ممکن متنوع کرد. فروش نفت 
ایران از کانال بورس انرژی به شرکت های خصوصی 
و تجار نفتی )trader( باعث می ش��ود نفت ایران 
از مس��یرهای مختلف به سراسر دنیا صادر شود و 
در این بین با توجه به نامشخص بودن شرکت های 
خصوصی خریدار نفت و مقصد صادراتی آنها امکان 
تحریم پذیری شان بش��دت کاهش می یابد. در این 
راس��تا شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه 
27 ش��هریورماه با هدف متنوع س��ازی روش های 
فروش نف��ت، طرح عرض��ه نفت خ��ام در رینگ 
صادراتی بورس انرژی در داخل کش��ور به صورت 
ارزی را تصویب کرد. با توجه به اینکه متولی اصلی 
فروش نفت کش��ور، شرکت ملی نفت ایران است، 
پیاده س��ازی این راهکار ضدتحریمی به طور کامل 
به اراده  این شرکت بس��تگی دارد. پس از تصویب 
عرضه نفت در بورس، علی کاردر، مدیرعامل وقت 
ش��رکت ملی نفت با استقبال از اجرای این راهکار 
گف��ت: عزم وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت برای 
عرض��ه نفت خ��ام در بورس جدی اس��ت و طبق 
برنامه انجام خواهد شد. بیش از 100 کد معاماتی 
توسط خارجی ها در بورس انرژی دریافت شده که 
می توانند از طریق آن اقدام به خرید محموله های 

نفت خام و فرآورده های نفتی کنند. 
بورس انرژی راه دور زدن تحریم های آمریکا ■

س��رانجام با همکاری شرکت ملی نفت، عرضه 
نفت در بورس انجام شد. اولین عرضه نفت در بورس 

در تاریخ 6 آبان ماه انجام شد که طی آن 8 محموله 
۳5 هزار بش��که ای )280 هزار بش��که( به قیمت 
7۴/85 دار ب��ه فروش رس��ید. 20 آبان ماه موعد 
دومین عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی بود. 
در این عرضه 700 هزار بشکه نفت با قیمت 6۴/97 
دار توسط شرکت های داخلی و خارجی خریداری 
شد. بدین ترتیب اجرای فاز اول اجرای این راهکار 
ضدتحریمی موفقیت آمیز ب��ود. این موضوع باعث 
شد بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی ها که وظیفه 
تمرکز بر اثرگذاری هر چه بیشتر تحریم های آمریکا 
را برعهده دارد، به اثرگذاری فروش نفت در بورس 
در خنثی س��ازی تحریم های نفتی اعتراف کند. در 
این راستا سعید قاسمی نژاد، مشاور این بنیاد گفت: 
فروش نفت در بورس انرژی یک پیروزی برای ایران 
بود و به جه��ان راه دور زدن تحریم های آمریکا را 
نش��ان داد. همچنین بیژن زنگن��ه، وزیر نفت نیز 
درباره موفقیت آمیز بودن اجرای این راهکار گفت: 
خریداران نفت در بورس توانسته اند طای سیاه را 
صادر کنند و مش��کلی در این زمینه وجود نداشته 

است. 
با توجه ب��ه موفقیت آمی��ز بودن ای��ن راهکار 
ضدتحریمی، در حالی که انتظار می رفت عرضه نفت 
در بورس انرژی در هفته های آتی به صورت منظم 
و در احجام بیش��تری تداوم یابد اما تا کنون و بعد 

از گذش��ت 60 روز از آخرین عرضه نفت در بورس 
خبری از عرضه مجدد نفت نیست. این موضوع در 
حالی اس��ت که وزیر نفت در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با ارائه گزارشی از اجرای مصوبه 
قبلی ش��ورای عالی در خصوص ف��روش نفت در 
بورس انرژی، راهکارهای آن وزارت در زمینه عرضه 
گس��ترده تر نفت در بورس انرژی را مطرح کرد که 

مورد تصویب این شورا قرار گرفت.
کرباسیان آمد، بورس نفت رفت! ■

به رغم الزام شورای سران ۳ قوه به تداوم عرضه 
نفت در بورس و موافقت بیژن زنگنه با اجرای این 
راهکار ضدتحریمی به نظر می رسد باید علل توقف 
این راه��کار را در تغییر و تحوات س��اختاری در 
وزارت نفت بررس��ی کرد. در بازه زمانی قبل و بعد 
از عرضه آزمایشی نفت در بورس یک اتفاق بسیار 
مهم در س��اختار مدیریتی شرکت ملی نفت افتاد 
که شاید توجه به آن برخی موضوعات درباره توقف 
عرضه نفت را مشخص کند. پس از آخرین عرضه 
نفت در ب��ورس و فروش تمام محموله های عرضه 
شده، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تغییر کرد 
و مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی 
جانش��ین علی کاردر شد. هر چند بررسی مواضع 
کرباسیان درباره عرضه نفت در بورس انرژی نشان 
می دهد نظر مدیرعامل جدید ش��رکت ملی نفت 

درباره اجرای این راهکار مثبت اس��ت، به گونه ای 
که وی پس از انتصاب به مدیرعاملی شرکت ملی 
نفت، عرضه نفت در بورس را اقدامی ارزنده معرفی 
و بر پیگیری جدی آن تاکید کرده اس��ت و حتی 
در زمان تصدی گری بر وزارت اقتصاد و دارایی نیز 
اعام کرده چارچوب ها برای عرضه نفت در بورس 
با هماهنگی وزارت نفت تعیین شده و تنها برخی 
ابهامات در ش��یوه های اجرایی آن باقی مانده است 
اما آنچه روشن است اینکه به دایلی نامعلوم پس از 
تصدی گری کرباسیان به عنوان مدیرعامل شرکت 
ملی نفت، اجرای این راهکار ضدتحریمی در آستانه 
انحال قرار گرفته است. شرکت ملی نفت به همراه 
س��ازمان بورس انرژی 2 بازوی اجرایی برای عرضه 
نفت در بورس هستند که با توجه به اعام آمادگی 
مس��ؤوان بورس انرژی برای عرضه سوم نفت در 
بورس به نظر می رس��د دلیل توقف عرضه نفت در 
بورس هر چه هس��ت به شرکت ملی نفت ارتباط 
دارد. حمایت مسعود کرباسیان به عنوان مدیرعامل 
شرکت ملی نفت از عرضه نفت در بورس در بیان و 
گفتار و عدم اقدام موثر شرکت ملی نفت در راستای 
عرضه نفت در بورس از زمان تصدی گری ایش��ان 
و توقف 60 روزه این راهکار ضدتحریمی، تناقضی 
آشکار اس��ت که شخص مس��عود کرباسیان باید 

پاسخگوی آن باشد.
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دبیرکل بانک مرکزی خبر داد 
مطالعه برای بهره گیری از باک چین

رئیس کانون صرافان:
بازار متشکل ارزی آرزویی 70 ساله بود

رئیس کانون صرافان با تش��ریح 
بازار متشکل  مکانیزم تش��کیل 
ارزی گف��ت: مکانی��زم قیمت  گ��ذاری در این بازار 
براساس عرضه و تقاضا و به صورت شفاف و واقعی 
اس��ت. رضا ترکاش��وند اظهار داشت: بازار متشکل 
ارزی اتاق ش��فافی است که تشکیل آن در شورای 
پ��ول و اعتبار به تصویب رس��یده و همه بازیگران 

اصلی بازار در آن حضور دارند. 
وی درباره اصلی ترین بازیگران 
ای��ن مجموعه اف��زود: کانون 
بانک های  کان��ون  صراف��ان، 
خصوصی و شورای بانک های 
دولتی ب��ه عن��وان بازیگران 

اصلی این بازار هس��تند و بان��ک مرکزی به عنوان 
ناظر عملیات، بازار متشکل ارزی را رصد می کند تا 
این بازار سالم کار کند. رئیس کانون صرافان درباره 
مکانی��زم قیمت  گذاری در این بازار گفت: عرضه ای 
که در این بازار صورت می گیرد در یک دوره زمانی 
آزاد است ولی معامله انجام نمی شود، سپس براساس 
میزان عرضه و تقاضا و قیمت   هایی که ارائه می شود 
به صورت میانگین و با توجه به نرخ روز قبل، نرخی 
تعریف می شود و به عنوان نخستین معامله شروع 
به کار می کند و بر اس��اس آن بازار شکل می گیرد 
و ب��ه کارش ادام��ه می دهد. وی با اش��اره به اینکه 

هم اکنون قیمت گذاری های ارز به صورت ش��فاف 
نیست، گفت: صبح ها منتظر هستیم که نرخ ارز از 2 
بازار افشاری و سبزه میدان اعام شود و این بازارها 
هم وابسته به بازارهای کشورهای همسایه مثل بازار 
هرات، سلیمانیه و دوبی هستند که در این بازارها 
نرخی تعریف می ش��ود و در بازار داخلی ادامه پیدا 
می کند. ترکاشوند ادامه داد: بازار متشکل ارزی به 
دنبال این است که به صورت 
ش��فاف و بر اس��اس عرضه و 
بازارهای  فاکتورهای  تقاضا و 
داخلی عم��ل کن��د. رئیس 
کانون صرافان افزود: تشکیل 
ب��ازار متش��کل ارزی آرزوی 
70 ساله در نظام ارزی کشور است و ما نیازمند این 
بازار بوده ایم که بدانیم عرضه در آنجا انجام می شود 
و ادامه دارد و بر اس��اس واقعی��ات بازار، نرخ در آن 
تعیین ش��ود. وی ادامه داد: در حال حاضر این بازار 
توسط بانک مرکزی مدیریت می شود، یعنی تقاضا 
تعریف شده و هر کسی می داند چه میزان ارز برای 
چه مقصودی در س��ال می تواند بگیرد و از طرفی 
عرضه هم تعریف و مدیریت می شود و معلوم است 
از چ��ه کانال   هایی عرضه ص��ورت می گیرد، به چه 
طریقی ارز وارد کشور می شود، چگونه در گمرکات 

ثبت و تأیید و در داخل کشور توزیع می شود.

دبیرکل بانک مرکزی از مطالعات 
متمرکز این بانک برای بهره گیری 
از فن��اوری باک چین خبر داد. محمد طالبی افزود: 
بسیاری از مش��کات موجود در دنیای مالی فعلی 
مانند جع��ل و کاهبرداری با سیس��تم رمزنگاری 
پیش��رفته ای که در باک چی��ن وج��ود دارد، کًا 
متحول خواهد شد. طالبی درباره اهمیت و ضرورت 

بررسی های جدی در خصوص 
 ،Blockchain  تکنول��وژی
با این مقدم��ه که باک چین 
تکنولوژی جدیدی است که در 
دنیا مطرح شده و پیش بینی  
می ش��ود تحول��ی ب��زرگ در 

دنیا بعد از اینترنت باشد، افزود: پیش بینی می شود 
باک چین تمام ساختارهایی را که توسط اینترنت 
ایجاد ش��د وارد بخ��ش جدیدی ک��رده و تحوات 
چش��مگیری را رقم بزند. وی با بیان اینکه تحوات 
بزرگ در نظام مالی یکی از تغییراتی است که توسط 
تکنول��وژی باک چی��ن رقم خواهد خ��ورد، گفت: 
پیش بینی می شود نظام مالی در عصر باک چین تا 
حد بسیار زیادی تغییر کند. دبیرکل بانک مرکزی 
مهم ترین خصوصیت باک چین را تغییر ساختارهای 
متمرکز در نظام مالی توصی��ف کرد و توضیح  داد 
ک��ه بر مبنای ای��ن تکنولوژی س��اختارهای مبنی 

ب��ر »نهادهای اداره کننده نظام��ات مالی به صورت 
 متمرک��ز« تغییر خواهد ک��رد و در قالب اصطاحاً 
ک��ه   Distributed Ledger technology

همان تکنولوژی باک چین است، اداره خواهد شد. 
وی اضافه کرد که نظامات مالی دنیا در حال حاضر 
مبتنی بر نهادهای متمرکز اس��ت، مثاً س��وئیفت 
هم��ه تراکنش های بین کش��ورهای دنی��ا را اداره 
می کند و بانک ه��ای مرکزی 
در کشورها همه تراکنش های 
مال��ی درون ی��ک کش��ور را 
اداره می کنند ام��ا تکنولوژی 
باک چی��ن ای��ن پارادای��م را 
تغیی��ر می دهد. یعن��ی دیگر 
نظارت متمرک��زی وجود نخواهد داش��ت و هرچه 
هس��ت در یک ش��بکه اتف��اق می افت��د. طالبی با 
بی��ان اینکه نظ��ام مالی بع��د از باک چی��ن وارد 
 دنیای جالبی خواهد ش��د، خاطرنش��ان کرد: مثًا 
Crowd financing یا همان تامین مالی جمعی، 

پدیده جدی��دی در حوزه مالی اس��ت و معتقدم با 
تکنولوژی باک چین شکل جدیدی خواهد داشت 
و همچنین نظارت نهادهای نظارتی به طریق دیگری 
اعمال خواهد ش��د، ضمن اینکه نحوه مش��ارکت و 
س��رمایه گذاری و حضور افراد در نظام مالی در یک 
حالت شخصی و با امنیت بیشتری اتفاق خواهد افتاد. 

باک چینارز

مورد عجیب مسعود کرباسیان؛ عدم فروش نفت به بخش خصوصی به شصتمین روز رسید

آقای بازنشسته مانع بزرگ عرضه نفت در بورس؟

گروه اقتصادی: عملکرد ضعیف 
بانک ه��ا ای��ن فرص��ت را برای 
شایعه پردازان به وجود آورد تا با یکی از بزرگ ترین 
ش��ایعات ممکن، خبر از فرار موس��س یک بانک 
خصوصی از کش��ور با 1۴0 ه��زار میلیارد تومان 
و ورشکس��تگی بانک مذبور بدهن��د. به گزارش 
»وطن امروز«، این شایعه در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد و مخاطبان ما نیز درخواست 
کردند درباره صحت و س��قم این شایعه پیگیری 
کنیم.  همان طور که از اول هم مشخص شد منبع 
این خب��ر کانال های تلگرامی ضد انقاب و معاند 
بود و بانک آینده که این شایعه درباره آن منتشر 
ش��ده بود، اعام کرد بانک ها هدف این ش��ایعات 
هس��تند تا با بی اعتمادی مردم به اقتصاد کشور 
ضربه بزنند. بانک مرکزی نیز روز پنجش��نبه در 
اطاعیه ای، مطالب رسانه های معاند پیرامون یکی 
از بانک های کش��ور را در راستای تاش آنها برای 
ضربه زدن به بازار پول دانست و از مردم خواست 

در این زمینه هوشیاری ازم 
را داشته باشند.

البته اعام شایعات علیه 
نظ��ام بانکی ایران از س��وی 
شبکه های تلویزیونی خارجی 
تلگرامی معاند،  یا کانال های 

پیش از این هم س��ابقه داش��ته و منج��ر به بروز 
مشکاتی برای برخی موسسات اعتباری و بانک ها 
ش��ده بود که با دخال��ت دولت و بان��ک مرکزی 
حل وفصل ش��د اما دوباره اعام چنین ش��ایعاتی 
رونق گرفته و مردم و س��پرده گذاران را در فضای 
کنونی اقتصاد ایران، نگران کرده اس��ت. مردم هم 
گاهی ناخواس��ته ب��ه چنین ش��ایعاتی در فضای 
مجازی توجه کرده و تحت تاثیر تبلیغات منفی، به 
صورت هیجانی وارد شعب بانکی شده و درخواست 

جابه جایی سپرده های خود را 
دارن��د، در حالی که کمتر به 
این موض��وع توجه می کنند 
که تمام سپرده های زیر 100 
میلیون تومان در نظام بانکی 
ضمانت ش��ده اس��ت و جای 
نگرانی برای س��پرده های خرد وجود ندارد، چراکه 
تمام بانک ها، مکلف به داش��تن ذخیره قانونی نزد 
بانک مرکزی هس��تند. حتی س��پرده گذارانی که 
سپرده آنها باای 100 میلیون تومان است، چنانچه 
سپرده های خود را به مضربی از سپرده های 100 
میلیون تومانی تبدیل کنند، حتما این س��پرده ها 
هم راهی برای بیمه شدن در نظام بانکی خواهند 
داش��ت. البته این موضوع درباره موسسات مالی و 
اعتباری که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی 

جمهوری اس��امی ایران درج نشده، قطعا صادق 
نخواهد بود. پس ازم است سپرده گذاران، با تحقیق 
و اطمینان از معتبر بودن موسسات مالی، اقدام به 

سپرده  گذاری در آنها کنند.
به شایعات توجه نکنید ■

کسی نمی تواند منکر عملکرد ضعیف بانک ها 
و مدی��ران آن باش��د؛ عملکرد ضعی��ف مدیران 
نظ��ام بانکی در برخورد با موسس��ات غیرمجاز و 
افزایش بی اعتمادی در میان مردم، در کنار اخبار 
اختاس ها مزید بر علت ش��ده که کوچک ترین 
خبر بانک��ی مورد توج��ه مخاطبان ق��رار گیرد. 
شایعه پردازان با سوءاس��تفاده از این موقعیت در 
فضای مجازی بویژه شبکه های اجتماعی اعتماد 
مردم را نش��انه گرفته اند و براحتی با دروغ پردازی 
نگرانی را بین سپرده گذاران ایجاد می کنند. نظام 
بانکی قابل نقد اس��ت اما باید به اخبار صحیح از 
منابع خبری معتبر توجه کرد و اینقدرها هم نباید 

فضای مجازی و شبکه های را جدی گرفت.

شایعه پردازان ورشکستگی بانک ها را رو کردند
فضای مجازی را اینقدرها هم باور نکنید

بانک

خانه

آمار

تجارت
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رئیس سازمان امداد و نجات اعام کرد
امدادرسانی به بیش از ۳ هزار نفر 

در ۱۳ استان

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هال 
احمر از امدادرس��انی به بیش از ۳ هزار نفر در 
۱۳ اس��تان متأثر از برف و ک��واک خبر داد. 
مرتضی س��لیمی  به میزان گفت: در روزهای 
گذش��ته اس��تان های مازن��دران، گلس��تان، 
کردس��تان، زنجان، اردبیل، اصفهان، خراسان 
شمالی، سمنان، کردستان، آذربایجان شرقی 
و غربی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و 
بویراحمد متأثر از برف و کواک ش��دند. وی 
اف��زود: در این م��دت به ۳ ه��زار و 2۱5 تن 
امدادرس��انی شده اس��ت و یکهزار و 269 نفر 
نیز اس��کان اضطراری ش��دند. رئیس سازمان 
امداد و نجات با اش��اره به امدادرسانی در ۴۸ 
محور کوهستانی گفت: 259 خودروی گرفتار 
در برف رهاس��ازی ش��ده و امدادرس��انی به 

حادثه دیدگان در حال انجام است. 
س��لیمی عنوان کرد: 2۳۷ نفر از نیرو های 
امدادی در قالب 6۷ تیم برای امدادرس��انی به 
مناطق اعزام ش��ده اند. وی در ادامه با اشاره به 
وقوع سیل در 6 استان کشور گفت: استان های 
اصفه��ان، چهارمحال و بختیاری، خراس��ان 
رضوی، خوزس��تان، کهگیلوی��ه و بویراحمد 
و گلستان متأثر از س��یل و آبگرفتگی بودند. 
س��لیمی همچنین با اش��اره به امدادرس��انی 
در ۱5 ش��هر و روس��تا گف��ت: در این مدت 
به 2۸۰ نفر امدادرس��انی ش��ده و 6 نفر نیز به 
مناطق امن منتقل شدند. وی در ادامه افزود: 
۷۸ نفر از نیرو ه��ای امدادی در قالب ۱6 تیم 
برای امدادرس��انی به این مناطق اعزام شدند 
و تاکن��ون ۱5۰ تخته پتو، 5۰ تخته موکت و 
۴۷2 قوطی کنسرو در مناطق یادشده توزیع 

شده است.

 مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید 
و امور ایثارگ��ران از اعطای 5 درصد جانبازی 
به نخس��تین گروه از رزمندگان فاقد مدارک 
بالینی که پرونده مجروحیت آنان در ش��ورای 
پزش��کی سپاه پاسداران احراز شده و به تایید 
کمیسیون احراز بنیاد رس��یده بود، خبر داد. 
غامرضا طائبی با اش��اره ب��ه بند »الف« ماده 
۸۷ قانون برنامه شش��م توسعه، گفت: مطابق 
این بند وضعی��ت جانبازی مش��موان ماده 
6۱ قانون الح��اق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخش��ی از مق��ررات مالی دول��ت باید تعیین 
تکلیف شود و با توجه به تبصره این بند بنیاد 
شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان 
۸ سال دفاع مقدس را که صورت  سانحه بالینی 
همزمان با مجروحیت را ندارند اما مجروحیت 
آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده 
)نیروهای مس��لح( احراز می ش��ود، به عنوان 

جانباز تلقی کند.
 نمایش��گاه گروهی هنرهای تجسمی با 
عنوان »هنرمن��دان معاص��ر« در زمینه های 
عک��س و نقاش��ی در باغ موزه قصر گش��ایش 
می یاب��د. در این نمایش��گاه ک��ه در 2 بخش 
اس��اتید و هنرمندان جوان برگزار خواهد شد، 
آث��ار هنرمندان جوان در کنار آثار اس��اتیدی 
چون رس��ول اولیازاده، ش��اهین آروین، رضا 
رحیمی لس��کو،  احمد طالبی، رحیم نوه سی و 
حسین هادی پوربروجنی به نمایش در خواهد 
آمد. هدف از برپایی همزمان نمایشگاه اساتید 
و هنرمن��دان جوان آن اس��ت ک��ه مخاطبان 
بتوانند حاصل کار نسل های گوناگون هنرهای 
تجس��می را مقایس��ه کنند و به تش��ابهات و 
تفاوت ها پی ببرن��د، ضمن اینکه قرار گرفتن 
نام های ش��اخص در کنار نام هنرمندان جوان 
باعث بهتر دیده ش��دن کارهای نو و پیشرفت 
هر چه بیش��تر هنرمندان جوان در این زمینه 

می شود.
 »ضربه فنی« تازه     تری��ن فیلم غامرضا 
رمضان��ی با حض��ور وزی��ر آموزش وپرورش و 
مدی��ران کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و 
نوجوان��ان و این وزارتخانه اکران ش��د. اولین 
اکران خصوصی این فیلم با حضور سیدمحمد 
بطحایی وزی��ر آموزش وپرورش، فاضل نظری 
مدیرعام��ل کانون پرورش فک��ری کودکان و 
نوجوانان و معاونان و مدیران این دو مجموعه 
در مرکز آفرینش های فرهنگی- هنری کانون 
برگ��زار ش��د. غامرضا رمضانی، نویس��نده و 
کارگ��ردان ضم��ن معرفی ۳ نوج��وان بازیگر 
این فیلم، س��یاوش اس��دپور، علی ملکیان و 
متین جان جانه، گفت: ای��ن نوجوانان و بقیه 
دوستان ش��ان ک��ه اولی��ن حضورش��ان را به 
عن��وان بازیگر در فیلم »ضرب��ه فنی« تجربه 
کردن��د، قهرمان��ان و ورزش��کاران تکوان��دو 
 در س��طح کش��وری، آس��یایی و بین المللی

 هستند. 

رئیس پلیس پایتخت تشریح کرد
جزئیات نحوه کارکرد سامانه »مها«

رئیس پلیس پایتخت گفت: 
تجاری  مراکز  طافروشی ها، 
و حتی من��ازل می  توانند به 
سامانه »مها« )مرکز هشدار 
پایتخت(  پلیس  الکترونیک 
متصل شوند. سردار حسین رحیمی با تشریح 
جزئیات سامانه »مها« مرکز هشدار الکترونیک 
پلیس پایتخت به تس��نیم اظهار داش��ت: این 
س��امانه مجموعه ای اس��ت که طافروشی ها، 
مراکز مهم تج��اری و حتی منازل می توانند از 
آن بهره ببرند و از طریق این س��امانه به پلیس 
متصل می ش��وند. رئیس پلیس پایتخت ادامه 
داد: به محض وقوع حرکت غیرعادی در مراکز 
مجهز به این س��امانه، پلیس اطاع پیدا کرده 
و گش��ت پلیس برای بررسی موضوع به محل 
اعزام می ش��ود. وی با بیان اینکه این س��امانه 
توس��ط پلیس با هماهنگ��ی بخش خصوصی 
طراحی ش��ده، گفت: تمام صن��وف می توانند 
عضو این س��امانه شوند و توصیه می کنیم این 
کار را انجام دهند، البته عضویت در این سامانه 
نیاز به پرداخت هزینه آن است و باید به بخش 
خصوصی پرداخت ش��ود. رحیمی در پاسخ به 
این پرس��ش که پلیس پایتخت این قابلیت را 
دارد ک��ه تمام صنوف عضو در این س��امانه را 
پوش��ش دهد، خاطرنش��ان کرد: این قابلیت 
وجود دارد، در حال حاضر در طول 2۴ ساعت، 
۳۳ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ پایتخت گرفته 
می ش��ود که ۱۳ هزار از این تماس ها عملیاتی 
می شود و پلیس در نقاط گوناگون شهر تهران با 
بیش از ۸۰۰ واحد عملیاتی موتوری کنترل های 

ازم را در این باره انجام می دهد.

 واکنش به بازگشایی
 مهد ویژه سگ در تهران!

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس گفت: 
بازگش��ایی مهد ویژه س��گ در ته��ران اتفاق 
نامیمونی اس��ت که با قوانین اسامی منافات 

دارد.
عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس در واکنش به راه اندازی مدارس س��گ 
در تهران، به خانه ملت اظهار داش��ت: کشور ما 
دارای حکومت اسامی است و راه اندازی مدارس 
و مهد ویژه سگ با قوانین اسامی منافات دارد. 
وی با بیان اینکه س��گ بازی را اش��اعه ندهیم، 
افزود: بازگشایی چنین مدارسی نامیمون است 
و باید گفت اگر به جایی رسیده     ایم که به تقلید 
از غربی ها مهد ویژه س��گ در کشور راه اندازی 
می کنیم، علت را باید در نوع تربیت نسل جوان 
جست وجو کنیم. عزیزی اظهار داشت:  در واقع 
وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم و تحقیقات 
و نیز تمام دستگاه  های آموزشی باید توان خود را 
در اسامی تربیت کردن جوانان بگذارند تا با این 
دست از اقدامات مواجه نشویم. عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس افزود: راه اندازی مدارس سگ 
به تقلید از غربی ها شاید اقداماتی هدفدار بوده و 

پای تخریب گران انقاب در میان باشد.

ورود سامانه بارشی جدید از یکشنبه

س��امانه بارشی از روز یکش��نبه وارد کشور 
می شود و بارش باران و برف را به همراه خواهد 
داشت. به گزارش مهر، امیر سرکرده، کارشناس 
سازمان هواشناسی درباره شرایط آب و هوایی 
کشور گفت: این سامانه بارشی از نواحی غربی 
وارد کش��ور می ش��ود و ابت��دا در کردس��تان، 
کرمانش��اه، ایام، خوزستان و آذربایجان غربی 
بارش ها آغاز می ش��ود. وی اف��زود: بتدریج در 
چهارمحال وبختیاری،  لرس��تان،  اس��تان های 
کهگیلویه وبویراحمد، مرکزی، فارس، اصفهان، 
هم��دان، قزوی��ن، ته��ران و نواح��ی جنوبی 
الب��رز بارش ها ادامه پیدا می کند. کارش��ناس 
هواشناس��ی تصریح کرد: این سامانه دوشنبه 
وارد نواحی شرقی و شمال شرق کشور می شود 
که هموطنان ما در استان های خراسان رضوی 
و خراسان شمالی نیز باید منتظر بارش ها باشند. 
سرکرده افزود: این سامانه بارشی، برف و باران 
س��نگینی به همراه خواهد داش��ت که ممکن 
اس��ت در جاده های کوهس��تانی و روس��تایی 
ش��مال غرب کشور اختال عبور و مرور پیش 
بیاید. کارشناس هواشناسی گفت: بارش ها برای 
نواحی جنوبی کش��ور به صورت رگبار و باران 
خواهد بود که باا آمدن سطح رودخانه ها دور 

از انتظار نیست.

نبض جامعه

محسن پورعرب: این روزها اظهارات و تصمیم های 
مدیریت شهری پایتخت نشان می دهد برای رفع 
مشکات این کانش��هر راهی جز گرفتن هزینه 
زندگ��ی از جیب م��ردم ندارند! مدیریت ش��هری 
که از س��ال گذشته با اجرای طرح ترافیک جدید، 
زمزمه هایی را مبنی بر پولی کردن برخی بزرگراه ها 
و تونل ه��ا و همچنین دریافت ع��وارض تردد در 
محدوده زوج و فرد مطرح کرده بود، حاا بر اساس 
ش��واهد به نظر می رس��د برنامه جدی تری برای 

اجرایی کردن این تفکر دارد.
 در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر توسعه 
محدوده طرح ترافیک و پولی شدن محدوده طرح 
زوج و فرد و پولی شدن 5 تونل تهران مطرح شده 
است! موضوعی که به باور کارشناسان تایید کننده 
نگ��رش »اداره پایتخت گران« اس��ت.  اگر چنین 
تصمیمات��ی به مرحله اجرا برس��د، تهرانی ها باید 
از س��ال آینده برای تردد در شهر هزینه بیشتری 
را بپردازند و محقق ش��دن چنین موضوعی یعنی 
تحقق ایدئول��وژی ای که در ابتدای روی کار آمدن 
ش��ورای ش��هر پنجم از س��وی برخ��ی مدیران و 
نظریه پردازان جناح سیاسی حاکم بر شهر مطرح 

شد.
 نکته جالب توجه در یکی دو روز گذش��ته اما 
ماجرای پولی ش��دن 5 تونل تهران است. بتازگی 
خبری منتشر ش��ده است که معاونت حمل ونقل 
و ترافی��ک ش��هرداری ایح��ه ای را ب��ه معاونت 
برنامه ری��زی، توس��عه ش��هری و امور ش��وراهای 
شهرداری تهران ارائه کرده است که بر اساس آن 5 
تونل تهران و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض 
عبور و مرور می ش��ود. اقدامی که البته به شهردار 

شدن پیروز حناچی بی ارتباط نیست.
تونل ها پولی می شود؟ ■

معاونت حمل ونقل و ترافیک که تا امروز نشان 
داده برنامه جدی برای افزایش هزینه های زندگی 
در ته��ران دارد بتازگی پیش نویس ایحه ای را به 

معاونت برنامه ریزی، توس��عه 
ش��هری و ام��ور ش��وراهای 
ش��هرداری ته��ران ارائه کرده 
اس��ت که ب��ر اس��اس آن 5 
تونل ته��ران و اتوب��ان صدر 
مشمول دریافت عوارض عبور 
و م��رور می ش��ود. بر اس��اس 
این ایحه، تونل های نیایش، 
رس��الت، توحید، شهدای غزه 
و امیرکبی��ر و اتوب��ان ص��در 
مشمول دریافت عوارض شده 
و خودروهای عبوری برای هر 
بار عبور باید رقمی را به عنوان 

عوارض پرداخت کنند که گفته می ش��ود حداقل 
ع��وارض پیش بینی ش��ده حدود ۳ ه��زار تومان 
خواهد بود. پیش از این نیز چنین ایحه ای از سوی 
شهرداری تهران ارائه شده بود که با توجه به شرایط 
اقتص��ادی آن زمان و افزای��ش ناگهانی قیمت ها 
ش��هرداری ترجیح داد این ایحه را پیگیری نکند 
و آن را از شورا پس گرفت. آن زمان دلیل ارائه این 
ایحه عدالت در ش��هر عنوان ش��ده بود، در حالی 
که ب��رای هیچ کدام از این تونل ه��ا و اتوبان صدر 
وسیله حمل ونقل عمومی پیش بینی نشده است. 
با این حال پس از انتشار این خبر، مرکز ارتباطات 
و امور بین الملل ش��هرداری ته��ران توضیحاتی را 
جهت روشنگری درباره جزئیات اقدام اخیر معاونت 

حمل ونقل و ترافیک شهرداری ارائه کرد.
یک پیشنهاد است! ■

مرکز ارتباط��ات و امور بین الملل ش��هرداری 
تهران به دنبال انتش��ار این خب��ر در اطاعیه ای 
اعام ک��رد: طرح اخذ به��ای ت��ردد از تونل های 
شهری در قالب ایحه از سوی معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری تهران پیشنهاد شده و صرف 
ارائه پیشنهاد، به منزله پذیرش آن نیست و ارسال 
آن به شورای اسامی شهر تهران مستلزم تایید آن 

در شهرداری تهران است. این 
طرح هنوز به استحضار و تایید 
شهردار تهران نرسیده و صرفا 
در مرحله پیشنهاد است. هر 
گونه طرحی که در دوره جدید 
مدیریت ش��هری ب��ه اجرا در 
می آید، در راس��تای مصلحت 
و منفع��ت عموم��ی جامع��ه 
خواه��د ب��ود و در ای��ن دوره 
هیچ گونه طرحی که برخاف 
مصالح شهر و منافع شهروندان 
باشد، اجرا نمی شود. مدیریت 
شهری با درک شرایط دشوار 
اقتصادی موجود جامعه، خود را در کنار شهروندان 
می داند و از اجرای هر گونه طرحی که باعث افزایش 
هزینه، ایجاد دشواری و بروز نگرانی برای شهروندان 
ش��ود، اجتناب خواهد کرد. جالب اینجاس��ت که 
پیشنهاد این طرح در شرایطی دوباره مطرح شده 
اس��ت که این روزها پیروز حناچی، شهردار تهران 
است؛ ش��خصی که پیش از این زمانی که معاون 
محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران بود، نظریه 
س��اخت بزرگراه ه��ای جدید و دریاف��ت عوارض 
تردد را مطرح کرده بود! حناچی س��ال گذشته در 
زمان تصویب طرح جدید ترافیک و مطرح ش��دن 
زمزمه های پولی شدن بزرگراه ها و تونل های شهری 
گفته بود: »احتمال ساخت بزرگراه های جدیدی در 
شهر تهران وجود دارد که خودروهای عبوری باید 
برای گذر از این مسیرها عوارض پرداخت کنند و 
حتی ممکن است این ایده برای بزرگراه های فعلی 
نیز اجرا شود«.  حاا پس از شهردار شدن حناچی، 
باز هم موضوع ارائه ایحه پولی شدن 5 تونل تهران 
از س��وی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 

مطرح می شود!
به دنبال »پایتخت گران«! ■

تصمیم ه��ای اخیر مدیریت ش��هری مبنی بر 

افزایش هزینه های زندگ��ی در پایتخت در حالی 
است که نظریه افزایش هزینه های پایتخت را اوایل 
س��ال گذشته سیدحسین هاشمی، استاندار وقت 
تهران مطرح کرد. وی درباره امکان ایجاد ممنوعیت 
برای مهاجرت از شهرس��تان ها و سایر استان ها به 
ته��ران گفته بود: »امکان ایج��اد ممنوعیت برای 
مهاجرت به تهران سخت است و باید همچون سایر 
کشورهای پیش��رفته، هزینه زندگی در شهرهای 

بزرگ را باا برد تا از ورود جمعیت کم کرد«.
 ع��اوه بر این محس��ن صفایی فراهانی، فعال 
اصاح طلب گفته بود: »هر شهروندی که در شهر 
بزرگ زندگی می کند باید هزینه زندگی در ش��هر 
بزرگ را بپذیرد. در اکثر کش��ورهای توسعه یافته، 
م��ردم با عوارضی که در ش��هرهای ب��زرگ بابت 
زندگی و اس��تفاده از خدمات شهری می پردازند، 
درآمد آن ش��هر را تامین می کنن��د. فردی که در 
تهران زندگی می کند نس��بت به یک شهروند که 
در یک ش��هر کوچک زندگی می کند، باید 2 نوع 
عوارض به ش��هرداری بپ��ردازد. بنابراین باید نوع 
و می��زان پرداخت عوارض در ش��هرهای بزرگ و 
کوچک تغییر کند«. حسین مرعشی، عضو حزب 
کارگزاران س��ازندگی نیز که یک��ی از گزینه های 
شهرداری تهران بود از دیگر افرادی بود که تاکید بر 
باا بردن هزینه زندگی در پایتخت داشت. مرعشی 
با تاکید بر اینکه زندگی در تهران باید گران شود، 
اظهار داشت: »برای اینکه محیطی برای زندگی و 
هوایی برای تنفس باقی بماند، باید شرایط زندگی 
در تهران به نس��بت س��ایر کانش��هرها از جمله 
اصفهان و مشهد گران ش��ود«. مرور تصمیم های 
گرفته شده مدیریت شهری درباره افزایش هزینه 
ط��رح ترافیک و پولی کردن مح��دوده زوج و فرد 
و پولی ش��دن 5 تونل شهری نشان می دهد رابطه 
خوبی بین نظریه پردازان و مدیران اجرایی شهری 
ایجاد ش��ده است، موضوعی که تاییدی بر نگاه به 

اداره شهر با جیب مردم خواهد بود.

آوای شهر

حناچ�ی س�ال گذش�ته گفت�ه ب�ود: 
»احتمال ساخت بزرگراه های جدیدی 
ک�ه  دارد  وج�ود  ته�ران  ش�هر  در 
خودروه�ای عبوری باید ب�رای گذر از 
این مس�یرها ع�وارض پرداخت کنند 
و حت�ی ممکن اس�ت این ای�ده برای 
بزرگراه های فعلی نیز اجرا شود«.  حاا 
پس از شهردار شدنش، باز هم موضوع 
ارائه ایحه پولی ش�دن 5 تونل تهران 
از س�وی معاونت حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری مطرح می شود!
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رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران اعام کرد
کاهبرداری به بهانه سفر زیارتی

معاون کمیته امداد خبر داد
رشد 35 درصدی کمک های مردمی به کمیته امداد

برای  پلی��س  گ�روه اجتماع�ی: 
شناسایی محل اختفای 2 جاعل 
عناوین دولتی از مردم کمک خواس��ت. به گزارش 

تسنیم، س��رهنگ خیراه دولتخواه با 
اشاره به انتشار تصویر 2 جاعل عناوین 
دولت��ی، درباره جزئیات این خبر اظهار 
داش��ت: متهمان با سوءاستفاده از نام و 
عنوان سازمان حج و زیارت و اداره اوقاف 
و امور خیریه و عناوین مشابه، اقدام به 
کاهبرداری از مردم می کردند. رئیس 
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران گفت: 
متهمان با اج��اره چندماهه دفاتری در 
قسمت های مختلف شهر بویژه مناطق 

مرکزی و غربی تهران، اقدام به راه اندازی دفاتر تحت 
پوشش خدمات مس��افری کرده و به بهانه ثبت نام 
عتب��ات عالی��ات و حج عمره از متقاضی��ان، پول و 
س��ایر مدارک ازم دریاف��ت می کردند. وی تصریح 

کرد: این متهمان پس از گذشت چندین ماه، دفاتر 
خود را تعطیل و در جای دیگر اقدام به افتتاح دفتر 
می کردند. دولتخواه با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ 
نفر از ش��کات به پای��گاه پنجم پلیس 
آگاهی مراجعه و با تشکیل پرونده علیه 
این دو کاهبردار اعام شکایت کرده اند، 
گفت: هماهنگی ازم برای انتشار چهره 
بدون پوش��ش متهمان برای شناسایی 
مخفیگاه و محل سکونت آنها با بازپرس 
شعبه ششم دادسرای ناحیه ۱۰ تهران 
انجام شده اس��ت. رئیس پایگاه پنجم 
پلیس آگاهی تهران از ش��هروندانی که 
موفق به شناسایی تصویر متهمان شده 
و اطاعاتی از مخفیگاه یا محل  های تردد آنها دارند، 
خواس��ت هرگونه اطاعات خود را از طریق شماره 
تم��اس 6۳95۷۷۷۸ در اختی��ار کارآگاهان پایگاه 

پنجم پلیس آگاهی تهران قرار دهند.

گروه اجتماعی: معاون توسعه 
مش��ارکت های مردمی کمیته 
امداد با اش��اره به رش��د ۳5درصدی کمک های 
مردم به این نهاد در ۷ ماه نخس��ت سال جاری، 
گفت: تعداد مراکز نیکوکاری فعال در سطح کشور 

تا پایان سال به 2 هزار مرکز 
خواهد رسید. 

به گزارش فارس، علیرضا 
عس��گریان، معاون توس��عه 
مشارکت های مردمی کمیته 
امداد گفت: یک��ی از اهداف 

اصلی کمیته امداد قرار گرفتن جامعه در مس��یر 
خیر و احسان و ایجاد بستری برای کمک به مردم 
توسط مردم اس��ت. وی با بیان اینکه اصلی ترین 
برنامه ما واسپاری کار خیر به مردم است، گفت: در 
حال حاضر تعداد مراکز نیکوکاری فعال در سطح 
کش��ور به ۱5۰۰ مرکز رسیده است که بر اساس 

برنامه ریزی انجام ش��ده، تا انتهای سال به 2 هزار 
مرکز خواهد رسید.

 وی تمایل برای کمک به نیازمندان در میان 
مردم را بسیار زیاد اعام کرد و گفت: در ایام اربعین 
امسال درآمد صندوق های صدقه 2 استان ایام و 
خوزستان که میزبان زائران 
اربعین حسینی بودند بیش 
از 2/5 برابر ش��د که نشانگر 
می��ل مردم ب��رای کمک به 
نیازمندان در صورت افزایش 
تعامل و ایجاد زمینه این امر 
برای آنهاست. معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد به رشد ۳5 درصدی کمک های مردم 
به این نهاد در ۷  ماه نخس��ت س��ال جاری اشاره 
کرد و گفت: امیدواریم بر اساس برنامه ریزی انجام 
ش��ده تا انتهای سال 9۷ بتوانیم این افزایش را به 

5۰ درصد برسانیم.

کمیته امدادآژیر

گزارش »وطن امروز« از برنامه مدیریت شهری برای اداره تهران با هزینه از جیب مردم

تونل های پایتخت پولی می شود؟!
ایحه  معاونت حمل ونقل و ترافیک برای دریافت عوارض تردد از 5 تونل پایتخت

گ�روه اجتماعی: مدی��رکل دفتر 
توانمندسازی و بهبود سرمایه های 
انسانی پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت 
با اش��اره ب��ه برنامه جذب س��اانه ۱۰ هزار نیروی 
پرستاری در کش��ور، گفت: قرار است طی 2 سال 
9۸ و 99 تعداد ۱9 هزار نیروی پرس��تاری به کادر 

پرستاری افزوده شود.
 احمد نجاتیان           با اشاره به تعداد نیروی پرستار 
کشور، به ایسنا گفت: باید توجه کرد که هنوز آمار 
دقیقی از تعداد پرستاران در کشور وجود ندارد اما در 
حال حاضر تعداد پرستارانی که در سیستم وزارت 

بهداشت ارائه خدمت می کنند، 
حدود 9۰ هزار نفر اس��ت. بر 
این اس��اس ش��اخص  تعداد 
پرستارمان نس��بت به تعداد 
تخت نیز یک است؛ یعنی به 
ازای هر تخت بیمارستانی در 

شبانه روز یک پرستار داریم. وی با بیان اینکه البته 
اس��تانداردی که در این حوزه برای بهبود ش��رایط 

کشور تعیین ش��ده و باید به 
آن برسیم ۱/۸ پرستار به ازای 
هر تخت است، افزود: بر اساس 
این اس��تاندارد، میزان کمبود 
نیروی پرستار در کشور، حدود 
۷۰ تا ۸۰ هزار نفر اس��ت. در 
عین حال در حال حاضر کل کادر پرستاری وزارت 
بهداشت در کشور نیز ۱25 هزار نفر است و شاخص 

آن ه��م ۱/5 به ازای هر تخت اس��ت ک��ه باید به 
اس��تاندارد 2/5 به ازای هر تخت برسیم.  نجاتیان 
به برنامه های وزارت بهداشت برای جذب ۱9 هزار 
نیروی پرس��تاری جدید در کشور اش��اره و اظهار 
داشت: در دوره وزارت قاضی زاده هاشمی مذاکراتی 
با مجلس و س��ازمان مدیریت انجام و توافق بر این 
ش��د که طی یک دوره 6 الی ۷ ساله بتوانیم سالی 
۱۰ هزار پرستار به تعداد کادر پرستاری کشور اضافه 
کنیم. بر این اس��اس ۱9 هزار نیرویی هم که اعام 
شد قرار اس��ت طی سال های 9۸ و 99 به ظرفیت 

نیروهای پرستاری کشور اضافه شود.

مدیرکل توانمندسازی معاونت پرستاری وزارت بهداشت اعام کردسامت
جذب 19 هزار پرستار در 2 سال آینده

کوتاه و گویا
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گروه سیاسی: بیانات اخیر رهبر حکیم انقاب در دیدار مردم قم 
با موجی از واکنش  های بین المللی و داخلی مواجه ش��ده است. 
بیشترین توجه رسانه  های خارجی به آن بخش از سخنان رهبر 
انقاب معطوف ش��ده است که برخی س��ران آمریکا را احمق و 
دلق��ک خطاب کردن��د. در داخ��ل نیز عاوه ب��ر خطاب رهبر 
انقاب به مس��ؤوان آمریکایی، موضوعاتی چون لزوم مقابله با 
اشرافی گری، استفاده از ظرفیت جوانان، بی اعتباری آمریکا و اروپا 
و لزوم حضور فعاانه در فضای مجازی به صورت ویژه مورد توجه 
قرار گرفته است. به گزارش »وطن امروز«، خبرگزاری آمریکایی 
آسوشیتدپرس نوشت: »رهبر عالی ایران روز چهارشنبه مقام های 
آمریکایی را »احمق های درجه یک« خواند و رهبران آمریکایی 
را مورد تمسخر قرار داد در حالی که مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا برای پیش بردن موضع سرسختانه کاخ سفید علیه ایران 
در س��فر دوره ای در خاورمیانه به سر می برد«. پایگاه آمریکایی 
»دیلی بیس��ت« نیز آورده اس��ت: »آیت اه علی خامنه ای یک 
حمله خارق العاده علیه دولت ترامپ انجام داد و گفت »احمق های 
درجه یک« مسؤول سیاست گذاری در دولت آمریکا هستند«. در 
خبر خبرگزاری »رویترز« درباره بیانات رهبر انقاب آمده است: 
»آیت اه علی خامنه ای، رهبر عالی ایران روز چهارش��نبه گفت 
تحریم های آمریکا در حال اعمال فش��ار بی سابقه ای بر ایرانی ها 
اس��ت اما در عین حال گفت »احمق های درجه یک« مسؤول 
اداره سیاس��ت گذاری واش��نگتن هس��تند«. برخی رسانه های 
رژیم صهیونیس��تی از قبیل »عاروتص شوع« هم در بازتاب این 
سخنرانی، موضع خبرگزاری انگلیسی رویترز را در پیش گرفتند. 
ش��بکه راش��ا تودی گزارش کرد: »آیت اه خامنه ای رهبر عالی 
ایران سیاستمداران در واشنگتن را احمق ها و دلقک های غیرقابل 
اعتماد خواند و همچنین تاکید کرد سیاست آمریکا در قبال ایران 
تنها سبب شکوفایی این کشور شده است«. چنل نیوز آسیا نیز 
یکی از رسانه هایی بود که سخنان رهبر انقاب را منعکس کرد. 
در خبر این رس��انه آمده است: »رهبر عالی ایران سیاست های 
واش��نگتن را احمقانه دانست و گفت آمریکایی ها با خوشحالی 
می گویند این تحریم ها در تاریخ بی س��ابقه هس��تند. بله! آنها 
بی سابقه هستند و شکست آمریکایی ها نیز در این اتفاق بی سابقه 
خواهد بود«. سی بی اس، رسانه دیگری بود که به سخنان رهبر 
انق��اب پرداخ��ت و این خبر را با این تیتر ک��ه رهبران آمریکا 
احمق  های درجه یکی هستند، منتش��ر کرد. در این خبر آمده 
است نظرات رهبر عالی ایران در روز چهارشنبه منعکس کننده 
تنش های گسترده بین ایران و ایاات متحده بود. جروزالم پست 
نیز در خبری این دیدار را رس��انه ای و س��خنان رهبر انقاب را 
منتشر کرد. در این خبر س��خنان رهبر انقاب درباره وضعیت 
معیشتی مردم آورده شده است. بر اساس این خبر، رهبر ایران از 
دولت خواسته به قشر ضعیف کمک کند. اسپوتنیک هم به این 
دیدار واکنش نشان داد و سخنان رهبری مبنی بر احمق خواندن 
سیاستمداران آمریکایی و نقد سیاست های واشنگتن را منتشر 
کرد. در این خبر آمده است که رهبر انقاب به ضعف آمریکا برای 
شکست ایران اشاره کرده است. خبرگزاری فرانسه هم این بخش 
از فرمایش رهبر انقاب را که گفتند مقامات آمریکایی احمق های 
درجه یک هستند، مورد توجه قرار داد و نوشت: رهبر عالی ایران 
آمریکایی ها را به خاطر تصورشان درباره براندازی نظام ایران مورد 
تمسخر قرار داد. واشنگتن پست و آسوشیتدپرس هم بخشی که 
رهب��ر انقاب مقام های آمریکا را احمق های درجه یک توصیف 

کردند، مورد توجه قرار دادند. هاآرتص، عرب نیوز، دیلی اس��تار و 
العربیه  هم در خبرهای خود به سخنان رهبر معظم انقاب در 

میان مردم قم پرداختند.
امروز بیش از هر زمان به مقابله با اشرافی گری نیازمندیم ■

در داخل نیز چهره های مختلف سیاس��ی بویژه نمایندگان 
مجلس شورای اسامی در گفت وگوهای مختلف بر لزوم پیگیری 
مطالبات رهبر انقاب از سوی نهادهای مختلف در کشور تاکید 
کردند. در همین رابطه، حسن سلیمانی، نماینده مردم صحنه، 
کنگاور و هرسین  با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری 
در جمع مردم قم، اظهار داش��ت: نظرات مقام معظم رهبری بر 
اس��اس الزامات قانون اساسی و اصل 57 قانون اساسی که قوای 

کشور از نظر ایشان پیروی می کنند، فصل الخطاب است.
وی ادامه داد: آن چیزی که مقام معظم رهبری درباره برجام 
و نحوه ورود و پیامدهای حاصل از آن بیان کردند برای همگان 
روشن شد و کوتاهی  های صورت گرفته در آن توسط مجریان و 
قانون گذارانی بوده که نتوانستند به آن شکلی که باید رفتار کنند. 
سلیمانی خاطرنشان کرد: این آمریکاست که به ما نیاز دارد و ما 
از لحاظ مسائل اقتصادی در شرایطی نیستیم که نیازمند آمریکا 

باشیم و این موضوع قبا به عنوان اقتصاد مقاومتی توسط مقام 
معظم رهبری پیش بینی شده است. نماینده مردم صحنه، کنگاور 
و هرس��ین در مجلس شورای اسامی گفت: طرف  های اروپایی 
آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند 
و اگر هم قولی داده  اند فقط در حد حرف بوده اس��ت          . همچنین 
محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه با اشاره به بیانات مقام 
معظم رهبری در ارتباط با اش��رافی گری برخی مسؤوان اظهار 
داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به مقابله با اشرافی گری 
و نیز ترویج ساده زیس��تی داریم. وی افزود: همان گونه که مقام 
معظم رهبری فرمودند اشرافی گری باید کنار گذاشته شود و ما 
نیز در تایید فرمایش ایشان می گوییم امروز باید بیشتر از همیشه 
کنار گذاشته شود، چرا که بیشتر مردم ما از قشر پایین جامعه 

هستند و در سختی و تنگنا زندگی می کنند.
دولتمردان با سال ها تأخیر به حرف رهبری رسیدند ■

محمدابراهیم رضایی، نماینده مردم خمین در مجلس شورای 
اسامی در رابطه با سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم 
راجع به جوان گرایی و نگاه به جوانان بیان کرد: با توجه به قانون 
منع به کارگیری بازنشس��تگان، دولت بتدریج نسبت به جذب 

نیروهای جوان و باتجربه اقدام کرده اس��ت. رضایی اظهار کرد: 
ظرفیت کشور درباره جوان های بااستعداد و توانمند، یک ظرفیت 
عالی است و کشور در تمام زمینه ها می تواند از آنها استفاده کند. 
رضایی با اشاره به سخنان رهبر انقاب مبنی بر عدم اعتماد به 
غرب، بیان کرد: با توجه به عدم اقدام اروپا درباره تعهدات برجامی 
خ��ود از جمله ایجاد کانال ویژه جهت تب��ادات مالی یا همان 
SPV، دولت هم نسبت به غرب به کلی ناامید شده است. عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست  خارجه مجلس اضافه کرد: سفر 
وزیر امور خارجه به هند کاری بود که باید س��ال ها پیش انجام 
می شد و این اقدام نشان از ناامید شدن دولت از غرب و اروپا در 
تعهدات بین المللی دارد. رضایی درباره صحبت های معاون اول 
رئیس جمه��ور درباره ناامیدی به اقدام عملی اروپا درباره برجام، 
تصریح کرد: این صحبت ها نشان می دهد دولتمردان ما پس از 
چند س��ال به حرف مقام معظم رهبری رسیده اند و جایی برای 

امیدواری برای ارتباط با غرب نمانده است.
بی اعتباری غرب روز به روز آشکارتر می شود ■

حجت ااسام سیدجواد حسینی کیا نیز در تبیین بیانات رهبر 
انقاب در دیدار مردم قم اظهار داش��ت: فرمایشات مقام معظم 

رهبری همواره راهگش��ا بوده و کش��ور را تا اان به ساحل امن 
رسانده و خواهد رساند. وی با اشاره به تاکیدات معظم له بر مسأله 
جوان گرایی افزود: کشور نیاز دارد که در حوزه مدیریت به دست 
جوانان خاق، توانمند و فکور اداره ش��ود، جوانان همان گونه که 
جنگ را اداره کردند امروز هم می توانند. رئیس مجمع نمایندگان 
اس��تان کرمانشاه بیان داشت: تفکری که 40 سال تاش خود را 
کرده امروز قادر نخواهد بود در این ش��رایط از بحران عبور کند. 
حجت ااس��ام حس��ینی کیا به بخش دیگری از سخنان رهبر 
انقاب در برخورد با اش��رافی گری اشاره کرد و گفت: کشور نیاز 
به س��یطره تفکرجهادی دارد که از خودش بگذرد و اشرافیت را 
کنار بگذارد و بتواند مدیریت داشته باشد و این نیاز امروز جامعه 
اس��ت. داوود محمدی، رئیس کمیس��یون اصل 90 هم با اشاره 
به فرمایش��ات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم اظهار کرد: 
ارتباطات در دنیای امروز نقش بس��یار برجس��ته و انکارناپذیری 
دارد، بویژه فضای مجازی که فراگیر ش��ده و همه ابعاد رس��انه و 
خبررس��انی را در برگرفته است. وی افزود: در شرایط کنونی که 
با انفجار اخبار و اطاعات مواجه هس��تیم، یکی از وظایف وزارت 
ارتباطات بسترسازی مناس��ب و امن برای اطاع رسانی است تا 
بتوانیم با بهره گیری از این مزیت در برابر نفوذ مقابله کنیم. رئیس 
کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین تصریح کرد: همان طور که 
مشاهده می کنیم اروپایی ها کم کم در حال خلف وعده هستند؛ این 
در حالی است که رهبری بر این موضوع تاکید داشتند که آمریکا 
قابل اعتماد نیست و بعد در ادامه فرمودند به اروپا هم نمی شود 
تکیه کرد و ما می بینیم هر چه می گذرد صحت این موضوع برای 
همه آشکار و روشن می ش��ود. عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم 
شیروان در مجلس گفت: اروپایی ها اهل عمل نیستند و از آمریکا 
می ترس��ند. عزیزی گفت: اروپایی ها در پشت پرده می گویند از 
آمریکا می ترسند؛ آنان می گویند دوست داریم با ایران کار کنیم 
ام��ا آمریکا نمی گذارد و کاری نیز از دس��ت ما ب��ر نمی         آید. وی 
تصریح کرد: بنابراین ایران نمی تواند به کشورهای اروپایی که از 

خود قدرتی ندارند و به قدرت آمریکا وابسته هستند، تکیه کند.
باید به جای غرب به توان داخلی اتکا کرد ■

علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در 
مجلس ش��ورای اسامی و عضو کمیسیون اقتصادی در رابطه 
با سخنان چهارشنبه گذش��ته مقام معظم رهبری به موضوع 
ادامه دار ش��دن انتظار مسؤوان اجرایی برای تحقق وعده های 
اروپایی ها اشاره کرد و افزود: متأسفانه مسؤوان اجرایی به رغم 
اعتراف به  وقت کش��ی اروپا و بی خاصیت بودن انتظار کشیدن 
برای ایجاد گشایش از سوی اروپایی ها ولی حاضر نیستند این 
واقعیت ها را بپذیرند و همچن��ان این انتظار را ادامه می دهند. 
نماین��ده م��ردم اراک، خن��داب و کمیجان تش��ریح کرد: ما 
اعتق��اد داریم باید به دنبال اتکا به توانمندی های داخلی بود و 
باید راهکارهای قانونی ای که در کش��ور و با اتکا و اس��تفاده از 
ظرفیت های موجود در داخل کشور برای مقابله با تحریم هاست 
هر چه س��ریع تر فعال و اجرایی ش��ود. وی ضمن بیان اینکه 
باید به طور واقعی و با اعتمادبه نفس و اس��تفاده از ظرفیت های 
خودمان با تحریم ها مقابله کنیم، خاطرنشان کرد: امید داشتن 
به اروپایی ها برای کمک به ما در مقابل تحریم آمریکا امید واهی 

و توخالی است و قطعاً به سرانجامی نخواهد رسید.
منابع: دانا، ایلنا، دیارآفتاب، عصر اترک، صبح قزوین، مرصاد، 
کردتودی، چهاربهاران

کدام بخش از بیانات رهبر انقاب در دیدار مردم قم با بیشترین واکنش  های داخلی و خارجی مواجه شد؟

احمق  های درجه یک و بی اعتباری غرب
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پرونده ای درباره خروج سران رژیم پهلوی، حین و پس از وقوع انقاب اسامی

فرار دسته جمعی
گروه یادآور: محمدرضا پهلوی هنگام خروج از ایران می گوید: 
یک مدتی اس��ت که احساس خس��تگی می کنم و احتیاج به 
اس��تراحت. گفته بودم تا دولت مستقر شود، مسافرت خواهم 
کرد. او درباره مدت س��فرش هم می گوید: بس��تگی به حالت 

مزاجی من دارد!
پهل��وی دوم اگرچه تاش می ک��رد با اس��تفاده از عنوان 
»مسافرت« ظاهر مناس��بی به خروج خود بدهد اما همزمان 
و بی��رون از فرودگاه مهرآباد، مردم داش��تند با »فرار« ش��عار 
می ساختند. مردمی که از واژه »فرار« برای خروج شاه استفاده 
می کردند، درست حدس زده بودند. خارج کردن میلیاردها دار 
از جواهرات سلطنتی و ارز و... در چمدان هایی که چند روز قبل 
و با چند پرواز جداگانه به مقصدهای از پیش مش��خص شده، 
فرستاده شدند، جایی برای تردید باقی نمی گذاشت که این سفر 
یک سفر عادی نیست و بیشتر به همان فرار شباهت دارد، چرا 
که به گفته رئیس کل تشریفات دربار، آغاز عملیات خروج شاه 
و همراهان��ش 24 دی ماه 57 بود. فرح دس��تور داد 384 عدد 
چمدان و صندوق بسته شود و به دستور او تنها در یک مورد 

تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس و 50 قطعه زمرد، 368 
حبه مروارید و با وزن 2 کیلو و 80 گرم و از نظر قیمت غیرقابل 
تخمین و تاج ملکه با 1646 قطعه الماس و تعداد معتنابهی از 
جواهرات دیگر و طا به ارزش ده ها میلیون دار از کشور خارج 
شد. شاه و ملکه ای که تاج شان را نیز با خود می برند، صرفا برای 

مسافرت از کشور خارج می شوند؟
در کنار خروج و فرار شاه از ایران، بسیاری از بستگان رژیم 
پهلوی نیز همزمان با بحبوحه انقاب از کشور خارج می شوند. 
احس��اس اینکه رژیم در حال فروپاشی اس��ت و هیچ امیدی 
به بقای آن وجود ندارد، موجب می ش��ود بس��یاری از مقامات 
کش��وری و لشکری از جمله تعداد زیادی از ارتشبدها پیش از 
وق��وع انقاب فرار را بر قرار ترجیح دهند اما هزینه این فرار ها 
نیز بر دوش مردم اس��ت. به عب��ارت دیگر این فرار برای مردم 
کم هزینه نیس��ت. طی 2 ماه ش��هریور و مهر 1357  سیزده 
میلیارد دار توسط مقامات دولتی که یا در آستانه فرار بودند یا 
قصد فرار داشتند، از کشور خارج می شود. بسیاری آنها از ماه ها 
پیش زن و فرزندان ش��ان را راهی خارج از کشور کرده بودند و 

در ادام��ه خود نیز به آنها ملحق ش��دند. در بحبوحه انقاب و 
در حالی که بس��یاری از ادارات در اعتصاب به س��ر می بردند، 
کارکنان بانک مرکزی، پانزدهم آذرماه 57، نام خارج کنندگان 

ارز را طی فهرستی منتشر می کنند. درباره 
دارایی های ملی که ش��اه و خانواده اش از 
س��ال ها قبل از انقاب بوی��ژه در  ماه های 
آخر رژیم از ایران خارج کرده اند، اردش��یر 
زاهدی از محرم��ان دربار پهلوی، چنین 
نوش��ته است: »دادس��تان تهران در زمان 
شریف امامی فهرس��ت دقیقی از افرادی 
که پول هایی را به ش��کل ارز خارج کرده 
بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست 
شخص اعلیحضرت به خروج 31 میلیارد 
دار از کش��ور متهم ش��ده بود«. اردشیر 

زاهدی )داماد محمدرضا پهلوی( تنها مقام رسمی رژیم بود که 
در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای 

اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تاش کرد.

س��ران فراری رژیم پهلوی چ��ون وضعیت انقاب و امکان 
سقوط نظام شاهنش��اهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال 
خود از کش��ور کردند. بر اس��اس جمع بندی برخی گزارش ها 
درباره همه دزدی ها و اموال به سرقت رفته 
توس��ط این خاندان می توان این رقم را تا 

100 میلیارد دار هم برآورد کرد.
ب��ا این هم��ه یک��ی از موضوعاتی که 
محل کنج��کاوی برای مطالعه گران تاریخ 
معاصر بوده، فرار و چگونگی فرار بسیاری 
از این افراد اس��ت. واقعیت آن است که با 
همه اطاعاتی که در این زمینه منتش��ر 
شده اس��ت، هنوز نحوه خروج بسیاری از 
وابستگان رژیم پهلوی در سایه ای از ابهام 
قرار دارد. اگر چه اقوال فراوانی پیرامون فرار 
و خروج هرکدام از عناصر رژیم سابق مطرح شده است و حتی 
خودشان نحوه خروج خود را توضیح داده    اند اما معموا بخشی 
از واقعیت پیرامون این فرارها جزو ناگفته هاس��ت. تا جایی که 

اسنادی که بعدها فاش می شود حکایت خواهد کرد که مثا 
چه کس��انی در داخل یا کدام دس��تگاه جاسوسی خارجی در 
فراری دادن افراد مختلف چگونه ایفای نقش کرده   اند؛ اسنادی 
که از س��وی دس��تگاه های اطاعاتی خارجی به مرور و با در 
نظر گرفتن همه مسائل سیاسی و اجتماعی منتشر می شود 
و اینگونه نیس��ت که براحتی در اختیار عم��وم قرار گیرد. به 
عنوان مثال بخش   هایی از اسناد موجود در انگلستان مربوط به 
سال های حکومت رضاخان قرار است تا سال 2053 در بایگانی 

و خارج از دسترس باشد. 
فرار س��ران رژیم پهلوی از این جه��ت مهم می نماید که 
عم��ده فراری ها در همان س��ال های اول، از فعال ترین عناصر 
برای بازگرداندن س��لطنت هس��تند. اتفاقات ریز و درشت و 
فعالیت  های براندازانه ای که در س��ال های اول انقاب توس��ط 
گروهک  های مختلف انجام ش��د، یا به بازماندگان س��لطنت 
مربوط اس��ت یا آنها نقشی در اقدامات براندازنه ایفا می کنند. 
از جمله این اقدامات براندازنه، کودتای نوژه است که با دخالت 
مس��تقیم یکی از همین فراری ها ش��کل می گیرد. غامعلی 

اویسی از زمره نخستین افسران عالی رتبه متواری رژیم پهلوی 
بود که با سرمایه سرویس های اطاعاتی از جمله سیا و موساد، 
فعالیت ه��ای تروریس��تی را از خاک عراق و ترکی��ه آغاز کرد. 
فرمانده ش��اخه نظامی کودتای نوژه س��رهنگ دوم بازنشسته 
ژاندارم��ری محمدباقر بنی عامری از هم��کاران فعال و نزدیک 
اویس��ی بود. اویسی در این مسیر با انور سادات، رئیس جمهور 
مصر و صدام حسین، رئیس جمهور عراق و مقامات آمریکایی 
از جمله الکس��اندر هیگ، وزیر  خارج��ه آمریکا ماقات کرد. 
آنچنان که  ریچارد برت، تحلیلگر غربی در نیویورک تایمز مورخ 
18 ژوئن 1980 به نقل از ارتش��بد فراری اویس��ی می نویسد: 
»انفجاری در شرف تکوین است، شکی نیست که رژیم تهران 
روزه��ای آخر خود را س��پری می کند«. کودتایی که اویس��ی 
برنامه  ریزی کرده بود، به س��رانجام نمی رسد. پیش از کودتای 
نوژه همکاری سران پهلوی با فرقه   هایی در جنوب، غرب، شرق 

و شمال ایران برای مقابله با جمهوری اسامی جدی است. 
در این شماره از یادآور، اشاره   هایی به فرار برخی از مقامات 

رژیم پهلوی داشته      ایم. 

فرار س�ران رژیم پهل�وی از این جهت 
مهم اس�ت که عمده فراری ها در همان 
سال های اول، از فعال ترین عناصر برای 
بازگرداندن س�لطنت هستند. اتفاقات 
ریز و درشت و فعالیت  های براندازانه ای 
ک�ه در س�ال های اول انقاب توس�ط 
گروهک  های مختلف انجام ش�د، یا به 
بازماندگان سلطنت مربوط است یا آنها 
نقشی در اقدامات براندازنه ایفا می کنند

یکی از سران تاثیرگذار در رژیم پهلوی حسن طوفانیان بود که ماجرای فرارش منحصر 
به فرد اس��ت. قاب��ل تامل آنکه این فرار ب��ا همه منحصر به فرد بودنش مورد اش��اره او در 
کتاب خاطراتش قرار نگرفته اس��ت. در کتاب خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان که در سال 
1363 به تش��ویق مسؤوان طرح تاریخ ش��فاهي ایران وابسته به دانشگاه هاروراد به رشته 

تحریر درآمده، نه طوفانیان اش��اره اي ب��ه نحوه فرار خود دارد و نه 
مصاحبه کننده کمترین عاقه اي به طرح این موضوع بسیار مهم از 
خود نشان مي دهد. با این همه روایت های پراکنده و قابل توجهی 
در این باره وجود دارد. آنچه از پس شواهد قطعی به دست می آید، 
این اس��ت که اهمی��ت طوفانیان به جهت مس��ؤولیت هایی که در 
دوران پهلوی داشته است، برای ایاات متحده آنقدر بوده که برای 
فراری دادن او دس��ت به کار ش��ود. طوفانیان، رئیس اداره خرید و 
سفارش��ات خارج��ي صنایع نظامي در دوران ش��اه بود و اطاعات 
مهمی داش��ت. پس از تسخیر س��فارت آمریکا توسط دانشجویان، 
اس��ناد متعددي درباره معامات طوفانیان با رژیم صهیونیستی و 
ایاات متحده به دس��ت آمد. در مورد بازداش��ت و فرار طوفانیان 
در ابتدای انقاب اینطور گفته می ش��ود که وی در جریان پیروزی 
انقاب توس��ط مردم بازداشت و به زندان قصر منتقل شد اما بعدا 
توس��ط عده ای به لویزان برده ش��د؛ جایی ک��ه مدارک خریدهای 
کان نظام��ی نی��ز در آنجا نگه��داری می ش��د. در مقدمه کتاب 
خاطرات او که در ایران منتش��ر ش��ده، آمده اس��ت: »طوفانیان با 
حمایت مس��ؤوان دولت موقت به همراه اس��ناد خریدهاي کان 
نظامي ایران، فراری داده ش��د«. طوفانیان طي 10 سال مسؤولیت 
انحصاري خرید تس��لیحات را در کش��ور برعهده داش��ت. در این 
دهه، بر اس��اس سیاس��ت واش��نگتن قیمت نفت یکباره افزایش 
چشمگیري یافت تا تولیدکنندگان عمده همچون عربستان، ایران 
و... که جزو کش��ورهاي اقماري آمریکا به حساب مي آمدند، نقش 
اصلي را در ایجاد یک خط به اصطاح دفاعي ایفا کنند. به عبارت 
دیگر، سیاست افزایش قیمت نفت این امکان را فراهم مي کرد که 
بخش اعظم هزینه هاي سنگین انباش��ت تسلیحات ازم در نقاط 
اس��تراتژیک جهان ب��ر دوش ملت هاي برخ��وردار از ذخایر نفتي 

گذاشته شود.
 حال پرس��ش اینجاس��ت که چرا طوفانیان که به اعتقاد فردوس��ت، توسط مستشاران 
آمریکا در ایران براي چنین پس��ت مهمي انتخاب ش��ده بود، نزد آمریکایي ها داراي چنین 
اهمیتي اس��ت که براي آزادي وي مستقیماً وارد عمل مي شوند؟ با گذشت این همه سال، 

مساله چگونگي انتخاب وي به عنوان مسؤول خرید تسلیحات کشور مانند چگونگي فراري 
دادن وي از زندان و سپس خارج کردن او از کشور به صورت دقیق مورد بررسی قرار نگرفته 
اس��ت. حسین فردوس��ت هر چند در خاطرات خود اشاره مستقیمي به ارتباط طوفانیان با 
س��یا ندارد اما مي گوید: »حدس مي زنم به علت طي دوره نظامي در آمریکا و آش��نایي زیاد 
با مستش��اران نظامي آمریکایي در ایران، از طریق آنها به محمدرضا 
معرفي ش��د و از آن پس خریدهاي گزاف اس��لحه ای��ران را ترتیب 

مي داد«. )خاطرات حسین فردوست، ص 218(
صرف نظ��ر از اینک��ه طوفانیان ب��ا توجه به چنین مس��ؤولیتي، 
اطاعات فراواني درباره مس��ائل رژیم پهلوي داش��ت، ش��اید بتوان 
اهمیت وي را براي آمریکایي ها از نوع واکنش آنان بعد از دستگیري 
او در جری��ان انق��اب، دریاف��ت. باید به این نکته توجه داش��ت که 
دس��تگیري بسیاري از کساني که در خدمت واشنگتن بودند )مانند 
هویدا( چنین حساسیتي را برنینگیخت اما طوفانیان از جمله موارد 
نادري بود که شبکه مرتبط با آمریکا بافاصله براي آزادي وي فعال 
ش��د. صادق خلخالي در مصاحبه اي درباره ف��راري دادن طوفانیان 
به رغم حساس��یت ش��دید امام بر مراقب��ت از وي، مي گوید: »من با 
مسؤول زندان قصر فرموده امام را در میان گذاشتم. او گفت خیالت 
راحت باشد. طوفانیان در جاي امني زنداني است و 5 پاسدار نیز در 
محل حفاظت گمارده  ام. چون فرموده امام بود من قانع نش��دم و به 
داخل بند رفتم. قس��مت هاي مختلف را دقیقاً وارسي کردم اما اثري 

از طوفانیان ندیدم«. )روزنامه کیهان 29 بهمن 58( 
حسین فردوست نیز در خاطرات خود درباره چگونگي فرار مأمور 
خریدهاي تسلیحاتي مي گوید: »در جریان انقاب، طوفانیان بازداشت 
شد. نصراه پس از آزادي از زندان برایم تعریف کرد که روزي عده اي 
آمدن��د و طوفانیان را از زندان قصر به لوی��زان بردند، ظاهراً در آنجا 
طوفانیان مدارک را به فرد آمریکایي تحویل داده و س��پس به اتفاق 
او از کش��ور خارج شده است. در آن موقع شایع شد که آمریکایي ها 
طوفانیان را به اتف��اق من از زندان برده اند... چرا آمریکایي ها پس از 
انقاب طوفانی��ان را فراري دادند؟ زیرا اکث��ر مقامات آمریکایي که 
هم اکنون نیز در مس��ند قدرت هستند در این چپاول سهم داشتند. 
اگر طوفانیان و اس��ناد خرید اسلحه مي ماند، انتشار آنها بزرگ ترین 
افتضاح جهاني را به پا مي کرد و خیلي ها در آمریکا آبروي شان مي رفت«. )خاطرات حسین 

فردوست، ص22(  
یکی دیگر از روایت ها درباره فرار طوفانیان در کتاب »س��راب یک ژنرال« آمده اس��ت. 

نویس��نده این کتاب در ماقاتی که با برادر طوفانیان،  محمدتقی داش��ته، با او درباره 
ماجرای فرار صحبت کرده اس��ت. به گفته او، طوفانیان که به وخامت اوضاع پی برده 
بود، در جلس��ه شورای عالی نیروهای مس��لح در روز 22 بهمن ماه شرکت نمی کند و 
از ترس گرفتار آمدن به مخفیگاه مطمئنی پناه می برد و همه تماس های خود با خارج 

از آن مکان را قطع می کند. ش��خصی که به نام طوفانیان دس��تگیر و به زندان قصر 
منتقل می ش��ود، برادر وی هادی بوده اس��ت که در اس��ناد به دست 

آمده این نکته کاما مش��هود اس��ت.  به ه��ر روی طوفانیان 
حداقل 6 ماه در مخفیگاه خود پنهان بوده و طی این مدت 
باره��ا محل اختفای خود را به منظور پیش��گیری تغییر 
داده است تا اینکه بر اثر برنامه ریزی خاصی در هفدهم 
ش��هریور 1358 با یک دس��تگاه س��واری بنز و مسلح 
به هفت تیر و مسلس��ل، در حالی ک��ه ریش دار بوده 
اس��ت از مرزهای غربی کش��ور به ترکیه می گریزد. 
از آنجا ب��ا فرزندان خود در آمریکا تماس می گیرد. 
آنه��ا نیز با چند مقام آمریکای��ی- که با طوفانیان 
آش��نایی نزدیک داش��تند- مذاکره می کنند و از 
طریق سفارت ایاات متحده در ترکیه، کمک های 
ازم می شود تا طوفانیان بتواند خود را به آمریکا 
برساند. شایعات مربوط به دستگیری طوفانیان در 
روزهای اول انقاب از آنجا ناش��ی  شد که در آن 
ایام، پاس��داران انقاب، منزل یکی از برادران او 
به ن��ام  هادی را در ولنجک زیر نظر داش��تند و 
ش��بی به تصور آنکه حس��ن طوفانیان را به دام 
خواهند  انداخت، خان��ه را محاصره کردند و به 
اشتباه،  هادی را به جای حسن دستگیر و روانه 
زن��دان کردند. گزارش های خیلی محرمانه اول 
تیر 58 از مجموعه اس��ناد انه جاسوس��ی نیز 
مؤی��د همین روایت اس��ت. در آنها به صراحت 
تاکید ش��ده اس��ت که نیروهای انقابی،  هادی 
طوفانیان را بازداش��ت کرده اند. )مرکز نشر انه 

جاسوسی، اسناد انه جاسوسی، ج49، ص61( به 
هر روی، فراري دادن طوفانیان موجب ش��د بخش  
قابل توجه��ي از واقعیت هاي تاریخی دوران پهلوی 

مکتوم باقی بماند.

اوایل ش�هریورماه 1357 کابینه ش�ریف امامي با شعار آشتي ملي جانشین 
جمشید آموزگار شد. در این کابینه ارتشبد قره باغي به سمت وزارت کشور 
منصوب ش�د. در فاصل�ه کوتاهی فاجع�ه 17 ش�هریور روی داد. صبح روز 
جمعه 17 شهریور هزاران تن از مردم تهران جهت یک راهپیمایي بزرگ به 
خیابان ها ریختند. از آنجا که دیر وقت شب پیش از آن حكومت نظامي اعان 
ش�ده بود، مردم اطاعي از ماجرا نداش�تند. بیشترین تجمع در میدان ژاله 
)ش�هداي فعلي ( بود که حدود 20 هزار تن در این میدان تجمع کرده بودند. 

از آنجایي که نظامیان و کماندوها با وس�ایل مدرن ضد 
شورش نتوانستند جمعیت را متفرق کنند، در نتیجه بنا 
به دستور مقامات باا، راهپیمایان به رگبار گلوله بسته 
شده و عده زیادي به شهادت رسیدند. ارتشبد قره باغي 
عامل کش�تار 17 شهریور را ارتش�بد اویسي، فرماندار 
نظامي وقت مي داند. پس از این واقعه به رغم اینكه برخي 
مقامات خواهان لغو حكومت نظامي بودند اما قره باغي و 
برخي دیگر صراحتا مخالفت کردند: »... صورت جلسه 
امضا ش�د و ش�اه هم بنا به رأي اکثریت اعضاي شوراي 
امنیت ملي با ادامه حكومت نظامي موافقت کرد«. )ظهور 

و سقوط سلطنت پهلوی( 
پ�س از واقع�ه 13 آب�ان 57 و کش�تار دانش آموزان و 
دانشجویان مقابل دانشگاه تهران، کابینه شریف امامي 
س�قوط کرد و ارتش�بد ازهاري مأمور تشكیل کابینه 

شد. ازهاري که اغلب اعضاي کابینه خود را از بین فرماندهان ارشد نظامي 
برگزید. قره باغي را نیز به عنوان وزیر کشور و مدتي نیز سرپرست وزارت 
اقتصاد و دارایي معرفي کرد. پس از سقوط کابینه ازهاري، همزمان با روي 
کار آمدن کابینه بختیار، ارتش�بد قره باغي به س�مت ریاست ستاد بزرگ 
ارتش�تاران از سوي شاه برگزیده ش�د. ارتشبد قره باغي در جلسه معارفه 
57/10/16 که در س�تاد بزرگ ارتشتاران تشكیل شد، خط مشي هاي کلي 
خود در جهت توسعه و بهبود وظایف و مأموریت هاي محوله به ستاد بزرگ 
ارتش�تاران، ادارات و س�ازمان هاي تابعه آن را تعیین کرد. در مدت اقامت 
هایزر در تهران، قره باغي با وي روابط نزدیكي برقرار کرد به طوري که هایزر 
و س�ولیوان، س�فیر وقت آمریكا در تهران در عضویت قره باغي در شوراي 
سلطنت نقش مهمي را ایفا کردند. )مأموریت مخفي هایزر در تهران( عاوه 
بر این هنگامي که شاه قصد ترك کشور را داشت، هایزر تاش کرد قره باغي 

را به عنوان یک رهبر نظامي به سایرین بقبواند. قره باغي پس از به دست 
آوردن مس�ند ریاست ستاد بزرگ ارتش�تاران، در 57/10/23 به عضویت 
ش�وراي سلطنت برگزیده ش�د. او از تاریخ انتصاب به ریاست ستاد تا روز 
خروج شاه از ایران 14 تا 26 دي ماه 57 تقریبا هر روز یا حتي بعضي روزها 
2 بار براي ماقات با ش�اه به کاخ نی�اوران مي رفت. قره باغي در هر فرصت 
تاش مي کرد شاه را از تصمیم خود به خروج از ایران منصرف کند. قره باغي 
پس از خروج شاه در یک اقدام بي سابقه- تا آن روز یک مقام نظامي بیانیه 
سیاسي صادر نكرده بود- پس از هماهنگي با بختیار طي 
مصاحب�ه اي، ضمن تكذیب ش�ایعه کودتاي ارتش علیه 
دولت بختیار، گفت برابر قوانین و آیین نامه هاي موجود 
ارتش هر گونه تمرد و عمل خودس�رانه بشدت سرکوب 
خواهد شد و اعام داشت ارتش از دولت قانوني حمایت 
خواه�د ک�رد. او 6 بهم�ن 57 از فرمانداري هاي نظامي 
خواس�ت با قاطعیت از هرگونه تجمع و حرکت دسته ها 
جلوگیري ش�ود و ه�ر گونه حمل�ه انقابی�ون به نقاط 
حس�اس شهر را به سرعت س�رکوب کنند. پس از ورود 
امام خمیني به ایران و اعام ایش�ان مبني بر تش�كیل 
دولت جدید این موضوع در جلسه کمیته بحران مطرح 
شد، لذا قره باغي و سایر فرماندهان سرسختانه از دولت 

بختیار حمایت کردند. 
قره باغ�ي پ�س از ورود امام خمیني باره�ا حمایت خود 
را از دول�ت بختیار اع�ام و طي بیانیه هاي مختلف خط�اب به فرماندهان، 
دس�تورات ازم را ب�راي س�رکوب انقابیون ص�ادر مي کرد. پ�س از اعام 
همبس�تگي همافران نیروي هوایي با امام خمیني و تسلیم اغلب شهرها و 
عدم کارآیي حكومت نظامي، سران ارتش از ادامه مقاومت مأیوس شدند. از 
این رو شوراي عالي نیروهاي مسلح صبح روز 22 بهمن 58 در اتاق شوراي 
س�تاد بزرگ ارتش�تاران تشكیل ش�د. در این جلس�ه پس از ارائه گزارش 
فرمانده�ان از وضعیت نیروهاي خ�ود و اظهارنظر چند تن دیگر، در نهایت 
مس�اله بي طرفي ارتش به اتفاق آرا تصویب شد. قره باغي در خاطرات خود 
اع�ام بي طرفي ارت�ش را یک نتیجه گیري منطقي و مناس�ب ترین راه حل 
براي اجراي دس�تورات ش�اه و حفظ تمامیت وحدت ارتش مي داند. هایزر 
نی�ز او را متهم ب�ه خیانت علیه همكارانش مي کند و مي نویس�د که وي به 
دادگاه هایي که همكارانش را محاکمه و محكوم مي کرد کمک مي کرده است. 

قره باغ�ي 23 بهمن 1357 هنگام اطاع از تح�ت تعقیب قرار گرفتنش از 
سوي کمیته انقاب اس�امي در منزل یكي از دوستان خود به نام مستعار 
اردش�یر مخفي شد. قره باغی در حال عزیمت به محل کارش در لویزان، در 
خیابان گرفتار ترافیک و ازدحام جمعیت می شود و به طور اتفاقی به منزل 
یكی از دوستانش می رود تا چند تماس تلفنی بگیرد. او در آنجا درمی یابد 

که پادگان لویزان به تصرف نیروهای مردمی درآمده، همچنین 
منزلش تفتیش ش�ده و نیروهای انقاب�ی در تعقیب او 

هس�تند. بدین س�ان دوره اختفای 14 ماهه ارتشبد 
قره باغ�ی آغاز می ش�ود تا اینكه س�رانجام با یک 
شناس�نامه جعلی موفق به فرار از ایران می شود. 
وي در مدت 14 ماه اختفا در تهران به طور مرتب 
مح�ل اقامت خود را عوض مي کرد. در این مدت 
جز همسر وي در پاریس، تنها چند نفر از محل 
اس�كان او اطاع داشتند. س�رانجام قره باغي 
با همكاري چند تن از دوس�تانش توانس�ت 

شناسنامه اي به نام »احمد کوپاهي،  صادره 
در س�ال 1320 و متولد تبریز« جعل کرده 

و روادید س�فر به خارج از کشور دریافت 
کند. او س�پس با تغیی�ر قیافه از طریق 
ف�رودگاه مهرآب�اد عازم پاریس ش�د. 
قره باغ�ي پس از خ�روج از ایران بعد 
از مدتي سكوت در 12 خرداد 1359 
طي بیانیه اي اعام کرد »در س�قوط 
ش�اه و تغییر رژیم هیچ گونه نقشي 
نداشته اس�ت«. بر اساس سند کد 
5196 آرش�یو مرکز اسناد انقاب 
ط�ي  وي   61/7/12 در  اس�امي، 
ماقاتي ب�ا رضا پهلوي در مراکش 
اع�ام ک�رد حاض�ر اس�ت »با هر 
گروه سیاسي« با هر ایدئولوژي که 
داشته باش�ند ماقات و گفت وگو 
کند تا بر س�ر تعیی�ن یک پلتفرم 

تازه سیاسي به توافق برسند.

پروی��ز ثابتی، معروف به »مقام امنیت��ی«، یکی از اصلی ترین 
مهره های س��اواک بود که پیش از انقاب از ایران گریخت. او که 
در دوره نصیری، رئیس س��اواک، به س��مت مدیرکل اداره  س��وم 
سازمان اطاعات و امنیت یا به عبارتی، رئیس امنیت داخلی کشور 
منصوب شد، در آخرین روزهای زوال رژیم پهلوی، طرفدار سیاست 
سرکوب تظاهرات بود و همواره تأکید داشت دولت باید با قاطعیت 
تمام، تظاهرات را سرکوب کند. به همین دلیل، پیشنهاد داده بود 
عنان کار را دس��ت کم برای مدتی کوتاه به س��اواک و او بسپارند 
تا با س��رکوب قیام مردم و کشتار آنها بتواند رژیم پهلوی را سرپا 
نگه دارد و آرامش را به ش��هرها بازگرداند. )عباس میانی، 1380، 
معمای هویدا، انتش��ارات اختران، ص 390(. فردوست درباره نگاه 
تاش های ثابتی برای در دست گرفتن قدرت می نویسد: در زمان 
نخس��ت وزیری ازهاری و بختیار، ثابتی بدون اطاع قبلی حداقل 
هفته ای 2 بار به دفتر می آمد و بیشتر اخبار تظاهرات را می داد که 
قباً به اطاع دفتر رس��یده بود؛ احساس کردم از این ماقات های 
بی��ش از حد و بدون موضوع منظ��وری دارد. ثابتی بیش از حد از 
مأموریت و ریاست من در تمام پست هایم تعریف می کرد و مدعی 
بود پس از رفتن من ساواک بی نظم و انضباط شد و از نظر فساد و 
سوءاستفاده به سطح زمان تیمور بختیار سقوط کرد. می گفت همه 
در ساواک و ارتش و... شما را دوست دارند و قبول دارند. احساس 
کردم ثابتی تصور می کند چون وضع قاراشمیش شده، چه بهتر که 
من بختیار را کنار بزنم و خود حکومت کنم تا ثابتی نخست وزیر 
ش��ود! صریحاً نگفت ولی منظورش روشن بود. قرار گذشته بودم 
ش��ب ها به ثابتی تلفن کنم و آخرین اطاعات را تا آن لحظه از او 
بگی��رم؛ چنین می کردم؛ تا حدود 10 روز قبل از انقاب که ثابتی 
برای خداحافظی به دیدنم آمد و گفت می خواهد به آمریکا برود و 
همتای آمریکایی او در سفارت برایش مسجل کرده که در »سیا« 
شغلی به او واگذار خواهد شد، از این جهت راضی به نظر می رسید. 
قرار شد پس از رفتن او با همان شماره با عطارپور تماس بگیرم و 
آخرین وضعیت را بپرس��م؛ بعد از رفتن او شب ها از کلوپ »ایران 
جوان« ب��ه عطارپور تلفن می کردم تا بااخ��ره 5 � 4 روز قبل از 
انقاب عطارپور نیز اطاع داد که فردا به خارج خواهد رفت. او گفت 
به اس��رائیل می رود و سازمان امنیت اسرائیل از او برای کار دعوت 
کرده اس��ت. )فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، موسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاس��ی، 1393، ص 473 تا 476(  بنا 
بر یکی از گزارش های س��اواک به تاریخ اول آبان 57، پرویز ثابتی 
با نام مستعار »عالیخانی« از طریق فرودگاه مهرآباد و با پروازی به 
مقصد نهایی لندن از کش��ور خارج شد. اگرچه روایت دیگری هم 
وج��ود دارد که طبق آن، در روز 15 آبان 1357 عده ای از مدیران 
بلندپایه ساواک مانند پرویز ثابتی و عضدی با عده ای از زندانیان که 
به موجب ماده 5 قانون حکومت در طول ماه های ش��هریور و مهر 
بازداشت شده بودند، در زندان دیدار و خداحافظی کردند و عضدی 
به یکی از زندانیان سرش��ناس گفت: »یک هواپیمای مس��افری 
شرکت هواپیمایی »ال عال«  متعلق به اسرائیل مستقیما از تل آویو 

به تهران پرواز کرده و در فرودگاه مهرآباد فرود آمده است و همین 
امروز حدود 25 تن از مدیران و رؤسای ساواک با آن هواپیما عازم 
اسرائیل شده و از آنجا به آمریکا و اروپا خواهند رفت.« و خود ثابتی 
در خاطراتش ادعا کرده در 9 آبان، برای آنکه به سرنوشت هویدا و 
نصیری و داریوش همایون و تنی چند از سران زندانی شده رژیم 
در دولت نظامی دچار نشود، ایران را به مقاصد اروپا ترک کرده بود 
و این با واقعیت سازگارتر است، چرا که روزنامه اطاعات در تاریخ 
هش��تم آبان 57 عکس بزرگی از پرویز ثابتی چاپ کرد به اضافه 
فهرس��تی از 34 عضو سازمان اطاعات و امنیت کشور. اطاعات 
نوشته بود این مأموران بلندپایه که ثابتی هم جزو آنهاست اخراج، 
بازنشسته یا تصفیه شده اند. زیر عکس نوشته شده بود »پرویز ثابتی 
معروف به مقام امنیتی از مهم ترین پست ساواک برکنار شد«. ثابتی 
در نهایت به آمریکا رفت و نام کوچک خود را به »پیتر« تغییر داد. 
برخی اخبار و تحلیل ها حکایت از فعالیت جدی »مقام امنیتی« 
ساواک در پوشش های مختلف و در خدمت مستقیم موساد و سیا، 

در سال های پس از انقاب دارد. 
فرار ناموفق مقدم ■

فرار ناموفق ناصر مقدم که  از نخستین روزهای تأسیس ساواک، 
عضو این سازمان مخوف بود، یکی دیگر از فرارهای معروف است. 
کسی که ایده ایجاد کمیته مشترک ضد خرابکاری برای سرکوب 
مخالفان سیاسی رژیم سابق را پرورانده و آخرین سمتش در ساواک، 
ریاست بر آن در سال 1357 بود. ساواک تحت امر او هم در واقعه 
کش��تار 17 ش��هریور و حوادث پس از آن از هیچ تاشي فروگذار 
نکرد. در ماه هاي پایاني عمر رژیم پهلوي، مقدم، رئیس ساواک در 
میان دولتمردان و فرماندهان نظامي و در واقع تصمیم گیرندگان 
حکومت نقش درجه اولي داش��ت و بویژه شخص شاه براي او ارج 
و اعتبار قابل اعتنائي قائل بود. در تمام دوران کوتاه نخست وزیري 
بختیار،  مقدم ارتباط بس��یار نزدیکي با او داش��ت و جهت کنترل 
اوضاع بحراني کشور که دیگر زمام آن آشکارا از اختیار رژیم رو به 
زوال پهلوي خارج شده بود، از هیچ تاشي فروگذار نمي کرد. ناصر 
مقدم تصور نمي کرد پس از پیروزي انقاب آسیبي متوجه او شود 
و حتي امیدوار بود دولت بازرگان ش��غل و سمتي هم به او بدهد. 
از این رو از کشور خارج نشد و به انتظار حوادث آتي باقي ماند اما 
روند تحوات چنانکه او انتظار داشت پیش نرفت و پس از مدتي 
زندگی مخفیانه دستگیر و راهي زندان شد. چنانکه منابع موجود 
نش��ان مي دهد او در زندان هم کماکان امیدوار بود بزودي رهایي 
یافته و نزد دولتمردان حکومت جدید ارج و قربي پیدا کند. حتي 
وعده مي داد پس از آزادي موجبات رهایي دیگر زندانیان وابسته به 
حکومت پهلوي را که با او هم بند بودند نیز فراهم خواهد کرد. وي 
نیز مانند سایر بلندپایگان رژیم پهلوي محاکمه و به اعدام محکوم 
شد و در شامگاه روز 21 فروردین 1358به همراه 10 تن دیگر از 
کارگزاران کش��وري و لشکري رژیم پهلوي که از جمله مهم ترین 
آنان سرلشکر حسن پاکروان، دومین رئیس ساواک بود، به جوخه  

اعدام سپرده شد. 

غامعلی اویسی در بحبوحه انقاب 57 بار دیگر به فرماندهی 
نظامی تهران منصوب ش��د. او که به خاطر دستور قتل عام مردم 
در 17 ش��هریور 1357 به قصاب تهران مش��هور شد، در فاجعه 
کش��تار مردم در 15 خرداد 1342 نیز نقش��ی اساس��ی داشت. 
اویسی در زمره نخستین افسران عالی رتبه متواری رژیم پهلوی 
بود که در 14 دی 1357 به بهانه معالجه، تقاضای بازنشستگی 
کرده و از ایران گریخت. از دید حسین فردوست، اویسي افسري 
کم س��واد بود که در ف��روش محموله هاي بزرگ تریاک دس��ت 
داشت. قره باغی او را متملق و دروغگو می دانست.  او در 14 دي 
1357 به بهانه معالجه، تقاضاي بازنشستگي کرد و از ایران خارج 
ش��د. اویسي در زمره نخستین افس��ران عالي رتبه متواري رژیم 
پهلوي بود که با س��رمایه س��رویس هاي اطاعاتي غرب فعالیت 
تروریس��تي علیه نظام نوپاي جمهوري اسامي ایران را از خاک 
عراق و ترکیه آغاز کرد. او رهس��پار پاریس ش��د و به ش��بکه اي 
پیوس��ت که با همراهي بهرام آریانا، اش��رف پهلوي، رضا پهلوي 
و علي امیني و با مس��اعدت مالي سازمان هاي اطاعاتي آمریکا 
و انگلیس و اس��رائیل سرگرم طرح نقش��ه کودتا در ایران بودند. 
روزنامه فیگارو چاپ فرانسه 4 روز پس از ورود اویسي به پاریس 
در گزارش��ي نوشت: »اویسي سعي مي کند کارتر را به انجام یک 
کودت��اي نظامي در ایران متقاعد کند«. اویس��ي ابتدا به کمک 
جمعي از س��لطنت طلبان و نظامیان فراري حکومت س��رنگون 
ش��ده شاه، س��تادي را در پاریس تشکیل داد و اقدام به تشکیل 
»ارتش آزادي بخش ایران« کرد. در چارچوب این ارتش یک گروه 
نظامي در ترکیه پشت مرزهاي ایران و یک گروه نیز در آن سوي 
مرزهاي عراق تدارک دیده شدند اما در عمل وي نتوانست کاري 
از پیش ببرد. تیمسار قره باغي آخرین رئیس ستاد ارتش رژیم شاه 
مي گوید: »اویس��ي فردي دروغگو و متملق بود. او در دوره  اي که 
ازهاري نخست وزیر شد، در تاش براي رسیدن به این مقام بود 
اما وقتي اوضاع را نامناسب دید، به دنبال تهیه گذرنامه و خروج 
از مملکت ش��د«. قره باغي مي گوید: »موضوع خروج اویس��ي در 
شرایط بحراني کشور را با شاه در میان گذاشتم ولي او فقط گفت: 
اش��کالي دارد؟ چه کار کنیم مي گوید مریض است...« فردوست 
در خاطرات خود درباره اویس��ي مي نویس��د: »زماني که فرمانده 
ژاندارمري بود، س��هم خود را از تریاک هاي وارده از افغانستان و 
ترکیه بر مي داشت و زنش در کرمان تشکیات سازماندهي فرم 
تریاک در خانه داشت. او تریاک هاي مکشوفه را نیز بلند مي کرد 
و مي فروخت. گاه روزنامه ها مي نوش��تند که مثًا در زیرس��ازي 
یک نفتکش یک تن تریاک کش��ف ش��ده است. قاعدتاً باید این 

تریاک هاي مکشوفه به سازماني خاص در دادگستري تحویل داده 
مي ش��د ولي اویسي آن را عوض مي کرد و به جایش ماده اي که 
مخلوطي از چند گیاه است تحویل مي داد که رنگ و بوي تریاک 
داشت. اویسي از این طریق طي چندسالي که در ژاندارمري بود 
حداقل 5 میلیارد تومان دزدید و همه را دار کرد و به خارج برد«.
یکی دیگ��ر از ارتش��بدهای ف��راری غامرضا ازه��اری بود. 
محمدرض��ا پهلوی در 15 آبان 1357 طي س��خناني خطاب به 
مردم، روي کار آمدن دولت نظامي ازهاري را اعام کرد. فردوست 
این واقعه را چنین توضیح مي دهد: »محمدرضا تنها شانس خود 
را در دولت نظامي مي دانست و ازهاري را بهترین مهره تشخیص 
داد، زیرا یک آمریکایي تمام عیار بود. درس��ت است که ازهاري 
یک افسر پشت میز نشین بود ولي ارتشبد بود و سال ها ریاست 
س��تاد ارتش را داشت و آمریکایي ها در پشت او بودند«.  ازهاری 
که سابقه فرماندهی ارتش یکم، نمایندگی نظامی ایران در سنتو 
و ریاست ستاد مشترک ارتش را در کارنامه داشت، در همان ابتدا 
با بس��تن روزنامه های منتقد و ایجاد حکومت نظامی در شب ها، 
سعی کرد در دل مردم انقابی، وحشتی ایجاد کند. برژینسکي در 
خاطرات خود چنین مي نویسد: »من به شاه گفتم ایاات متحده 
آمری��کا در بح��ران کنوني به طور تام و تم��ام و بدون هیچ گونه 
قید و ش��رطي از شما حمایت مي کند. شما از حمایت کامل ما 
برخوردارید. ثانیاً ما از تصمیم شما چه راجع به شکل و چه راجع 
به ترکیب حکومت مورد نظرتان حمایت خواهیم کرد و ثالثاً ما، 
تکرار مي کنم، ما ش��ما را به هیچ گونه راه حل خاصي تش��ویق 
و ترغیب نمي کنیم. س��پس با توجه به گزارش س��ولیوان مبني 
بر اینکه وي و س��فیر بریتانیا به ش��اه درباره تشکیل یک دولت 
نظامي هشدار داده اند، خطاب به او افزودم امیدوارم روشن کرده 
باش��م و به سفیرمان نیز دس��تور داده شده تا این نکته را روشن 
کند که ما ش��ما را براي در پیش گرفتن جهت خاصي نصیحت 
یا ترغیب نمي کنیم... به نظر من مش��کل شما این است که باید 
دس��ت به یک سلسله اقدامات خاصي بزنید که اقتدار شما را به 
نحو مؤثر نش��ان دهد. شاه بسادگي پاس��خ داد: چشم«.  اتفاقی 
که افتاد اما این بود که تظاهرات مردم در تهران و شهرس��تان ها 
اوج گرفت، موضوعی رئیس کابینه  نظامی توقع آن را نداشت، از 
این رو دستور قتل عام مردم را بویژه در عاشورای سال 57 صادر 
کرد اما با زیاد ش��دن روزبه روز اعتراضات، ارتشبد که شکست و 
مجازات را می دید، به بهانه بیماری استعفا و در اواسط دی ماه 57 
به آمریکا فرار کرد. در خارج از کشور فعالیت سیاسی نداشت اما 

با هژبر یزدانی در تأسیس یک بانک همکاری کرد. 

فرار از مهرآبادطوفانیان؛ فراری بزرگ
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مدیرعامل بنیاد اجتماعی برکت احسان گفت: 
تاکنون توسط بنیاد برکت در سیستان وبلوچستان 
۲ ه��زار و ۲۶۰ طرح با اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان 
اجرا شده است. به گزارش تسنیم، امیرحسین مدنی 
در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه که در سالن 
جمعیت هال احمر سیستان و بلوچستان تشکیل 
شد، اظهار داشت: آتش س��وزی در پیش دبستانی 
اس��وه حس��نه و فوت چن��د دانش آم��وز در این 
آتش س��وزی قلب همه را در کشور جریحه دار کرد 
و با توجه به اینکه قرار ش��د هال احمر کار تامین 
وسایل گرمایشی اس��تاندارد در مدارس سیستان 
و بلوچس��تان را در این منطقه دنبال کند، س��تاد 
اجرایی فرمان حضرت امام برای کمک رس��انی به 
این مجموعه وارد ش��د. مدیرعامل بنیاد اجتماعی 
برکت احسان ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام و بنیاد برکت تاکنون برای محرومیت زدایی از 
سیستان و بلوچستان اقدامات گسترده ای در قالب 
۲ هزار و ۲۶۰ ط��رح با ارزش ۲۱۰ میلیارد تومان 
در 3 حوزه امور توانمندسازی اقتصادی، زیربنایی و 
فرهنگی و سامت و سایر خدمات حوزه اجتماعی 
انجام داده است. وی با اشاره به اینکه ستاد اجرایی 
فرمان امام تاکنون در سیستان و بلوچستان ۱34 
پروژه مدرسه را شروع کرده است، تصریح کرد: این 
مدارس ۶4۱ کاس دارند که تاکنون 9۰ مدرسه به 
آموزش وپرورش و نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 
تحویل داده شده و 4۰ مدرسه نیز در دست ساخت 

اس��ت. وی خاطرنشان کرد: مدارسی که تاکنون از 
سوی ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شده مجهز به 
سیستم گرمایشی روز است که با توجه به ظرفیت 
این منطقه و عدم وجود گاز در آن، سیس��تم هایی 
طراحی شده که بتواند پاسخگوی این موضوع باشد. 
مدنی عنوان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام 55 
پروژه مسجدسازی داشته که 5۰ مسجد را تحویل 
و در اختی��ار مردم قرار داده، همچنین 5 مس��جد 
دیگر را در دس��ت احداث دارد. وی ساخت هزار و 

9۲۰ واحد مس��کونی برای محرومان، احداث 88 
مرکز بهداشت، خدمات بیمه ای به ۱9 هزار و ۶۰۰ 
یتیم، توزیع 4۰۰ جهیزیه، توزیع ۱۱ هزار بس��ته 
لوازم تحریر و ۱۰ میلیارد تومان وام قرض الحس��نه 
ب��رای نیازمندان را ازجمله اقدامات س��تاد اجرایی 

فرمان امام در سیستان و بلوچستان عنوان کرد. 
سیستان و بلوچستان5 هزار مدرسه تخریبی دارد ■

مدیرکل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس 
سیستان و بلوچستان گفت: 5 هزار و ۱89 مدرسه 

در سیس��تان و بلوچس��تان تخریب��ی و نیازمند 
بازسازی اس��ت. علیرضا راش��کی در گفت وگو با 
تس��نیم، اظهار داش��ت: در حال حاضر 8 هزار و 
9۰5 کاس درس اس��تان ک��ه 4۶ درص��د را در 
برمی گیرد مس��تحکم اس��ت، همچنین 5 هزار و 
۱89 مدرس��ه در سیستان و بلوچستان تخریبی 
و نیازمند بازسازی است. مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس سیس��تان و بلوچس��تان گفت: 
در مجموع در کل کش��ور ۶۲ درصد کاس های 
مدارس نیازمند تخریب، بازس��ازی و مقاوم سازی 
است که در سیستان و بلوچستان این رقم معادل 
54 درص��د اس��ت. وی ادامه داد: درباره وس��ایل 
گرمایش��ی م��دارس از س��ال ۱39۲ تقریب��ا ۱۱ 
هزار و ۱۰۰کاس ناایمن در اس��تان شناسایی و 
برنامه استانداردس��ازی سیس��تم های سرمایشی 
و گرمایش��ی آنها راه اندازی شده است که در این 
مدت 7۰8 بخاری تابشی و یکهزار و ۶3۱ سیستم 
حرارت مرکزی از نوع پکیج گازوئیلی در مدارس 
نصب شده است.  راشکی با بیان اینکه در مجموع 
۲ هزار و 339 کاس، شرایط ایمن دارند، تصریح 
کرد: 8 هزار و ۶8۰ کاس شرایط خوبی ندارد که 
تجهیز این مدارس بر عهده اس��تانداری، سازمان 
نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس و هال احمر 
قرار گرفته و در نخستین  قدم هال احمر با طرح 
ققنوس 5۲۰ بخاری تابش��ی در م��دارس نصب 

خواهد کرد. 

مع��اون مهندس��ی و س��اخت اداره  کل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به انجام 
مطالعات س��اخت آزادراه لردگان ب��ه ایذه، گفت: 
س��اخت ای��ن آزادراه به دلیل ترافی��ک باا صرفه 
اقتصادی دارد. حس��ینعلی مقصودی در گفت وگو 
با فارس، با اشاره به اینکه مطالعات ساخت آزادراه 
لردگان به ایذه توسط کارشناسان وزارتخانه راه در 
حال انجام اس��ت، گفت: پ��س از انجام این مرحله 
با انتخاب س��رمایه گذار عملیات احداث این پروژه 
عمرانی آغاز می شود. معاون مهندسی و ساخت اداره  
کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه در کش��ور آزادراه ها توسط بخش خصوصی 
احداث می شود، افزود: هزینه ساخت این محورها 
با گرفتن عوارض مس��تهلک می شود. وی با اشاره 

به اینکه ترافیک خودروها از اصفهان به خوزستان 
از ورودی های شرقی استان هدایت می شود، اضافه 
ک��رد: ای��ن ترافیک به بروجن منتقل و س��پس از 
لردگان به س��مت ایذه خارج می شود. مقصودی با 
بیان اینکه محورهای مواصاتی از اصفهان تا لردگان 
تقریباً چهارخطه هس��تند، ادامه داد: به طور مثال 
جاده های سفیددشت-زرین شهر، بروجن- مبارکه، 
بروجن-دهاقان و اصفهان به شهرکرد چهارخطه و 
دیگر مسیرها نیز در حال چهارخطه شدن هستند 

ولی محور لردگان به کارون 3 و 4 دوخطه است. 
مع��اون مهندس��ی و س��اخت اداره  کل راه و 

شهرس��ازی چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به 
اینک��ه روزانه بالغ ب��ر 3۰  تا 35  ه��زار خودرو از 
این محور عبور می کنند، گفت: ترافیک این مسیر 
روزان��ه در حال افزایش اس��ت و با این تردد صرفه 
اقتصادی برای احداث آزادراه دارد. وی با اش��اره به 
اینکه عملیات احداث آزادراه چهارخطه شهرکرد- 
بروجن- لردگان در س��ال های گذش��ته آغاز شده 
اس��ت، افزود: طول این مسیر ۱5۰ کیلومتر است 
که ۱۰۰ کیلومتر از بروجن به لردگان و 5۰ کیلومتر 
از شهرکرد به بروجن است. مقصودی با بیان اینکه 
از عملیات باند دوم شهرکرد به بروجن ۱۲ کیلومتر 

باقی مانده است، اضافه کرد: از عملیات ساخت باند 
دوم محور بروجن به لردگان نیز 8۰ کیلومتر احداث 
ش��ده است.  معاون مهندسی و س��اخت اداره  کل 
راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، آزادسازی 
اراضی ش��خصی و انتخاب پیمانکار در برخی نقاط 
را از جمل��ه مراحل پایانی ای��ن پروژه عنوان کرد و 
ادام��ه داد: تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان در عملیات 
س��اخت این پروژه هزینه ش��ده و برای تکمیل به 
۲5۰ میلیارد تومان نی��از دارد. وی  گفت: احداث 
دو تونل بزرگ در گردنه کره بس و ساخت پل روی 
رودخانه این منطقه از جمله عملیات پرهزینه این 
محور هستند. مقصودی افزود: بر اساس قراردادهای 
موجود عملیات س��اخت این محور در سال 98 به 

پایان می رسد.

بانک آینده 260 شعبه ای شد
با افتتاح 3 ش��عبه جدید، شمار شعب فعال 
بانک آینده در سراسر کشور به ۲۶۰ شعبه رسید. 
بانک آین��ده در راس��تای ارزش آفرینی هر چه 
بیشتر برای مشتریان و برقراری تعامل دوسویه با 
مخاطبان با تحقق پروژه گسترش و توسعه نقاط 
دسترسی آنها در سراسر کشور، نسبت به افتتاح 
شعب جدید اقدام می کند. بر همین اساس، روز 
چهارش��نبه ۱9 دی ماه سال جاری شعب جدید 
»آرژانتین- شهید احمدیان« در تهران، »مشهد- 
بلوار پیروزی« و »قشم- ولیعصر)عج(« با حضور 
مدیران ارشد بانک آینده افتتاح شد. بدین ترتیب 
با افتتاح این شعب، مجموع کل شعب بانک آینده 
به ۲۶۰ شعبه رسید.  گفتنی است تکمیل شبکه 
شعب در بانک آینده با هدف ایجاد ظرفیت های 
جدید برای انجام امور مختلف، بویژه تسهیل امر 
خدمت رسانی بهتر و مؤثرتر به مردم و مشتریان 
عزیز انجام می شود تا بدین ترتیب دسترسی به 
خدمات بانکی برای هموطنان و مشتریان گرامی، 

سریع تر و ارزان تر میسر شود. 

برگزاری مسابقات قرآنی
 در سطح وزارت نفت

رئیس دارالقرآن الکری��م وزارت نفت از تداوم 
برگزاری فعالیت های قرآنی و برگزاری مسابقات 
قرآنی در سطح وزارتخانه و شرکت ملی گاز ایران 
خبرداد. حسین ربیعیان با اعام این خبر افزود: 
فعالیت های قرآنی از بعد آموزش��ی یک فعالیت 
فرهنگی تلقی شده اس��ت، بنابراین در حد 5۰ 
درصد هزینه های سال گذش��ته ادامه دارد. وی 
تصریح کرد: در گذشته همه فعالیت های فرهنگی 
جز برگزاری مس��ابقات طبق نامه اباغی وزارت 
نفت جاری بوده و متوقف نبوده است اما با پیگیری 
حوزه فعالیت های قرآنی و موافقت وزیر محترم 
نفت در س��قف هزینه متعارف تعیین می شود 
که برگزاری مسابقات دوباره احیا شود. این مقام 
مسؤول بیان داش��ت: بزودی دستورالعمل ها در 
چارچ��وب  آیین نامه به ش��رکت های تابعه اباغ 
خواهد ش��د. ربیعیان همچنین از تدوین و اباغ 
سند توسعه فعالیت های قرآنی خبر داد و گفت: 
این سند توس��عه از طریق وزارتخانه به مدیران 
عامل ش��رکت ها اباغ ش��ده اس��ت و در آینده 
نزدیک جلس��ات هماهنگی پیرامون نحوه اجرا 

برگزار خواهد شد.

همدانبانک

 گاز جایگاه های سوخت 
فاقد معاینه فنی قطع می شود

معاون ام��ور عمرانی اس��تانداری همدان 
گف��ت: بای��د اخط��ار استانداردس��ازی به 8 
جای��گاه س��وخت گاز طبیعی در اس��تان که 
اقدام به ثبت نام ب��رای معاینه فنی نکرده اند، 
داده ش��ود در غیر این ص��ورت گاز آنها قطع 
خواهد ش��د. به گزارش ف��ارس، محمودرضا 
عراق��ی درب��اره استانداردس��ازی جایگاه های 
سوخت گاز در استان نیز گفت: این جایگاه ها 
نباید به مکان های دولتی داده ش��ود و باید به 
جایگاه های بخش خصوصی برای ارائه خدمات 
واگ��ذار ش��ود.  علی حس��ینی، مع��اون فنی 
عملیات ش��رکت نفت همدان نیز در این باره 
بیان کرد: از 44 جایگاه س��وخت گاز طبیعی 
فع��ال در هم��دان برای ۱5 جایگاه س��وخت 
استانداردس��ازی ش��ده و 8 جایگاه نیز هنوز 

اقدام به استانداردسازی نکرده اند. 

آستان قدس رضوی آماده همکاری 
با دولت در حل مشکات است

تولیت آس��تان قدس رضوی گفت: آستان 
ق��دس رضوی در قبال حل مش��کات مردم 
حاضر به هر نوع همکاری با بخش های مختلف 
کشور از جمله دولت و مدیریت استان بوده و 
خواهد بود. به گزارش تسنیم، حجت ااسام 
والمسلمین سیدابراهیم رئیس��ی در دیدار با 
استاندار جدید خراسان رضوی اظهار داشت: 
مشهد مقدس س��اانه حدود 3۰ میلیون نفر 
جمعیت متغی��ر دارد که در کش��ور بی نظیر 
است و نیازمند اقتضائات خاصی است. رئیسی 
اف��زود: وظیفه داریم در جه��ت خیر و صاح 
مردم و تس��هیل امر زی��ارت هرچه می توانیم 
به  دستگاه های مختلف کمک و در این راستا 

تاش کنیم. 
وی ادام��ه داد: در مش��هد مق��دس رابطه 
شهروند و گردشگر نیس��ت، بلکه مفهوم زائر 
و مج��اور وج��ود دارد و به همی��ن دلیل همه 
مس��ؤوان در ای��ن ش��هر و اس��تان خادمان 
حضرت رضا)ع( هس��تند. رئیسی خاطرنشان 
ک��رد: آس��تان قدس رض��وی در قب��ال حل 
مش��کات مردم حاضر به هر نوع همکاری با 
بخش ه��ای مختلف کش��ور از جمله دولت و 

مدیریت استان بوده و خواهد بود. 

خراسان رضوی

  توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سیستان و بلوچستان انجام شد

اجرای 2260  طرح  محرومیت زدایی 

ادامه از صفحه اول
... ی��ا آیا آنه��ا بودند که 
امضای کری را تضمین     می دانس��تند، یا آنها متن 
برجام را چنان نوشتند که اکنون حتی یک سطر 
آن هم قابل استناد نیست، و از این مهم تر، آیا این 
رقبا بودند که با س��خن گفتن از برجام  های ۲ و3 
دش��من را به طمع انداختند ک��ه     می تواند امتیاز 
تعهدات برجامی خود را گروگان بگیرد و امتیازهای 
بیش��تر از ایران مطالبه کند؟ و ب��از آیا این رقبا و 
منتقدان بودند که یک روز کشور را به امید برجام 
نشاندند، روز دیگر، به امید هیاری کلینتون، بعد به 
امید پی��روزی دموکرات ها در کنگره، حاا به امید 
اروپا و بعد هم ابد- از اروپا که آبی گرم نش��د- به 
امید باختن ترام��پ در انتخابات ۲۰۲۰؟ تا زمانی 
که چنین نگاهی به سرچشمه مشکات در دولت 
فراگیر اس��ت و رئیس جمهور     نمی تواند خود را از 
دست این »دگم  های اعتدالی« خاص کند، امید 

به تغییر، وضع طلب روزی ننهاده کردن است. 
سوم- کاما روشن است اروپا قصد ندارد- و اساسا     
نمی تواند- راهی برای ایستادن در مقابل تحریم  های 
آمریکا پیدا کند. دولت نیز آشکارا فاقد یک راهبرد 
برای پایبند کردن طرف  های مقابل به تعهدات شان 
است. من البته حدس     می زنم در هفته  های آینده 
برای بستن دهان منتقدان هم که شده، نسخه ای 
شکسته بس��ته از SPV را اعام خواهند کرد، ولی 
ای��ن از چاله درآمدن و در چاه افتادن اس��ت. هیچ 

نس��خه ای از SPV مادام ک��ه ایران عدم پایبندی 
اروپا و آمریکا به تعهدات ش��ان را هزینه مند نکند، 
کار نخواهد کرد و این هزینه هم تنها وقتی تولید 
خواهد ش��د که دولت کمی به خود جرأت دهد و 
نگذارد اروپایی ها و آمریکایی ها با دستگاه دیپلماسی 
ایران پینگ پنگ کنند. اگر دولت از همان روز اول 
بخش   هایی از تعهدات برجامی را متوقف     می کرد، 
یا حتی فروتر از آن، بخش   هایی از برنامه هسته ای 
را که طرف مقابل حساس��یت فراوان روی آن دارد 
ولی در برجام محدود نشده، با جدیت آغاز     می کرد، 
اکنون به ج��ای هروله میان پاریس و بروکس��ل،     
می توانست در تهران بنشیند و تصمیم بگیرد که     
می خواهد تلفن  های اروپایی ه��ا را جواب بدهد یا 
نه؟ در آن صورت، تحریم و فش��اری هم اگر اعمال     
می شد، بی شک بیش از این چیزی نبود که اکنون 
اعمال ش��ده اس��ت. مفروض گرفتن اینکه ترامپ 
انتخاب��ات ۲۰۲۰ را خواهد باخت، یعنی گره زدن 
سیاست خارجی ایران به سیاست داخلی آمریکا؛ 
و این، هم فرصت  های گرانبهایی را خواهد سوزاند، 
هم نتیجه تضمین شده نخواهد بود و هم حتی اگر 
ترامپ انتخابات را ببازد معلوم نیس��ت آنها که به 
جای او     می آیند، رفتار بهتری با ایران داشته باشند؛ 
همچنان که تا همین جا هم ترامپ نتوانس��ته در 
دش��منی با ایران از اوباما سبقت بگیرد. مهم تر از 
همه اینها، ملتی که خیال     می کند دولتی هست و 
مشغول برنامه  ریزی برای حل مشکات آنهاست، تا 

سال ۲۰۲۰ چه باید بکند؟ بنشیند که معلوم شود 
دعوای دموکرات ها و جمهوری خواهان در واشنگتن 

به کجا     می رسد؟! 
چهارم- دولت نیازمند گرفتن تصمیم  های بزرگ 
است. با وضع فعلی، منطقی ترین حدس این است 
ک��ه جایی در میان��ه س��ال ۱398، زمانی که کار 
دولت داری بسیار س��خت و عرصه بر آقایان تنگ 
شود، در مقابل آمریکا اعام پیروزی خواهند کرد 
و خواهند گفت با SPV، آمریکا در جهان منزوی 
ش��ده، توطئه ضدایرانی آمریکا شکست خورده و 
حاا     می توان از موضع قدرت با آمریکا مذاکره کرد! 
این یعنی دوباره پس از این همه تجربه پرهزینه به 
خانه اول بازخواهیم گش��ت و در آستانه انتخابات 
مجلس، مجددا دوقطبی سازش- مقاومت، این بار 
درباره برنامه منطقه ای ایران ب��ه راه خواهد افتاد. 
شواهد متعددی هس��ت که به ما     می گوید برنامه 
کم وبیش همین اس��ت که گفته شد و کسانی در 
بیرون ایران هم منتظر نشسته  اند »ساعت صفر« 
یعنی زمانی که ناآرامی  های داخلی با دوقطبی سازی 
 می��ان اقتص��اد و برنامه منطقه ای گ��ره     می خورد
فرا برس��د. این وضعیت حامل این پیام اس��ت که 
ش��اید اساسا حل  مسأله در گرو یک تغییر ریخت 
اساسی در محیط سیاست داخلی ایران است و اا 
با دوره تناوب چندساله، همان داستان برجام قرار 
است به دست عوامل داخلی- و البته هر بار بدتر از 

بار قبل- در کشور تکرار شود.

یادداشت امروز

ورود به آستانه »بی دولتی«

افتتاح آزادراه چهارخطه شهرکرد- لردگان در سال آینده

خبر

@vatanemrooz

در شبکه های اجتماعی



13 فرهنگ و هنر

جشنواره فجر

»گیلهوا«کیبهتلویزیونمیآید؟
کارگردان س��ریال »گیله وا« 
از پخ��ش ای��ن س��ریال در 
روزهای پایانی سال خبر داد. 
به گزارش ف��ارس، »اردان 
عاشوری«، کارگردان سریال 
»گیل��ه وا« به تهیه کنندگی امیر بن��ان، درباره 
درونمایه این سریال و ارتباط آن با زمان پیروزی 
انقاب گفت: این س��ریال مس��تقیم به زمان 
پیروزی انقاب نمی پردازد اما می توان گفت به 
عبارتی تاریخ انقاب را تصویر می کند. »گیله وا« 
در اصل به حضور انگلیسی ها در ایران و مقاومت 
گیانی ها در برابر آنها می پردازد. عاشوری درباره 
زمان پخش این سریال نیز افزود: طی آخرین 
صحبت هایی که انجام ش��ده است، به احتمال 
فراوان بزودی این س��ریال پخش می شود. این 
کارگردان با اش��اره به پررنگ بودن نقش میرزا 
کوچک خان جنگلی نیز بیان داشت: »قهرمان 
اصلی قصه ما میرزا کوچک خان جنگلی نیست، 
بلکه او یکی از شخصیت هایی است که در چند 
قسمت حضور دارد و به برخی قیام هایش اشاره 
می شود اما برخاف تصوری که می شود کلیت 
داستان بر مبنای داستان زندگی این شخصیت 
مبارز تاریخی نیس��ت«. داس��تان اصلی قصه 
»گیله وا« عاش��قانه ای بین دختر ارمنی و پسر 
ش��مالی است که در بس��تر وقایع آن دوران و 
قحطی می گ��ذرد و چون می��رزا کوچک خان 
هم برای جلوگیری از ایجاد قحطی در ش��مال 
کشور جبهه اصلی مقابله با انگلیسی ها در شمال 
کشور را داشته است، برای همین در مقطعی به 
قصه ورود می کند و کاراکترهای اصلی قصه با 

او همراه می شوند. 

توضیحاتاسعدیاندربارهدایل
تأخیردرپخش»لحظهگرگومیش«

همایون اسعدیان، کارگردان 
س��ریال »لحظ��ه گ��رگ و 
درباره  توضیحات��ی  میش« 
دایل به تعویق افتادن پخش 
این سریال از تلویزیون بیان 
کرد. به گزارش ایس��نا، این کارگردان سینما و 
تلویزیون درباره علت تعویق در پخش س��ریال 
لحظه گرگ و میش عنوان کرد: این سریال به 
دلیل برخی مسائل فنی به تعویق افتاد و پس 
از برطرف کردن مشکات فنی امیدواریم روی 
آنتن برود. مشکلی نیست و سریال با یک هفته 
تاخیر از هفته آین��ده روی آنتن خواهد رفت. 
»لحظه گرگ و میش« به کارگردانی همایون 
اس��عدیان قرار بود از هفت��ه آینده پخش خود 
را آغ��از کند که ب��ا به تعویق افت��ادن پخش، 
سریال »گش��ت پلیس« به کارگردانی مهرداد 

خوشبخت جایگزین آن شد.

عروسکمشهورفرنگیها
صاحبفیلممیشود

»مارگوت رابی«، هنرپیش��ه 
هالی��وودی نق��ش »باربی« 
معروف ترین عروسک فرنگی ها 
را ایف��ا می کند. ب��ه گزارش 
ف��ارس به نقل از واش��نگتن  
تایمز، کمپانی »برادران وارنر« و »َمِتل« اعام 
کردن��د »مارگوت راب��ی« در نق��ش »باربی« 
عروسکی که برای نخستین بار فیلم سینمایی 
آن ساخته می ش��ود ایفای نقش خواهد کرد. 
»مارگوت رابی« هنرپیشه ۲۸ ساله فیلم موفق 
»من، تونیا« همچنین همکاری تهیه این فیلم 
را در زیرمجموعه ش��رکت خ��ودش با عنوان 
»اکی َچپ« بر عهده خواهد داشت. عروسک 
»باربی« نخستین بار سال ۱۹۵۹ در نمایشگاه 
اسباب بازی در شهر نیویورک به نمایش درآمد. 
هنوز عنوان رسمی و تاریخی برای انتشار این 

فیلم اعام نشده است.

آلپاچینو
بااخرهسریالبازیمیکند

بازیگر سرش��ناس س��ینمای 
آمریکا قرار اس��ت در سریالی 
از آمازون برای نخستین بار در 
طول کار حرف��ه ای اش ظاهر 
شود. به گزارش مهر به نقل از 
ورایتی، آل پاچینو در حال امضای قراردادی برای 
بازی در یک سریال درام به نام »شکار« است. وی 
پیش تر در مینی سریال های تلویزیونی »فرشتگان 
در آمریکا« و »افس��انه پدرخوان��ده« بازی کرده 
بود. وی که ب��رای نقش آفرینی در نقش های به 
یادماندنی تاریخ س��ینما چ��ون »پدرخوانده«، 
»س��رپیکو«، »بعدازظهر سگی« و »بوی خوش 
زن« شناخته می شود، هرگز تاکنون در سریالی 
تلویزیونی نقش آفرینی نکرده بود. »شکار« درباره 
گروهی از شکارچیان نازی های قاتل است که در 
سال ۱۹۷۷ در شهر نیویورک زندگی می کنند. 
کشف شده که شماری از افسران رده باای نازی 
در می��ان مردم زندگی می کنن��د و قصد دارند 

رایش چهارم را در آمریکا به راه بیندازند.

نمایشفیلمهایمستندوکوتاه
جشنوارهفجردرسینماهایمردمی

۲ سینمای مردمی و سینمای 
میزب��ان  ه��م  هنرمن��دان 
مس��تندها و فیلم های کوتاه 
جش��نواره فجر می شوند. به 
گزارش »وطن ام��روز«، دبیر 
س��ی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر با تاکید 
بر اهمیت س��ینمای مس��تند و فیلم کوتاه از 
اختصاص س��انس هایی به نمایش مس��تندها 
و فیلم ه��ای کوت��اه حاض��ر در جش��نواره در 
س��ینماهای مردمی ش��امل س��ینما آزادی و 
فرهنگ و سینمای مختص به هنرمندان خبر 
داد. همچنی��ن فیلم های انیمیش��ن نیز عاوه 
بر نمایش در س��ینمای اهالی رسانه در برخی 
سینماهای مردمی و سینمای هنرمندان هم به 

نمایش درخواهند آمد. 

تکذیبامکانلغوبرگزاری
»فجر۳۷«دراستانها

سیدحسین سیدی، مدیر بخش استان های 
س��ی وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر تاکید 
کرد که این بخش با مشکل مالی مواجه نیست. 
به گزارش مهر، روز گذشته سیدضیاء هاشمی، 
دبیر شورای عالی تهیه کنندگان در گفت وگو با 
مهر، اعام کرد: »در صورتی که بودجه ازم برای 
نمایش فیلم ها در شهرس��تان ها در نظر گرفته 
نش��ود، بی ش��ک تهیه کنندگان آثار خود را در 
شهرستان ها نمایش نمی دهند«. این اظهارنظر از 
سوی دبیر صنف تهیه کنندگان در خانه سینما 
به نوعی نشان از فراهم نبودن شرایط مالی اکران 
فیلم های جشنواره سی وهفتم در استان ها و به 
معنای دیگر احتمال لغو برنامه های استانی این 
رویداد داشت. سیدحس��ین سید، مدیر بخش 
اس��تان های این جشنواره با بیان اینکه مشکلی 
از  باب��ت اکران در اس��تان ها ندارند، اظهار کرد: 
صورتجلسه نهایی این امر در هفته جاری انجام 
می شود. بر خاف چیزی که عنوان می شود، ما 
به لحاظ مالی مش��کلی نداریم، چرا که سازمان 
سینمایی عزم جدی بر اکران همزمان این آثار 
در سایر اس��تان ها هم دارد از همین رو به طور 

مسلم این کار را انجام خواهیم داد.

تماشاخانه»باران«بهحجازیفر
واگذارشد

مدی��ر تماش��اخانه خصوصی 
ب��اران از واگ��ذازی مدیری��ت 
ب��ه هادی  ای��ن تماش��اخانه 
حجازی ف��ر خب��ر داد و گفت: 
به دلیل مش��کات عدیده ای 
که داش��تیم، تصمیم گرفتم مدیریت تماشاخانه 
را واگذار کنم. به گزارش فارس، مدیر تماشاخانه 
خصوصی باران از تعطیلی این تماشاخانه خبر داد 
و گفت: به دلیل مش��کات عدیده ای که داشتیم 
تصمیم گرفتم مدیریت تماشاخانه را واگذار کنم. 
خیام وقارکاش��انی، مدیر تماش��اخانه خصوصی 
باران درباره دایل اتخاذ این تصمیم عنوان کرد: 
بخشی از مشکات ما در تامین هزینه ها و مسائل 
اقتصادی تماش��اخانه برمی گردد و بخشی هم به 
مس��ائل نظارتی برای گروه های نمایشی. کاشانی 
با بیان اینکه مدیریت تماش��اخانه باران به هادی 
حجازی فر، کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر منتقل 
شده اس��ت، گفت: طی قراردادی از شنبه)امروز( 
مدیریت و حق و حقوق تماشاخانه منتقل خواهد 
شد. گویا قرار است تماشاخانه باران یک ماه برای 
تعمیرات و بازس��ازی تعطیل ش��ود و پس از آن 

فعالیت خود را با مدیریت جدید آغاز کند.

اعامتازهترینآمارفروشگیشه
سینمایایران

تازه تری��ن آم��ار فروش فیلم های س��ینمای 
ایران اعام ش��د. به گزارش »وط��ن امروز«، این 
هفته گیشه سینمای ایران فروش نسبتا خوبی 
را پش��ت سرگذاش��ت تا در روزهای سرد گیشه 
پاییزی س��ینماها، فروش برخی از این فیلم های 
روی پرده به رقم قابل قبول و چش��مگیری ارتقا 
پیدا کند. بر این اس��اس و در مجموع فیلم های 
س��ینمایی  »مغزه��ای کوچک زن��گ زده« ۱۳ 
میلیارد و ۱00 میلیون تومان، »بمب« ۵ میلیارد 
و ۸00 میلی��ون تومان، »مارم��وز« ۴ میلیارد و 
۸60 میلی��ون تومان، »ازانیا« ۴ میلیارد و 6۲0 
میلیون تومان، »پیش��ونی سفید)۲(« ۴ میلیارد 
و ۳00 میلی��ون تومان، »کلمبوس« ۳ میلیارد و 
۱00 میلیون تومان، »پاستاریونی« ۲ میلیارد و 
۴0میلیون تومان، »قانون مورفی« یک میلیارد و 
۸۵0 میلیون تومان، »آستیگمات« یک میلیارد و 
۵۳0 میلیون تومان، »وای آمپول« یک میلیارد و 
۴۲0 میلیون تومان، »میلیونر میامی« یک میلیارد 
و ۲00 میلیون تومان، »اتاق تاریک« ۷۵0 میلیون 
تومان، »سرو زیر آب« ۷00 میلیون تومان، »دزد 
و پری)۲(«  ۵۹0 میلیون تومان، »بی نامی« ۸0 
میلیون تومان، »تخته گاز« ۵۵ میلیون تومان و 

»درساژ« ۳0 میلیون تومان فروش داشته اند.

گروه فرهنگ و هنر: نهمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار پنجشنبه ش��ب در شرایطی به کار خود پایان 
داد ک��ه در  آیی��ن اختتامیه این دوره از جش��نواره 
بخش��ی از اظه��ارات برگزی��دگان و میهمانان این 
رویداد به انتقاد از کارنامه اقتصادی دولت اختصاص 
داش��ت. به گزارش »وطن امروز«، سینما فلسطین 
تهران بااخ��ره و پس از یک پذیرای��ی ۱0 روزه از 
نهمین جش��نواره مردمی فیلم عمار، امسال نیز به 
رس��م اغلب دوره های این جشنواره، محل برگزاری  
آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی و هنری ش��د. 
این مراس��م که با اس��تقبال قابل توجهی از سوی 
مدیران فرهنگی و عاقه مندان روبه رو شده بود، ابتدا 
با پخش کلیپی به مرور متن و حاش��یه برنامه های 

نهمین جشنواره  »عمار« پرداخت.
 انتق�اد از س�اخت »هزارپ�ا« و »مارمول�ک«  ■

در سینمای ایران
بعد از اجرای ترانه ای با عنوان »سام به آینده« 
توسط »حسین حقیقی« و سخنرانی حاج خدایار 
بهرامی، بخش اول اهدای جوایز با معرفی برگزیدگان 
بخش های مس��تند »تاریخ سیاس��ی و فتنه ۸۸« 
برگزار ش��د. حاج خدایار بهرامی، فعال فرهنگی و 
یکی از س��وژه های مس��تند تحسین شده »عابدان 
کهنز« در مراسم اختتامیه جشنواره مردمی عمار 
در سخنانی گفت: یک روزی دیو سیاهی با کمک 
استعمار رضاخان را بر ملت ما حاکم کرد. پادشاهی 
که کسی جرات نداشت مقابلش حرف بزند با یک 
تشر استعمار از راه دریا فرار کرد و بعدا هم به درک 
واصل شد. استعمار در کشور ما می خواست به دین 
حمل��ه کند، با حمله به حجاب و روحانیت قصد از 
بین بردن دین را داش��ت. قرار بود یهود جهانی بر 
باای کشور من خانه بسازد. پس از پیروزی انقاب 
اس��امی کار به جایی رسید که یک روز مصطفی 
صدرزاده با من تماس گرفت و گفت اسرائیل اان 
زیر پای من اس��ت. نقش مق��ام معظم رهبری در 
این دوران هدایت برای نجات ایران اس��ت. بهرامی 
در پایان خاطرنشان کرد: من از برادران فیلمسازم 
خواهش می کنم این  موضوعات را به مردم نش��ان 
دهند. من  می خواستم آنچه قبل از انقاب گذشت 
را به پس��رم نش��ان دهم، برای همین گفتم فیلم 
گوزن هایی که قبل از انقاب ساخته شده را ببین. 
این فعال جبهه فرهنگی در ادامه با انتقاد از ساخت 
فیلم هایی همچون »مارمولک« درباره روحانیت و 
»هزارپا« درباره جانبازان در سینمای ایران با خطاب 
قرار دادن فیلمسازان جشنواره عمار گفت: وظیفه 
شماست که در قبال این جریان ها ایستادگی کنید 

و مطمئن هستم پیروز خواهید شد.
از ش�ورش علیه یک مس�تند تا دردسرهای  ■

انتقادناپذیری!
پس از این س��خنان و در ادامه برنامه با دعوت 
از سلیم غفوری، علی نادری، محمدحسین باقری، 
مسعود رضایی، محمدصادق کوشکی و علی محمد 
مودب از داوران جشنواره و مادر شهیدان خالقی پور 
روی س��ن، بخ��ش اول اه��دای جوای��ز و معرفی 
برگزیدگان برگزار شد. در بخش »تاریخ سیاسی و 
فتنه ۸۸« دو لوح افتخار به مستندهای »آینه های 
شکسته« به کارگردانی عبدالعلی مکرمی و »راه طی 
شده« به کارگردانی علی ماقلی پور اهدا شد. لوح 
تقدیر ویژه این بخش به ناصر طهماس��ب، گوینده 
پیشکسوت رسید که مهدی نقویان به نمایندگی 

این لوح تقدی��ر ویژه را دریافت ک��رد. فانوس این 
بخش به »ش��ورش علیه سازندگی« به کارگردانی 
مصطفی ش��وقی اهدا شد. ش��وقی پس از دریافت 
این جایزه در س��خنانی کوتاه گفت: متأس��فانه در 
قبال مس��تند »ش��ورش علیه س��ازندگی« گویی 
یک ش��ورش شکل گرفت تا جایی که حتی اجازه 
ندادند این فیلم یک اکران خصوصی داشته باشد. 
خوشحالم بچه های عمار جرات و جسارت کردند و 
این فیلم را به نمایش درآوردند و زمانی جایزه ام را 
گرفتم که فیلمم در این سالن به نمایش درآمد. علی 
ماقلی پور هم پس از دریافت لوح افتخار خود گفت: 
بنده معموا ممنوع الجشنواره ام و همین که فیلمم 
در این جش��نواره پذیرفته شد قابل قدردانی است. 
کسانی که به دنبال قدیس سازی از مهندس بازرگان 
بودند مستند »راه طی شده« را تاب نیاوردند. فکر 

می کنم کمی باید نقدپذیر باشیم.
انتقاد تند مقصودی از شیفتگان برجام ■

اما امسال نیز مثل هر سال جشنواره مردمی عمار 
برای همراهی هر چه بیشتر با مردم، دست به ابتکاراتی 
تازه در زمینه اهدای جوایز خود زد تا در بخش جنگ 
نرم و جبهه فرهنگی انقاب هم لوح افتخار این بخش 
به همراه یکی از جوایز مردمی این دوره از جشنواره 
یعنی قالیچ��ه »تورقوزآب��اد« به س��یدمحمدعلی 
دمش��ق«  صدری نی��ا، کارگردان مس��تند »تهران-
اهدا ش��ود. همچنین فانوس این بخش به مس��تند 
»روزی روزگاری ترامپ« به تهیه کنندگی محس��ن 
مقصودی اهدا شد. مقصودی که به نمایندگی از تیم 
تولید برنامه »ثریا« جایزه مس��تند »روزی روزگاری 
ترامپ« را دریافت کرد، در سخنانی جنجالی اظهار 
کرد: »امروز دیدم مس��ؤوان مجدد از دستاوردهای 
برج��ام صحبت کردند؛ نمی دانم این دوربین مخفی 
است یا شوخی مسؤوان! من نمی دانم آنها از زندگی 
مردم خبر دارند یا نه؟ از اجاره بها خبر دارند یا نه؟ آیا 
از وضعیت کارگران خبر دارند؟ چطور با این اعتماد 
به نفس از دستاوردهای برجام می گویند؟! شمایی که 
ب��ه کدخدا اعتماد کردید و امروز هم امید به لبخند 
اروپایی ها بسته اید، باید توبه عملی کنید. بازگشت به 
س��وی مردم در حرف محقق نمی شود. باید عما به 
سمت مردم بازگردید. آقای روحانی! توبه عملی کنید 
و به سمت مردم بازگردید. با تکیه بر همین جوانان و 
مردم می توانید این مشکات را رفع کنید.  این فانوس 
را از طرف همه بچه های برنامه »ثریا« به ابوالقاس��م 
طالبی اه��دا می کنم که با »قاده های طا« علمدار 

مبارزه با جریان نفوذ در ایران است«.

پیام ما را به مسؤوان برسانید ■
بخش دیگری از این مراس��م ب��ه اهدای جوایز 
بخش مستند جبهه فرهنگی اختصاص داشت که 
در این بخش ۲ لوح افتخار به مس��تندهای »عطر 
س��یب« به کارگردانی داوود جلیلی و »متولد آذر« 
به کارگردانی سیدرضا حسینی اهدا شد. همچنین 
در بخ��ش نق��د درون گفتمانی ۲ ل��وح افتخار به 
مس��تندهای »خ��وره« به کارگردان��ی محمدرضا 
امامقلی و »فروشنده ۲« به تهیه کنندگی محسن 
حاج کرمی اهدا شد. هیأت داوران فانوس این بخش 
را به »دریابست« به کارگردانی محمود شهبازی اهدا 
کرد. محمود شهبازی در این بخش دوربین شهید 
قوچانی  را نیز به  عنوان جایزه ویژه مردمی از دستان 
مادر این ش��هید دریافت کرد. مادر شهید قوچانی 
که دوربین ش��خصی این ش��هید را به کارگردان 
برگزیده این بخش از جش��نواره عمار اهدا کرد، در 
سخنانی خطاب به مستندسازان گفت: »پیام ما را به 
مسؤوان برسانید. همان مسؤوانی که زمانی به ما 
دسته کلید نشان دادند که همه قفل ها را باز کنند 
اما متأسفانه درهای باز هم در این دوران بسته شد! 

آنها که باز بود هم قفل شد«.
»عابدان کهنز« پراستقبال ترین فیلم نهمین  ■

جشنواره عمار
پ��س از این بخش نوبت به اهدای جوایز بخش 
مستند بیداری اسامی و جهانی رسید تا لوح افتخار 
این بخش به مس��تند »عماد« به کارگردانی ایمان 
گودرزی و فانوس این بخش نیز به مستند »فرزند 
امام« به کارگردانی سیدمحتشم علی نقوی، فیلمساز 
پاکستانی اهدا ش��ود. همچنین در بخش مستند 
مدافعان حرم ۲ لوح افتخار به مستندهای »کرار« 
به کارگردانی محس��ن عقیلی و »عابدان کهنز« به 
کارگردانی مجید رس��تگار اهدا ش��د و فانوس این 
بخش نصیب امیرحسین نوروزی برای کارگردانی 
مستند »نجات« شد. فانوس پراستقبال ترین فیلم 
دوره نهم جشنواره عمار هم به فیلم »عابدان کهنز« 
تعلق گرفت. مجید رستگار فانوس خود را به حاج آقا 
بهرامی، سوژه اصلی مستند خود اهدا کرد. حاج آقا 
بهرامی هم این جایزه را به پدرومادر شهید مدافع 
حرم، س��جاد عفتی اهدا کرد. همچنین در بخش 
»جنگ اقتصادی« ۲ لوح افتخار به مس��تندهای 
»خاوی��ار ق��م« س��اخته محمدج��واد رحیمی و 
»جوجه های انگلیسی« محمدهادی اینانلو اهدا شد. 
فانوس این بخش هم به مس��تند »به نام پدر« به 

کارگردانی محمدتقی رحمتی تعلق گرفت.

گایه های مهم مادر شهید از مسؤوان ■
قسمت بعدی این برنامه به تقدیر از برگزیدگان 
بخش مستندهای »ملت قهرمان« اختصاص داشت؛ 
در این بخش لوح افتخار به »جلیل و خلیل« ساخته 
روح اه اکبری اهدا شد و فانوس این بخش به »بانو« 
به کارگردانی محمد حبیبی منصور رسید. تقدیر از 
عصمت احمدیان، مادر شهیدان فرجوانی و از فعاان 
میدان اقتصاد مقاومتی بخش دیگری از این برنامه 
بود که با حضور پدر شهید مصطفی احمدی روشن 
انجام شد. مادر شهیدان فرجوانی در سخنانی پیش 
از دریافت لوح و نش��ان استقال نهمین جشنواره 
فیلم عمار از دست پدر شهید احمدی روشن گفت: 
اگر خاری در دس��ت بچه ای ب��رود، یک مادر اول از 
همه چش��مش را می گیرد چون طاقتش را ندارد. 
جلوی چش��م من اما دس��ت پس��رم را با اره برقی 
بریدند و آخ نگفتم. رگ های بریده اش را دیدم و آخ 
نگفتم اما اینجا می خواهم آخ بگویم؛ حتما می پرسید 
از چ��ه؟ فریاد می زنم که آقایان وکا، وزرا، مدیران، 
مسؤوان، اس��تانداران! ما همه این کارها را کردیم 
و تحمل کردیم تا ش��ما امروز پشت میزهای خود 
راحت بنش��ینید. شما هم خواهشاً و عاجزانه کاری 
کنید تا ملت برای معیشت خود به این در و آن در 
نزنند. تشکر می کنم از بچه های عمار و امیدوارم در 

دنیا و آخرت سربلند و سرافراز باشند«.
تجلیل از خالق »پایتخت« ■

تقدیر از س��یروس مق��دم، کارگردان مجموعه 
سریال  محبوب »پایتخت« بخش بعدی این برنامه 
ب��ود. در ای��ن بخش و پس از ط��رح گایه هایی از 
س��وی س��یروس مقدم درباره کم لطف��ی مدیران 
س��یما برای س��اخت ادامه مجموع��ه »پایتخت« 
مجید زین العابدین، مدیر شبکه اول سیما به صورت 
رس��می از این کارگردان برای ساخت فصل ششم 
این س��ریال دعوت به عمل آورد. مقدم در ارتباط 
با سریال پایتخت گفت: »پایتخت« متعلق به مردم 
است و تا وقتی که مردم بخواهند ادامه پیدا خواهد 
کرد. در این بخش با اهدای کاشی حرم رضوی)ع( 

از کارنامه سیروس مقدم تجلیل شد.
جایزه ای ویژه برای بازیگر »مستوره« ■

در آخری��ن بخ��ش از  آیی��ن اختتامیه نهمین 
جش��نواره مردمی فیل��م عمار، جوای��ز فیلم های 
کوتاه، نیمه بلند و بلند داستانی اهدا شد. »هر سال 
اربعین« به کارگردانی میاد محمدی، »اسپری« به 
کارگردانی محسن مجیدپور و »داستان آینده« به 
کارگردانی میثم ملکی پور ۳ فیلمی بودند که لوح 
افتخار بخش داس��تانی کوتاه را از آن خود کردند. 
همچنین فانوس های این بخش هم به ۲ فیلم کوتاه 
»آخر شعر« به کارگردانی رضا کشاورز و »هشتگ 
نفرست« به کارگردانی سامان قنائمی اهدا شد. در 
بخش داستانی نیمه بلند هم لوح افتخار به »تقاص« 
به کارگردانی محس��ن امانی اهدا شد و لوح افتخار 
بازیگ��ری در این بخ��ش به بهار نوحی��ان، بازیگر 
فیلم »مستوره« رسید. فانوس بهترین کارگردانی 
در بخش داس��تانی نیمه بلند به یوس��ف جعفری 
برای کارگردانی »اثر س��وزن« اهدا ش��د و فانوس 
ویژه بخش داس��تانی نیمه بلند را هم »مس��توره« 
ب��ه کارگردانی الهام هادی ن��ژاد از آن خود کرد. در 
بخش داستانی بلند لوح افتخار به »جایزه ویژه« به 
کارگردانی  سیدعلی سیدی اهدا شد و هیأت داوران 

فانوس را به هیچ فیلمی اهدا نکردند.

اخبار

وطن امروز  شماره 2630  شنبه 22 دی 1397

سینمای جهان

نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار برگزیدگان خود را شناخت

شبتقدیرازمقدموکنایهبهکلیدروحانی!

سعید تشکری در مراسم رونمایی از رمان »شهربانو«:
نویسندگان ما بین داستان و واقعیت مانده اند

توقف ساخت برنامه جدید گروه محبوب برنامه سازی کودک
»فیتیله ای ها« هم به عاقبت »محله گل و بلبل« دچار شد!

سعید تشکری در مراسم رونمایی 
گف��ت:  »ش��هربانو«  رم��ان  از 
نویس��ندگان ما مدام سعی دارند دو کار را به شکل 
جدی دنبال کنند، یعنی کارشان هم داستان باشد 
هم واقعی و معموا بین این دو می مانند. به گزارش 

»وطن امروز«، مراسم رونمایی 
از رمان »شهربانو« نوشته مریم 
قربان زاده که از نگاه مادران به 
دفاع مقدس پرداخته با حضور 
خان��واده ش��هدا و جمعی از 
هن��ر  و  ادب  فرهیخت��گان 

در محل فروش��گاه کتاب و محص��وات فرهنگی 
انتشارات آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد. 
سعید تش��کری در این مراسم که با همکاری نشر 
ستاره ها، فرهنگس��رای پایداری مشهد و انتشارات 
آس��تان قدس رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه 
این کتاب را ۲ بار خوانده، گفت: هنگام مطالعه این 
اثر بشدت شیفته آن ش��دم. به این رخداد باید به 
ش��کل دیگری نگاه کرد، زیرا نویسندگان ما مدام 
س��عی دارند دو کار را به شکل جدی دنبال کنند 
به این معنا که اثری که نوشته اند، هم داستان است 

و ه��م واقعی و معموا بین این دو مقوله می مانند. 
این چیزی است که بشدت در حوزه ادبیات آسیب 
می زند اما رمان »ش��هربانو« داس��تانی اس��ت که 
محصول کار نویسنده است به این معنا که نویسنده 
جدیدی ظهور پیدا کرده و ادبیات ش��هری نوشته 
است و ادبیات شهری مشهد 
به واسطه آن، ورود ملی پیدا 
کرده اس��ت. نویسنده »کافه 
داش آقا« با طرح این موضوع 
که اگ��ر این اثر را هوش��نگ 
می نوش��ت،  مرادی کرمان��ی 
تمام روش��نفکران در براب��ر آن تعظیم می کردند، 
ادامه داد: یک فرد بدون ورود به گعده نویسندگان، 
نویس��نده ش��ده و در این راس��تا یک کشف ادبی 
بزرگ نیز صورت گرفته اس��ت. فکر می کنم وقتی 
نویسنده ای، مسؤولی یا ناشری پا به سن می گذارد، 
وظیفه اش کشف ادبیات شهری است و باید معرفتی 
را جست وجو کند که گفتمان انقاب اسامی، دفاع 
مقدس و.. باش��د و همه اینه��ا مخاطب را به لذت 
خواندن وادار می کند. اگر ادبیاتی در آینده بخواهد 

یک مادر داشته باشد، قطعا رمان »شهربانو« است.

پس از آنکه ساخت ادامه برنامه 
تلویزیونی »محله گل و بلبل« به 
دلیل مش��کات مالی تلویزیون در هاله ای از ابهام 
قرار گرفت، روند ساخت یکی دیگر از مجموعه های 
وی��ژه ک��ودکان در تلویزی��ون با مش��کل روبه رو 

ش��د تا مهیا ش��دن شرایط 
س��اخت آن نیز در هاله ای از 
 ابهام قرار گی��رد. به گزارش 
»وطن ام��روز«، علی فروتن 
بازیگ��ر »فیتیله ای ه��ا« که 
تصویرب��رداری  مش��غول 

مجموعه ای جدید تحت عن��وان »دوقلوها« برای 
شبکه ۲ سیما بود از متوقف شدن این کار به دلیل 
مش��خص نبودن وضعیت مالی پروژه خبر داد. او 
در گفت وگو با تس��نیم از ای��ن موضوع خبر داد و 
اظهار داشت که این کار یک چهارم تصویربرداری 
خودش را پشت سر گذاشته بود و بنا بر گفته های 
مدیر شبکه و دست اندرکاران قرار بود بزودی روی 
آنت��ن برود اما به دلیل مش��خص نبودن وضعیت 
مالی پروژه، در وضعیت نامشخصی به سر می برد. 
او در این گفت وگ��و در ارتباط با این اتفاق گفت: 

»می دانید که »دوقلوها« مجموعه مشارکتی بود 
که ش��بکه ۲ س��یما با حمایت وزارت بهداش��ت 
این پ��روژه را جلو می  برد اما حمایت مالی ازم را 
انجام ندادند و تهیه کننده متأسفانه نمی تواند کار 
را ادامه بدهد. منتظرند تا این مش��کات برطرف 
ش��ود و کار را ادامه بدهند«. 
فروتن با انتقاد از رویه توجه 
به ح��وزه کودک،  تلویزیون 
تأکی��د ک��رد: »کار ک��ودک 
همیش��ه دچار آس��یب بوده 
به خاطر اینکه همیش��ه در 
تلویزیون کار کودک را بچگانه دیده اند و بودجه ها و 
سرمایه هایش را هم اندک می بینند و اصواً توجه 
خوبی به حوزه کودک در تلویزیون نمی شود. البته 
در مقام توصیه و س��خنرانی از مهم بودن کودک 
حرف می زنند ولی کارهای کودک همیش��ه ابتر 
می ماند. مردم برنامه های آن موقع »فیتیله ای ها« 
را که اس��تودیویی و با حضور تماشاگر بود خیلی 
دوست داشتند و امروز »محله گل و بلبل« را هم 
دوس��ت دارند اما ه��ر دوی این برنامه ها به خاطر 
موضوع مشارکت و اسپانسر مالی ضربه خورده اند«. 

تلویزیونکتاب

تئاتر

گیشه
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کیوسک
مارکا

باید با برنابئو متحد شویم
موندودپورتیوو
گل طایی

اسپورت
عاقه به موراتا!

گاتزتا
جذب رمزی به سرعت

زمان آغاز کار رسمی کی روش
با کلمبیا مشخص شد

نشریه مارکای اسپانیا از زمان آغاز کار رسمی 
سرمربی تیم ملی ایران به عنوان سرمربی جدید 

کلمبیا خبر داد.
روزنامه مارکای اسپانیا از توافق نهایی کارلوس 
کی روش، س��رمربی تیم ملی ایران با فدراس��یون 
کلمبیا خبر داد و مدعی ش��د سرمربی پرتغالی 
ایران بعد از جام ملت  های آس��یا رسما به عنوان 
سرمربی جدید این تیم معرفی می شود. این نشریه 
اسپانیایی در ادامه عنوان کرد که کی روش از اوایل 
ماه فوریه کارش را به عنوان سرمربی جدید کلمبیا 
آغ��از می کند و اولین تجرب��ه    اش به عنوان مربی 
 جدید کلمبیا در دیدارهای دوس��تانه ماه مارس

رقم می خورد.

فدراسیون کشتی همچنان بدون رئیس
دبیر فدراسیون کش��تی گفت: هنوز تاریخی 
برای برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی 

مشخص نشده است.
رض��ا ایق روز جمعه ۲۱ دی ماه در حاش��یه 
مس��ابقات کش��تی پهلوان��ی کش��ور در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: مس��ابقات کشتی پهلوانی 
برای معرف��ی برترین پهلوان ایران در ورزش��گاه 
انقاب کرج برگزار می شود. او افزود: این مسابقات 
هر ساله در استان های مختلف برگزار می شود که 
در سال گذشته مشهد بود و امسال کرج میزبان 
مسابقات است. دبیر فدراسیون کشتی با اشاره به 
اینکه نفرات از نظر تعداد بسیار خوب است، ادامه 
داد: نفرات ش��اخصی در مسابقات امسال شرکت 
نکردند و سنگین وزن ها برای کسب عنوان برترین 
پهلوان کش��ور اهمیت بیش��تری دارن��د. وی در 
پاس��خ به سوالی درباره انتخاب رئیس فدراسیون 
کشتی نیز اعام کرد: هنوز تاریخی برای برگزاری 
انتخابات ریاست فدراسیون کشتی مشخص نشده 
اس��ت. ایق ادامه داد: فدراس��یون منتظر اعام 
تاریخ از س��وی وزارت ورزش و جوانان است ولی 
روند انتخابات فدراسیون کشتی مشخص شده و 
هیات هایی که سرپرس��ت داشتند، انتخابات آنها 
برگزار شد و 3 هیات برای تعیین رئیس باقی مانده 

است که منتظر استعام مراجع ذی ربط هستیم.

استرالیا مقابل فلسطین پیروز شد
تیم فوتبال استرالیا در دومین دیدار خود در 
جام ملت های آس��یا مقابل فلسطین به پیروزی 
رس��ید. روز جمع��ه در ادامه مس��ابقات مرحله 
گروهی جام ملت های آسیا، تیم استرالیا به مصاف 
فلسطین رفت و موفق شد با نتیجه 3 بر صفر به 
پیروزی برس��د. مک ارن )۱۸(، آور مابل )۲۱( و 
آپوستولیس جیانو )۹۰( برای استرالیا در این بازی 
گلزنی کردند تا استرالیا بعد از باخت در بازی اول 
مقابل اردن، نخستین  برد خود را در جام ملت ها 
جش��ن بگیرد. در این گروه، اردن با ۶ امتیاز اول 
اس��ت و صعودش ب��ه دور بعد را قطع��ی کرده، 
استرالیا با 3 امتیاز دوم است و سوریه و فلسطین 

هم یک امتیاز دارند.

امضای حکم صعود شاگردان لیپی
با برتری قاطع برابر فیلیپین

تیم فوتبال چین توانست با برتری پرگل برابر 
فیلیپین نخس��تین تیم گروه C باش��د که جواز 
حضور در یک هش��تم نهایی جام ملت های آسیا 
را کسب می کند. در دور دوم مرحله گروهی جام 
 C ملت های آس��یا ۲۰۱۹ و در اولین دیدار گروه
تیم های چین و فیلیپین برابر هم قرار گرفتند که 
این دیدار با برتری 3 بر صفر شاگردان لیپی همراه 
ش��د تا این تیم پس از اردن، دومین تیمی باشد 
که جواز حضور در مرحله حذفی این مس��ابقات 
را کس��ب می کند. گل های چین را در این دیدار 
»وو ل��ی« در دقای��ق ۴۰ و ۶۶ و »ی��ودا بائو« در 
دقیقه ۸۱ به ثمر رساندند. چین که پیش از این 
قرقیزستان را با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کرده بود، 
با این پیروزی ۶ امتیازی ش��د و در صدر جدول 
گروه سوم قرار گرفت و فیلیپین هم بدون امتیاز 

در رده چهارم باقی ماند.

ماجرای همکاری وینگادا و تیم ملی
برای مربی پرتغالی کت و شلوار هم 

دوخته بودند
در حال��ی گفته ش��ده نل��و وین��گادا بتازگی 
هم��کاری اش را با تیم ملی ایران آغ��از کرده که 
برای این مربی کت وشلوار یکدست همانند سایر 
نفرات تیم ملی س��فارش داده و دوخته شده بود. 
در تمرین روز جمعه تیم ملی فوتبال کش��ورمان 
پیش از مصاف با ویتن��ام از نلو وینگادا به عنوان 
عض��و جدی��د کادر فنی تیم ملی رونمایی ش��د. 
صبح جمعه از س��وی رسانه رس��می تیم ملی و 
فدراسیون فوتبال خبری منتشر شد که وینگادا 
از روز گذش��ته همکاری اش را آغاز کرده است. با 
این حال پیگیری های خبرنگار تسنیم در امارات 
مشخص کرد همکاری وینگادا با تیم ملی ایران از 
مدت ها پیش قطعی و حتی برای این مربی کت و 
شلوار رسمی تیم ملی نیز دوخته شده بود اما اعام 

رسمی این موضوع دیروز انجام شد.

سوختن دارهای دوست داشتنی
به اسم تراکتور

فرهاد عش�وندی: خبر ش��وکه کننده ای بود، 
خب��ر جدای��ی ناگهان��ی محمد تق��وی عزیز 
از تراکتورس��ازی تبری��ز. او خیلی توضیحی 
نداده اما ناگفته پیداس��ت توقع داش��ته جای 
عن��وان مربی موقت، قراردادش دائمی ش��ود 
و س��رمربیگری اش قطعی؛ کاری که از سوی 
مدیران تیم تبریزی انجام نش��ده است؛ گروه 
مدیریتی که خودش��ان ه��م دقیقا نمی دانند 
چ��ه کرده اند. از ابتدای فص��ل ۲ مدیر عوض 
کردند و حاا دومین سرمربی ش��ان هم رفته. 
روند هزینه های شان سرس��ام آور بوده و همه 
اینه��ا را فقط با یک توجیه می ش��ود تحمل 
ک��رد، اینکه پول ها خرج تیمی می ش��ود که 
بزرگ ترین سرمایه معنوی و بزرگ ترین نماد 
همبس��تگی در آذربایجان ما اس��ت. هزاران 
دار که به پای جان توش��اک و دس��تیارانش 
س��وخت، قراردادهای ناباورانه با ملی پوشانی 
که برگشتند، پول هایی که به پای اروین دود 
شد و دارهایی که امید است برای استوکس 
دوباره برگش��ته باد هوا نش��ود، همه حقایقی 

است درباره تراکتوری سازی زنوزی.
محمد تق��وی، مربی جوان تحصیلکرده  از 
انگلیس برگشت و توانست تیم از هم گسیخته 
جان توش��اک را جمع کن��د. او که عالی ترین 
مدرک مربیگ��ری را از بهترین و معتبرترین 
نه��اد صادرکننده مدرک مربیگری دنیا یعنی 
اتحادیه فوتبال انگلس��تان دارد، س��ال ها در 
عالی ترین س��طح فوتبال ای��ران بازی کرده و 
یکی از خوش قلب ترین و باسوادترین مربیان 
ح��ال حاضر فوتبال ایران اس��ت. با محمد اما 
چه کردید؟ ف��راری اش دادید. به چه امیدی؟ 
که مثا کی روش بعد از جام ملت ها ناجی تان 
شود؟ کی روش تمام حسنش در این است که 
۸ سال مربی ملی مان بوده، بیاید وسط کارزار 
لیگ که چه ش��ود؟ آن ه��م لیگی که خیلی 
اعتقادی به سخت افزار و سطحش ندارد.  اصا 
ک��ی روش هم نه، خ��ود مورینی��و را بیاورید؛ 
عایدی اش برای فوتبال مان چه می ش��ود؟ در 
سالی که روزهای سخت تحریمش در پیشند، 

اینگونه پول  بیت المال را آتش نزنید.
س��رمایه های مل��ی را مث��ل آب خوردن 
ه��در ندهی��د. ب��ه جوان هایی ک��ه اینچنین 
خ��وب و بی ادع��ا دان��ش روز را بومی س��ازی 
کرده ان��د، اعتقاد ندارید، فدای س��رتان؛ فقط 
ب��ه یاد داش��ته باش��ید که چ��رخ روزگار هر 
روز به این ش��کل نمی چرخ��د و به یاد آورید 
سرنوشت همین متأخرینی که صاحب بخشی 
از بیت الم��ال ش��دند و قدرش را ندانس��تند 
و چ��رخ فلک چ��ه برای ش��ان تقدی��ر کرد. 
 یادتان هم باش��د ای��ن دال هایی که مدام در 
گوش تان از فان مربی خارجی بزرگ و فان 
آدم جذاب می گویند و دل تان را می برند، برای 
تعالی تان نیست، که فقط چشم دوخته اند به 
کندن هرچه بیشتر از این سرمایه ای که هزینه 
کردنش قسمت تان ش��ده، دوستان عزیز! باز 
یادتان باش��د این پول ه��ا، هر ریالی که به باد 
رود، سهم جوانان تبریز و شهرهای آذربایجان 
است که حاا هزینه کردنش قسمت تان شده! 

اردن نخستین تیم صعودکننده جام هفدهم
 کار سوریه به بازی آخر کشید

تی��م ملی فوتبال اردن با کس��ب دومین 
پیروزی به عنوان نخستین تیم مرحله بعدی 
هفدهمین دوره جام ملت های آس��یا معرفی 
شد. در ادامه رقابت های مرحله مقدماتی جام 
ملت های آسیا روز پنجشنبه تیم ملی فوتبال 
اردن به مصاف س��وریه رفت و ب��ا برتری ۲ 
ب��ر صفر برابر این تیم ب��ه مرحله بعدی جام 
هفده��م راه یاف��ت. اردنی ه��ا در حالی برابر 
س��وریه به برتری رس��یدند که در نخستین 
دیدار تیم قدرتمند و مدعی اس��ترالیا را یک 
بر صفر شکس��ت داده بودند. اردن با پیروزی 
برابر س��وریه ۶ امتیازی ش��د و صعودش به 
مرحل��ه بعدی را قطعی ک��رد. گل های اردن 
را موس��ی النعم��ری در دقیق��ه ۲۷ و طارق 
خطاب در دقیقه ۴3 به ثمر رساندند. سوریه 
هم که از دیدار اول یک امتیاز کس��ب کرده 
است برای مش��خص شدن تکلیف صعودش 
باید به مصاف اس��ترالیا ب��رود. 3 امتیاز این 
دیدار می تواند تعیین کننده باش��د. اردنی ها 
که در دیدار ابتدایی با شکست دادن استرالیا 
شگفتی س��از ای��ن رقابت ها ن��ام گرفتند، در 
دیدار مقابل س��وریه نی��ز کار را قدرتمندانه 
آغاز کردند و در همان نیمه اول به پیروزی ۲ 
بر صفر دست یافتند. نیمه دوم سوری ها چند 
حمله نصفه و نیمه روی دروازه ش��افی ایجاد 
کردند ولی این حمات به نتیجه نرس��ید تا 

اردن 3 امتیاز بازی را به دست آورد. 

یادداشت اخبار

تیم ملی فوتبال ایران امروز دومین دیدارش در جام 
ملت های آسیا ۲۰۱۹ را مقابل ویتنام برگزار می کند.

تیم ملی فوتبال ایران امروز از س��اعت ۱۴:3۰ در 
دومین مسابقه  خود از مرحله گروهی جام ملت های 
آس��یا در امارات به مصاف ویتنام م��ی رود. پیروزی 
پرگل ایران مقابل یمن باعث ش��د همه از تیم ایران 
به عنوان یکی از شانس های قهرمانی جام نام ببرند اما 
کارشناسانی که فوتبال را تخصصی تر دنبال می کنند، 
می دانند که نباید در باد این برد خوابید. جام ۲۰۱۹ 
جام شگفتی هاست؛ شکست استرالیا؛ قهرمان دوره 
قبل مقابل اردن، برد خفیف ژاپن و کره جنوبی مقابل 
حریفان درجه دوم همگی نشان از این واقعیت دارد 
که فوتبال آسیا پیشرفت کرده و فاصله تیم ها کمتر 
شده است. حتی  این گفته که استرالیا، کره جنوبی و 
ژاپن جای شان در نیمه نهایی رزرو شده هم خیلی با 

نتایج این جام همخوانی ندارد!
همه تصور می کردند ویتنام مقابل عراق یک تیم 
از پیش بازنده باش��د اما تا ثانیه های پایانی عراقی ها 
فقط یک امتیاز داش��تند.  ح��اا ویتنام برای حذف 
نشدن از جام با تمام قدرت مقابل ایران قرار می گیرد 
بنابراین به هیچ عنوان نباید ویتنام را دست کم گرفت 
بویژه اینکه در بازی با عراق  شاهد بودیم تماشاگران 

زیادی ویتنام را حمایت می کردند.
 س��رمربی ویتنام که نخستین حضورش در جام 
ملت های آسیا را تجربه می کند صراحتا اعام کرده 
مقابل ایران هیچ ضعفی احس��اس نمی کنیم! ما به 
دنبال صعود از گروه هستیم حتی به عنوان تیم سوم! 
اگرچه سابقه و قدرت دو تیم روی کاغذ به هیچ 
عنوان برابر نیست اما ویتنام مقابل ایران چیزی برای 
از دست دادن ندارد. اگر بازنده شود، بازنده ای سربلند 
خواهد بود که مقابل تیم اول آسیا شکست خورده و 
اگر امتیاز بگیرد، خالق ش��گفتی شده است. بازی با 
چنین حریفی برای تیم ملی بسیار خطرناک  است. 
قطعا کی روش بهتر از هر کس دیگری می داند چطور 
باید بازیکنان تیم ملی را برای این بازی از نظر فکری 
و ذهنی آماده کند. سرمربی تیم ملی ایران تماشاگر 
وی��ژه بازی عراق و ویتنام بود و گفت ویتنامی ها او را 
شگفت زده کرده اند! اکنون ویتنامی ها به دنبال خلق 
شگفتی هستند و ملی پوشان هم برای برد به میدان 

خواهند رفت.
بازیکن��ان تیم ملی از نظر فیزی��ک بدنی و قدرت 
تکنیکی بسیار برتر از ویتنام خواهند بود ولی آنها باید 
گوش به فرمان دستورات تاکتیکی کی روش باشند تا  
دومین برد خود را در جام ملت ها جشن بگیرند و خود 
را مهیای صعود مقتدرانه کنند. تقریبا تمام کارشناسان 
و منتقدان بازی تیم ملی را مقابل یمن س��تودند و از 

نظم تاکتیکی و قدرت تهاجمی ایران صحبت کردند. 
قطعا ویتنام حریفی سرسخت تر از یمن برای ما خواهد 
بود اما هواداران فوتب��ال ایران به تیم ملی و غیرت و 

توانایی فنی جوانان ایرانی باور دارند.
احتم��ال دارد ک��ی روش در ترکیب تی��م ایران 
تغییراتی ایجاد کن��د اما حدود ۹۰ درصد از ترکیب 

همان بازیکنان خواهند بود.
ک�ی روش: مس�ؤوان نخواس�تند ماندن من  ■

طوانی تر شود
سرمربی تیم ملی ایران می گوید تک تک بازیکنان 
آمادگی حضور در بازی با ویتن��ام را دارند. کارلوس 
کی روش، س��رمربی تیم ملی ای��ران ظهر جمعه در 
نشس��ت خبری پیش از بازی تیمش برابر ویتنام در 
دور دوم مرحل��ه گروه��ی رقابت های جام ملت های 
آسیا گفت : بازی دوم مان را پیش رو داریم برابر ویتنام، 
تیم��ی که از کادر مربیگری خوبی برخوردار اس��ت. 
برای آماده س��ازی اش تاش زیادی انجام شده است. 
البته ایران هم کاما آماده اس��ت. تک تک بازیکنان 
آمادگ��ی حضور در بازی را دارند و در حال جنگیدن 
برای حضور در یکی از جایگاه های بازی هس��تند و 
امیدواریم تیم برتر میدان باش��یم و فوتبال برتری را 
نسبت به ویتنام ارائه دهیم. او در پاسخ به سوال ایسنا 
مبنی بر اینکه تیم ملی بازی اول را پرگل شروع کرد، 
آیا برای بازی با ویتنام هم همین برنامه را در دستور 

کار دارید؟ ادامه داد: تفاوتی که بین ورزش فوتبال و 
صحنه تئاتر وجود دارد این است که در فوتبال باید 
رقابت کرد. در فوتبال ش��ما یک حریفی را پیش رو 
داری��د و آن آرزوهایی را که ش��ما دارید، تیم حریف 
ه��م دارد و تاش می کنند به برد برس��ند. خانواده، 
دوستان و هوادارانی دارند که از آنها حمایت می شود. 
همان طور که در بازی های اول دیدم مسابقات بسیار 
دش��واری را پیش رو داریم. تمام تیم ها به هم نزدیک 
هستند. تیم ویتنام از کادر فنی خوبی برخوردار است 
و بازیکن��ان صادق و متعه��دی دارد. از اکتبر ۲۰۱۸ 
حدود ۱3 بازی دوستانه داشتند. در یک ماه گذشته 
۵ بازی دوس��تانه انجام دادند. بازیکنان شان صادقانه 
در می��دان می جنگن��د. ما هم ت��اش می کنیم در 
بازی شنبه )امروز( تیم برتر میدان باشیم. کی روش 
در پاس��خ به این س��وال که در این بازی به تفاضل 
گل فکر می کن��د؟ گفت: فکر نمی کنی��م. چون ما 
تیم مغروری نیستیم. تیم ما از افراد فروتن تشکیل 
ش��ده است. همیشه به عنوان رهبر تیم سعی کردم 
یک سری از مسائل اصولی را در اختیار بازیکنانم قرار 
دهم. تاش ما این بوده مسائل پایه ای خصوصا از بعد 
شخصیتی را به بازیکنانم خوب بیاموزم. باید همیشه 
به حریف احترام گذاشت. در غیر این صورت تبدیل 
به آدم هایی می شویم که مغرور هستند و غرور آنها را 
فرا گرفته است. ما هرگز اینگونه فکر نمی کنیم. تفکر 

ما این است؛ حریف هم می خواهد فوتبال بازی کند 
و ویتنام هم همین طور خواه��د بود و احترام کامل 
را برای حریف قائل هس��تیم. کی روش در پاسخ به 
سوالی درباره پیشنهاد کلمبیا برای قبول سرمربیگری 
تیم ملی این کش��ور گفت: اان زمان مناسبی برای 
مط��رح کردن اینگونه صحبت ها نیس��ت. چون من 
وظیف��ه ای دارم و باید تا بی نهایت تمرکز و انگیزه  ام 
را برای بازی مقابل عراق و ویتنام بگذارم. اان زمانی 
نیست که بخواهم درباره مساله ای فکر کنم یا تمرکزم 
را برای مس��ائل دیگری بگذارم. س��رمربی تیم ملی 
ادامه داد: تنها مطلبی که از آن مطمئنم مس��ؤوان 
فوتبال ایران با  نظ��ارت وزارت ورزش از ماه جوای 
به بعد نخواس��تند ماندن من طوانی تر ش��ود ولی 
در حال حاضر وظیفه  دش��وار و بی نهایت را پیش رو 
داریم آن هم بازی هایی اس��ت که باید انجام دهیم. 
با تمرکز ب��اا هم روی این مس��اله فکر می کنیم و 
تاکید می کنم یکی از قوی ترین خانواده های فوتبالی 
هستیم. مسعود شجاعی هم اینجاست و با سابقه ای 
ک��ه دارد و از لحاظ اتحاد و همدلی که بین اعضای 
کادر و بازیکنان است، ش��رایط فوق العاده ای در تیم 
وجود دارد. کارلوس کی روش افزود: مساله  اصلی ما 
بازی برابر ویتنام است که اتفاق بیفتد، صحبت در این 
رابطه بی احترامی به تیم ویتنام است. تنها مطلبی که 

مهم است بازی ما برابر ویتنام است.

ماری��و بودیمی��ر، مهاجم ۱۹3س��انتیمتری تیم 
پرس��پولیس، در جلس��ه تمرینی صبح دیروز حضور 
یافت و برای نخستین بار پیراهن پرسپولیس را بر تن 
کرد. سرخپوش��ان پایتخت سرانجام مهاجم خارجی 
مدنظر خود برای جانش��ینی گادوین منشا را انتخاب 
کردند و با جذب او، به جنجال  های یک ماه اخیر برای 
خرید مهاجم خاتمه دادند. ماریو بودیمیر، مهاجم 3۲ 
ساله اهل کرواسی که نیم فصل اول را در بهترین تیم 
کرواس��ی یعنی دیناموزاگرب سپری کرد، از این پس 
در ترکیب قرمزها حضور خواهد داشت. او  جمعه نیز 
نخستین تمرین خود با پیراهن پرسپولیس را پشت سر 
گذاشت. بودیمیر که از همین حاا طرفداران زیادی 
در بین پرسپولیس��ی ها پیدا کرده، شب پنجشنبه با 

پروازی از ترکیه به دوحه رسید 
و به اردوی سرخپوش��ان ملحق 
شد. او در خال صرف صبحانه 
به دیگر بازیکنان معرفی شد و 
س��پس همراه با آنه��ا در زمین 
تمرین کمپ اسپایر حضور یافت 

و نخستین جلسه تمرینی    اش را انجام داد.
 بودیمی��ر ک��ه در نیم فص��ل اول ۷ گل زده بود، 
حاا بلندقدترین بازیکن تیم پرس��پولیس به حساب 

می        آی��د و با حض��ور او مدافعان 
حریف کار سختی برای کنترل 
خط حمل��ه تیم برانکو خواهند 
داشت. همچنین به نظر می رسد 
پرس��پولیس در نیم فص��ل دوم 
تغییرات تاکتیکی انجام دهد و 
بودیمیر ک��روات را در نوک پیکان خط حمله ببیند. 
ب��ا جذب این آس��مان خراش ۱۹3 س��انتیمتری، بار 
دیگر رقابت در خط حمله پرسپولیس به اوج می رسد 

و مهدی ش��ریفی، علی علیپور و ماریو بودیمیر تمام 
ت��اش خود برای حضور فیک��س در ترکیب را انجام 

خواهند داد.
 ب��ه گفته برانکو، قیمت ای��ن بازیکن حدود ۲۰۰ 
هزار دار و ارزان      تر از گادوین منش��ا است. همچنین 
ازم به ذکر است پس از بازگشت به ایران قرارداد این 
بازیکن نهایی خواهد ش��د. اولین بازی ماریو بودیمیر 
با پرس��پولیس نیز روز یکشنبه در برابر یوپن بلژیک 

خواهد بود.
فعا مش��خص نیس��ت خرید جدید سرخ ها که 
چهارمین کروات تاریخ پرسپولیس و چهارمین مهاجم 
خارجی در دوران برانکو اس��ت، کدام پیراهن را بر تن 

می کند و چه شماره ای خواهد داشت.

ماریو بودیمیر با پیراهن سرخ استارت زد
بازیکن 200 هزار داری

ایران امروز در دومین بازی خود در جام ملت ها مقابل ویتنام صف آرایی می کند

به دنبال صعود زودهنگام

زهره فاح زاده: دومین دیدار ایران در جام ملت های 
آس��یا امروز ش��نبه ۲۲ دی ماه مقابل ویتنام برگزار 
می شود؛ دیداری که می تواند با برد پرگل راه صعود 
به مرحله بعد را پیش از دیدار حس��اس برابر عراق 
هموار کن��د. ویتنامی ها در دی��دار اول خود مقابل 
عراق بازی قابل قبولی از خود به نمایش گذاش��تند 
و در لحظ��ات پایانی نتیجه را ب��ه عراقی ها واگذار 
کردند. ش��اگردان پارک هانگ س��ئو به رغم اینکه 
برای تیم های درجه یک و ۲ آسیا تیم ناشناخته ای 
هس��تند و از فوتب��ال آنه��ا تعریفی نمی ش��ود اما 
 عراقی ه��ا را ب��ه دردس��ر انداختند و آس��یایی ها را

شوکه کردند.

ایران و برد پرگلی دیگر ■
تی��م ای��ران پ��س از برد 
پرگل ۵ ب��ر صفر مقابل یمن 
که بهترین نتیجه در روز اول 
گروهی بود، درصدد است گام 
دوم را هم محک��م بردارد و با 

برد پرگلی دیگر صع��ود از مرحله گروهی را خیلی 
 زود و مقتدرانه طی کند؛ صرف نظر از اینکه در دیدار

ع��راق - یمن چ��ه نتیجه ای حاصل ش��ود. مردان 

همچنان  می توانند  کی روش 
در ای��ن گروه آقای��ی کنند و 
برای تیم ه��ای مدعی ای که 
از  خ��وش  آب  اول  روز  در 
گلوی شان پایین نرفت، خط 

و نشان بکشند.
طارمی مدعی آقای گلی ■

مهدی طارمی عملکرد فوق العاده ای در دیدار اول 
ایران برابر یمن داشت و سهم او از ۵ گل زده ایران، 

۲ گل بود. طارمی که این روزها - چه در دیدارهای 
تدارکاتی و چه در دیدار اول ایران در این مسابقات- 
خوب گل می زند، می تواند خ��ود را به عنوان یکی 
از ش��انس های عن��وان آق��ای گلی این مس��ابقات 
بداند، البته س��ردار آزمون هم تاش پررنگی مقابل 
یمنی ها داشت و بسیاری از سایت ها نام این بازیکن 
را جزو مدعیان آقای گلی مط��رح کردند. در دیدار 
 ایران - ویتنام باید منتظر بمانیم که این دو بازیکن

چه می کنن��د. امیدواریم ایران مانن��د دیدار اولش 
گام دوم را ه��م محک��م ب��ردارد و نش��ان ده��د 
 صدر آس��یا همچن��ان بای��د در تس��خیر ایرانی ها

باشد و بس!

ویتنام هم به سرنوشت یمن دچار می شود؟!
در پی برد پرگل

خبر



گ�روهبینالملل: ی��گان پهپادی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن 
2 روز پیش محل رژه نظامی مزدوران سعودی در 
پایگاه العند در اس��تان لح��ج واقع در جنوب یمن 
را هدف قرار داد ک��ه بر اثر آن بیش از 150 مزدور 
س��عودی کش��ته و زخم��ی ش��دند. ای��ن حمله 
پیشدستانه نیروی هوایی یمن با استفاده از پهپاد 
شناس��ایی انفجاری موسوم به »قاصف کا2«  پس 
از عملیات شناس��ایی دقیق و جمع آوری اطاعات 
درباره مرحله اول از دوره آموزشی 2019 مزدوران 
ائتاف س��عودی در پایگاه العند اجرا ش��د. در پی 
این عملیات، عبداه النخعی رئیس ستاد مشترک 
دولت مستعفی یمن، صالح الزندانی معاون رئیس 
ستاد مشترک ارتش دولت مستعفی،  احمد الترکی 
استاندار لحج، صالح طماح سرتیپ سازمان اطاعات 
و سرتیپ فاضل حسن فرمانده منطقه چهارم نظامی 
کشته و محمد صالح رئیس دستگاه اطاعات و ثابت 
جواس از فرماندهان نظامی دولت مستعفی مجروح 
ش��دند. چند فرمانده بلندپایه نظامی وابس��ته به 
ائتاف متجاوز سعودی نیز در میان کشته شدگان 
هس��تند. طبق این گزارش، پایگاه العند در اختیار 
امارات بوده است و این کشور از این پایگاه کنترل 
اوضاع سیاس��ی و نظامی در استان های جنوبی را 
در اختیار دارد. اینکه این پهپاد از رادارهای ائتاف 
عرب��ی در منطقه ای عبور کند که به طور کامل در 
اش��غال نیروهای ائتاف و همپیمانانش در جنوب 
یمن اس��ت و با دقت تمام به هدفش اصابت کند 
بدون آنکه رهگیری یا منهدم ش��ود، تأیید کننده 
حالت ضع��ف و ناتوانی این ائتاف متجاوز اس��ت 
که ماهانه بیش از 9 میلی��ارد دار در جنگ یمن 

هزینه و ده ها میلیارد دار صرف خرید تسلیحات 
می کند. بعد از این حمله، س��رتیپ خلبان عبداه 
الجعفری، سخنگوی نیروی هوایی انصار اه یمن در 
صنعا با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه مصاحبه کرد 
و گفت: این هواپیمای بدون سرنشین را نیروهای 
مس��لح یمن )کمیته ه��ای مردمی و انص��اراه( با 
تجربه و دانش کاما یمنی س��اخته اند. پیام پهپاد 
یمنی از نظر سخنگوی انصاراه این بود که »ائتاف 
سعودی با یافته های اطاعاتی خود گمان می کرد 
یمن کشوری مستهلک شده از جنگ ها و نزاع های 
داخلی اس��ت که جنگ با آن 24 س��اعت بیشتر 
طول نخواهد کشید اما باید بدانند یمن امروز دیگر 
یمن دیروز نیست. سرتیپ خلبان یمنی این را هم 
گفت: جهان بداند که ما از هیچ کش��وری س��اح 
نمی گیریم... ذخیره استراتژیک نظامی زیادی داریم. 
ما هیچ فناوری خارجی را از جای دیگر نگرفته ایم 
و هرکس می گوید ساح مان را از خارج می گیریم 
هدفی جز کشتار مردم یمن ندارد. در واقع، تحوات 
یمن بیانگر گذار محور مقاومت این کشور به مرحله 
بازدارندگی جدید و موثر تهاجمی به اهداف سعودی 
و مزدورانش است. روند تحوات یمن نشان می دهد 
که  معادات رژیم متجاوز س��عودی به هم خورده 
و نه تنها نیروهای س��عودی متحمل شکست های 
استراتژیک در برابر مردم یمن شده اند، بلکه ضربات 
وارده به حامیان و عوامل آنها موجب ش��ده اس��ت 

آثار شکس��ت برای آنان بیش از پیش نمایان شود. 
ام��ا آنچه در کنار روند جن��گ در جبهه های نبرد  
قابل توجه اس��ت قدرت پهپادی و موشکی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن اس��ت که روز به روز بر 
توان آن افزوده می شود. یمنی ها در زمینه تقویت 
توان موش��کی پیش��رفت های قابل ماحظه ای به 
دس��ت آورده اند. در حالی  که قبا دقت موشک ها 
و پهپادها کمتر بود اما هم اکنون عملیات موشکی 
و پهپادی دقیق تر ش��ده و اصابت به هدف با دقت 
باا انجام می ش��ود. آنچه می توان گفت این است 
که هر اندازه جنگ یمن ادامه پیدا کند از س��ویی 
تلفات متجاوزان بیشتر می ش��ود و آنها در باتاق 
یمن بیش��تر فرو می روند و از سوی دیگر ارتش و 
کمیته های مردمی یمن در تولید بومی ساح های 
راهبردی تر توانمندتر می ش��ود. از سوی دیگر، این 
حمله پهپادی غافلگیر کننده یمنی ها حامل این پیام 
برای ائتاف متجاوز سعودی و مزدورانش است که 
در صورتی که به سمت صلح گام برندارند و به نقض 
آتش بس ادامه دهند و به تجاوزات خود علیه مردم 
یمن پایان ندهند عاقبت س��ختی در انتظارش��ان 
خواهد بود. در همین حال، روز پنجش��نبه منابع 
خبری از تش��دید بمباران مناطق مختلف یمن و 
نقض گس��ترده آتش بس در الحدیده )غرب یمن( 
از سوی ائتاف متجاوز سعودی خبر دادند. محمد 
عل��ی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقابی یمن در 

این ب��اره روز گذش��ته تأکید کرد ائت��اف متجاوز 
س��عودی حمات خ��ود را در جبهه های مختلف 
تشدید کرده و نقض آتش بس در الحدیده همچنان 
ادامه دارد. وی با اش��اره به اینکه محاصره و تحریم 
هوایی، پرداخت نش��دن حقوق ها و تعلل در آزادی 
اس��را همچنان ادامه دارد و آیا مارتین گریفیتس، 
نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن از اینها اطاع 
دارد، گفت: ما از ابتدا خواس��تار آتش بس شده ایم 
و اکنون ت��وپ در زمین متج��اوزان و همپیمانان 
آنهاست. رئیس کمیته عالی انقابی یمن افزود: ما 
به توافق سوئد پایبند هستیم و سازمان ملل متحد و 
نماینده این سازمان باید به طرف مقابل برای اجرای 
این توافق فش��ار بیاورند و از سیاست های دوگانه 
اجتناب کنند. گفتنی است، متجاوزان و مزدوران 
آنها از زمان اجرایی ش��دن توافق سوئد تاکنون با 
تجاوزات بی وقفه خود به الحدیده و مناطق مختلف 
آن، آتش  بس به دس��ت آمده بر اساس این توافق و 
قطعنامه 2451 شورای امنیت سازمان ملل را نقض 
می کنند. این در حالی ا ست که مارتین گریفیتس، 
روز گذش��ته ط��ی اظهاراتی از عملی��ات پهپادی 
موفقیت آمیز یمنی  ه��ا در پایگاه العند ابراز نگرانی 
کرده است. نکته جالب توجه آن است که نماینده 
س��ازمان ملل و دیگر مدعیان ت��اش برای پایان 
بحران یمن، هنگام حمات وحشیانه جنگنده های 
متجاوزان س��عودی به زنان و ک��ودکان بی دفاع و 
گرسنه یمنی، اغلب س��کوت اختیار می کنند اما 
زمانی که انقابیون یمنی در پاس��خ به بخش��ی از 
تجاوزات ائتاف سعودی، با امکانات محدود خود به 
تفنگداران )و نه غیرنظامیان بی دفاع( حمله می برند، 

طرفین را به »خویشتنداری« فرامی خوانند!

15بينالملل

گروهبینالملل: دونالد ترامپ جلسه با رئیس کنگره 
آمریکا »نانسی پلوسی« را ترک کرد تا بحران دیگری 
را در مناسبات احزاب سیاسی و دیوان سااری قدرت 
در آمریکا کلید بزند. ترام��پ یا به قول دموکرات ها 
»مرد ش��رور« این روزهای کاخ س��فید، بیش از هر 
چیز آمریکا به به اصل خویش یعنی غرب وحش��ی 
بازگردانده اس��ت. در غرب وحش��ی پول و اس��لحه 
زمین داران بود که همه چیز را تعیین می کرد           و حاا 
ب��ا آنکه از دیدگاه ترامپ و حت��ی اعضای دموکرات 
کنگره و سنا ابزارها تغییر کرده   اما محتوا همان است          . 
درگیری ترامپ و اعضای کنگره مس��اله ای  اس��ت 
که بعد از شکس��ت جمهوری خواه��ان در انتخابات 
کنگ��ره انتظار آن می رفت. ش��وک شکس��ت برای 
ترامپ ب��ه اندازه ای بوده که او عما قادر نیس��ت با 
مرور هر روزه آمارهای اقتصادی، ش��رایط را به سود 
خود بچرخاند          . حتی خروج ادوات نظامی آمریکایی 
از س��وریه که از روز گذش��ته آغاز شده است هم در 
صدر اخبار نتوانست دعوای دیوار مرزی میان پلوسی 
و ترامپ را تحت الشعاع خود قرار دهد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ایاات متحده آمریکا در حالی عازم 
مرز جنوبی کشورش با مکزیک می شود که نشست 
چهارش��نبه خود با نمایندگان ح��زب دموکرات  را 
نیم��ه کاره رها کرد. ترامپ روز چهارش��نبه 19 دی 
برای گفت وگو درباره بحران سیاس��ی بر سر بودجه 
احداث دیوار مرزی با رهبران حزب دموکرات ماقات 
داش��ت اما در میانه گفت وگو با عصبانیت جلسه را 
ترک کرد. او بافاصله پس از این جلس��ه در توئیتر 
خود نوش��ت: »همین اان جلسه با چاک ]شومر[ و 
نانسی ]پلوسی[ را ترک کردم. وقت تلف  کنی محض 

بود«. وی با توصیف این موقعیت افزود: »بهشان گفتم 
بای بای!« چاک شومر، رهبر دموکرات ها در مجلس 
سنا و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
از حزب دموکرات در این جلسه حاضر بودند. شومر 
پس از این جلسه نیمه تمام درباره رفتار ترامپ گفت: 
»ما یک بار دیگر شاهد رفتاری آنی از او بودیم، چون 
به خواس��ته اش نرسید«. به گفته او رئیس جمهوری 
آمریکا هنگامی جلسه را ترک کرد که خانم پلوسی به 
او گفت کنگره بودجه احداث دیوار مرزی را تصویب 

نخواهد کرد.
22روزتعطیلیدولتفدرالآمریکا؛چهکسی ■

پاسخمیدهد؟
گفت وگوها میان دموکرات ها و رئیس جمهوری 
آمریکا در حالی دوب��اره بی نتیجه ماند که تعطیلی 
بخش هایی از دولت فدرال وارد بیس��تمین و دومین 
روز خود ش��ده اس��ت و امروز رکورد  طوانی ترین 
تعطیلی تاریخ دولت آمریکا را خواهد زد. حدود ۸00 
هزار تن از کارمن��دان وزارتخانه های مختلف دولت 
آمریکا از روز 22 دس��امبر سر کار نرفته اند و در پی 
آن حقوق ابتدای ماه ژانویه خود را هم هنوز دریافت 
نکرده اند. اخت��اف اصلی میان رهب��ران دموکرات 
کنگره و دونالد ترامپ بر س��ر بودج��ه 5/7 میلیارد 
داری احداث دیوار مکزیک است که ترامپ می گوید 
بدون تصویب آن حاضر نیست ایحه بودجه را امضا 
کن��د. در همین حال دونالد ترامپ اکنون قصد دارد 
در چارچوب سفری از پیش برنامه ریزی شده به مرز 
جنوبی آمریکا با مکزیک در ایالت تگزاس برود تا بار 
دیگر از طرح احداث دیوار دفاع کند. او پیش از این با 
اندکی انعطاف در برابر مخالفان، پذیرفته بود به جای 

دیوار بتنی، ی��ک دیوار فوادی در مرز نصب کند تا 
به این ترتیب آمریکا را از هجوم مهاجران حفظ و به 
تعبیر خودش از »امنیت و منافع ملی« کشورش دفاع 
کند. ترامپ سه شنبه شب گذشته در یک سخنرانی 
که به طور زنده از شبکه های تلویزیونی آمریکا پخش 
شد، ضمن تاش برای متحد کردن هموطنانش در 
اجرای پروژه دیوار مرزی، گفت مهاجران غیرقانونی 
»خ��ون آمریکایی ها را خواهند ریخ��ت«. این رفتار 
مهاجرستیز ترامپ ریشه  های جامعه شناسانه ای دارد 
به طوری که رئیس جمهوری آمریکا کش��ورش را به 
خشونت علیه مهاجران دعوت می کند         ، جامعه ای که 
با وجود مهاجران شکل گرفته، اکنون رئیس جمهوری 

دارد که همبستگی علیه مهاجران را تبلیغ می کند.
رئیسجمه�ورآمریکاب�هاج�اساقتصادی ■

داووسنمیرود
انشقاق در جبهه غرب به علت مشکات داخلی 
کشورهای غربی امری مش��هود است به طوری که 
مقامات فرانس��وی به طور بی سابقه ای پس از جنگ 
دوم جهانی برای نخس��تین بار ایتالیا را به دخالت در 
ام��ور خود متهم می کنند. این رفتارهای بی س��ابقه 
در میان رهب��ران غربی چالش  های جدیدی را برای 
جبهه غرب ایجاد خواهد کرد که تاثیر مستقیم آن 
بر کشورهای کوچکی چون مقدونیه خواهد بود که 
آرزوی ستاره  های ناتو را در سر می پرورانند. در میان 

اعتراضات خروش��ان عمومی در کشورهای اروپایی 
و دعوای سیاس��ی آمریکا، اجاس اقتصادی داووس 
بدون حضور ترامپ برگزار خواهد شد. ترامپ گفته 
اس��ت در این اجاس ش��رکت نخواهد کرد و علت 
آن مشکات دیواری اس��ت که دارد! نانسی پلوسی 
اما گفته است ترامپی که تهدید می کند از وضعیت 
اضطراری برای بودجه دیوار استفاده خواهد کرد، قادر 
نیست این اقدام را انجام دهد. در این مساله 2 تفسیر از 
بودجه اضطراری وجود دارد؛ یا پلوسی اشتباه می کند 
یا ترامپ قوانین آمریکا را به اندازه کافی نمی داد. اعام 
وضعیت اضطراری مل��ی در آمریکا ضربه بزرگی به 
اقتصاد این کش��ور خواهد زد و ترامپ با این مهم از 
دیدگاه برخی کارشناسان می تواند به دموکرات  های 
ت��ازه وارد کنگره ضربه ای ج��دی وارد کند، چرا که 
آنها عامل س��قوط بورس و ناامنی در آمریکا معرفی 
می شوند. در همین حال با آنکه ترامپ در گفت وگو 
با رسانه افراطی فاکس گفته است قانون درباره اعام 
وضعیت اضطراری ملی، اش��ارات مشخصی دارد اما 
دموکرات  های کنگ��ره هم بعید نمی دانند بتوانند با 
توجه به رفتار  های آنی رئیس جمهوری آمریکا از این 
به هم ریختگی برای زیر س��وال بردن سیاست  های 
او استفاده کنند؛ سیاست  هایی که ضمن تنش میان 
آمریکا و متحدان سیاسی و اقتصادی    اش، چالش  هایی 

جدی را درون این کشور ایجاد کرده است.

تعطیلیدولتآمریکاواردروزبیستودومشد

ترامپ: به آنها گفتم 
بای بای!

اروپا
وزیراقتصادفرانسه:

سال سیاهی در انتظارمان است
گ�روهبینالملل:وزیر اقتصاد فرانسه می گوید 
اگر جنبش جلیقه زرد ها در این کش��ور ادامه 
داشته باشد، سال سیاهی در انتظار اقتصاد این 
کشور خواهد بود. این در حالی است که پیش 
از ای��ن گزارش ها از نارضایتی 75 درصد مردم 
فرانسه در سال 2019 از رئیس جمهور مکرون 
حکایت می کن��د. یورونیوز در همین رابطه به 
نقل از رونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه می نویسد 
2 ماه پس از آغاز این جنبش برای سومین بار 
نسبت به گسترش این بحران هشدار داده بود 
ولی توجهی به این مساله نشد. او می گوید این 
بحران 0/1 درصد نرخ رشد اقتصادی کشور در 
3 ماهه پایانی سال 2019 را کاهش می دهد. 
برونو لومر در گفت وگو با شبکه رادیویی »اروپ 
آ« گفت که جنب��ش جلیقه زردها باید هرچه 
سریع تر پایان بگیرد، در غیر این صورت فرانسه 
س��ال س��یاهی را در عرصه تجارت بین الملل 
می گذران��د. بانک مرکزی فرانس��ه و اینس��ه، 
مهم ترین موسس��ه نظرس��نجی این کش��ور 
اعام کرده اند قیام مردم فرانسه در ماه نوامبر 
و دسامبر ش��اخص های اصلی رشد اقتصادی 
در این کش��ور در سال 201۸ را 1/5 درصد با 
کاهش مواجه کرد. در همین رابطه اما صنایع و 
شرکت های بزرگ فرانسوی وضع بهتری ندارند 
به طوری که به گفته مقامات ارش��د ش��رکت 
هواپیمایی ایرفرانس، قیام ها و اعتراضات اخیری 
ک��ه در فرانس��ه و برخی دیگر از کش��ورهای 
اروپایی به وجود آمد و به جنبش جلیقه زردها 
معروف ش��د، رشد این ش��رکت را به چالش 
نکشیده است  اما این شرکت هواپیمایی بزرگ 
با وجود رش��د ترافیک هوای��ی و حجم باای 
سفرهای انجام شده، متحمل ضرر و زیان های 
هنگفتی شده است و بر اساس گزارش رویترز، 
تاثیر منف��ی آن بر درآمدزای��ی ایرفرانس 17 
میلیون دار معادل 15 میلیون یورو بوده است. 
نباید از نظر دور داش��ت ک��ه ضمن زیان های 
اقتصادی در فرانسه، این کشور در حال حاضر 
با چالش افزایش روزافزون خش��ونت ها روبه رو 
است به طوری که با توجه به آنکه حق تیر به 
س��وی معترضان در فرانسه بیشتر از یک قرن 
است که ممنوع ش��ده اما سخنان لوک فری، 
وزیر پیشین آموزش وپرورش فرانسه در دوران 
نیکوا سارکوزی، جامعه این کشور را دچار یک 
شوک کرده اس��ت. لوک فری در گفت وگو با 
رادیو کاسیک فرانسه سه شنبه پس از انتقاد 
شدید به جلیقه زردها اعام کرد: »باید یک بار 
برای همیشه به نیروهای پلیس حق تیر داده 
شود تا دیگر ش��اهد خشونت معترضان علیه 
نیروهای پلیس نباشیم«. اعتراضات مدنی در 
این کش��ور اروپایی همچنی��ن کار را به جای 
کش��انده که وزیر کش��ور فرانسه می گوید 60 
درصد از دوربین های ترافیکی توسط جنبش 
جلیقه زرد ها از کار افتاده اس��ت. این در حالی 
است که خشونت های می تواند امروز در نهمین 
ش��نبه اعتراضی از نوامبر وارد فضای جدیدی 

شود. 

 تماس کردها با دمشق
در سایه خروج آمریکا

گ�روهبینالملل: آمریکا طی چن��د روز اخیر 
خروج تعدادی از تجهیزات خود از س��وریه را 
آغاز کرده اس��ت. سخنگوی ائتاف آمریکایی 
مدع��ی مبارزه ب��ا داعش با اع��ام اینکه این 
روند خروج از جمعه )روز گذش��ته( به صورت 
رس��می آغاز ش��ده، اظهار داشت: برای حفظ 
امنیت عملی��ات، ما از زمان یا محل تحرکات 
نیرو های نظامی خود س��خن نخواهیم گفت. 
یک مس��ؤول در پنتاگون نیز روز گذشته در 
گفت وگو با خبرگزاری فرانس��ه، اظهار داشت 
خروج تجهیزات نشانگر آغاز خروج آمریکا از 
س��وریه اس��ت. این در حالی  است که جدول 
زمانی از سوی دولت ترامپ برای عقب نشینی 
2 هزار سرباز آمریکایی هنوز مشخص نیست. 
در همی��ن ح��ال، وزارت خارجه روس��یه در 
اولین واکنش به اعام آغ��از خروج نیروهای 
آمریکایی از س��وریه، تأکید ک��رد باید ارتش 
س��وریه کنترل مناطقی را ک��ه آمریکایی ها 
از آنج��ا خارج می ش��وند، در دس��ت بگیرد. 
سخنگوی این وزارتخانه یادآور شد ازم است 
در سایه خروج آمریکا، مذاکراتی میان کردها 
و دمش��ق برگزار شود. در همین راستا معاون 
وزیر خارجه س��وریه از برقراری تماس رسمی 
دمش��ق با کردها در شمال شرق سوریه خبر 
داد و بار دیگر از گروه های سیاس��ی خواست 
تا در گفت وگوی خود و دولت سوریه یکرنگ 
باشند. محافل سیاس��ی سوری نیز معتقدند 
ب��رای ایجاد تفاهم در این منطقه، جایگزینی 
برای این کانال ها وجود ندارد.  مخالفان سوری 
معتقدند اقدامات مثبتی که در این تماس ها 
انجام می شود برای مقابله با چالش های شمال 
شرق سوریه و مقابله با خطرات تهدید کننده 
این منطقه اس��ت و کردها نیز چاره ای ندارند 
جز اینکه با طرح  های دولت سوریه هماهنگ 

شوند.

گزارش

روسیه: بی بی سی حامی داعش است

نهاد ناظر بر رسانه ها در فدراسیون روسیه، 
بن��گاه خبرپراکنی س��لطنتی بریتانی��ا را به 
حمایت از گروه تروریستی داعش متهم کرد. 
»روس��کامنادزور« در اطاعیه ای آورده است: 
»اطاعاتی در پایگاه اینترنتی بی بی س��ی به 
زبان روسی وجود دارد که در واقع دستورالعمل 
سازمان  های تروریستی ازجمله بخش   هایی از 
س��خنان ابوبکر البغ��دادی، س��رکرده گروه 
می ش��ود؛  محس��وب  داع��ش  تروریس��تی 
کارشناس��ان ما به دقت در حال بررس��ی این 

اطاعات هستند«.
این سازمان روسی مسؤول رصد ارتباطات 
جمع��ی همچنی��ن در نام��ه ای به ش��رکت 
»بریتیش تلوی��ژن« که برنامه  های تلویزیونی 
بی بی س��ی را در روسیه پخش می کند مهلت 
داده ت��ا ثابت کنند قوانین رس��انه ای کش��ور 

میزبان را زیر پا نگذاشته است.
اگرچ��ه ای��ن نخس��تین بار نیس��ت ک��ه 
ش��بکه  های داخلی و خارجی بی بی س��ی به 
حمایت از تروریس��ت های تکفیری- که این 
شبکه آنها را بسادگی »ستیزه جو« یا »مبارز« 
قلمداد می کند نه تروریست- متهم به حمایت 
از داعش، جبهه النصره و شاخه اصلی القاعده 
می ش��وند اما در این م��ورد خاص پای جنگ 
رس��انه ای میان روس ها و انگلیس��ی ها نیز در 
میان است به طوری که »روسکامنادزور« نیز 
در بیانیه اش به آن اذعان داش��ته اس��ت. تنها 
چند روز پس از اینکه نهاد بریتانیایی ناظر بر 
رسانه بشدت شبکه آرتی )راشاتودی( متعلق 
به روسیه را تحت فشار قرار داد و از احتمال لغو 
فعالیت دفتر آن و همچنین پخش برنامه هایش 
در بریتانیا سخن گفت، همتای روسی »آفکام« 
یعنی س��ازمان نظارت ب��ر ارتباطات جمعی 
روسیه اعام کرد که تحقیقات درباره عملکرد 
بخش روسی بی بی سی آغاز می شود. در بیانیه 
»روس��کامنادزور« نیز مشخصا اشاره شده که 
تصمیم مزبور در واکنش به اقدامات س��ازمان 
تنظیم مقررات رسانه ای و ارتباطات انگلیس 
گرفته ش��ده که نمایندگی شبکه راشاتودی 
و خبرگزاری اس��پوتنیک را به نقض مقررات 
بریتانیا متهم کرده اس��ت. البته کمتر کسی 
اس��ت از این موضوع بی خبر باشد که پس از 
تحریم ش��بکه پرس تی وی در سپهر رسانه ای 
غرب، آرتی یا راشاتودی تنها رسانه مهم شرقی 
اس��ت که زاویه نگاه رسانه  های شرکتی غرب 
همچون س��ی ان ان و بی بی سی را در پوشش 
اخبار به چالش کشیده و با نگاه مستقل خود 
به مس��ائل جهان به رقیب سرسخت دستگاه 
تبلیغاتی آنگلوساکس��ون ها تبدیل شده و به 
همی��ن دلیل آمریکا و انگلیس با آنکه خود را 
صاحبان دموکراس��ی و مدعی آزادی رسانه ها 
می دانند بش��دت نس��بت به افش��اگری  های 
این ش��بکه روسی حساس ش��ده   اند. تهدید 
راشاتودی توسط حاکمیت انگلیس از 2 سال 
پیش آغاز شد و خردادماه گذشته بود که چند 
نماینده ح��زب حاکم محافظه کار در مجلس 
عوام بریتانیا از دولت ترزا می  خواستار اعمال 
محدودیت علیه راشاتودی یا لغو مجوز پخش 

این شبکه در جزیره شدند.
همزمان ماریا زاخارووا، س��خنگوی وزارت 
خارجه روس��یه اعام کرده بود که در مقابل 
عملکرد بی بی س��ی در کشور خود را زیر نظر 

دارند.

مالزی به ورزشکاران صهیونیست 
مجوز ورود نمی دهد

قرار اس��ت مس��ابقات قهرمانی پاراشنای 
جه��ان 2019 در روزهای س��وم تا چهاردهم 
مرداد 139۸ در ش��هر کوچین مالزی برگزار 
شود. ماهاتیر محمد، نخس��ت وزیر مالزی در 
اظهارات��ی در ای��ن زمینه با تاکی��د دوباره بر 
سیاست مالزی در حمایت از مردم فلسطین 
گفت: بر اس��اس این سیاس��ت، مالزی مجوز 
ورود ورزشکاران اسرائیلی برای حضور در این 
مسابقات را صادر نمی کند. وی تاکید کرد: اگر 
آنها تصمیم به شرکت در این مسابقات بگیرند 
اشتباه خواهند کرد. ما به آنها اجازه نمی دهیم 
وارد مالزی شوند و اگر آنها بیایند این یک جرم 

است.
ماهاتیر محمد در عین حال گفت: ممکن 
است آنها بخواهند حق میزبانی این مسابقات 
را از مالزی س��لب کنند. اظهارات نخست وزیر 
مالزی پس از آن مطرح شد که برخی رسانه ها 
گزارش هایی درباره اعمال فشار صهیونیست ها 
بر مالزی برای دریافت ویزای ورود ورزشکاران 
این رژیم به این کش��ور به منظور شرکت در 
مسابقات پاراش��نای جهانی 2019 را مطرح 

کرده بودند.
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انصاراهقلبجغرافیاینیروهایائتافمتجاوزدریمنراهدفقرارداد
کشتهوزخمیشدن150مزدورسعودی

درحملهپهپادیبهپایگاهالعند

خاورمیانه

افزایششمارکشتههایاعتراضاتسودانبهبیشاز40نفر
سعودیهاعمرالبشیررانمیخواهند

گروهبینالملل:دامنه تظاهرات های 
س��ودان  در  مردم��ی  گس��ترده 
ک��ه از هفته ها پی��ش در اعتراض به کمب��ود نان و 
سیاست  های دولت آغاز شده، گسترش یافته است. 
مقام ه��ای دولتی اعام کرده اند تاکنون 21 نفر و از 
جمله 2 نظامی کش��ته شده اند، این در حالی ا ست 
که مخالفان دولت، شمار کشته ها را حدود 42 نفر 
اعام کرده اند. عمرالبشیر، رئیس جمهوری سودان 
که از س��ال 19۸9 و در پی یک کودتا قدرت را در 
دست دارد، سرویس های اطاعاتی و سفارتخانه های 
بیگان��ه را بدون اینکه نامی از آنها ببرد، به دس��ت 
داش��تن در اعتراضات و بحران آفرینی برای سودان 
متهم کرد. البش��یر، چهارش��نبه طی اظهاراتی در 
جمع هوادارانش در خارطوم گفته است: »برخی در 
پ��ی اجرای طرح ها و برنامه های طرف های خارجی 
هس��تند اما همه باید بدانند هیچ جایگزینی برای 

گفت وگوی ملی و انتخابات نیس��ت و مردم سودان 
از طری��ق انتخابات تصمیم می گیرند چه کس��ی 
مس��ؤولیت اداره امور را در دس��ت داش��ته باشد«. 
البته این اظهارات عمرالبش��یر درباره تاش برخی 
طرف های خارجی برای س��رنگونی دولت وی بیجا 
نیست. در همین رابطه، اسامه نقلی، سفیر عربستان 
در مصر و نماینده این کشور در اتحادیه عرب چندی 
پیش درباره تحوات سودان گفته که ملک سلمان 
توجه ویژه ای به خواس��ته های مردم سودان دارد و 
شکیبایی آنها را در دوران سختی که به سر می برند، 
می ستاید. عربستان از نزدیک تحوات سودان را که 
ناشی از بحران اقتصادی در این کشور است، دنبال 

می کند اما اهمیتی نمی دهد چه کس��ی عهده دار 
امور در این کش��ور اس��ت، برای عربستان کرامت 
ش��هروندان و تحقق خواسته های آنها و همچنین 
ثبات سودان مهم است، مقام های سودانی نیز نباید 
دست به خش��ونت مفرط ضد تظاهرات کنندگان 
بزنند، آنها باید به خواسته های مردم احترام بگذارند 
و آزادی اندیشه و بیان را تضمین کنند. بسیاری از 
تحلیلگران می  گویند سعودی ها درباره دولت سودان 
قدر ناشناسند و در بحران کنونی در سودان، از دولت 
عمرالبشیر حمایت نمی کنند و این در حالی است 
که نظام حاکم بر سودان خدمات زیادی به عربستان 
ک��رده اس��ت، خدماتی ک��ه خود س��عودی ها هم 

پیش بینی آن را نمی کردند. روزنامه »السودان الیوم« 
درباره برخی خدمات البش��یر به عربستان نوشت، 
س��ودان روابط خود را با ایران قطع کرد و همسنگر 
س��عودی ها ش��د و حتی به صورت علنی به ایران 
حمله کرد، هزاران سرباز برای کمک به عربستان به 
جنگ یمن اعزام کرد و این در حالی بود که بخش 
زیادی از مردم این کشور مخالف اعزام فرزندان شان 
به این جنگ بودند. البش��یر به خاطر س��عودی ها 
خواسته مردم خود را در این باره نادیده گرفت و به 
عربستان کمک کرد اما سعودی ها قدرشناس نبودند 
و به وعده های خود در قبال س��ودان عمل نکردند. 
این منبع در ادامه نوش��ت، با ناسپاسی سعودی ها، 
طرفداران عربستان در سودان که در گذشته مخالف 
هرگونه انتقادی از عربستان و سیاست های آن بودند، 
در تنگنا قرار گرفته اند و اکنون پاسخی برای مقابله با 

منتقدان خود ندارند.

آفریقا

شام

خبر
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قاب روز
تعطیلی دولت آمریکا موجب شده زباله ها در پارک های ملی این کشور روی هم تلنبار شود

بازار

گزارش

اسد اه خسروی: بازار آشفته خودرو با ارائه لیست 
قیمت های جدید این کاا از س��وی خودروسازان 
آش��فته تر ش��د، چرا ک��ه در ش��رایطی که عمده 
متقاضیان خودرو اقش��ار کم درآمد و متوس��ط به 
پایین جامعه هس��تند، با توج��ه به کاهش قدرت 
خرید و توانایی مالی آنها در دستیابی به خودروی 
مورد نیازشان با فش��ار مضاعفی روبه رو می شوند. 
از طرفی خودروس��ازان ق��رار اس��ت خودروهای 
پیش فروش ش��ده را با قیمت 5 درصد پایین تر از 
قیمت ب��ازار آزاد به ثبت نام کنندگان عرضه کنند، 
چنین رویک��ردی برای ثبت نام کنن��دگان خودرو 
جای سوال دارد که چرا خودروسازان نمی خواهند 
ب��ه تعهدات خ��ود در قبال ارائه خ��ودرو با قیمت 
مناسب وعده داده شده به مردم عمل کنند. در این 
باره سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع 
مجلس ش��ورای اس��امی در گفت وگو با »وطن 
امروز« گفت: ارائه لیست قیمت های جدید خودرو 
از س��وی خودروسازان با مجوز وزارت صمت انجام 
شد که البته قرار بود زمانی این موضوع اتفاق بیفتد 
که بخش عمده ای از منابع از کنار افزایش قیمت 
خودروه��ای لوکس به خودروهای پرمصرف نظیر 
پراید، سمند، تیبا و پژو تخصیص یابد تا قیمت این 
خودروها چندان افزایش نیابد اما متاسفانه اینگونه 
نشد و وزارت صمت خودسرانه بدون عمل به چنین 
موضوع��ی اقدام به افزایش قیمت خودرو کرد. وی 
با بیان اینکه افزایش قیم��ت خودرو از دید وزارت 
صمت برای نجات خودروس��ازان از ورشکس��تگی 
اس��ت، گفت:  اگرچه ق��رار بود تغیی��ر اندکی در 
قیمت خودرو انجام شود، نه اینکه برخی خودرو ها 
با افزایش 10 میلیون تومانی روبه رو ش��وند.  این 
نماینده مجلس افزود: در طرح »س��اماندهی بازار 
خ��ودرو« که قرار اس��ت ب��زودی در صحن علنی 
مجلس مطرح ش��ود به چگونگی تولی��د خودرو، 
بحث قیمت گذاری، وضعی��ت آایندگی، پلتفرم، 
تولی��د خودروهای کیفی هیبریدی و ارزان قیمت، 
همچنین توجه به ح��ذف تدریجی تعرفه خودرو 
نگاه ویژه می ش��ود. وی درباره انجام نیافتن تعهد 
خودروسازان به فروش خودرو های پیش فروش شده 
و اینکه قرار است خودروهای ثبت نامی با قیمت 5 
درص��د کمتر از قیمت بازار آزاد به متقاضیان ارائه 
ش��ود، گفت: اگرچه این موضوع اجحاف به حقوق 
مصرف کنندگان و خلف وعده به مشتریان است اما 
خودروسازان می گویند فقط تا مردادماه به تعهدات 
خود در فروش خودرو های پیش فروش شده عمل 
می کنند که این عملی غیرقانونی است و باید مورد 

بحث و بررسی قرار گیرد.
افزایش خودسرانه قیمت خودرو مجاز نیست ■

س��خنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس با 

بیان اینکه ش��رکت های خودروسازی نمی توانند 
پیش از بررس��ی های ازم افزایش قیمتی داشته 
باشند، گفت: افرادی که در پیش فروش ها ثبت نام 
کرده اند باید خ��ودرو را با قیمت های قرارداد اول 
تحویل بگیرند. بهرام پارسایی در گفت وگو با خانه 
ملت، با انتقاد از افزایش 10 میلیونی قیمت برخی 
خودروه��ای ایران خودرو، گف��ت: 2 هفته پیش 
جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
مش��اور رئیس جمهور، نمایندگان س��ازمان های 
تعزیرات، بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان و 
خودروس��ازان برگزار شد. در این جلسه مقرر شد 
کارگروهی به منظور تعیین قیمت خودرو، نحوه 
واگذاری خودروهای پیش فروش شده و... مشخص 
ش��ود بنابراین این کارگروه دوشنبه )24 دی ماه( 
جلس��ه ای با هدف تعیین قیمت خودرو و تعیین 
تکلیف خودروهای پیش فروش تشکیل می دهد. 
نماینده مردم ش��یراز در مجلس شورای اسامی 
ب��ا بیان اینکه تعیین قیمت خ��ودرو باید در این 
کارگروه با حضور سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و س��ایر ارگان ها انجام ش��ود، افزود: شرکت های 
خودروس��ازی نمی توانند پی��ش از برگزاری این 
جلسه افزایش قیمتی داشته باشند. اگرچه افزایش 
قیمت خ��ودرو به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه 
و قطعات مورد نیاز تولید و... امری اجتناب ناپذیر 
است اما میزان این افزایش موضوعی مورد بحث 
است. وی یادآور شد: افرادی که در پیش فروش ها 
ثبت ن��ام کرده اند بای��د خودرو را ب��ا قیمت  های 
قراردادی تحویل بگیرند، این درحالی اس��ت که 
خودروسازان از تعهدات شانه خالی می کنند. این 
نماینده م��ردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه 
امیدوارم مسائل و مشکاتی که در پیش فروش ها 
ایجاد شده اس��ت در جلسه نمایندگان مجلس، 
سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و خودروسازان 
حل شود، بیان کرد: قیمت  گذاری خودرو از ابتدا 
تاکن��ون به صورت خوداظهاری ب��وده و در هیچ 
زمانی قیمت تمام شده خودرو توسط شرکت های 
خودروساز اعام نشده است. سخنگوی کمیسیون 
اصل نود مجلس ش��ورای اس��امی با بیان اینکه 
قیمت های خودرو در هیچ دوره ای راستی       آزمایی 
نش��د، اظهار کرد: از روز نخس��ت قیمت خودرو 
به دلی��ل س��وءمدیریت، ش��رکت های اقماری، 
به کارگی��ری  افراد متع��دد در قالب هیات مدیره 
شرکت های خودروسازی و استفاده از تکنولوژی 
عقب مانده بس��یار باا بود. سخنگوی کمیسیون 
اص��ل 90 مجل��س ش��ورای اس��امی  تاکی��د 
کرد: بررس��ی طرح »س��اماندهی ب��ازار خودرو« 
 می تواند تا حدود زیادی بازار نابس��امان موجود را 

به ثبات برساند.

نمایندگان اعتقاد دارند اعام نرخ های جدید توسط خودروسازان
قبل از بررسی طرح خودروی مجلس غیرقانونی بوده است

اعتراض به افزایش خودسرانه قیمت خودرو
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

»حقوق  نجومی« دستپخت بودجه شرکت های دولتی

بودجه

آب

33۴ شهر در معرض تنش آبی
بیش از نیمی از سد های کشور خالی است

بررسی ها نشان می دهد تا ابتدای دی ماه سال 
جاری حدود ۳۳4 شهر کشور در معرض تنش آبی 
قرار گرفته    اند و به دلیل کم بارشی های چند سال 
اخیر و استمرار خشکسالی، بارش های مناسب در 
فصل پاییز امسال نیز کارساز نبوده است. به گزارش 
میزان، بررس��ی آخرین وضعیت س��د های کشور 

 حاکی از آن است که حدود
52 درصد مخازن س��د های 
کش��ور خالی است و از میان 
1۷۸ سد بزرگ موجود در ۶ 
حوضه آبریز اصلی کشور ۸۸ 
س��د مهم از جمله سد های 

زاینده رود، شهید رجایی، ماصدرا و دوستی کمتر 
از 40 درصد آب ذخیره شده دارند. بررسی ها حاکی 
از آن است که ذخایر آب سد های 1۶ استان کشور 
نیز به کمتر از 40 درصد می رس��د. در این بین 9 
استان اصفهان، بوشهر، گلستان، خراسان رضوی، 
چهارمحال وبختی��اری،  سیستان وبلوچس��تان، 
 خراسان جنوبی، هرمزگان و قم نیز به طور میانگین

۸0 درص��د از ذخی��ره آب مخ��ازن س��د های 
خ��ود را اس��تفاده کرده ان��د و در س��ال آب��ی 
 ج��اری ش��رایط مطلوب��ی ندارن��د. همچنی��ن

۸5 درصد مخازن سد های حوضه آبریز سرخس، 
۷۷ درصد مخازن سد های حوضه آبریز هامون، ۷4 
درصد مخازن س��د های حوضه آبریز مرکزی، ۶۷ 
درصدمخازن س��د های حوضه آبریز دریای خزر و 
5۶ درصد مخازن س��د های حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه هم خالی بوده و وضعیت مناس��بی ندارند. 
ازم ب��ه ذکر اس��ت در بین 
اس��تان های کش��ور بدترین 
وضعیت ذخای��ر منابع آبی 
مرب��وط به اس��تان اصفهان 
اس��ت که درحال حاضر ۸9 
درصد از ظرفیت س��د های 
این استان خالی اس��ت و آب موجود در مخزن 
س��د مهم زاینده رود به 11 درصد رسیده است. 
در حال حاضر حجم آب سد های استان اصفهان 
15۳ میلیون مترمکعب اس��ت که در مقایسه با 
سال گذشته بالغ بر ۷ درصد کاهش یافته است. 
گفتنی است تا ابتدای دی ماه سال جاری حدود 
۳۳4 ش��هر کش��ور در معرض تن��ش آبی قرار 
داشته اند و به دلیل کم بارشی های چند سال اخیر 
و استمرار خشکسالی، بارش های مناسب در فصل 

پاییز امسال نیز کارساز نبوده است.

ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی با بی��ان اینکه 
حقوق ه��ای نجومی خروجی اصلی غیرش��فاف 
بودن بودجه شرکت های دولتی است، تاکید کرد، 
ش��رکت های دولتی از تیررس نظارتی سازمان 
بازرس��ی و دیوان محاسبات خارج شده اند. علی 
بهادری جهرمی در گفت وگو با تس��نیم، با بیان 
اینکه ش��اهد یک روال نابج��ا در تنظیم ایحه 
بودجه دولت و شرکت های دولتی هستیم، گفت: 
در قانون محاسبات کشور به بودجه شرکت های 
دولتی اش��اره ش��ده اما مش��خص نیس��ت چرا 
ردیف های درآمدی و هزینه ای این شرکت ها در 
ایحه بودجه سنواتی لحاظ نمی شود. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر ش��اهد یک روند نادرست 

درب��اره ع��دم درج جزئیات 
هزینه درآمد ش��رکت های 
دولتی هستیم، تاکید کرد، 
حقوق های نجومی ماحصل 
و خروجی اصلی غیرشفاف 
ش��رکت های  بودجه  بودن 

دولتی اس��ت. ما شاهد بودیم هیچ کس از جمله 
نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��امی از نحوه 
هزینه ک��رد بودج��ه ش��رکت های دولتی باخبر 
نبودند اما زمانی که فیش های حقوقی سنگین 
برخی مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکت ها 
منتشر شد به یک باره یک موج عمومی مطالبه 
درب��اره ش��فافیت عملکرد ش��رکت های دولتی 
مطرح شد. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسامی تاکید کرد، متاسفانه هیچ فردی 
نمی داند منابع لحاظ شده برای شرکت های دولتی 
قرار اس��ت در کجا هزینه ش��ود و این موضوع از 
غیرش��فاف بودن بودجه ش��رکت های دولتی و 
عدم صراحت قانون محاسبات کشور درباره درج 
ردیف های هزینه-درآمد نشأت می گیرد.  جهرمی 

گفت: عاوه ب��ر عملکرد بودجه ای غیرش��فاف 
شرکت های دولتی باید به این نکته توجه کرد که 
چینش هیات مدیره شرکت های دولتی در اختیار 
مقام��ات ارش��د وزارتخانه مربوطه اس��ت و این 
مقامات و مدیران ارش��د هستند که درباره نحوه 
هزینه کرد بودجه این ش��رکت ها تصمیم گیری 
می کنند. وی افزود: متاس��فانه این روال نابجا به 
هیچ عنوان منش��أ قانونی ندارد. همانطور که در 
بودجه عمومی دولت ریز هزینه ها درج می شود 
باید در پیوس��ت بودجه شرکت های دولتی نیز 
ریز و جزئیات درآمدها و هزینه ها مشخص شود. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد، وقتی جزئیات 
درآمد و هزینه شرکت های دولتی در بودجه درج 
نمی شود، دس��تگاه نظارتی 
مثل دیوان محاس��بات نیز 
ت��وان و اختی��ار کافی برای 
ورود ب��ه نح��وه هزینه کرد 
مناب��ع در این ش��رکت ها را 
ندارد.  جهرمی با بیان اینکه 
وظیفه اصلی دیوان محاس��بات کشور نظارت بر 
هزینه کرد ردیف های مندرج در بودجه اس��ت، 
گفت: وظیفه دیوان نظارت بر مصرف اعتبارات در 
محل قانونی خود است اما اگر این محل مصرف 
مشخص نباشد، دیوان عما نمی تواند نظارتی بر 
این حوزه داشته باش��د. وی ادامه داد: متاسفانه 
وقتی نحوه هزینه کرد و ردیف های درآمد - هزینه 
مشخص نباشد، ش��رکت های دولتی از تیررس 
نظارت کل نهادهای نظارتی کش��ور مثل دیوان 
محاسبات و سازمان بازرس��ی کل کشور خارج 
می ش��وند. در واقع حتی اگر بپذیریم دس��تگاه 
نظارتی حکم و اختیار نظ��ارت دارد اما تا وقتی 
ردیف های هزینه ای این شرکت ها موجود نباشد 

عما توانی برای نظارت وجود ندارد. 

آب و هوا
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افق تهران

روزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
صاحب امتیاز: مهرداد بذرپاش

   مدیرمسؤول: محمد آخوندی     سردبیر: رضا شكیبایي

نشانی : خیابان انقاب اسامي، بین حافظ و خیابان ولیعصر)عج(  
کوچه سعید، پاك 9

روابط عمومي: 66۴13792       تحریریه: 66۴13783       
نمابر: 66۴1۴137    پیام گیر:  66۴139۴2  

سازمان آگهي ها: 61086163   پیامک:  10002231  
    info@vatanemrooz.ir  : پست الكترونیک

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

توزیع گسترده گوشت قرمز ۲۹ و 
۴۰ هزار تومانی در روزهای آینده

مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام از 
توزیع گس��ترده گوشت قرمز منجمد 29 هزار 
تومانی و گوش��ت گ��رم 40 ه��زار تومانی در 
روزهای آین��ده خبر داد. به گزارش تس��نیم، 
حمی��د ورناصری اظه��ار داش��ت: قیمت هر 
کیلوگرم گوشت گوسفند تازه به صورت مخلوط 
)اشه ای( 40 هزار تومان و برا ی گوشت منجمد 
گوساله کیلویی 29 هزار تومان در نظر گرفته 
ش��ده که این عرضه در روز های آتی به صورت 
گس��ترده در بازار انجام می شود و تا وقتی که 
بازار کشش داش��ته باشد عرضه ادامه می یابد. 
وی افزود: در همین راستا انتظار می رود قیمت 
گوشت قرمز در بازار روند کاهشی به خود بگیرد. 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: 
البت��ه موضوع قاچاق نیز به عن��وان یک عامل 
تاثیرگذار در قیمت دام خودنمایی می کند که 
با این عرضه و همچنین واردات دام زنده تاش 
می شود قیمت گوشت قرمز در بازار تثبیت شود 
و روند کاهشی داشته باشد. ورناصری با اشاره به 
عرضه نهاده های دامی نیز اظهار داشت: عرضه 
کنجاله س��ویا، ذرت و ج��و به عنوان مهم ترین 
نهاده ه��ا از چند روز قبل آغاز ش��ده و به همه 
اس��تان ها نیز اباغ ش��ده اس��ت و این اقام با 
قیمت های مصوب در اختیار مرغداران گوشتی، 
تخم گ��ذار و دامداران قرار می گیرد. مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: حجم 
واردات این اقام بین 25 تا ۳0 درصد نس��بت 
به مدت مش��ابه سال قبل افزایش داشته است.  
ورناصری ادامه داد: عاوه بر آن، حجم گسترده 
توزیع، قیمت نهاده ها را کاهش می دهد و به تبع 
آن انتظار می رود قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت 
قرم��ز نیز کاهش یابد. ورناصری اضافه کرد: در 
روز های گذش��ته قیمت گوشت مرغ کاهش 2 
هزار تومان��ی را تجربه کرده و با اقدامات انجام 
ش��ده انتظار می رود این روند ادامه یابد، درباره 
تخم مرغ هم قیمت ها به ثبات رسیده و انتظار 
کاهش قیمت را داریم. وی اظهار داشت: عرضه 
نهاده ها، سهمیه یک ماه آینده تولیدکنندگان را 
پوشش می دهد و پس از آن برای برطرف شدن 
نیاز تولیدکنندگان سهمیه جدید بافاصله اعام 
می شود. وی افزود: توزیع گوشت مرغ منجمد 
ه��م به ازای هر کیلو ۸ ه��زار و 900 تومان در 
هم��ه میادین و فروش��گاه های زنجیره ای آغاز 
شده و عاوه بر آن گوشت مرغ گرم هم به ازای 
هر کیلو 9 هزار و ۸00 تومان عرضه می ش��ود. 
ورناص��ری تصریح کرد: عرضه گوش��ت مرغ تا 

رسیدن به قیمت متعارف ادامه دارد.

وادت با سعادت عقیله  بني هاشم حضرت  ■
زینب)س( - 5 ق

صدور فرمان تأسیس »عدالتخانه« توسط  ■
مظفرالدین شاه قاجار- 128۴ ش

محكومیت انتشار مقاله توهین آمیز  روزنامه  ■
 اطاع�ات علی�ه امام توس�ط مراجع تقلید

- 1356 ش
تش�كیل ش�وراي انقاب به فرم�ان امام  ■

خمیني)ره(- 1357ش
شهادت دکتر مسعود علی محمدی          ، استاد  ■

فیزیک دانشگاه تهران و دانشمند هسته ای 
ایران- 1388ش

درگذش�ت »پی�ر دو فرم�ا« ریاضی�دان  ■
معروف فرانسوي- 1665م

تول�د »جک لندن« نویس�نده بلندآوازه  ■
آمریكایي- 1876م

خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 
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تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي
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تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت
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کام نور

به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر 
آسمان هاست به من دهند، تا خدا را 
نافرمانی نمایم و پوست جویی را از 

مورچه ای به ناروا بربایم، چنین نخواهم کرد.
امام علی)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
19355

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-۴/9

کارتن  ایران
سیمان  بجنورد  

فیبر ایران
موتوژن

سرمایه گذاري  ملي ایران
مهرکام پارس

پشم  شیشه  ایران
درخشان  تهران

قند اصفهان

7180

1879
6659

2121

279۴

5809
9220

13301

5
۴/99

۴/97
۴/97

۴/95

۴/92

۴/89

۴/88

۴/87

سیمان  ایام  
فروسیلیس  ایران
پتروشیمي مبین 

کشاورزي  و دامپروري  مگسال
موتورسازان  تراکتورسازي  ایران

کاشي  الوند 
قند هكمتان

سرمایه گذاري  توکافواد
سیمان ارومیه   

3026

6608

7817
۴080

3366

3۴29

9۴57
1775

2933

-۴/13

-۴/13

-3/8۴
-3/8

-3/3

-3/26

-3/01

-2/95

بازارقیمت دی ماه کارخانهقیمت آذرماه کارخانهمحصول
33.535.000۴3.597.30058.900.000سمند LX سال بنزینی
EF7 36.082.000۴6.908.10061.300.000سمند ال ایكس
ELX ۴1.100.000۴1.100.0007۴.300.000سمند سورن

۴6.989.00066.000.00081.۴00.000دنا
53.200.00053.200.00010۴.000.000دنا پاس - ۴ ایربگ
GLX ۴05 32.9۴۴.000۴2.829.2005۴.900.000پژو

۴1.500.000۴1.500.00076.700.000پژو پارس LX - کد 16
۴1.700.000۴1.700.00077.800.000پژو پارس LX - کد 17

۴7.130.00070.000.00087.700.000پژو 207 - دنده ای
ان(39.509.00051.360.00059.900.000رانا
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