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مسئول خانه شهيد امامزاده چيذر در گفت وگو با »جوان«:
ريختن عكس شهدا به سطل زباله اشتباه خادم بود

صعود عراق به يك هشتم نهايي جام ملت ها با برد يمن
بازي ايران و عراق جنگ صدرنشيني شد

افتتاح 22 پروژه بخش سامت در سفر رئيس جمهور به گلستان

تصاوي���ري در   پايداري پنج شنبه گذشته، 
فضاي مجازي منتشر ش�د كه عكس ها و آثار 
شهداي امامزاده چيذر را در سطل زباله نشان 
مي داد. انتشار اين عكس ها موجب آزردگي 
خاطر خانواده هاي شهدا و همرزمان آنها شد. 
در پ�ي اي�ن حادثه خبرن�گار گ�روه ايثار و 
مقاومت روزنامه جوان با شيخ حسن، مسئول 
 خانه ش�هيد امامزاده چيذر تماس گرفت تا 
در اي�ن ب�اره توضي�ح بيش�تري ده�د. 
 شيخ حسن با تأييد ريختن عكس شهدا به سطل 
زباله گفت:هيچ آثاري از آثار شهدا نبوده است. آثار 
شهدا همه محفوظ است. اما تعدادي از عكس هاي 
ش��هدا كه در انبار قرار داشتند به دايل مختلف 
كثيف ش��ده بود. ما به خادم امامزاده گفتيم اين 
عكس ها را از قاب جدا و تميز كند و چيزهايي را 
كه غير قابل استفاده است، بيرون بريزد اما خادم 
حاا از روي خستگي بوده يا چيز ديگر بدون اينكه 
عمدي در كار باشد، چيزهايي را كه در انبار بود، به 

همراه عكس ها به سطل زباله ريخت. 
او در ادامه به نوعي كار غلط خ��ادم را هم توجيه 
كرد. مسئول خانه شهيد امامزاده چيذر در پاسخ 
به اين سؤال كه چرا عكس هاي شهدا بايد درجايي 
نگهداري شود كه اينگونه كثيف شوند، گفت: ما از 

هر شهيد هفت تا هشت عكس داريم كه بيشتر 
آنها در انبار بوده است. انباري كه پرنده ها هم در 
آن هس��تند و پر از فضوات پرنده ها است. كه ما 
هر چند وقت يك بار آنج��ا را تميز مي كنيم! وي 
مي گويد كه خودم جانباز و فرزند شهيد هستم لذا 
با قطعيت مي گويم كه عمدي در كار نبوده است.  
خبرنگار »جوان« به شيخ حسن مي گويد: شما 
اشاره كرديد كه تعداد اين عكس ها زياد است، چرا 
آنها را به خانواده هاي شهدا نمي دهيد. چون وقتي 
ما به عنوان خبرنگار به منزل مادر و پدر يا بستگان 
شهيد مي رويم و مي خواهيم عكس هايي از شهيد 
را بياورند نوعاً يك عكس نشان مي دهند و با گله 
مي گويند از بنياد شهيد يا جاهاي ديگر مي آيند و 
هر چه عكس داريم را از ما مي گيرند. اگر عكس 
اضافه داريد به خود خانواده ها بدهيد. شيخ حسن 
در پاسخ چنين گفت: خود خانواده ها اگر بيايند و 
اين عكس ها را ببينند، خودشان رغبت نمي كنند 
عكس ها را با خود ببرند! اين عكس ها 15 سال است 
كه آنجا بوده است و بعد از مدتي فرسوده مي شوند. 
بايد عكس جديد جايگزين كنيم. ما عكس ها را در 
رايانه داريم، چاپ مي كنيم و جايگزين عكس هاي 
فرسوده مي كنيم. اكنون هم ما خواستيم عكس ها 
را به روز رساني كنيم لذا عكس هاي كهنه را كنار 

گذاشتيم. 

ديدارش از جام ملت هاي   ورزشي تيم ملي عراق در دومين 
آسيا توانست يمن را با سه گل شكست دهد و كار خود را  به 
عنوان دومين تيم صعودكننده از گروهD مس�جل كند تا 
بازي چهارشنبه ايران و عراق، جنگ صدرنشيني باشد. 
در آخرين بازي ديشب جام ملت ها، تيم هاي عراق و يمن، 
دو تيم هم گروه ايران به مصاف ه��م رفتند. براي عراق در 
نيمه نخست، مهند علي و بشار رسن گلزني كردند و علي 
عباس گل سوم را در دقيقه ۹۰ وارد دروازه يمن كرد تا اين 
ديدار با برتري سه گله عراقي ها به پايان برسد. عراق كه با 
روحيه پا به ميدان گذاش��ته بود در اين ديدار خيلي زود 
تا قبل از دقيقه 2۰ دوبار دروازه يمن را گش��ود و در نيمه 

اول بازي را با برتري به پايان رس��اند. در نيمه دوم يمن با 
ايه هاي دفاع��ي خود مانع حضور عراقي ه��ا روي دروازه 
خودي شد و در نهايت در حالي كه عراق سه تعويض خود 
را انجام داد گل سوم عراق هم به ثمر رسيد تا در نيمه دوم 
هم صداي گل ش��نيده ش��ود و بازي با نتيجه3بر صفر به 
س��ود عراق خاتمه يابد. با اين پيروزي عراق به همراه تيم 
ملي كشورمان ش��ش امتيازي و صعودش به همراه ايران 
قطعي شد. از گروه D جام ملت هاي آسيا صعود تيم ملي 
ايران هم با كسب شش امتياز قطعي شده و تيم هاي ايران 
و عراق روز چهارشنبه 26 دي ماه در مصاف رودررو براي 

صدرنشيني مي جنگند. 
 E جام ملت هاي آسيا امروز با برگزاري سه بازي از گروه هاي

و F پيگيری مي شود. در اولين بازي امروز از ساعت 14:3۰ 
از گروه E، تيم هاي كره شمالي و قطر به مصاف هم مي روند. 
كره ای ها بازي اول را به عربستان باخته اند و قطر هم پس از 
پيروزي مقابل لبنان در مسابقه اول، در بازي امروز به دنبال 
دومين برد و قطعي كردن صعود اس��ت. از ساعت 17 و از 
بازي هاي گروه F، هم تيم هاي عمان و ژاپن در حالي مقابل 
هم قرار مي گيرند كه عمان در بازي اول مقابل ازبكستان 
دو بر يك باخت اما ژاپني ها ك��ه يكي از مدعيان قهرماني 
هستند، توانستند برابر تركمنستان به سختي و با نتيجه 3 
بر 2 به پيروزي برسند. در ديگر بازي اين گروه كه امشب 
و از ساعت 1۹:3۰ برگزار مي شود تيم هاي تركمنستان و 

ازبكستان به ميدان مي روند. 

نهمين هفته اعتراضی جليقه زرد    ها عليه ماكرون 

دادستان تهران خبر داد
مطالبه 2هزارميلياردي 5100 شاكي از شركت هاي ليزينگي خودرو

روز      ش�نبه درحال�ی   جهان معترضان فرانس�وی 
برای نهمين هفته متوالی عليه سياست های دولت 
اين كشور به خيابان آمدند كه حدود 80 هزار نيروی 
پليس برای مقابله با معترضان در سراسر اين كشور 
بودن�د.  درآم�ده  ب�اش  آم�اده  حال�ت  ب�ه 
همانطور كه پيش تر برای برگزاری تظاهرات اعتراضی 
در فرانسه فراخوان داده ش��ده بود، معترضان موسوم 
به »جليقه زرد « ديروز در برخی ش��هرهای فرانسه به 
خيابان     ها آمدند. به گزارش خبرگزاری رويترز، معترضان 
در پاريس درحالی كه شعار »ماكرون استعفا بده « را سر 
می دادند، خيابان های اصلی مركز ش��هر را به اش��غال 
خود درآوردند. عده زيادی از معترضان در خيابان های 

ش��هر »بورژ « كه طبق اعام قبلی مركز اعتراض های 
فرانسه اس��ت هم تجمع كرده  بودند. بيش از 13 هزار 
نفر در شبكه های اجتماعی اعام آمادگی كرده  بودند 
كه در تظاهرات     شنبه در اين شهر شركت می كنند. اين 
درحالی است كه مقامات برگزاری هرگونه تظاهراتی را 
ممنوع اعام كرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
در پاريس در منطقه باستيل هم شماری از معترضان 
شعار     هايی عليه امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه 
سر دادند. ش��هر روان هم عرصه تظاهرات عده زيادی 
از معترضان بود. در ش��هر »ليون « نيز تظاهرات آرامی 
آغاز شد. فيلم های منتشر شده در شبكه های اجتماعی 
حاكی از اين است كه در برخی مناطق نيروهای پليس 
و مردم با هم درگير شده اند. در بی سابقه     ترين شرايط 

امنيتی در تاري��خ جمهوری پنجم فرانس��ه دولت اين 
كش��ور برای مقابله با معترضان 8۰هزار نيروی پليس 
ضدش��ورش و ژاندارم را در ش��هرهای فرانسه مستقر 
كرده است. 5 هزار نيروی نظامی و پليس ضد شورش 
به همراه گروهان هايی از ژاندارمری با آخرين تجهيزات 
امنيت برخی خيابان های حس��اس پاريس را بر عهده 
دارند. دولت فرانس��ه اعام كرد كه اين هفته سياست 
مشت آهنين شديدتری را اتخاذ می كند. به رغم اينكه 
اعتراضات در پايان س��ال 2۰18 كاهش يافته بود اما 
جنبش اعتراض  آميز      شنبه هفته پيش بار ديگر شدت 
گرفت. وزارت كشور فرانس��ه گزارش داد در تظاهرات 
هفته گذش��ته 5۰ هزار نفر ش��ركت ك��رده بودند، اما 

معترضان می گويند اين آمار واقعی نيست. 

عباس جعف�ري دولت  نشس�ت   جامعه در  آب�ادي 
بررسي وضعيت پرونده هاي پيش  فروش خودرو كه با 
مديران برخي شركت هاي خودروسازي و نمايندگان 
دستگاه هاي ذي ربط برگزار شد، نارضايتي مردم از 
وضعيت پيش  فروش خودرو را مورد اشاره قرار داد و 
آماره�اي جزئي از تخلفات و ش�كات ش�ركت هاي 
ليزينگي و صدور حكم عليه اين شركت ها ارائه كرد. 
نگين خودرو، پاس�ارگاد خ�ودرو و خليج خودرو از 
جمله شركت هايي هستند كه در اين رابطه محكوم 
 ش�ده اند و مجرم�ان اي�ن ش�ركت ها ه�م در حال 
س�پري ك�ردن دوره محكوميت ش�ان هس�تند. 
دادستان تهران شاخصه هاي پرونده هايي از اين دست 
در قوه قضائيه را در چهار محور مورد اش��اره قرار داد و 
اظهار داشت: اواً تعداد شكات اين پرونده ها زياد و رو 
به تزايد است، ثانياً در اين پرونده ها، وقتي سلب اعتماد 
از اقدام شركت هاي فروش��نده خودرو صورت گرفت، 
مراجعه ش��كات به قوه قضائيه ش��دت مي گيرد، ثالثاً 
سود زيادي براي متهمان حاصل ش��ده است؛ و نكته 
آخر، سخت شدن روند رسيدگي به اين پروند ها كمبود 
دارايي و اموال متهمان، و پيچيدگي و طواني ش��دن 

تحقيقات به سبب مراجعات مكرر شكات است. 
جعفري دولت آبادي يكي از انواع پرونده هايي كه اخيراً 
در دادسراي تهران مفتوح شده را پيش  فروش خودرو 
از سوي ش��ركت هاي خصوصي عنوان كرد و از مفتوح 

شدن 2۰ پرونده قضايي در اين رابطه خبر داد. 
دادستان تهران شركت هاي ليزينگ و شركت هايي كه 
پيش فروش خودرو انجام مي دهند را از مراجعي دانست 
كه در اين موض��وع نقش دارند، و ع��دم نظارت بانك 
مركزي و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شكل
 گيري اين قبيل پرونده ها اعام ك��رد و افزود: مطابق 
تحقيقات، بانك مركزي نسبت به شركت هاي ليزينگ؛ 
و وزارت صمت در مورد كس��اني كه نمايندگي فروش 
خودرو دارند نظارت هاي كاف��ي را اعمال نمي  نمايند 
و در س��ايه عدم نظارت اين نهاده��ا، در  حال حاضر با 
تشكيل پرونده  هايي مواجه هستيم كه افراد زيادي را 

گرفتار كرده است. وي در بيان آخرين وضعيت پرونده 
پيش فروش خودرو در دادسراي تهران و سه پرونده اي 
كه منجر به صدور حكم ش��ده و در حال اجرا اس��ت، 
اظهار داش��ت: پرونده نگين خودرو ب��ا 3 هزار و 5۰۰ 
شاكي و شش محكوم كه يك نفر در زندان است، 4۰ 
ميليارد تومان بدهي دارد. پاسارگادخودرو دو محكوم 
زنداني، 63۰ نفر شاكي و 7 ميليارد تومان بدهي دارد؛ 
سه متهم پرونده شركت پارس خليج خودرو نيز محكوم 
و در زندان به سر مي  برند و در اين پرونده به رغم وجود 

255 شاكي، مالي توقيف نشده است. 
جعفري دولت آبادي در خصوص پرونده هاي جرياني 
اعام كرد: آرمان پرشين پارس با 1۰۰ ميليارد تومان 
بدهي و 138۰ شاكي، عظيم خودرو با دو متهم، 168 
ش��اكي و 6۰۰ ميليارد تومان بدهي، داتيس خودرو با 
پنج متهم و 1۰۰ شاكي از ديگر پرونده هاي مفتوح در 
دادسراي تهران است و جالب اينكه شركت اخيرالذكر 
به تازگ��ي در يك��ي از روزنامه تبليغات كرده اس��ت. 
شركت دنيزخودرو با 2۰۰ شاكي و 11 ميليارد تومان، 
رامك خودرو با 181 شاكي و 1۰ ميليارد تومان بدهي، 
مفتاح رهنورد با 1333 ش��اكي، پرون��ده دوم رامك 
خودرو با هفت متهم، دو شاكي و 8۰۰ ميليارد تومان 
بدهي، پاركرو سبز قش��م با 7۰ ميليارد تومان بدهي، 
شركت شميران خودرو با 72 ش��اكي و ۹31 ميليون 
تومان، سورنا خودرو با 153 شاكي و 4ميليارد تومان 
بدهي از شركت هايي هستند كه داراي پرونده جرياني 
در دادس��راي تهران مي باشند، رس��پينا خودرو با 1۰ 
ميليارد توم��ان و رامش خودرو ب��ا 3۰ ميليارد تومان 
بدهي از ديگر شركت  هايي مي باش��ند كه پرونده آنها 
تحت رس��يدگي اس��ت. همچنين پرون��ده متهمان 
شركت هاي كيميا خودرو با 12 ميليارد تومان بدهي 
و 11۰۰ ش��اكي و مهرخودرو با 16۰ ش��اكي و حدود 
2ميليارد تومان بدهي با صدور كيفرخواست به دادگاه 

ارسال شده و در نوبت رسيدگي قرار دارد. 
وي آم��ار پرونده هاي در حال رس��يدگي ب��ا موضوع 
پيش فروش خودرو در داد س��راي تهران را در مجموع 
2۰ فقره با 5 ه��زار و 1۰۰ ش��اكي و مطالبات 2 هزار 

ميليارد توماني اعام نمود و ضرورت پيشگيري از وقوع 
چنين اتفاقاتي در حوزه پيش ف��روش خودرو را مورد 
تأكيد قرار داد و افزود: بايد به نحوي اقدام شود كه اين 
پرونده ها در ابتدا ش��كل نگيرد و اگر به شركتي مجوز 
داده مي شود، مثل تيري در فضا نباشد كه فقط شليك 
و رها شود؛ بلكه نظارت هاي بعدي بر عملكرد شركت ها 

ضروري است. 
جعفري دولت آبادي از مردم خواست پيش از مراجعه 
به شركت هاي پيش فروش خودرو و ليزينگي، بررسي 
اجمالي انجام دهند و به صرف تبليغات اين شركت ها 

اكتفا نكنند. 
جعف��ري دولت آبادي ب��ا تأكيد بر ض��رورت توجه به 
سرعت رس��يدگي در اين گونه پرونده ها افزود: برخي 
پرونده ها پيش��رفت مناسبي داش��ته و به صدور حكم 
منجر شده است، ولي در برخي نواحي هنوز نتيجه اي 
حاصل نشده اس��ت و لذا سرپرستان دادس��را ها بايد 
تاش نماين��د پرونده از س��رعت رس��يدگي معقول 

برخوردار شود. 
وي تأكيد كرد: وقت��ي براي پرونده ها كيفرخواس��ت 
صادر مي ش��ود، بايد به نوعي مديريت شود كه احكام 
دادگاه ها در مورد رد مال دقيق و قابل اجرا باش��د. در 
برخي پرونده ها با مطالبات ش��كات مواجه هس��تيم، 
اما اموالي كشف نش��ده يا اموال موجود كفايت بدهي 

محكوم عليه را نمي كند. 
دادستان تهران با تشبيه غالب قرارداد هاي پيش فروش 
خودرو با قرارداد تركمانچاي از اين جهت كه بسياري 
از حقوق را از مردم س��لب مي كن��د، گفت: پيش بيني 
سامانه مرتبط با خريد و فروش و همچنين پيش فروش 
خودرو باي��د مورد توجه ق��رار گيرد و متول��ي آن نيز 

مشخص شود. 
دادستان تهران در پايان خاطرنشان كرد: تاكنون چند 
بار هش��دار داده شده دس��تگاه هايي كه در اين زمينه 
مس��ئوليت دارند، بر اقدامات اين ش��ركت ها نظارت 
كنند. بنابر اين دستگاه ها بيش از گذشته نظارت كنند 
و بدانند كه اگر وظيفه خود را به درستي انجام ندهند، 

تعقيب قضايي در انتظار آنها خواهد بود. 

مناب�ع دانش�گاه علوم   ايران معاون توسعه و مديريت 
 پزش�كي گلس�تان از افتت�اح 22 پ�روژه بخ�ش 
س�امت ب�ا اعتب�ار 186 ميلي�ارد توم�ان در س�فر 
رئيس جمه��ور و اعض��اي كابين��ه خب���رداد. 
محمد نعيمي با اشاره به س��فر روز دوشنبه رئيس جمهور 
به استان گلستان، اظهار كرد: در اين سفر مركز اورژانس 
و ترومای شهيد نظام الدين نبوي در مجتمع بيمارستاني 

5 آذر گرگان در 152 تخت با اعتبار ۹1 ميليارد تومان به 
بهره برداري مي رسد. 

وي ادام��ه داد: ب��ا افتت��اح اين مرك��ز ب��ه ظرفيت هاي 
اورژان��س، خدم��ات جراح��ي و تروما، تخت ه��اي ويژه 
"ICU و ش��يمي درمان��ي س��رطان در اس��تان اف��زوده 

خواهد شد. 
نعيمي بيان كرد: آمبوانس هوايي اورژانس 115 اس��تان 
نيز با هزين��ه اي بالغ بر 7۰ ميليارد تومان در اين س��فر به 

صورت رسمي افتتاح خواهد شد. 
معاون توس��عه و مديريت منابع دانش��گاه علوم پزشكي 
گلس��تان خاطرنش��ان كرد: افتتاح چندي��ن مركز جامع 
س��امت، خانه بهداش��ت و پايگاه هاي اورژانس جاده اي، 
افتتاح بخش مغز و اعصاب بيمارس��تان آل جليل آق قا 
با ظرفي��ت 25 تخت و افتتاح س��امتكده ط��ب ايراني و 
مكمل از ديگر برنامه هاي س��فر كاروان تدبي��ر و اميد به 

گلستان است. 
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الگوي بومي نداشت
  دبير كميته صداوسيماي جنبش مردمي 4۰ سال پاسداشت 
انقاب اسامي: پيش از انقاب ۹۰درصد برنامه هاي تلويزيون، 
خارجي بود. رويكرد صداوسيما قبل از انقاب اسامي به سبك 
زندگي غربي و تضعيف جايگاه زن، خانواده و گس��ترش فحشا 
پيش مي رفت ولي در حال حاضر با توليد بيش از 11هزار برنامه 
خانواده محور در سال، تاش مي شود نقش و جايگاه ويژه خانواده 
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   ظريف: دولت لهستان نمي تواند اين شرمندگي را پاك كند. 
در حالي كه ايران لهس��تاني ها را در جن��گ جهاني دوم نجات 
 داد، اين كش��ور اكنون ميزبان س��يرك مذبوحان��ه ضد ايراني 

شده است

  ش��مخاني: تبديل »تحريم با حداكثر فش��ار« به »س��مينار و 
كنگره« به معناي باختن قافيه اس��ت چراك��ه آدمي كه مي گويد 
تحريم با حداكثر فشار، وقتي به سمينار و كنگره مي رسد مفهومش 

اين است كه قافيه را باخته است

  رئي��س كميس��يون امنيت مل��ي مجلس: برگ��زاري اجاس 
ضدايراني در لهس��تان اقدام انفعالي امريكاست. ازم است ايران 
برخورد قاطع با لهستان داشته باشد و اين برخورد فراتر از گايه 

ساده صورت گيرد |  صفحه 5
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در چهلمين سال انقاب

در چهل سالگي انقاب شكوهمند اسللامي ايران شاهد اقدامات 
مثبت و مباركي توسللط ائمه جمعه )به ويژه ائمه جوان(، بسيج و... 
در زمينه خدمت رسانی، اقتصاد مقاومتي و پيوند بين نسل جديد با 
آرمان هاي انقاب اسامي هستيم كه رجعت مديريتي به دهه ۶۰ 
و آرمان ها و ارزش هاي انقاب اسامي را نويد مي دهد. اين اتفاقات 
مبارك از تقابل نگاه مديريت انقابي، جهادي و مردمي براي اداره 
كشللور با مديريت »ليبرال«، »اشرافي«، »خسللته«، »بي حال«، 
»ناكارآمللد«، »تنبللل«، »مصرف گللرا«، »مرفلله و زياده خواه«، 
»پرتوقع«، »پرافاده و پرخرج«، »بي ثمر«، »مرعوب«، »مردم جدا 
و غيرمردمي«، »غرب زده«، »رانت خوار«، »توجيه گر«، »وابسته و 
وام دار«، »منفعت طلب«، »غير انقابي« و... خبر مي دهد. ترديدي 
نيست كه سهم مديريت غيرانقابي و ناكارآمد در اوضاع نابسامان 
موجود، اگر بيش از تاش دشللمن خارجي و تحريم ها نباشد قطعاً 
كمتر نبوده و مهم ترين راهكار مؤثر براي برون رفت از وضع موجود 
تحول مديريتي از وضع موجود به مديريت جوان، انقابي و جهادي 
اسللت كه نتيجه عملي آن از بين بردن آسيب هاي دروني كه بستر 
طمع ورزي دشمن و تهديد هستند و تبديل تهديدها به فرصت هاي 
ناب و رسللاندن جمهوري اسللامي به قله هاي علمي و اقتصادي و 
فرهنگي جهان و ارائه يك الگوي موفق به بشريت است. مديريتي 
كه اين روزها كام مردم را شيرين ساخته در پي اهداف بزرگي است 
كه با ماهيت انقاب اسامي پيوند خورده  و بدون اين اهداف، انقاب 

اسامي ماهيت خود را از دست مي دهد: 
۱ - ترجيح مديريت جهادي بر ديوان سااري فرسوده. 

۲ - ترجيح مديريت انقابي بر مديريت مرعوب غرب.
۳ - ترجيح مديريللت باورمند )ما مي توانيم( بللر مديريت نااميد و 

مأيوس.
٤ - ترجيللح امنيت و مصلحللت نظام بللر خواسللته هاي ظالمانه 

بين المللي و نظام سلطه.
۵ - ترجيح مردم بر اقليت هاي حزبي و جناحي. 

۶ - ترجيح ديپلماسي مقاومت بر ديپلماسي مذاكره.
۷ - ترجيح نگاه به شرق بر نگاه به غرب. 

۸ - ترجيح كشورهاي همسايه بر ديگر كشورها و ترجيح كشورهاي 
مسلمان بر غيرمسلمان.

۹ - ترجيح توليد بر واردات.
۱۰ - ترجيح مديران جوان بر مديران پير و فرسوده.
۱۱ - ترجيح حمايت از كوخ نشينان بر كاخ نشينان. 

۱۲ - تكيه به ظرفيت ها و توانمندي هللاي داخلي به جاي تكيه به 
بيگانگان.

۱۳ - ترجيح عدالت بر توسعه. 
۱٤ - ترجيح نهضت توليد علم بر مصرف علوم ديگران.

۱۵ - تقويت و بومي سللازي توان دفاعي كشور بر وابستگي نظامي 
به بيگانگان.

۱۶ - ترجيح مردم سااري ديني بر دموكراسي ليبرال غربي. 
۱۷ - ترجيح ايجاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان بر شركت هاي 

كپي كار.
۱۸ - و... 

مديريللت جهادي، انقابللي كه مردم ايللران طالب آن هسللتند و 
مي تواند مشكات كشور را بسان زمان دفاع مقدس حل كند واجد 
ويژگي هاي زير اسللت: »جوان«، »شللجاع و نترس«، »مردم گرا«، 
»ايثارگللر«، »خودبللاور و متكللي به خدا«، »دشللمن شللناس و 
دشمن ستيز«، »هم افزا، وحدت گرا و ضد تفرقه«، »كارآمد«، »پويا 
و خاق«، »تحول گرا«، »باانگيللزه«، »انعطاف پذير«، »اميدوار به 
آينده روشن«، »شايسته ساار«، »مسئوليت پذير«، »دين محور«، 
»عدالت خواه«، »آرمان گرا«، »فسادسللتيز«، »ضد رانت خواري«، 
»عاشللق خدمت«، »نوآور«، »صبور و شللكيبا«، »ضد اشرافيت«، 

»متكي به ظرفيت هاي داخلي« و »وايت محور«. 
يك جريان مرموز در تاش اسللت ما را به ارتجاع و عقب نشيني از 
آرمان هاي انقاب اسامي دعوت كند كه اين ارتجاع زمينه ساز فتنه 
اكبر اقتصادي و نااميد سازي و عصباني كردن و ميدان آوردن مردم 
عليه نظام است و از همين رو اسللت كه حضرت امام خامنه اي در 
۲۹ بهمن ۹۶ در ديدار مردم آذربايجان شرقي مي فرمايند: »يكي 
از مهم ترين آفت هاي همه  انقاب ها ارتجاع است. ارتجاع يعني اين 
حركتي كه انقاب شللروع كرده بود و ملّت داشتند در اين مسير با 
نيروي انقابي و با سرعت حركت مي كردند، در يك جاهايي سست 
بشوند، بعد متوقف بشوند، بعد برگردند؛ اين ارتجاع است؛ ارتجاع 
يعني برگشت. همه  انقاب هاي بزرگ تاريخ كه ما آنها را مي شناسيم 
-مثل انقاب فرانسلله، مثل انقاب روسلليه و انقاب هايی كه در 
كشورهاي آفريقا و امريكاي اتين و جاهاي ديگر اتّفاق افتاد- تقريباً 
بدون استثنا در سال هاي اّول عمر خودشان به اين بليه دچار شدند؛ 
اينكه چهل سللال بگذرد و شعارهاي انقاب دسللت نخورد، تكان 
نخورد، در هيچ كدام از اين انقاب ها وجود ندارد؛ ما توانستيم اين 
شعارها را حفظ كنيم. اّما خطرناك است؛ من وظيفه دارم خطر را 
به مردم عزيزمان بگويم. ما اگر به سمت اشرافيگري حركت كرديم، 
اين رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جاي توّجه به طبقه  ضعيف، 
دل سللپرده   طبقات مرّفه و زياده خواه در كشور شديم، اين حركت 
به سمت ارتجاع است؛ اگر به جاي تكيه   به مردم به خارجي ها تكيه 
كرديم، اميدمان را به بيگانه ها بستيم، اين حركت در سمت ارتجاع 
است؛ اين نبايد اتّفاق بيفتد. نخبگان جامعه بايد حواسشان باشد، 
مديران جامعه بايد حواسشان باشللد. مديران كشور بايد به شّدت 
مراقبت كنند، مردم هم نگاه كنند، با حّساسيت دنبال كنند رفتار 
ماها را، رفتار مديران را؛ با حّساسيت. ارتجاع چيز خطرناكي است. 
ارتجاع وقتي اتّفاق مي افتد، معنايش اين اسللت كه همان آدم های 
انقابي سللابق سللِر كارند اّما خط را عوض كرده انللد، راه را عوض 
كرده اند؛ كأنّه انقاب شده بود براي اينكه آنها بروند و ما بياييم سِر 
كار! براي اين )كار( كه انقاب نشد؛ انقاب يعني دگرگوني، انقاب 
يعني تغيير مسللير، انقاب يعني يك هدف های واايی را در نظر 
گرفتن و به سللوي آنها حركت كردن؛ اگر از اين هدف ها فراموش 

كرديم، ديگر انقاب نيست. «
در همين زمينه سخنان بنيانگذار جمهوري اسامي ايران نيز تكان 
دهنده و عبرت آموز است: »آن روزي كه دولت ما توجه به كاخ پيدا 
كرد، آن روز اسللت كه بايد ما فاتحه  دولت و ملللت را بخوانيم. آن 
روزي كه رئيس جمهور ما خداي نخواسته، از آن خوي كوخ نشيني 
بيرون برود و به كاخ نشلليني توجه بكند، آن روز است كه انحطاط 
براي خود و براي كساني كه با او تماس دارند پيدا مي شود. آن روزي 
كه مجلسيان خوي كاخ نشيني پيدا كنند خداي نخواسته، و از اين 
خوي ارزنده كوخ نشيني بيرون بروند، آن روز است كه ما براي اين 

كشور بايد فاتحه بخوانيم. «
در جشن ٤۰ سالگي انقاب اسامي، ارتجاع كام مردم را تلخ كرده 
و دستاوردهاي بزرگ و گسترده انقاب را پوشانده و اسباب تحقير 
انقاب و سوءاستفاده  دشمن را مهيا نموده است، از اين رو يكي از 
مطالبات جدي مردم، نظام و رهبري در جشن ٤۰ سالگي انقاب 
اسامي، اصاح روش هاي ارتجاعي كشورداري و دعوت خواص به 
تغيير الگوهاي مديريتي موجود به الگوي مديريت انقابي و جهادي 
است كه در غيراين صورت جبراً توسللط مردم از قطار انقاب پياده 

خواهند شد.

سيد عبداه متوليان

پيام رهبر انقاب به نشست انجمن هاي اسامي 
دانشجويان در اروپا 

 پيشگام در جهاد بي نياز كردن كشور 
از بيگانگان باشيد

حضرت آيت اه خامنه اي در پيامي به پنجاه و سومين نشست اتحاديه 
انجمن هاي اسللامي دانشللجويان در اروپا، تأكيد كردند: پيوسللتن 
دانشللجويان ايراني در هر نقطه از جهان به حركت پيشرفت و بي نياز 

كردن كشور از بيگانگان، جهاد في سبيل اه است. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام رهبر 
انقاب اسامي كه صبح ديروز حجت ااسام جواد اژه اي آن را در مركز 

اسامي هامبورگ قرائت كرد، به اين شرح است: 
بسم اه الرحمن الرحيم

جوانان عزيز
همه مي دانيم كه شللما دانشجويان در شللمار برترين اميدهاي آينده  
كشوريد. آنچه همه بايد بدانند اين است كه به توفيق الهي هم اكنون 
خيل عظيمي از دانشجويان ديروز، در كشور به كارهاي بزرگ سرگرمند 
و لذت خدمت به پيشرفت دانش و فناوري در ميهن خود را با همه  وجود 
حس می كنند. دانشجويان امروز ما -در هر نقطه  جهان- اين فرصت را 
خواهند داشت كه به اين مجموعه هاي مؤمن و خدوم بپيوندند و كشور 
را از بيگانگان كامًا بي نياز كنند. اين حركت آنگاه كه با نيت صادقانه و 
خدايي انجام گيرد، جهاد في سبيل اه است. شما جوانان انجمن هاي 
اسامي می توانيد پيشگامان و راهبران اين جهاد باشيد. توفيق روزافزون 

شما را از خداوند خواهانم.
 سيدعلي خامنه اي ۲۰ دي ۱۳۹۷

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا :
بايد تحريم ها را به فرصت تبديل كنيم

عرصه اي در مهندس�ي نيس�ت كه قله هاي آن توس�ط فرزندان 
ايران فتح نش�ده باش�د؛ ش�ايد اي�ن تحريم ه�ا به عن�وان يك 
فرص�ت براي م�ا تلق�ي ش�ود و باي�د آنها را ب�ه فرص�ت تبديل 
كني�م و به ط�رف بومي س�ازي و اقتص�اد مقاومت�ي بروي�م. 
به گزارش سللپاه نيوز؛ دكتر سللعيد محمد، فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم اانبيا درآيين آغاز عمليات اجرايي متروي اسامشهر اظهار كرد: 
امروز سللپاه در كنار دولت و همه مسئوان دلسللوز نظام به عنوان يك 
پشتوانه امكانات و تجهيزات، توان مهندسي خود را در جهت توسعه و 
آباداني كشور آرايش داده تا در فضاهايي كه براساس نيازمندي ها اعام 
شده بتوان خدمت كرد. وي افزود: با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر 
كشور و دشمني دشمنان نسبت به نظام و انقاب بايد انسجام نيروهاي 
انقابي بيشتر شود چراكه دشمن با تمام امكانات خود به ميدان آمده و 
معيشت و اقتصاد مردم را هدف قرار داده است.  فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم اانبيا با بيان اينكه توان مهندسي سپاه كه در عرصه هاي مختلف به 
نمايش درآمده حاصل همكاري مشترك ميان سپاه با دولت ها بوده است، 
اظهار كرد: عرصه اي در مهندسي نيست كه قله هاي آن توسط فرزندان 
ايران فتح نشده باشد؛ شايد اين تحريم ها به عنوان يك فرصت براي ما 
تلقي شللود و بايد آنها را به فرصت تبديل كنيم و به طرف بومي سازي، 
ايراني سازي و اقتصاد مقاومتي برويم. وي افزود: در حوزه مترو مجموعه 
قرارگاه سازندگي خاتم اانبيا با توجه به لزوم توسعه اين بخش در خدمت 
مجموعه نظام است، بنابراين به دليل اهميت آن، عمده ارز كشور ساليانه 

به خاطر تأمين تجهيزات مترو خارج مي شود. 
فرمانده قللرارگاه سللازندگي خاتم اانبيا با بيان اينكلله تحقق اقتصاد 
مقاومتي و بومي سازي نيازمند يك عزم جدي است، بيان كرد: بايد به 
جوانان و نخبگان دانشللگاهي  اعتماد كرد و هركجا كه اين اتفاق افتاد 
نتيجه گرفته ايم. دكتر محمد با بيان اينكه در بحث مترو عقب هستيم، 
 افزود: در پروژه متروي اسامشهر ۱۰/۵ كيلومتر تونل به صورت دستي 
و مكانيزه به اجرا در مي آيد و نقش بسزايي در وضعيت حمل ونقل مردم 
در اين منطقه دارد. وي با تشللريح جزئيات طرح متروي اسامشللهر 
گفت: زمان اجراي طرح ۳۶ ماه پيش بيني شده و تمام تاش قرارگاه 
خاتم اانبيا اين است كه در مدت مقرر به اجرا درآيد.  محمد تأكيد كرد: 
توان امروز قرارگاه ۹ دسللتگاه TBM قطر بزرگ بااي ۹ متر بوده كه 
اين خود يك آورده است كه قيمت هر كدام بالغ بر ۳۰ ميليون دار بوده 
و اگر با ارز امروز بخواهيم يك دستگاه را تهيه كنيم بايد اعتبار عظيمي 
از پروژه صرف هزينه آن شود ولي امروز با دارا بودن اين توان و تجهيزات 
در اختيار توسعه شهري قرار دارد. وي با اشاره به فعاليت هاي قرارگاه 
خاطرنشان كرد: امروز راندمان خوبي كه از پروژه ها گرفته ايم به عنوان 
مثال ۱۱۲۵ متر حفاري در يك ماه توسط دستگاه TBM تونل تمام 
مقطع احداث شده و در كار شهري ۶۵۰ متر در ماه است كه در صورت 

پشتيباني از اين پروژه اين طرح به سرعت قابل اجرا است. 

سردار كارگر: 
اسناد محرمانه دفاع مقدس منتشر مي شود

رئيس بني�اد حفظ آث�ار و نش�ر ارزش ه�اي دفاع مق�دس گفت 
ك�ه اس�ناد محرمان�ه جن�گ تحميل�ي رژيم بع�ث ع�راق عليه 
جمهوري اس�امي ايران ابتداي سال آينده منتش�ر خواهد شد. 
سردار بهمن كارگر روز گذشته در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه انتشار 
اسناد محرمانه دوران دفاع مقدس در دسللتور كار است، اظهار داشت: 
از اوايل سال ۹۸ سللايتي را معرفي خواهيم كرد كه در آن تمام اسناد و 
مدارك دوران دفاع مقدس منتشر خواهند شد. وي افزود: اسناد مربوط 
به عمليات هاي كرباي چهار و كرباي پنج و ديگر عمليات های دوران 
دفاع مقدس نيز در اين سايت منتشر مي شود.  به گفته رئيس بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دوران دفاع مقدس ۹۰ درصد كل اسناد دوران دفاع 
مقدس قابل انتشار هستند كه سال آينده منتشللر خواهد شد. سردار 
كارگر چندي پيش ضمن بازديد از خبرگزاري ايرنا، از ۵۶ طرح مطالعاتي 
و پژوهشي در حوزه دفاع مقدس سخن گفت و آن را به جعبه سياه جنگ 
تشبيه كرد و گفت: تمام مسائل جنگ در همه ابعاد در اين طرح ها آمده 
است و ممكن اسللت اين آثار را در قالب ۲۰۰ كتاب منتشر كنيم يا ۵۰ 
فيلم از روي آنها بسازيم و تا پايان برنامه ششم فرصت انتشار اين طرح ها 
را داريم. رئيس سازمان اسناد و مدارك دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس نيز چندي پيش از تاش ها براي تشكيل 
»سامانه جامع اسناد و مدارك هشت سال دفاع مقدس« خبر داد. سردار 
غامرضا عاماتي افزود: در اين سللامانه تمامي اسناد مربوط به هشت 
سال دفاع مقدس وزارتخانه ها، نهادها و ارگان هاي سراسر كشور جمع 
آوري و در دهه فجر رونمايي مي شللود. وي با اشاره به صدور آيين نامه 
جمع آوري اسناد و مدارك دفاع مقدس، افزود: اين آيين نامه به تمامي 
دستگاه هاي اجرايي در استان ها اباغ شده است و فرايند جمع آوري اين 

اسناد براساس اين آيين نامه اجرا خواهد شد. 

نش�ان دادن شهرهاي موش�كي يك راهبرد 
اس�تراتژيك ب�راي نش�ان دادن تواناي�ي 
كش�ور ب�راي پاس�خگويي ب�ه تهدي�دات 
احتمال�ي دش�منان ب�ود ت�ا آنه�ا دچ�ار 
اش�تباه اس�تراتژيك نش�وند، ش�هرهاي 
موش�كي نش�ان داده ش�د تا جنگ نش�ود. 
به گزارش ايسنا، سردار غامرضا جالي، رئيس 
سازمان پدافند غيرعامل كشللور طي سخناني 
در نشست رئيسان و دبيران كميته هاي پدافند 
غيرعامل دستگاه هاي اجرايي كشور اظهار كرد: 
در سال جاري نقشه هاي بسياري عليه جمهوري 
اسللامي طراحي شد و دشللمن به دنبال ايجاد 
تابسللتان داغ براي ما بود اما توانستيم به خوبي 
از اين مسللائل عبور كنيم. وي ادامه داد: تمركز 
و فشللار امريكايي ها بر اسللاس آنچه خود اعام 
كرده اند فشللار مادون جنگ است، آنان در ابتدا 
موضوع خروج از برجللام را در پيش  گرفتند تا با 
خروج از آن، تحريم و فشار را به ما تحميل كنند 
و بتوانند به اهداف خود برسللند. آنللان در كنار 
تحريم، عمليات مكملي را نيللز به كار گرفتند و 
فكر مي كردند با فشار اقتصادي بر مردم مي توانند 
به اهداف خود برسند، اما در نهايت به اين نتيجه 
رسلليدند كه نمي توانند طرح براندازي را دنبال 
كنند و در يك عقب نشيني آشكار مسئله فشار را 

براي تغيير رفتار جايگزين كردند. 
  راهكارهاي اروپا مشكل گشا نيست

جالي با بيان اينكه امريللكا محور همه اقدامات 
خود عليه ايران را منافقين قرار داده بود، اظهار 

كرد: امريكايي ها در شهريور فهميدند اطاعاتي 
كه گروهك منافقين در اختيارشان قرار مي دهد 
مبتني بر واقعيت نيست، همه برنامه  امريكايي ها 
و تاش شان براي آشوب در جامعه با هوشياري و 
آگاهي مردم با شكست روبه رو شد. البته يكسري 
مسللائل در كشللور وجود داشللت كه با رويكرد 
انسجام و وحدت توانسللتيم به خوبي تهديداتي 
را كه براي ايجاد تابستان داغ ايجاد كرده بودند 
پشللت سللر بگذاريم. وي اداملله داد: اروپايي ها 
با بيان تللاش براي حفظ برجام مي خواسللتند 
در عين اينكه برجام را حفللظ مي كنند، زمينه 
فشار را براي امريكا ايجاد كنند و امروز مي بينيم 
وقت كشي را پيش گرفته اند، مسئوان بايد بدانند 
كه راهكارهاي اروپا نمي تواند براي ما مشكل گشا 
باشد پس بايد به دنبال يك راه حل بهتر باشيم. 

رئيس سللازمان پدافنللد غيرعامل با اشللاره به 
سللندهاي راهبردي تازه منتشللر شللده امريكا 
اظهار كرد: در اسللناد راهبردي جديللد امريكا 
مسائل تازه اي مطرح شللده كه بايد به آن توجه 
كرد؛ آنها در حوزه سللايبر تأكيد كردند كه بايد 
كنترل فضاي سللايبر را در اختيار خود داشللته 
باشند و اين نشللان مي دهد كه احتمال تحريم 
سللايبري و تحميل هزينه هاي آن بر كشللور ما 
وجود دارد و مي خواهند كاري كنند كه خدمات 
پايداري در كشور ما با مشكل روبه رو شود، مسئله 
ديگري كه احتمال دارد از سوي آنها دنبال شود 
قطع اينترنت به صورت نقطه اي و مسللئله ديگر 
اجراي عمليات آفندي به زيرساخت هاي كشور 

اسللت كه بايد براي مقابله با حمله هاي سايبري 
دشمنان آماده بود.  جالي راهبرد ديگر دشمنان 
عليه كشور را تهديدات تركيبي دانست و گفت: 
امريكايي ها اتاق عملياتي عليه كشور ما تشكيل 
داده اند تا اقدامات عليه ايران به صورت هماهنگ 
و در اين اتاق جنگ تصميم گيري شود. اين نشان 
مي دهد كه آنها شمشير را از رو بستند و تهديدات 
را به صورت آشللكار مطرح مي كنند و اين نماد 
دشمني علني و رسمي امريكا عليه ايران است. 

  دشمن دنبال ايجاد كمبودهاي مصنوعي 
است

وي ادامه داد: امريكايي ها به دنبال اين هسللتند 
كه با استفاده از اشتباهات كوچك مسئوان، آن 
را در راستاي اهداف خود استفاده كند، مانند آن 
موضوعي كه در دار ٤۲۰۰ توماني اتخاذ شد كه 

يك سياست اشتباه اقتصادي بود. 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور يكي ديگر 
از تهديداتي كه متوجه كشور هست را در حوزه 
هوشمندسازي اشيا دانسللت و گفت: دشمنان 
با اسللتفاده از اين ظرفيت هوشمندسازي قطعاً 
تاش مي كنند تا اطاعات مللورد نياز خود را از 
جامعه ما به دسللت آورند، بللراي مثال با فروش 
دوربين هاي مداربسته و تعريف برنامه هايي، اين 
دسللتگاه ها هر چيزي را تصويربرداري مي كنند 
كه يك نسللخه از آن را به آدرس ارسللال كند. 
وي با اشاره به جنگ رواني دشمنان اظهار كرد: 
دشمنان انقاب با استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
و در شللرايط تحريم و فشللار اقتصادي به دنبال 

ايجاد كمبودهللاي مصنوعللي در نتيجه تجمع 
مردم براي خريد كااي خاص مي شللوند تا اين 
كاا در بازار بللا كمبود مواجه شللود و در نتيجه 

ايجاد ناآرامي كند. 
  وحدت و يكصدايي، راه مقابله با دشمن

جالي راهكار مقابله با تهديدات سياسي دشمن 
را ايجاد وحللدت و يكصدايي بللا محوريت رهبر 
معظم انقاب در مقابل دشمنان دانست و گفت: 
بايد دشمنان ما تنها يك صدا از كشور بشنوند و 
يك تصوير قدرتمند از جمهوري اسامي بايد در 
مقابلش چشم دشمنان باشد، به همين دليل همه 
ما بايد تاش كنيم تا يك چهره قدرتمند از دولت 
در مقابل دشمن ايجاد شود. از سوي ديگر نبايد 
ضعف هاي موجود كشور را بزرگ نمايي كنيم، به 
عبارت ديگر نبايد هيچ پيام ضعفي از داخل كشور 
به بيرون مخابره شللود.  رئيس سللازمان پدافند 
غيرعامل كشللور گفت: اگر دشمن احساس كند 
كه كشور دچار ضعف شده است، حتماً به دنبال 
آسيب رسللاندن به كشللور مي رود. نشان دادن 
شهرهاي موشكي يك راهبرد استراتژيك براي 
نشان دادن توانايي كشللور جهت پاسخگويي به 
تهديدات احتمالي دشمنان بود تا آ نها دچار اشتباه 
استراتژيك نشوند، شهرهاي موشكي نشان داده 
شد تا جنگ نشود. وي ادامه داد: دشمنان بايد به 
خوبي بدانند كه اگر يكي بزنند ۱۰ تا مي خورند. 
همين نمايش اقتدار موجب شد امريكايي ها به اين 
نتيجه برسند كه در خليج فارس و حوزه زميني 

نمي توانند با ايران وارد جنگ شوند. 

رئيس دفتر رئيس جمهوري با انتقاد ش�ديد 
از برخي كش�ورهاي اروپايي ب�ه دليل متهم 
كردن ته�ران به حمايت از تروريس�م، تأكيد 
ك�رد: اروپ�ا در ص�ورت صداق�ت، از حمايت 
منافقين و گروه هاي تجزيه طلب دست بردارد. 
محمود واعظي روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار 
سياسي ايرنا، در پاسخ به سؤالی درباره تحريم ايران 
توسط اروپا، اظهار داشت: اروپا نبايد فراموش كند 
كه اين جمهوري اسامي ايران بود كه به ياري مردم 
عراق و سوريه شتافت تا با تروريسم داعشي به طور 
مؤثر بجنگد. وي با بيان اينكه اين جمهوري اسامي 
ايران بود كه با داعش جنگيد و شهيد داد تا اين گروه 
تروريستي توان كمتري براي اقدامات جنايتكارانه 

خود در جهان از جمله در اروپا داشته باشد، تصريح 
كرد: اروپا به جللاي قدردانللي از تاش هاي ايران 
در مبارزه بي امان با تروريسللم، ما را به حمايت از 

تروريسم متهم مي كند. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري يادآور شد: جاي هيچ 
شك و شبهه اي نيست كه اروپا مأمن تروريست ها 
– چه منافقين و چه ديگر گروه هاي تروريسللتي 

تجزيه طلب – است و طي ٤۰ سال گذشته با ارائه 
حمايت هاي مختلف، زمينه فعاليت اين گروه ها 
براي انجام اقدامات تروريستي در داخل كشور را 
فراهم آورده است. واعظي ادامه داد: اگر اروپا در 
مبارزه با تروريسللم صداقت دارد، بايد از حمايت 
از اين تروريست ها كه دستشللان به خون مردم 

ايران آغشته است، دسللت بردارد. وي در پاسخ 
به پرسشللي درباره كانال مالي با اروپا )SPV( و 
انتظارات تهران از اتحاديه اروپللا در اين عرصه، 
اظهار داشت: برخي تحريم هاي اخير اروپا عليه 
ايران را فرصت مناسللبي براي حمله به برجام و 
اعام عدم صداقت اروپا در نهايي كردن كانال مالي 
مي دانند و اين درحالي است كه گفت وگوي ما و 
اروپا درباره برجام به اين معنا نيست كه با اروپا در 
مورد موضوعات ديگر اختاف نظر نداريم. رئيس 
دفتر رئيس جمهوري تأكيد كرد: بنابر اين در عين 
اينكه تحريم هاي اخير اروپا را محكوم مي كنيم، از 
اروپا انتظار مي رود كه حمايت از برجام و مخالفت 
با تحريم هاي امريكا را به اقللدام عملي تبديل و 

تعهدات خود در چارچوب برجام را عملياتي كند. 
واعظي با تأكيد بر اينكه ما به گفت وگوي خود با 
اروپا در مورد برجام و كانال مالي ادامه مي دهيم 
ولي به آن دل نمي بنديم و تعامل خود با ديگران 
را معطل اروپا نكرده و نمي كنيم، گفت: جمهوري 
اسامي ايران هم اكنون با كشورهاي مختلف از 
جمله چين، روسيه، هند و همسايگان  تعامات 
سياسي و اقتصادي بسيار خوبي دارد و اين طور 
نيست كه كار كشللور، معطل تصميم اروپايي ها 
شده باشللد. رئيس دفتر رئيس جمهوري افزود: 
اروپا بايد بلله تعهدات خللود در چارچوب برجام 
عمل كند و تعلل بيش از حد در اين زمينه هيچ 

توجيهي ندارد.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل: 
نمايش شهرهاي موشكي براي پيشگيري از جنگ بود

رئيس دفتر رئيس جمهور: 
اروپا براي اثبات صداقت خود از حمايت منافقين دست بردارد

   دفاعی

  خبر

برخی اظهارات اخي�ر مبني بر اينكه صنعت 
دفاعي و موش�كي يادگار آيت اه هاش�مي 
است، ناشي از نشناختن تاريخ موشكي است. 
حميدرضا مقدم فر، كارشناس مسائل سياسي در 
گفت وگو با تسنيم درباره اظهارات رئيس جمهور 
در مراسم دومين سالگرد ارتحال آيت اه هاشمي 
رفسنجاني كه صنعت دفاعي و موشكي را يادگار 
آقاي هاشمي ناميد، گفت: براي تجليل از آيت اه 
هاشمي بايد از افراط وتفريط دوري كرد؛ ايشان 
قبل و بعد از انقاب زحماتي براي كشور كشيدند 
و در بين نسللل اول انقاب جزو افرادي است كه 
خدمات قابل توجهی در انقاب اسامي داشته اند 
اما در كنار اين اقدامات و خدمات، اشللتباهات و 
خطاهاي مهمي نيز در دوران مسللئوليت هاي 
خود داشته اند كه خساراتي را براي مردم و انقاب 
ايجاد كرده است.  وي با بيان اينكه البته در سالروز 
رحلت قاعدتاً بايد خدمات و سللجاياي ايشان را 
مطرح و از وي تكريم كرد، گفللت: اما بايد توجه 
داشللت كه اغراق و قلب واقعيت ها به نام تكريم، 
نتيجه معكللوس دارد و موجب تخريب ايشللان 
مي شللود و متأسللفانه صحبت های اخير رئيس  
محترم جمهور درباره ايشللان كامًا اغراق آميز 
بود كه باورپذيري و تأثير سخن را از بين مي برد 
و توجه به همان خدمات آيت اه هاشمي را هم 
تحت تأثير قرار مي دهد.  اين كارشناس مسائل 
سياسي خاطرنشان كرد: اينكه صنايع دفاعي و 
موشكي كشللور در وضعيتي از كارآمدي و ابهت 
قرار دارد كه هركسي به آن افتخار و براي سهيم 
دانستن در شكل گيري اش رقابت مي كند، نشانه 
خوب و افتخارآميزي است اما در اين روايت ها بايد 

به واقعيت هاي تاريخي هم اعتنا شود.  
مقدم فر افللزود: واقعيت اين اسللت كه پس از 
شللكل گيري جنگ شللهرها در دفاع مقدس، 
مجموعه  تصميم گيران و مسللئوان كشور به 
اين جمع بندي رسلليده بودند كه كشور براي 
دفاع از مردم و شللهرها در مقابل جنون صدام 
نياز به موشللك دارد. وي با بيللان اينكه در آن 
مقطع هيچ نشللانه اي وجود نللدارد كه آيت اه 
هاشمي به فكر راه اندازي صنعت موشكي باشد 
بلكه ايده  تقريباً قريب به اتفاق مسللئوان اين 
بود كه از طريق موشك ها صرفاً پاسخ صدام را 
بدهيم، خاطرنشللان كرد: پس از گرفتن چند 
موشك اسللكاد-بي از ليبي، و در شرايطي كه 

هيچ دانش موشكي در كشور نبود، شهيد حسن 
طهراني مقدم تاش های بسياري كرد تا از طريق 
مهندسللي معكوس بتواند از دانش موشك سر 
دربياورد كه به لطف الهي و توسات و تاش های 
خودش در اين كار موفق شد و در نتيجه ، صنعت 
موشكي شللكل گرفت. نكته  قابل توجه اينكه 
در همان مقطع كه شللهيد طهراني مقدم يكي 
دو موشللك را براي مهندسي معكوس باز كرد، 
خيلي ها با او مخالللف بودند و مي گفتند در اين 
شللرايط كه همين چند موشللك را داريم، اين 
كار هدر دادن سللرمايه اسللت و مللا هيچ وقت 
موفق نمي شويم موشك بسازيم! اما اخاص و 
هوش و تاش شهيد طهراني مقدم كشور را به 
جايي رساند كه همه به آن افتخار مي كنيم. اين 
كارشناس مسائل سياسي با اشاره به اينكه قطعاً 
آقاي هاشمي هم به واسطه مسئوليت خود، در 
كنار ديگر مسئوان، در افتخار موشكي كشور 
سللهيم هسللتند، گفت: اما صنعت موشكي را 
يادگار ايشان دانستن و غلو درباره  نقش ايشان، 
ظلم و جفا بلله تاريخ و وجدان اسللت. مقدم فر 
در اداملله تصريح كللرد: متأسللفانه از آيت اه 
هاشمي در سال هاي پاياني زندگي شان كدهاي 
روشني هست كه نشان مي دهد توصيفات اخير 
آقاي روحاني را چندان هم بللراي خود افتخار 
نمي ديدند! وي افللزود: بنابراين حتي اگر آقاي 
هاشللمي را به توصيف آقاي روحاني، اصطاحاً 
پدر صنعت دفاعي و موشللكي هم بدانيم -كه 
با توجه به موارد فوق الذكر، نسللبتي با واقعيت 
ندارد- ايشان تمايل داشت اين فرزند را سرراهي 

و در خيابان رها كند!

وزير فرهن�گ و ارش�اد اس�امي در دولت 
نهم، جزئيات جديدي از جلسه ميرحسين 
موس�وي با رهب�ر معظ�م انق�اب را پس از 
انتخابات رياست جمهوري دهم تشريح كرد. 
محمدحسين صفارهرندي، در گفت وگو با مهر 
در پاسخ به اين سللؤال كه در روزهاي اول پس 
از انتخابات سال ۸۸ برخي سايت هاي منتسب 
به ميرحسين موسوي فيلتر شد اما پس از مدت 
كوتاهي شاهد رفع فيلتر آنها بوديم، با توجه به 
اينكه آن زمان معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد 
يكي از اعضاي كميته تعيين مصاديق مجرمانه 
در فضاي مجللازي بود، اطاع داريللد چرا اين 
اتفاق رخ داد، گفت: »چند روز پس از انتخابات 
رياست جمهوري سال ۸۸ بود كه از دبيرخانه 
شللوراي عالي امنيت ملي با من به عنوان وزير 
فرهنگ و ارشاد اسامي تماس گرفتند و گفتند 
دستوري آمده اسللت كه فيلتر اعمال شده در 
مورد سللايت هاي آقاي موسوي برداشته شود. 
اواخر شب بود كه اين تماس برقرار شد؛ چراكه 
معاونت مطبوعاتي وزارت ارشللاد در آن زمان 
به عنللوان عضو كميته تعييللن مصاديق عمل 

مجرمانه در فضاي مجازي بود. «
وي افزود: »معاونت مطبوعاتي پيگيري كرد و 
گفت دو سايت منتسب به آقاي موسوي بوده 
كه يكي فيلتر شده و ديگري فيلتر نيست؛ گفته 
شللد همان موردي را كه فيلتر شللده هم رفع 
فيلتر كنيد. معاونت مطبوعاتي وزارت ارشللاد 
نيز به دليل عضويت در كميته تعيين مصاديق 
عمل مجرمانه در فضاي مجللازي، هماهنگي 
ازم را انجام داد و سايتي را كه فيلتر شده بود، 

رفع فيلتر شد. «
وزير وقت فرهنگ و ارشللاد اسللامي در مورد 
دليل تماس شللوراي عالي امنيللت ملي براي 
رفع فيلتر سللايت ميرحسللين موسوي گفت: 
آن طور كه بللراي من نقل كردنللد، در ديداري 
كه ظاهراً عصللر روز ۲٤ خردادمللاه ۸۸، آقاي 
موسوي خدمت رهبر معظم انقاب مي رسند، 
حرف هاي مختلفللي رد و بدل شللده ولي آن 
قسمتي كه براي ما موضوعيت دارد، اين است 
كه مقام معظم رهبري وقتي به آقاي موسوي 
اعتراض مي كنند كلله چرا موضللوع را به كف 
خيابان مي كشيد، مگر شما خودتان نمي دانيد 
كه وقتي اين حركت انجام مي شود، ديگر ادامه 
آن در دسللت شللما نخواهد بود و ديگران اين 
تحرك را راهبري و هدايت مي كنند؟ موسوي 
هم مي گويد مردم خيال مي كنند حق آنها ضايع 
شده است و مي خواهند احقاق حق كنند. مقام 
معظم رهبري مي فرمايند كه اين كارها راهش 
نيست و شللما مردم را توجيه كنيد كه اين كار 
درستي نيست و بايد از جانب شما اين حرف ها 
به جامعه منعكس شود. خود شما هم طرفدار 

هرج و مرج نيستيد.  
صفارهرنللدي در ادامه خاطرنشللان كرد: پس 
از اين فرمايشللات رهبر معظللم انقاب، آقاي 
موسوي مي گويد من رسانه اي در اختيار ندارم 
كه بخواهم از آن طريق بلله جامعه پيام بدهم. 
مقام معظم رهبللري فرمودند چرا؟ موسللوي 
مي گويد سايت هاي من را فيلتر كرده اند. مقام 
معظم رهبري هم به دفتر مي فرمايند به شوراي 
عالي امنيت ملي بگوييد كه سللايت هاي آقاي 
موسوي را رفع فيلتر كنند. بنابراين براي همين 
بود كه آن پيام به ما منتقل و رفع فيلتر سايت 

آقاي موسوي هم انجام شد. 
وي افزود: فرداي آن ديدار كه اين بزرگواري از 
سوي رهبر معظم انقاب صورت گرفت و سايت 
رفع فيلتر شد، اولين مطلبي كه آقاي موسوي 
در سللايت منتشللر كرد، پيام دعوت به حضور 
خياباني براي راهپيمايي بدون مجوز ۲۵ خرداد 
بود. يعني درست عكس آن چيزي كه اخاقاً و 
عمًا در حضور مقام معظم رهبري تعهد كرده 
بود كه اگر سايتش رفع فيلتر شود با مردم حرف 
بزند و بگويد تكليف اعتراضات را نمي شود كف 

خيابان تعيين كرد، انجام داد.

كارشناس مسائل سياسي:  

 توصيف روحانی از هاشمی
نسبتی با واقعيت ندارد

روايت وزير وقت ارشاد از جلسه رهبری و موسوي   

 ميرحسين بعد از رفع فيلتر سايتش 
دعوت به تجمع خياباني كرد!

   چهره ها



طبق آخرين سرش�ماري، ۹ميليون و ۷۶۹ هزار 
نفر در سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نكرده 
داريم و همچنين تعداد افرادي كه از سن متعارف 
ازدواج عبور كرده اند، اما هنوز به سن تجرد قطعي 
نرس�يده اند يك ميليون و ۸۱۰هزار نفر اس�ت. 
عاوه بر اين ۲۲۰هزار نفر مجرد قطعي و ۱۱ميليون 
و ۸۰۰هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نكرده در كشور 
داريم كه با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت 
يا طاق، جمعيت مجردان ايران به رقم ۱۳ميليون 
و ۳۲هزار نفر مي رسد. اين رقم حدود يك ششم 
جمعيت كشور اس�ت كه بر اين اساس و با وجود 
سياس�ت هاي اباغي،  تجردگرايي براي تصرف 
پنج شش�م ديگر جمعيت خيز برداشته است. 
آمارهاي كاهش�ي ازدواج و افزايشي طاق گواه 
ضريب نفوذ تجردگرايي در بين افراد جامعه است. 
آم��ار ازدواج، ط��اق و رش��د جمعيت، ش��اخص 
امنيت و توسعه اجتماعي اس��ت و  مبناي بسياري 

از تصميم گيري هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
قرار مي گيرد. در س��ال هاي اخير كه اين آمارها در 
كشور ما به مرز هشدار رسيده است،  سياست هاي 
چندگانه اي در مورد آنها اتخاذ ش��د كه اتفاقاً هيچ 
يك منتج به نتيجه نشد. بر اين اساس عده اي سعي 
مي كنند رخدادهاي ازدواج و زاد و ولد را طبيعي و رو 
به رشد نشان دهند، عده اي اين آمارها را نگران كننده 
توصيف مي كنند و عده اي ديگر دست به بازي آماري 
و عبارتي مي زنند تا به اصطاح زهر آن را بگيرند. به 
عنوان مثال از ميان آمار برپايه ثبت يا رخداد، آنچه به 

وضع مطلوب نزديك تر است را منتشر مي كنند. 
اين موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفت كه روز 
گذشته، روز انتشار آمار اين اتفاقات در رسانه ها بود. 
گروهي داده هاي پايگاه اطاعات جمعيت سازمان 
ثبت احوال را مبناي گزارش خ��ود قرار داده بودند 
و گروهي ديگر ارقامي را به نقل از علي اكبر محزون، 
مديركل دفتر جمعيت نيروي كار مركز آمار ايران و 

مديركل سابق اطاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت 
احوال كشور رسانه اي كردند. 

 يك ششم جمعيت در دام تجرد!
براساس اين گزارش علي آكبرمحزون اظهار داشت: 
طبق آخرين سرشماري، ۹ميليون و ۷۶۹هزار نفر در 
سن متعارف ازدواج و ازدواج نكرده داريم و همچنين 
تعداد افرادي كه از سن متعارف ازدواج عبور كرده اند، 
اما هنوز به سن تجرد قطعي نرسيده اند يك ميليون 

و ۸۱۰ هزار نفر است. 
وي گفت: به افرادي كه از س��ن تجرد قطعي عبور 
كرده باش��ند، مجردان قطعي مي گوين��د و تعداد 
آنها در كل كشور ۲۲۰هزار نفر است. ۱۱ميليون و 
۸۰۰ هزار نفر مجرد ازدواج نكرده در كش��ور داريم 
كه با احتس��اب افراد بدون همس��ر در اث��ر فوت يا 
طاق، جمعيت مجردان ايران به رقم ۱۳ميليون و 
۳۲هزارنفر مي رسد.  محزون در ادامه با بيان اينكه 
پديده هاي نوظهور در خانواده هاي ايراني همچون 

تجردگرايي در حال شكل گرفتن است، اضافه كرد: 
در سال هاي اخير سياس��ت هاي كلي خانواده اباغ 
شده كه بند چهارم آن به ايجاد نهضت فراگير ملي 
براي تسهيل ازدواج موفق و آسان تأكيد دارد و به واژه 

نفي تجرد اشاره مي كند. 
  زنگ هاي تشكيل خانواده به صدا در مي آيد!

وي با اش��اره به افزايش س��ن ازدواج در كش��ور در 
س��ال هاي مختلف گفت: طي چند دهه گذش��ته 
س��ن ازدواج آقايان از ۲۴به ۲۸سال و براي خانم ها 
از ۱۹به ۲۳سال رس��يده اس��ت. ضمن اينكه اين 
آمار در ش��هرهاي مختلف و حتي در شمال، مركز 
و جنوب كانش��هري مانند ته��ران كامًا متفاوت 
است.  محزون بيان داش��ت: بخشي از افزايش سن 
ازدواج به دلي��ل تحوات اجتماعي و بخش��ي هم 
به سياس��ت گذاري ها برمي گردد.  مديركل سابق 
اطاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور 
يادآور شد: آخرين سرشماري ها نشان مي دهند در 
سال هاي اخير خانواده هاي گس��ترده چند نسلي 
در كش��ور به حداقل رسيده اس��ت. در حال حاضر 
خانوار هسته اي بيش��ترين فراواني را دارد و خانوار 
يك نفره در س��ال ۱۳۸5 از 5/۲ دهم درصد به ۷/۱ 
دهم درصد در سال ۱۳۹۰ افزايش داشته و در سال 
۱۳۹5 به 5/۸ درصد رسيده است.  محزون مهم ترين 
راهكار براي كاهش تجرد در ايران را اجراي صحيح 
سياست هاي كلي جمعيتي خانواده دانست و گفت: 
همه موارد در هفت بندي كه اباغ شده وجود دارد و 
مسئوان بايد به آن توجه كنند. قطعاً اجراي صحيح 

اين بندها بهترين مسير خواهد بود. 
 تهديد ازدواج از درون و برون 

در تأيي��د بحراني بودن آمارهايي ك��ه محزون در 
اختيار رسانه ها گذاشته است، بايد گفت: نه تنها 
اصل ازدواج در سبك زندگي وارداتي در كشورمان 
مورد ه��دف قرار گرفت��ه، بلكه بنيان خان��واده از 
جهت هاي گوناگون تهديد مي ش��ود. يكي از اين 
جهات نهادهاي اجتماعي و كارفرماها هس��تند 
كه با ايجاد امتياز براي مجردان و در مقابل ايجاد 
محدوديت براي متأهلين، زنان و مادران شاغل به 
سهم خود به اين بحران دامن مي زنند.  سياست هاي 
آموزشي و استخدامي، سطح درآمدي و مسكن از 
ديگر سربازان تجردگرايي هستند كه با شمشير 

آخته در مسير تشكيل خانواده قرار گرفته اند. 
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در سومين جلسه رسيدگي به اتهامات »دومان توكان« اظهارات جالبي رد و بدل شد
متهم از قاضي خواست مستندات ارائه كند !

بيداد گرسنگي كودكان اروپايي
مدير مدرسه بريتانيايي: دانش آموزان پس از مدرسه از سطل هاي زباله و هسته هاي ميوه تغذيه مي كنند

نفي كاغذي و  تشويق عملي تجرد
با وجود اينكه يك ششم جمعيت كشورمان مجرد هستند، دولت سياست مشخصي براي ازدواج جوانان ندارد

اين روزها ش�عبه 
نيره ساري

چهارم دادگاه ويژه   گزارش  2
رسيدگي به جرائم 
مفسدان و اخالگران اقتصادي به رياست قاضي 
صلواتي با متهمي روبه رو اس�ت ك�ه دادگاه را 
زيرسؤال مي برد و دائمًا به رد اظهارات خود در 
كيفرخواس�ت اشاره مي كند. س�ومين جلسه 
رس�يدگي به اتهامات متهمان ش�ركت دومان 
توكان به اخطار مكرر قاض�ي صلواتي به متهم 
رديف اول رس�يد. متهم در پاس�خ ب�ه برخي 
س�ؤاات قاضي، درخواست مستندات داشت. 
قاضي خطاب به متهم  گفت: برعكس شده ما به 
شما مستندات ارائه كنيم؟! همچنين نماينده 
دادس�تان تهران درخصوص توهين هاي متهم 
دومان سهند به دادس�را گفت: دادس�را براي 
خودش اين حق را قائل است كه به توهين هاي 
متهم رسيدگي كند. اين در حالي است كه متهم 
در اظهارات خود با رد اتهام كاهبرداري  گفت: از 
بازجوي پرونده ش�كايت مي كنم! دادگاهي كه 
حتي وكاي متهم ايحه دفاعيه را قرائت نكردند 
و تنها يكي از آنها به همين بسنده كرد، بيش از 
۱5روز تمام پرون�ده را مطالعه كرده و همچنان 
منتظر ارسال يك س�ري مستنداتي هستم كه 
قرار بوده   يكي از اعضاي خانواده متهم براي وي 
ارس�ال كند. آخرين دفاعيات دوم�ان توكان 
درحالي مطرح شد كه وي در نهايت گفت: به رغم 
قبول نداش�تن اتهامات، آم�اده همكاري براي 
بازگرداندن اصل، س�ود و ضرر و زيان ش�كات 

هستم!
سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان 

پرونده دومان توكان روزگذش��ته در شعبه چهارم 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم مفسدان و اخالگران 
اقتصادي به رياست قاضي صلواتي، به صورت علني 
برگزار ش��د.  نماينده دادس��تان تهران در ابتداي 
اين جلس��ه در رابطه با دفاعيات متهم در جلس��ه  
گذشته كه گفته شده بود، دادسرا به عمد رسيدگي 
به پرونده را طواني كرده تا به اس��تجازه رهبري 
برخورد كند، گفت: قطعاً اين ادعا دروغ و نادرست 
است؛ تحقيقات اين پرونده ها به دليل اينكه شكات 
زي��ادي دارد، طواني مي ش��ود. وي در خصوص 
صحبت هاي دومان سهند كه در جلسه گذشته به 
دادسرا توهين كرده است، تأكيد كرد: قطعاً دادسرا 
براي خودش اين حق را قائل است كه به توهين هاي 

متهم رسيدگي كند. 

 دفاع كارشناس دادگستري 
كارشناس دادگستري فردي بود كه به دفاع از كار 
كارشناسي خود پرداخت و گفت: منشأ ۷۰درصد 
از واريزي ها شناس��ايي شده كه شامل ۹۴ميليارد 
تومان واريزي س��رمايه گذاران، ۴۰ ميليارد تومان 
نامش��خص، ۲5۰ميليون تومان درآمد هتل ها و 
۷5ميليون هم سود سپرده سرمايه گذاري است كه 
تاكنون ۶۱ميليارد تومان به سرمايه گذاران پرداخت 
شده، اما هنوز مشخص نيست چقدر اصل و چقدر 

سود پول ها بوده است. 
در ادامه با حضور متهم براي دفاعيات، قاضي خطاب 
به وي گفت: اينجا دادگاه است. صداقت داشته باش. 
شما از شهريورماه ۹۶ متوجه شدي شركت زيان ده 
اس��ت، اما به مردم نمي گفتي و نمي گويي! با هيچ 

ش��ركت هواپيمايي قرارداد نداش��تي، ميگويي از 
كدام پروژه ها سود دادي؟! كدام پروژه ۴درصد سود 
داشته است؟ متهم در اين بخش اظهار داشت: بالغ 

بر 5۰۰ميليون تومان براي شركت آورده داشتم. 
قاضي صلواتي خطاب به متهم گفت: ش��ما ديپلم 
داش��تيد چرا خود را دكتر معرفي كرديد؟ شكات 
حاضر در جلس��ه نيز تأييد كرده اند كه شما خود 
را دكتر معرفي مي كرديد. پس از اظهارات قاضي 
صلواتي، تعداد زيادي از شكات به نشان تأييد دست 

خود را باا بردند. 
  درخواست  از قاضي براي ارائه مستندات 

در بخش ديگري از دادگاه، قاضي صلواتي خطاب 
به ش��يوه هزينه كرد ۲۰۰هزار پيامك تبليغاتي 
روزانه اشاره كرد كه متهم پاس��خ داد، هزينه آن 
را از محل سود ش��ركت مي داده است، اما قاضي 
خطاب به وي گفت: از پول مردم اين هزينه انجام 
مي شده است. نكته جالب اينجاست كه متهم در 
پاسخ به سؤال قاضي صلواتي مبني بر اعام نشدن 
هزينه ها، درخواست مس��تندات كرد كه قاضي 
صلواتي با تعجب گفت برعكس ش��ده، ما به شما 

مستند ارائه كنيم؟!
دادگاه سوم اين متهم با دفاعيات پاياني به اتمام 
رس��يد و در نهايت گفت: در حضور دادگاه اعام 
مي كنم با وجود اينكه اتهامات وارده را قبول ندارم، 
آماده همكاري با دادگاه يا هر مرجع قضايي براي 
بازگرداندن اصل، س��ود مندرج در قرارداد و ضرر 
و زيان ناشي از آن هس��تم. وي از رياست دادگاه 
درخواست كرد احقاق حق اينجانب اولويت نباشد 
و احقاق حق شاكيان و رسيدن به پولشان اولويت 

قرار داده شود. 

يك پژوهش تازه در 
عليرضا سزاوار

نش�ان   نگاه بريتاني�ا 
مي دهد كه كمتر از 
يك دهه، تعداد كودكاني كه در اين كشور در فقر 
زندگي مي كنند، يك ميليون نفر افزايش يافته 

است. 
بنا بر گزارش »مجمع اتحاديه هاي صنفي بريتانيا« 
بيش از ۳ميليون كودك در خانواده هايي زندگي 
مي كنند كه مجموع درآم��د والدين آنها زير خط 
فقر )۲۱ هزار پوند در سال( است. در همين زمينه 
روزگذشته مدير يك مدرس��ه در شهر انكاشر در 
شمال غربي انگلستان خبر داد، دانش آموزان مدرسه 
او به حدي گرسنه هستند كه پس از ورود به مدرسه 
در سطل آشغال ها دنبال غذا مي گردند. شماري از 
نمايندگان پارلمان بريتانيا از احزاب مختلف از دولت 

اين كشور خواسته اند تا براي مقابله با ناامني غذايي 
به خصوص در ميان دانش آموزان، معاونتي را به اين 
كار اختصاص دهند.  خانم »ش��يوون كالينگوود« 
مدير اين مدرسه مي گويد، از هر ۱۰دانش آموز اين 
مدرسه، يكي از آنها از خانواده اي است كه نيازهاي 
غذايي خود را از بانك غذايي )جايي كه به نيازمندان 
كمك مي كن��د( تأمين مي كند.  اي��ن مدير گفته 
است در حال حاضر در مدرس��ه او ۳5دانش آموز 
وجود دارند ك��ه خانواده هايش��ان از بانك غذايي 
استفاده مي كنند. او مي گويد احتمااً تعداد چنين 
خانواده هايي بيشتر است و آمار موجود تنها درباره 
خانواده هايي است كه مدرس��ه از آن باخبر است.  
خانم كالينگوود مي گوي��د: »وقتي كودكان از غذا 
محروم مي ش��وند، روي رفتار آنها اثر مي گذارد و 
فقط درباره غذا فكر مي كنند و ما كودكاني داريم كه 

هسته هاي ميوه ها را از سطل آشغال ها برمي دارند. 
ما بچه هايي داريم كه چيزي براي خوردن ندارند و 
بچه هايي هستند كه تنها فكر و ذكرشان غذاست.« 
جالب اينكه صندوق كودكان ملل متحد )يونيسف( 
در سال ۲۰۱۷ هم در گزارشي گفته بود، ۱۹درصد 
ك��ودكان زير ۱5س��ال بريتاني��ا در خانواده هايي 
زندگي مي كنند كه با مش��كل تأمين غذا مواجه 
هستند.  دولت محافظه كار بريتانيا مي گويد، تعداد 
كودكاني كه در خانوارهاي بيكار زندگي مي كنند 
در پايين ترين سطح خود است. به گفته سخنگوي 
وزارت كار انگليس از س��ال ۲۰۱۰ به اين سو يك 
ميليون نفر از جمله ۳۰۰ هزار كودك از فقر مطلق 
خارج شده اند.  سال گذش��ته هم روزنامه »ژنرال 
آنسايگر« آلمان، براساس ارزيابي انجمن حفاظت 
از كودكان آلمان )DKSB( خبر داده بود كه حدود 

۴/۴ ميليون كودك در آلمان در معرض خطر فقر 
قرار دارند كه تعداد آنها حدود ۱/۴ ميليون بيشتر 
از حد انتظار و تصور اس��ت. به اعتقاد اين انجمن، 
اين يك سند و گواه فقر براي يك كشور ثروتمند 
است.  بنابر آخرين داده ها، ۷/۶ درصد از جمعيت 
كش��ورهاي اتحاديه اروپا از رقم تعيين شده براي 
خط فقر درآمد كمتري كسب مي كنند. اين رقم از 
كشوري به كشور ديگر متغير است. زيرا خط فقر 
به عنوان مثال در روماني ۱۰۳يورو در ماه است، اما 
در لوكزامبورگ هزار و ۶۰۰ يورو در ماه و در ايتاليا 
۷۸۶يورو در ماه است.  كودكان بيشتر از بزرگساان 
در اروپا در فقر زندگي مي كنند. اين كودكان بهاي 
سنگين ش��رايط ش��غلي بي ثباتي والدينشان را 
مي پردازند و دولت هم حمايت خود را از آنها پس از 

يك دوره اي قطع مي كند. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 محمدرضا طهراني با انتشار اين عكس توئيت كرد: خيليا تو 
اين دوران فراموش شدن، يكيش��ونم طيب، اتم اتاي قديم؛ شادي 

روحش صلوات.

ط��رح  ك�رد:  توئي�ت  نقوي حس�يني  سيدحس�ين   
استاني ش��دن انتخابات با روح مردم س��ااري و قانون اساسي مغايرت 
دارد و در عين حال حاكميت زر و زور و تزوير را تقويت مي كند. به دليل 
فراهم نبودن زيرساخت هاي ازم اين طرح باعث مي شود، ليست ها در 

مجلس حاكم شوند و حاكميت ليست شكل بگيرد. 

 اسماعيل آذري توئيت زد: سه دستگاه كپي به ارزش ۱۷ميليون 
براي سه مدرسه پرجمعيت خريداري شد، مدارس نياز به كامپيوتر و 
پروژكتور دارند. بچه هاي يكي از روستاها مي گفتند: تا حاا دستمون 
به كامپيوتر نخورده كه روشنش كنيم. در حالي كه در كتاب درسيمون 
آموزش كامپيوتر و طراحي وج��ود داره. وقتي نيس��ت چرا در كتاب 

درسي آوردند؟

 مهدي محمدي توئيت كرد: وقتي كس��ي كه مسئول ارتباطات 
كشور است، تلويحاً از زيرساخت كنترل افكار عمومي ايران كه توسط 
دشمن در كشور پهن شده، دفاع مي كند. طبيعي است پنج سال كشور 
را بابت مسئله پيام رسان ها سركار بگذارند و كسب و كارهاي داخلي در 

اين حوزه هم يك سره نابود شود. 

 مسين با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: س��رباز امريكايي در 
خليج فارس، سرباز امريكايي در هاليوود. 

 مژگان انصاري توئيت كرد: طرح اوليه پولي كردن معابر به شوراي 
قبل برمي گرده، اما ش��وراي فعلي عاوه بر كسب عوارض از بزرگراه ها 
به دنبال اخذ عوارض )پول گرفتن( از جاي پارك هم هست. اگر دين 

نداريد ااقل آزاده باشيد.

 حسين ابراهيمي توئيت كرد: ما قدر نماز رو نمي دونيم، يه نماز 
خوب اين قدرت رو داره كه تقدير مارو عوض كنه كه وقتي از مس��جد 
مياي بيرون زندگي طور ديگه اي برات رقم بخوره! باها به خاطر گناهان 
بر سر ما نازل مي شه و فرمود مگر ميشه انسان روزي پنج بار در نهري 

خودشو شست وشو بده و باز آلودگي درش باقي بمونه!؟

 سفير با انتشار اين عكس توئيت كرد: يك دنيا سادگي در مقابل 
دوربيني كه قرار نيست عكس بگيره... 

 محمدرضا زائري توئيت كرد: ۱5-۱۰سال قبل اگر از كسي كه 
شش برادر و دو خواهر داشت، مي پرسيدند اعضاي خانواده شما چند نفر 
هستند، جرئت نمي كرد جواب بدهد! زيرا فضاي غالب رسانه اي چنان 
افكار عمومي را مهندسي كرده بود كه همه باور كرده بودند تعداد زياد 

فرزندان نشانه عقب ماندگي و سطح پايين خانواده است!

  فرشته رفيعي توئيت كرد: اقتصاددان ارشد مؤسسه اس اندپي: 
تعطيلي دولت امريكا، هر هفته۱/۲ميليارد دار از توليد ناخالص ملي 
مي كاهد. اين تعطيلي اگر دو هفته ديگر به طول انجامد، ۶ميليارد دار 
هزينه به بار خواهد آورد كه از بودجه5/۷ميليارد داري مورد نياز براي 

ساخت ديوار مرزي ترامپ بيشتر است. 

  مسعود بصيري توئيت كرد: خانم كارشناس مذهبي دعوت كردن 
تلويزيون، مجري ميگه برخي آقايان ميگن پول نداريم براي كارهاي 
خونه كارگر خانوم اس��تخدام كنيم، كارشناس نميگه خانوم ها در اين 
وضعيت اقتصادي سعي كنند با شوهرش��ون همراه شوند، بلكه ميگه: 
اگه امروز پول كارگ��ر نديد، فردا بايد پول درمان همس��رتون را بديد! 

احسنت به اين شعور.

 احسان سالمي با انتشار اين تصوير توئيت كرد: خانم مينا وحيد 
اين افاضات عجيب رو بايد به حساب اطاع نداشتن و كم سوادي شما 
بگذاريم يا اينكه تاشي از جنس همان پوشيدن گوني در جشنواره فجر 
و در مقابل دوربين عكاسان است؟ اي كاش براي ديده شدن در عرصه 
بازيگري به جاي ايجاد حاش��يه كمي بر افزايش مه��ارت بازيگري تان 

تمركز مي كرديد. 

ابراهيم مشيريان

 مديركل فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشستگي گفت: با توجه به 
فراواني مراجعات بازنشستگان به بخش هاي پاراكلينيكي و مطالبات 
ايش��ان، امس��ال ۱5۰ميليارد تومان به صورت ش��ناور در اين بخش 
هزينه خواهد شد. همچنين به منظور حمايت از ۳۴هزار بيمار خاص و 
صعب العاج عاوه بر سقف تعهدات قرارداد، براي دارو و ساير خدمات 

بيش از سقف پرداخت مي شود. 
 معاون منابع انساني شهرداري تهران گفت: در راستاي پايش سامت 
كاركنان ش��هرداري تهران كه تحت پوش��ش بيمه تأمين اجتماعي 

هستند،۱۰ ميليارد تومان اختصاص داده ايم. 
 سرپرست وزارت بهداشت با اش��اره به اينكه طرح تحول سامت با 
قدرت ادامه مي يابد، گف��ت: اين طرح را م��رور و بازنگري مي كنيم تا 

بتوانيم در زمينه خدمت به مردم اقدامات مؤثرتري انجام دهيم. 
 معاون پرستاري وزير بهداش��ت با اش��اره به صدور پروانه صاحيت 
حرفه اي براي ۱۷هزار پرس��تار گفت:  قول مس��اعد براي جذب ۱۹هزار 
پرستار داده شده است كه اميدواريم اعتبار آن هر چه زودتر محقق شود.

  وزي��ر آموزش و پرورش ب��ا بيان اينك��ه دانش آموزان ب��ه نيازهاي 
جديدتري ني��از دارند كه ما در س��بد يادگيري جاي كاف��ي براي آن 
نگذاشتيم، گفت: بچه ها در مدرسه عمدتاً چيزي مي آموزند كه در بيرون 

از مدرسه كمتر به آن نياز دارند. 
 مديرعامل شركت شهر سالم ش��هرداري تهران اعام كرد: در حال 
حاضر هزار  كودك كار تحت پوش��ش شركت شهرس��الم قرار دارند و 

مراحل درمان آنها پيگيري مي شود. 
 مسئوان وزارت بهداش��ت در حالي ارائه بسته حمايتي به بيماران 
مبتا به »اس. ام. اي« را منوط به تخصيص بودجه از سوي نمايندگان 
مجل��س مي دانند، كه اي��ن بيم��اران از وضعيت مناس��بي برخوردار 

نيستند. 
 سخنگوي كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسامي 
گفت: طرح خريد خدمات آموزش��ي در كميسيون آموزش مجلس از 

ايحه بودجه ۹۸ لغو شد. 
 ناي��ب رئي��س كميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس ش��وراي 
اس��امي با بيان اينكه بايد حداقل ۱۶درصد از منابع عمومي كشور به 
آموزش  و پرورش اختصاص يابد، گفت: مكلف شدن دولت براي پوشش 

ساانه ۱۰درصدي خريد خدمات آموزشي، بازي با الفاظ است. 
 مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور اعام كرد: متأسفانه 
موضوع بس��يار مهم بيمه تأمين اجتماعي رانندگان طي چند س��ال 
اخير مغفول مانده، درصورتي كه اين افراد به دليل نوع كاري كه انجام 

مي دهند بيش از سايرين دچار فرسودگي مي  شوند. 
 معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزير آموزش و پرورش با بيان 
اينكه عمده مطالب��ات معلمان خريد خدمات تا پايان س��ال پرداخت 
مي شود، گفت: تاش مي كنيم حقوق اين معلمان را به روز كنيم و مانند 

سرباز معلمان و نيروهاي حق التدريس ماهانه پرداخت شود. 
 دبير علمي يازدهمين كنگره سكته مغزي گفت: اين بيماري قابل 
پيشگيري است و با راهنمايي مردم و تغيير سبك زندگي مي توان عوامل 
خطر را كنترل كرد، از طرفي سكته مغزي امروزه كامًا قابل درمان است 

به شرط اينكه اقدام مناسب در زمان طايي انجام گيرد. 
 مديرعامل سازمان بيمه سامت ضمن تشريح نحوه توزيع معادل ريالي 
5۰۰ميليون يورويي كه قرار بود از صندوق توس��عه ملي به حساب اين 
سازمان واريز شود، گفت: بخش دوم پول هم كه تا سقف معادل ريالي 5۰۰ 
ميليون يورو خواهد بود، بايد توسط بانك مركزي به حسابي كه سازمان 

برنامه و بودجه اعام كرده، واريز شود و ما پيگير پرداخت آن هستيم. 

سرنوشت نامشخص زباله هاي دامپزشكي
با اينكه در قانون مديريت پسماند نحوه مديريت بسياري از انواع زباله ها 
تعيين تكليف شده، اما برنامه مش��خصي براي مديريت زباله هاي مراكز 
دامپزشكي نيس��ت. به نوعي حتي زباله هاي اين مراكز به حال خود رها 

شده اند و هرچه زودتر بايد اين خأ قانوني   تعيين تكليف شود. 
آمارهاي سازمان دامپزشكي نشان مي دهد كه مراكز دامپزشكي تنها در 
تهران در طول يك س��ال ۲۰هزار و 5۰كيلوگرم پسماند توليد مي كنند. 
كلينيك ها و مراكز دامپزشكي هم بايد براي دفع زباله هاي خود با سازمان 
مديريت پسماند قرارداد منعقد كنند.  بررسي ها نشان مي دهد كه حدود 
۹۹ مركز دامپزشكي، زباله هاي خود را به طور مستقيم به دست پيمانكاران 
اين سازمان نمي س��پارند. به گفته مدير پس��ماندهاي پزشكي سازمان 
مديريت پسماند، احتمااً اين مراكز پسماندهاي عفوني خود را مانند ديگر 

زباله ها به سطل هاي مكانيزه شهرداري مي ريزند!
اداره محيط زيس��ت هم به مراكز متخلف نامه زده و از آنها خواسته است 
هرچه س��ريع تر براي جداسازي و دفع زباله هايش��ان با سازمان پسماند 
قرارداد امضا كنند. بي توجهي به اين قرارداد هم نوعي تخلف است. زيرا 
براساس قانون، شهرداري تنها مسئول جمع آوري و امحاي پسماندهاي 
پزشكي و دامپزشكي است و طبق مقررات سازمان دامپزشكي، همه مراكز 

دامپزشكي بايد با شهرداري قرارداد دفع پسماند داشته باشند. 
البته بعض��ي از مراكز ه��م ترجيح مي دهن��د به جاي اينكه خودش��ان 
با پيمانكاران س��ازمان پس��ماند ق��رارداد ببندن��د، زباله هايش��ان را به 
بيمارستان هاي اطراف بسپارند تا آنها پسماندهاي دامپزشكي را ابه اي 

زباله هاي بيمارستاني به اين پيمانكاران تحويل دهند!
اما اداره محيط زيس��ت، قانون مديريت پس��ماند را مبنا قرار مي دهد و 
براساس اين قانون، همه توليدكنندگان زباله هاي پزشكي و دامپزشكي 
موظف هستند پسماندهاي خود را جداسازي، بسته بندي و امحا كنند. 
همه مراكز دامپزشكي هم ميزان توليد پس��ماندهاي عفوني خود را به 
اداره محيط زيس��ت اظهار كنند و همچنين برنام��ه عملياتي مديريت 

پسماندهايشان را نيز به اين اداره تحويل دهند. 
سازمان دامپزشكي معتقد است، اصاً نبايد مراكز دامپزشكي، دستورالعمل 
مربوط به جمع آوري و دفع پسماندهايشان را به اداره محيط زيست اباغ 
كنند، بلكه اين وظيفه خود محيط زيست است كه پروتكلي در اين زمينه 
تهيه كند و آن را به مراكز زير نظرش و سازمان مديريت پسماند تحويل 
دهد.  اختاف بين مراكز دامپزشكي، پيمانكاران سازمان مديريت پسماند 
و محيط زيست بر سر هرچه باشد دود آن به چشم شهروندان مي رود، زيرا 
از همه بيشتر آنها را در معرض خطر قرار مي دهد و سامتي شان را تهديد 
مي كند.  نبود اين پروتكل ها باعث شده حتي پيمانكاران سازمان مديريت 
پس��ماند نيز ندانند دقيقاً بايد براساس چه روش��ي، پسماندهاي مراكز 
دامپزشكي را ضدعفوني و امحا كنند.  در مجموع از آنجايي كه سازمان 
محيط زيست يك دستگاه نظارتي و س��ازمان دامپزشكي يك دستگاه 
اجرايي است؛ دستگاه هاي نظارتي بايد قوانين را وضع و نهادهاي اجرايي 
هم آن را عملياتي كنند.  بنابراين در اين زمينه هم تدوين سازوكار مربوط 
به نحوه تفكيك، ضدعفوني و دفع زباله هاي مراكز دامپزش��كي بر عهده 

سازمان محيط زيست است. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
  گزارش  یک

علي پوردهقان |  جوان



وحیدحاجیپور

به گفته رئيس بان�ك مركزي انگليس، مارك 
كارني، دار امريكا روزي توس�ط يوآن چين 
كه در حال تبديل شدن به يك ارز ذخيره مهم 
جهاني است، به چالش كش�يده خواهد شد. 
بااترين مقام مالي انگلي��س، در يك مصاحبه 
پرسش و پاسخ آناين به عنوان بخشي از »فروم 
آينده بانك انگليس« گفت: من معتقدم امكان 
اين وجود دارد كه ما در نهايت ارزهاي ذخيره اي 
به جز دار امريكا داشته باشيم. به گفته كارني، 
سيستم مالي جهاني در حال حاضر از تحوات 
اقتصاد جهاني عقب مانده است. او گفت: در حالي 
كه جهان نظم جديدي پي��دا مي كند، احتمااً 
اين قطع بودن رابطه جهان واقعي با نظام مالي، 
كاهش خواهد يافت و در اين روند ارزهاي ذخيره 
ديگري ظهور خواهند ك��رد. در اولين مورد من 
انتظار دارم كه ارزهاي ملي موجود مانند يوآن 

چين، اين جايگاه را پيدا كنند. 
هر چند طب��ق داده هاي سيس��تم انتقال پولي 
جهاني س��وئيفت، يوآن چين تنه��ا ۲ درصد از 
جريان هاي مال��ي جهان را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت، در حالي ك��ه دار ۴۰ درص��د از 
جريان هاي مال��ي جهان را به خ��ود اختصاص 
داده است. رئيس بانك مركزي انگليس مي گويد: 

انتق��ال از دار به ارز ذخيره ديگ��ري كه بتواند 
مانن��د دار در معام��ات جهاني غالب باش��د، 
فوري انجام نخواهد شد و امري زمان بر خواهد 
بود. اقتصاد امري��كا در نيمه دوم قرن نوزدهم از 
انگلستان جلو زد، اما تا سال ۱۹۲۰ طول كشيد 
كه دار بتواند جايگاه پوند را به عنوان ارز غالب 
در معامات بين المللي به دست آورد. در همين 

حال در خبري ديگر بانك مركزي روسيه اعام 
كرد س��هم دار از ذخاير ارزي اين كش��ور را به 
رقم بي س��ابقه اي كاه��ش و ۱۰۰ ميليارد دار 
از اين ذخاير را به يورو، ين ژاپ��ن و يوآن چين 

تغيير داده است. 
 راش��ا تودي خبر داده، بانك مركزي روسيه به 
منظور كم كردن از وابستگي به دار به امريكا، 

س��هم دار از ذخاير ارزي اين كش��ور را به رقم 
بي س��ابقه اي كاه��ش داد و ۱۰۰ ميليارد دار 
از اين ذخاير را به يورو، ين ژاپ��ن و يوآن چين 

تغيير داد. 
بر اساس آخرين گزارش سه ماهه بانك مركزي 
روسيه كه با تأخير شش ماهه منتشر شد، سهم 
دار امري��كا در ذخاير اوراق به��ادار بين المللي 
روس��يه در تنها ماه م��ارس تا ژوئ��ن ۲۰۱۸ به 
ميزان چشمگيري كاهش يافته و از ۴3/7درصد 
به ۲۱/۹ درصد رسيده اس��ت. با اين ارقام سهم 
يورو از ذخاير ارزي روسيه به 3۲ درصد و سهم 
يوآن به ۱۴/7 درصد افزايش يافت. ۱۴/7 درصد 
ديگر نيز در ديگر ارزها سرمايه گذاري شد كه از 
جمله آنها مي توان ب��ه پوند انگليس6/3درصد، 
ين ژاپن ۴/5 درصد و دار كان��ادا ۲/3 درصد و 
دار اس��تراليا يك درصد اش��اره كرد. كرملين 
آش��كارا اعام كرد ك��ه تحريم ها و فش��ارهاي 
امريكا، روس��يه را مجبور كرده است تا ارزهاي 
جايگزين براي تسويه مالي به جاي دار امريكا 
بيابد تا امنيت اقتصادي اين كشور را تأمين كند. 
كشورهاي ديگر نظير چين و ايران نيز قدم هايي 
براي به چالش كشيدن دار در تجارت جهاني 

برداشته اند.

۱۰۰ ميليارد دار از ذخاير ارزي روسيه غيرداري شد
رئيسبانكانگليس:يوآنداررابهچالشميكشد

گزارش2

 انجام نظارت و بررسی گزارش عملکرد 
درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی با 

مبادله موافقتنامه بودجه تفصیلی 
سازمان برنامه و بودجه در جوابيه ای برای مطلبی با عنوان نظارتی بر 

درآمد اختصاصی دولتی ها نيست، توضيح داد: 
در خصوص خب��ر منتش��ره در روزنامه ج��وان به نق��ل از رئيس ديوان 
محاس��بات، مبنی بر اينكه درآمدهای اختصاصی برخی از دستگاه های 
دولتی در ايحه بودجه ۹۸ بيش از 7۰ هزار ميلياردتومان است كه نظارتی 

روی اين درآمدها وجود ندارد، موارد ذيل را به استحضار می رساند: 
۱- براساس ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی كشور: »ماده ۱۴- درآمد 
اختصاصی عبارت است از درآمدهايی كه به موجب قانون برای مصرف 
يا مصارف خاص در بودجه كل كش��ور تحت عنوان درآمد اختصاصی 
منظور گردد و دولت موظف اس��ت حداكثر تا سه سال پس از تصويب 
اين قانون، بودجه اختصاصی را حذف نمايد« و براساس ماده 7۱  قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 
س��ال ۱36۹ و ماده ۹۲ قانون مذكور مص��وب ۱373/۱۲/۲۸ عبارت 
قسمت اخير ماده ۱۴ »دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از 

تصويب اين قانون بودجه اختصاصی را حذف  نمايد« لغو شده است. 
۲- هرساله در زمان تدوين و تنظيم ايحه بودجه سنواتی به منظور تعيين 
ميزان درآمد اختصاصی و مصارف آن، جلساتی در ستاد بودجه سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور با تمام دس��تگاه های مربوطه تشكيل می شود و 
وضعيت وصول كنندگان درآمد دولت و ماهيت درآمد دستگاه های دولتی 
و همچنين بررسی مبانی و ظايف اعامی كه مازاد بر وظايف حاكميتی يا 
انجام وظايف خاصی به استناد تكاليف قانونی است، توسط اعضای كميته 

ارزيابی شده و پيشنهادات مربوطه پذيرفته يا رد می شود. 
3- سازمان برنامه و بودجه كشور درآمد اختصاصی هر دستگاه  دولتی 
را در جداول بودجه مربوطه )ش��امل جدول شماره 7- خاصه بودجه 
دستگاه های اصلی و زيرمجموعه و همچنين برحسب برنامه و فعاليت 
در پيوست شماره چهار( به عنوان بخشی از اعتبارات هزينه ای و تملك 
دارايی های س��رمايه ای در برنامه و فعاليت مربوطه دس��تگاه ، همواره 
بررس��ی و لحاظ می كند. همچنين نظارت و بررس��ی گزارش عملكرد 
درآمد اختصاصی دستگاه های اجرايی توسط اين سازمان از طريق مبادله 
موافقتنامه بودجه تفصيلی انجام می گيرد، بالطبع هر دستگاه دولتی نيز 
موظف به نظارت، كنترل بر نحوه هزينه كرد و پايش عملكرد درآمدهای 

اختصاصی خويش براساس فرآيندهای قانونی پيش بينی شده است. 
۴- در ايحه بودجه سال ۱3۹۸ ميزان درآمدهای اختصاصی دستگاه های 
اجرايی حدود ۲۴ درصد رشد داش��ته و از 57/۱ هزار ميليارد تومان  در 
قانون بودجه سال ۱3۹7 به 7۰/۹ هزار ميلياردتومان رسيده است. افزايش 
۱3/۸ هزار ميلياردتومانی درآمدهای اختصاصی عمدتاً به دايلی نظير 
اختصاص ۴۹۰۰ ميلياردتومان برای طرح تحول سامت )رديف ۱3۰۴۲۸ 
در جدول شماره 5(، ۱۱۰۰ ميلياردتومان ناشی از اجرای قانون هدفمند 
كردن يارانه ها برای حماي��ت از معلولين )ردي��ف ۱3۰۴۲۹ در جدول 
ش��ماره5( ، 3۱۸۰ ميلياردتومان حاصل از خدمات بهداشتی-درمانی 
)رديف ۱۴۰۱۰۴ جدول ش��ماره 5( ، ۱۰۰۰ ميلياردتومان بابت جرائم 
و خسارات س��ازمان تأمين اجتماعی )جزئی از رديف ۱5۰۱۲۰ جدول 
شماره5( و ۱۸6۰ ميلياردتومان بابت خريد تضمينی برق )تجديدپذير( 

از بخش خصوصی )رديف ۱6۰۱75 جدول5( می باشد. 

معاون وزیر كار: خبرنگاري جزو مشاغل 
زیان آور است

معاون تنظيم روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي گويد از 
نظر اين وزارتخانه، خبرنگاري جزو مشاغل سخت و زيان آور است. 
به گزارش »ايرنا«، محمد سلطاني فر، معاون مطبوعاتي و اطاع رساني 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي پنج شنبه هفته گذشته در گفت و گو با 
خبرنگار »ايرنا« اظهار داش��ت: اگرچه قرار گرفتن شغل خبرنگاري در 
حيطه مشاغل سخت مورد پيگيري اين وزارتخانه و خبرنگاران است، ولي 
هنوز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين امر را نپذيرفته اس��ت. در 
همين پيوند، »حاتم شاكرمي« در گفت و گو با »ايرنا« گفت: بر اساس 
آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور، حرفه خبرنگاري در اين گروه لحاظ 
شده است و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به هيچ عنوان نسبت به اين 
امر ديدگاه مغايري ندارد. وي افزود: هيئت هاي تطبيق قوانين نسبت به 

اين آيين نامه و ضرورت اجراي آن نيز اشراف كامل دارند. 
ش��اكرمي اضافه كرد: خبرنگاراني ك��ه متقاضي اس��تفاده از مزاياي 
آيين نامه سخت و زيان آور هس��تند، بايد ابتدا درخواستي را به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامي ارائه دهند كه اين وزارتخانه در تعريف مصاديق 
خبرنگاري تفاوت ديدگاه داشته و همين امر موجب مي شود تا تقاضاي 

برخي خبرنگاران براي استفاده از آيين نامه، مورد تأييد قرار نگيرد. 
ش��اكرم تأكيد كرد: اگر تعريف مصاديق خبرنگاري از س��وي وزارت 
فرهنگ انجام شود، بدون ترديد وزارت تعاون نسبت به اينكه خبرنگاري 

جزوي مشاغل سخت است، ترديد ندارد. 
................................................................................................................

 جوانان هند را دومین اقتصاد جهان مي كنند 
بانك اس�تاندارد چارترد انگليس اعام كرد: تا س�ال 2۰3۰ از ۱۰ 
اقتصاد بزرگ جهان، هفت اقتصاد از بازارهاي نوظهور خواهد بود. 
به گزارش راشاتودي، بانك استاندارد چارترد انگليس پيش بيني كرد تا 
سال ۲۰۲۰ چين با پشت سر گذاشتن امريكا به بزرگ ترين اقتصاد جهان 
بدل خواهد شد و به احتمال زياد در بلندمدت نيز هندي ها امريكا را پشت 
سر گذاشته و به دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از چين تبديل مي شود. 
در گزارش اين بانك انگليسي آمده است: تا سال ۲۰3۰ از ۱۰ اقتصاد برتر 
جهان هفت اقتصاد از كشورهايي هستند كه هم اكنون جزو بازارهاي 
نوظهور محسوب مي شوند. بانك استاندارد چارترد انگليس معتقد است 
اين احتمال وجود دارد كه اندونزي نيز احتمااً به جمع پنج كش��ور با 
بزرگ ترين اقتصاد بپيوندد. در گزارش بانك استاندارد چارترد آمده است: 
هند به احتمال زياد اصلي ترين نقش آفرين رشد اقتصاد جهاني خواهد 
بود و با توجه به اصاحاتي كه در اين كشور در جريان است، رشد اقتصادي 

اين كشور در دهه ۲۰۲۰ به 7/۸ درصد خواهد رسيد. 
بانك اس��تاندارد چارترد مي گويد: باا رفتن متوسط سن جمعيت در 
جهان تأثير بسزايي بر كاهش رشد اقتصاد جهاني طي سال هاي آينده 
خواهد داشت، اما اين مسئله بر هند تأثير زيادي نخواهد گذاشت؛ چراكه 
اين كش��ور از بااترين نرخ جوانان در جمعيت خود برخوردار است و 

حدود نيمي از جمعيت آن جوانان زير ۲5 سال هستند. 
بانك استاندارد چارترد گفته است كه هند تا سال ۲۰3۰ به صد ميليون 
ش��غل در حوزه توليد و خدمات نياز دارد تا بتواند تقاضاي اشتغال در 

اين كشور پاسخ دهد.
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 آن روزي ك�ه ع�ده اي كارش�ناس م�ردم را به 
خاطر ثبت ن�ام پرايد و هجوم م�ردم براي حفظ 
دارايي هايشان به س�ايت ثبت نام شركت هاي 
خودرو س�ازي مورد ش�ماتت قرار دادند، كسي 
نمي دانست كه خودرو سازان با اين استقبال ها 
چه خواهند كرد و اين هجوم مردم را اهرمي براي 
افزايش قيمت ها كرده و قيمت خودروهايش را 
بعد از چند بار افزايش خواه�د داد. تا همچنان 
به حيات كج�دار و مريز خود با بده�ي ۱2 هزار 
ميليارد توماني ادامه دهند و با پول ثبت نام مردم 
كار را به جايي برساند كه پرايد رسماً 3۰ ميليون 
تومان و اس�تپ وي ۱22 ميلي�ون تومان قيمت 
بخورد و كًا ش�ركت ايران خودرو با محصوات 
زي�ر 4۰ ميلي�ون توم�ان خداحافظ�ي كن�د. 
ارقامي كه هنوز هم رضايت شركت هاي شبه دولتي 
و ورشكسته خودرو ساز را راضي نكرده است و اين 
قيمت ها را صرفاً ب��راي ثبت نام كنندگان در نظر 
گرفته و آن را مشروط به فروش خودرو با قيمت 5 

درصد زير بازار به شكل آني كرده است. 
   قيمت جديد انواع محصوات سايپا 

اعام شد
به دنبال صدور مجوز افزايش قيمت انواع خودروها 
توسط دولت، ليست جديد قيمت انواع محصوات 
س��ايپا اعام شد. براس��اس اين ليس��ت افزايش 
قيمت ها در محصوات س��ايپا از 3۰ تا ۸7 درصد 
تعيين شده اس��ت. قيمت هاي اعام��ي در مورد 
خودروهاي تعهد ش��ده از تاريخ يك ش��هريور تا 
3۰ آذر اعمال مي ش��ود و براي تعهدات بعدي بر 
اساس 5 درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار منظور 
خواهد شد. در خصوص خودروهايي كه مشمول 

قيمت گذاري نمي ش��وند نيز افزاي��ش قيمت بر 
اساس 5 درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار از تاريخ 

يك شهريور اعمال مي شود. 
   استپ وي ۱22 تومان شد

همزمان با اعام قيمت هاي جديد محصوات سايپا، 
پارس خودرو نيز ليس��ت جديد قيمت هاي خود را 
اعام كرد. براس��اس ليست جديد ش��ركت پارس 
خودرو قيمت پارس تندر از ۴۸ ميليون و ۲6۰ هزار 
تومان ب��ه ۸۴ ميليون و ۲۰۰ تومان رسيده اس��ت. 
همچنين قيمت ساندرو اتوماتيك ۱۱۰ميليون ۴۰۰ 
هزار تومان، ساندرو استپ وي دنده اي ۱۰3 ميليون 
و ۱۰۰ هزارتومان و ساندرو استپ وي اتوماتيك ۱۲۲ 
ميليون و 7۰۰ هزار تومان تعيين شده است. عاوه بر 
اين، قيمت برليانسH۲3۰ دنده اي از ۴3 ميليون و 
6۰۰ هزار تومان به 6۴ ميليون و ۲۰۰ تومان و قيمت 
برليانس H 33۰ دنده اي از 5۴ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان به ۸۹ ميليون و 5۰۰ هزار تومان رسيده است. 

  زد و بند در پيش فروش 
اما ارقام اعام ش��ده ظاهراً موقت��ي و صرفاً براي 
پيش ثبت نام شده ها اس��ت. اين در حالي كه اين 
خودرو سازان فراموش��كار بارها افزايش قيمت را 
منوط به افزايش كيفيت و ارتقاي سطح تكنولوژي 
ك��رده بودند، اما اي��ن روزها از س��يني زير موتور 
برليانس تا زه درهاي پرايد جزو آپش��ن به شمار 
مي رود و بايد پول آن را هم جداگانه پرداخت كنيد. 
در همين حال برخي از زدو بند در پيش فروش ها 
خبر داده اند. عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي 
اسامي گفت: زد و بند بس��ياري در پيش فروش 
خودروها وجود دارد؛ چراكه خودروسازان خودرو 
پيش فروش مي كنند، اما در موعد مقرر خودرو را 

تحويل نمي دهند. اكب��ر رنجبرزاده، عضو هيئت 
رئيسه مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به مشكات صنعت خودرو گفته است: 
عرضه خودرو به بازار، س��اخت اي��ن كاا، تحويل 
قطع��ات موردنياز و قطعه س��ازي در اين حوزه به 
ساماندهي نياز دارد. اخبار و اطاعات ضدونقيضي 
درباره صنعت خودروسازي به گوش مي رسد. در 
برخي گزارش ها مطرح مي  ش��ود ايران خودرو در 
سال جاري حدود ۲ هزار و 5۰۰ ميليارد تومان ضرر 
كرده است. از سوي ديگر قطعه سازان از عدم افزايش 
قيمت ها براي خريد قطعه گايه مند هستند، قيمت 
خودروهاي عرضه شده به بازار نيز در برخي موارد 

افزايش ۱/5 برابري داشته  است. 
  ض�رورت راس�تي آزمايي ادع�اي زيان 

خودروسازان
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسامي 
ادامه داد:سؤالي كه مطرح است اين است كه چگونه 
ش��ركت هاي خودروس��از به رغم افزايش قيمت 
خودرو و عدم افزايش قيمت قطعات موردنياز دچار 

ضرر و زيان شده اند؟
وي با بيان اينكه براساس ادعاي برخي حدود ۹۰ 
درصد مواد اوليه  موردنياز ب��راي توليد خودرو از 
داخل تأمين مي شود، افزود: نمايندگان پيگير حل 
مشكات حوزه صنعت هستند و بايد وزير صنعت، 
معدن و تجارت به موضوع ورود كند؛ چراكه در حال 
حاضر شركت هاي ايران خودرو، سايپا و. . . ادعاي 
زيان مي كنند و قطعه سازان نيز از قيمت قطعه ها و 

مردم از قيمت خودرو ناراضي هستند. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان و درمان مجلس 
اظهار كرد: زد و بند بسياري در پيش فروش خودروها 

وجود دارد؛ چراكه خودروسازان، خودرو پيش فروش 
مي كنند، اما به وعده خود عمل نمی كنند و در موعد 

مقرر خودرو را تحويل نمي دهند. 
در برخي موارد خريدار خودرو تم��ام هزينه ها را 
پرداخت كرده است، اما براي ش��ماره گذاري از او 
مجدداً ۱5 ميليون طلب مي شود، چنين موضوعاتي 
براي نمايندگان رنج آور است؛ چراكه قراردادي امضا 
شده اما نه تنها به تعهدات عمل نمي شود، بلكه به 
دنبال دريافت مبلغ اضافي نيز هستند. وي با بيان 
اينكه در سايپا ديزل، س��ايپا و ايران خودرو مردم 
در پيش فروش ثبت نام كرده اند، اما در موعد مقرر 
خودرو خود را تحويل نگرفتند، تأكيد كرد: مردم 
نبايد در اين زمينه سرگردان شوند پس از ۴۰ سال 
از پيروزي انق��اب چنين اقدامي نبايد از س��وي 
شركت هاي خودروسازي انجام ش��ود. زماني كه 
پاي قراردادي امضا مي شود بايد به هر شكل ممكن 

زمينه هاي اجرا و عمل به تعهدات فراهم شود. 
   افزايش قيمت بهانه مناسبي براي حفظ 

صنعت خودروسازي نيست
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسامي گفت: نمي توان با توجيهاتي مانند حفظ 
صنعت خودروسازي كه در طول ساليان گذشته 
مورد حمايت دولت نيز بوده است، افزايش قيمت 

خودرو را به جامعه تحميل كرد. 
محس��ن كوهكن ريزي، عضو كميس��يون صنايع 
و مع��ادن مجل��س در گفت وگ��و با خان��ه ملت 
درباره اعتراضات بس��ياري كه به دليل تأخير در 
تحويل و نحوه محاس��به قيمت خودروها صورت 
مي گيرد، گف��ت: از آنجايي ك��ه پيش فروش هاي 
انجام گرفته دغدغه هاي بسياري براي مردم ايجاد 
كرده، كميس��يون صنايع در تاش اس��ت به اين 
موضوع رسيدگي كند. وي با تأكيد بر اينكه زماني 
كه قراردادي ميان دو طرف منعقد مي شود، مبنا 
عمل به تعهدات است، افزود: قيمت هاي توافقي، 
موعد تحويل، مشخصات و... براساس شرايط روز در 
قرادادهاي پيش فروش خودرو مشخص شده است. 
وي ادامه داد: در هر قراردادي كه منعقد مي شود 
ممكن اس��ت به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، 
سودي كه طرف متعهد به دست مي آورد، كاهش 
پيدا كند يا به صفر برس��د، حال اين سؤال مطرح 
مي شود كه آيا توليدكننده مي تواند براي جبران 
اين زيان با افزايش قيمت، طرف مقابل را مجبور 
به پرداخت پول بيشتري كند؟ مسلماً جواب منفي 
است؛ چراكه در صورتي كه قيمت مواد اوليه كاهش 
پيدا كند، توليدكنندگان از قيمتي كه در قرارداد 

توافق شده مبلغي كسر نمي كنند. 
شركت هاي خودروساز يا هر واحد توليدی ديگر  
مي تواند ش��رايط اقتصادي آين��ده را تا حدودي 
پيش بيني كن��د و پس از در نظ��ر گرفتن تمامي 
شرايط و احتماات آينده حركت كند. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم با بيان اينكه در دين اسام نيز 
بر پايبندي به تعهدات تأكيد شده است، خاطرنشان 
كرد: نمي توان با توجيهات��ي مانند حفظ صنعت 
خودروسازي كه در طول س��اليان گذشته مورد 
حمايت دولت نيز بوده است، افزايش قيمت خودرو 

را به جامعه تحميل كرد. 

خودروسازان با صف هاي تقاضاي مردم چه كردند ؟ 

پراید موقتاً 30 میلیون تومان قیمت خورد!

»رها شدگي« صادرات گاز با خوش خیالي 
حسن تربتي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران روز گذشته در نشستي 
خبري به موضوع تمديد قراردادهاي صادرات گاز اش��اره كرد و با ارائه 
توضيحاتي كلي گفت در دو، سه سال پاياني قراردادهاي گازي، بحث 

تمديد قراردادها پيگيري مي شود. 
نكته تلخ اظهارات تربتي در بخشي قابل تأمل مي شود كه وي براي فرار از 
»رها شدگِي« مبحث صادرات گاز  مي گويد روسيه جاي ايران را در بازار 
گاز تركيه نخواهد گرفت. مرور گفته هاي تربتي در اين نشست خبري 
به صراحت اين مهم را روشن مي كند كه در حوزه صادرات گاز، برنامه 
خاصي وجود ندارد و تجزيه و تحليل هاي شخصي و كلي، مسير صادرات 
گاز را مشخص مي كند. گويا، مديرعامل شركت ملي گاز روي بازارهاي 
گازي ايران شناخت دقيقي ندارد و فراموش كرده است كه حداقل در 
بازار تركيه، جا براي ايران در حال تنگ تر ش��دن اس��ت و كشورهاي 
روس��يه و آذربايجان با افزايش ميزان صادرات گاز خود به اين كشور، 
سهم خود را افزايش داده اند و ايران در جاي خود ايستاده و نظاره گر از 

دست رفتن بازار خود است. 
قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه، ش��ش سال ديگر به پايان مي رسد، 
اصلي ترين قرارداد جمهوري اسامي ايران از نظر حجم و قيمت، قرارداد 
جذابي است، اما اهمال وزارت نفت در افزايش دو برابري صادرات به تركيه 
در سال ۹۲ و ۹3 موجب شد تا اين كشور با روسيه به توافقي سريع دست 
يابد و ظرف سه سال، نه تنها قراردادي بين اين دو كشور امضا شود، بلكه 

امور اجرايي و آغاز صادرات گاز به مرحله نهايي نزديك شود. 
در هرم تصميم گيري موضوعات ان��رژي، خوش خيالي محضي حاكم 
اس��ت؛ تصميم س��ازان بدون در نظر گرفتن واقعيات و اتفاقاتي كه در 
بازارها رخ مي دهد، همه تحركات را »نمايش« مي خوانند و قراردادها 
را غير قابل اج��را. هنوز از ي��اد نبرده ايم، اظه��ارات حميدرضا عراقي، 
مديرعامل سابق شركت ملي گاز كه وقتي درباره اجراي قرارداد تاپي 

سؤال شد، تصريح كرد كه بعيد است اين قرارداد به سرانجامي برسد. 
اما تاپي در حال اجرايي ش��دن اس��ت. قرار اس��ت گاز تركمنستان به 
افغانستان و پاكستان و هند برسد. خوش خيالي مديرعامل وقت شركت 
ملي گاز و البته وزارت نفت باعث ش��د تا روز به روز از اهميت خط لوله 
صلح كاس��ته و تقريباً اين قرارداد به شكست پاياني نزديك شود. عين 
همين اتفاق در دوران اصاحات نيز رخ داد، زماني كه خط لوله باكو – 
تفليس – جيهان در دستور كار قرار گرفت و كارشناسان به وزارت نفت 
پيشنهاد دادند با توجه به نزديكي ايران براي صادرات نفت آذربايجان از 
طريق ايران، بهتر است مذاكرات جدي تري را با طرف هاي ترك برگزار 
كنند، اما وزارت نفت آن روزها با تأكيد بر اينكه اين پروژه  شدني نيست، 
دست روي دست گذاش��تند تا طرف هاي اين خط لوله، به سراغ ايران 
بيايند. نه تنها چنين اتفاقي رخ نداد، بلكه با اجراي اين خط لوله، فرصت 

طايي براي جمهوري اسامي ايران از بين رفت. 
حاا همان روزها در حال تكرار اس��ت؛ قراردادهاي صادرات گاز براي 
تمديد يا افزايش ميزان صادرات به حال خود رها شده اس��ت و وقتي 
درباره آن س��ؤال مي ش��ود، با خوش خيالي مطرح مي ش��ود كه هنوز 
زمان است، نبايد عجله كرد و كشوري ديگر نمي تواند جايگزين ايران 
در بازارها شود. اين خوش خيالي بارها تبعات خود را نشان داده است. 
بارها ثابت شده چنين روندي منافع ملي را سوزانده است، اما گويا قرار 
نيست كس��ي از تاريخ درس بگيرد، قرار نيست با دقت بيشتري عمل 
شود و با در نظر گرفتن همه تغيير و تحوات اقتصادي – سياسي بازارها، 
منافع كشور را حفظ كرد و افزايش داد. مديران كشور در اتاق هاي خود 
نشسته و معتقدند هنوز زمان داريم. عربستان و امريكا در حال گرفتن 
بازار گاز عراق از ايران هستند و روسيه و آذربايجان هم نقش خود را در 
تركيه دست نيافتني مي كنند، اما مديران كشور با بي تفاوتي نسبت به 

پديده هاي پيراموني، بر اين باورند كه ان شاءاه گربه است. 
زمان به سرعت سپري مي شود و در اين ميان، رقباي منطقه اي در حال 
درو كردن فرصت هايي هستند كه به دليل عدم آگاهي بدنه مديريتي 
كش��ور به راحتي در اختيار آنها قرار مي گيرد. اي  كاش مي شد هزينه 
اين خوش خيالي و بي تفاوتي نسبت به منافع ملي كشور را محاسبه و با 

تصميمات رقبا مقايسه كرد.  

تدوين آيين نامه اعتبارسنجي شهروندان ايراني
 تعیین سطح براي صدور چك

عض�و كميس�يون ام�ور داخل�ي كش�ور و ش�وراهاي مجلس از 
تدوي�ن آيين نام�ه اعتبارس�نجي ش�هروندان ايراني خب�ر داد. 
ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس 
در گفت وگو با خانه ملت، از تدوين آيين نامه اعتبارسنجي شهروندان 
ايراني خبر داد و گفت: آيين نامه اعتبارس��نجي مبتني بر قانون چك 
تدوين و اجرايي خواهد شد. نماينده مردم در مجلس شوراي اسامي 
ادامه داد: اعتبارس��نجي به معناي بررسي رفتار شخصي يك شهروند 
در اجتماع شامل پرداخت ماليات، جريمه هاي راهنمايي و رانندگي، 
دعاوي حقوقي، محكومي��ت و مجازات هاي حقوق��ي، نحوه پرداخت 

قبوض و نحوه پرداخت اقساط وام است. 
پس از اعتبارسنجي رفتار اجتماعي ش��هروندان، يك رتبه اي به افراد 
داده مي شود كه بر اساس آن مي توانند از امكانات موجود در بخش هاي 
مختلف استفاده كنند. رتبه اعتبارسنجي به معناي سطح اشخاص در 
اجتماع است. ابوترابي گفت: پس از اجراي نظام اعتبارسنجي و تعيين 
درجه اجتماعي، دولت مي تواند خدماتي مانند پرداخت وام يا امكانات 
ديگر را ارائه كند، همچنين تعيين مي ش��ود كه سطح دسترسي افراد 
براي صدور چك هاي بانكي چه ميزان است. عضو كميسيون امور داخلي 
كشور و شوراهاي مجلس ادامه داد: آيين نامه اعتبارسنجي در شرايط 
كنوني با همكاري نهادهاي دولتي در حال تدوين است و در آينده براي 

تصويب نهايي به هيئت دولت ارسال خواهد شد. 
................................................................................................................
قیمت سکه طرح جدید 3میلیون و ۸۸۵ 

هزار تومان شد
قيمت ه�ر قطعه س�كه تم�ام به�ار آزادي ط�رح جدي�د، امروز 
ش�نبه 22 دي م�اه 3 ميلي�ون و ۸۸۵ ه�زار توم�ان ش�د. 
به گزارش خبرنگار مهر، در جريان معام��ات ديروز، قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 3 ميليون و ۸۸5 هزار تومان، طرح 
قديم 3 ميليون و 75۰ هزار تومان، نيم سكه يك ميليون و ۹5۰ هزار 
تومان، ربع سكه يك ميليون و ۲۲۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 67۰ 
هزار تومان اس��ت. هر اونس طا در بازارهاي جهاني ۱۲۸7 دار و ۹۰ 

سنت و هر گرم طاي ۱۸ عيار نيز 35۴ هزار و 355 تومان است
................................................................................................................

قیمت تلفن همراه ۲0 درصد كاهش یافت
نماين�ده وزي�ر صنع�ت، مع�دن و تج�ارت در ات�اق اصن�اف 
اي�ران ب�ا اع�ام خب�ر توزي�ع تلفن ه�اي هم�راه مان�ده در 
گم�رك گف�ت: تثبي�ت نس�بي كاه�ش قيم�ت دار، ن�رخ اين 
محص�ول را در برخ�ي از برنده�ا ۱۵ ت�ا 2۰ درص�د كاه�ش داد. 
ابراهيم درستي، نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف 
ايران در گفت وگو با »تسنيم« درباره دايل كمبود تلفن همراه در بازار 
داخلي اظهار كرد: ارزي كه از اول سال براي واردات ارز اختصاص شده 
در مقايسه با سال قبل كمتر است، در حالي كه ما به طور ماهانه نيازمند 

۸۰۰ هزار عدد گوش تلفن همراه هستيم. 

جوان

هادیغامحسینی
گزارشیک

رئي�س كميس�يون اص�ل ۹۰ مجل�س گف�ت: از بي�ش از ۱۱۰ 
پرون�ده ك�ه ب�ه ص�ورت ميدان�ي د ر اس�تان هاي مختل�ف 
كش�ور تش�كيل ش�ده بو د، بازديد هاي ميداني به عمل آمده 
و تخلفات�ي ك�ه د ر اي�ن پرونده ه�ا وج�ود داشت، بررس�ي 
و گ�زارش آن ب�ه هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ارائ�ه ش�د. 
 داوود محمدي، نماينده مردم قزوين و رئيس كميسيون اصل ۹۰ 
مجلس شوراي اس��امي اظهار داش��ت: اخيراً پرونده آتش سوزي 
پتروشيمي بوعلي در كميسيون انرژي مورد بررسي قرار گرفته است 
و گزارش آن را د ر صحن علني مجلس ارائه كردند. و ي ا فزود: براي 
اينكه ببينيم چه اقداماتي پس از گزارش آتش سوزي پتروشيمي 

بوعلي انجام شده كميسيون اصل ۹۰ به اين موضوع ورود كر د ه و 
نتايج بررسي هاي خود ر ا به هيئت رئيسه ارائه د ا ده و قرار است د ر 

صحن علني مجلس شوراي اسامي قرائت شو د. 
رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسامي د ر ادامه عنوان 
كرد: همچنين گزارشي پيرامون زمين خواري د ر كميسيون اصل 
۹۰ داش��تيم كه آن هم تنظيم و به هيئت رئيس��ه مجلس تقديم 
شده است. محمدي با بيان اينكه گزارش كميسيون اصل ۹۰ در با ره 
پرونده زمين خواري به زودي د ر صحن علني مجلس قرائت خواهد 
شد، گفت: البته يك گزارش هم پيرامون ميراث فرهنگي داشتيم 
كه آن هم مورد بررسي قرار گرفته و به هيئت رئيسه مجلس تحويل 

د ا ده شده اس��ت. و ي د ر باره جزئيات پرونده زمين خواري و بررسي 
آن د ر كميسيون اصل ۹۰ عنوان كرد: بيش از ۱۱۰ پرونده به صورت 
ميداني د ر استان هاي مختلف كشور تشكيل شده بو د،  از اين زمين ها 
بازديد هاي ميداني هم به عمل آمد و تخلفاتي كه د ر اين پرونده ها 

وجود داشت، بررسي شد. 
رئيس كميس��يون اص��ل ۹۰ مجلس ش��وراي اس��امي د ر اين 
زمينه تصريح ك��رد: قصور و تقصيراتي ك��ه د ر پرونده هاي مذكور 
)زمين خواري( ماحظه ش��ده بو د و كاس��تي ها و نواقص د ر ابعاد 
مختلف از حوزه خأ قانوني تا حوزه كوتاهي برخي وزارتخانه ها د ر 

انجام وظايفشان، همگي احصا شده است.

ارسال۱۱۰پروندهزمينخواريبههيئترئيسهمجلس
مجلس
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   چهره ها

خرازي: اميدواريم اشتباهات گذشته را مجدداً تكرار نكنيم
سيد كمال خرازي كه اكنون رياست شوراي راهبردي روابط 
خارجي را بر عهده دارد، معتقد اس�ت: در اصول سياس�ت 
خارجي ايران از ابتداي انقاب تا به امروز تغيير زيادي به وجود 
نيامده است، فراز و نش�يب به دايل مختلف وجود داشته 
اس�ت اما در كليت در اصول خودمان ايس�تادگي كرده ايم. 
به گزارش ايسنا، كمال خرازي همواره به فعاليت هاي فرهنگي و 
علمي مبادرت ورزيده و در زمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران 
نيز مسئوليت ستاد تبليغات جنگ را عهده دار بوده است. او پس 
از آن طي سال هاي 68 تا 76 مسئوليت نمايندگي دائم ايران در 

سازمان ملل را به عهده داشت. 
 اين ديپلمات با س��ابقه كش��ورمان در دوره رياست جمهوري 
سيدمحمد خاتمي نيز طي دو دوره به  عنوان وزير امور خارجه 
دولت اصاحات مشغول به كار بود، البته در اين سال ها به عنوان 
دبير ستاد توسعه علوم شناختي معاونت علمي و فناوري رياست 

جمهوري فعاليت داشت. 
سيد كمال خرازي به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقاب 
اس��امي در ارزيابي خود از سياس��ت جمهوري اسامي ايران، 
اظهار كرد: در اصول تغيير زيادي در سياس��ت هاي جمهوري 
اسامي ايران پديد نيامده، ما بر اساس اصل استقال خودمان 
و بر اساس اصل حمايت از ملت ها، اصل ثبات كشور و همچنين 
براساس احياي ارزش هاي اسامي همچنان پابرجا بوديم، فراز و 
نشيب به دايل مختلف داشته ايم اما در كليت بر اصول خودمان 

ايستادگي كرده ايم. 
وي تصريح كرد: ريشه مشكات مان هم با كشورهايي مثل امريكا 
همين است كه آنها نمي خواهند موجوديت جمهوري اسامي 
ايران را برتابند و بعضي از آنها به صراحت مي گويند مي خواهيم 

تغيير رژيم انج��ام دهيم. بعضي ها 
نيز با پرده اين را صحبت مي كنند، 
بنابراين بس��ياري از مش��كات ما 
ناش��ي از اس��تقال طلبي ماست، 
اينكه ب��ر ارزش هاي خ��ود پا برجا 
هس��تيم، از مس��تضعفين جهان 
حمايت مي كنيم، اينها بر اس��اس 
قانون اساس��ي وظيفه ماس��ت و آنها نمي خواهند اين ارزش ها 

را برتابند.  
رئيس ش��وراي راهبردي روابط خارجي كشورمان در پاسخ به 
اين سؤال كه اكنون با وجود گذشت 40 سال از انقاب، در اين 
سال ها چه اشتباهاتي رخ داده و شما به  عنوان كسي كه سال ها 
مسئول بوديد اين اش��تباهات را در چه مواردي مي دانيد كه با 
شناخت  آنها بتوان اش��تباهات را س��ريع تر حل و اصاح كرد؟ 
گفت: اشتباهات، طبيعت هر انساني است و نظام ها هم مجموعه 
انسان ها هستند، اما شاخص هايي داريم كه بايد ببينيم آيا به آن 

شاخص ها به درستي عمل شده يا خير؟ 
اين ديپلمات ارشد كشورمان اظهار كرد: قانون اساسي كشور اين 
شاخص ها را در اختيار ما مي گذارد، بايد ببينيم چقدر نسبت به 
قانون اساسي وفادار بوده ايم. آيا همه ابعاد قانون اساسي را اجرا 

كرده ايم يا خير و اينها بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. 
اصل فرمايش شما درست است كه بايد ما خود ارزيابي كنيم و 
ببينيم چه اشكااتي داشته ايم، چه خطاهايي را مرتكب شده ايم 
و در آينده چگونه مي شود از اين خطاها برحذر بود و اين تقريبا 
وظيفه هر انساني است. اميدوار هم هستيم ما اشتباهات گذشته 

را مجدداً تكرار نكنيم.

سروري: SPV از ابتدا بازي بود
دبي�ركل جمعي�ت رهپوي�ان گف�ت: spv از ابتدا ب�ازي ای 
بيش نبود، زي�را اروپاييان براي اج�راي آن اراده اي ندارند. 
پرويز س��روري دبيركل جمعيت رهپويان انقاب اس��امي در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واكنش به اعام وزارت 
خارجه فرانسه مبني بر اينكه ايران بايد تمام فعاليت هاي مرتبط 
با موش��ك هاي بالس��تيك خود را متوقف كند، گفت: از ابتدا تا 
خروج امريكا از برجام، همواره نكته اي را متذكر مي شدم كه اروپا 
از امريكا جدا نيست و اساساً اروپاييان قادر به مخالفت با امريكا 
نيستند، اما احساس مي شود برنامه هماهنگي ميان امريكا و اروپا 

در حال شكل گيري است. 
وي در ادامه اظهار كرد: امريكا تا جايي كه مي توانس��ت وقت را 
هدر داد و برجام را اج��را نكرد و در نهايت از برجام خارج ش��د، 
همچنين آنها نتوانستند به وعده هاي خود عمل كنند و اقتصاد 

ايران را ضعيف كردند. 
دبيركل جمعيت رهپويان انقاب اسامي با اشاره به نقش اروپا 
در تصميمات امريكا بيان كرد: بعد از خروج امريكا از برجام، اروپا 
نقش پليس خوب و امريكا نقش پليس بد را ايفاكرد، اروپا به علت 
بدهي هاي س��نگين به امريكا توانايي مقابله با آن را ندارد، زيرا 

امريكا در اقتصاد اروپا حرف اول را مطرح مي كند. 
وي در ادامه گف��ت: اروپا باتوجه به ش��رايط فعلي خود، طبيعتاً 
منافعش را از دس��ت نخواهد داد، اين مس��ئله از ابتدا هم قابل 
پيش بيني بود، اما متأس��فانه ب��ا خوش خيالي و س��اده لوحي 

مسئوان ما فرصت هاي زيادي را در برجام از دست داديم. 
س��روري افزود: امروزه فرانس��ويان در حالي كه بايد پاسخگو 
باش��ند به مدت هش��ت هفته مردم خود را تحت ش��كنجه و 
كشتار قرار داده اند و به جاي پاس��خ به دنيا، موضع طلبكارانه 

ب��ا جمه��وري اس��امي دارند، 
اصرار آنان اين اس��ت ك��ه ايران 
موش��ك هاي بالس��تيك خود را 

متوقف كند. 
وي همچنين با اش��اره به س��فر 
ترام��پ ب��ه فرانس��ه و تحقي��ر 
رئيس جمه��ور آن كش��ور خاطر 
نشان كرد: پس از تحقير رئيس جمهور فرانسه از سوي ترامپ، 
اين كشور عكس العملي از خود نشان نداد و اين امر حكايت از 

وابستگي بسيار زياد اروپا به امريكا دارد. 
اگر ما نيز اين س��اده لوحي ها را كنار بگذاريم خط رشدي به 
سوي بالندگي خواهيم داش��ت، اما تا زماني كه اقتصاد ايران 
درگير خوش خيالي هاي بيهوده باش��د، وضعيت ما تغييري 

نخواهد كرد. 
س��روري تصريح كرد: معتقدم spv از ابت��دا بازي ای بيش 
نبود، زيرا اروپايي ها از طرفي spv را مطرح و از س��وي ديگر 
در مذاكرات دائماً اعام كردند كه اقتصاد ما مربوط به بخش 
 Spv خصوصي است و دولت ها در آن اختيار ندارند. به نظرم
اجرا نخواهد شد، زيرا اروپاييان براي اجراي آن اراده اي ندارند 
و اين موضوع فقط براي اميدوار كردن و س��كون قرار دادن 
كشور ايران بود، حتي اگر خواس��تار برقراري رابطه مالي با 
ايران هم باش��ند باتوجه به تهديدات امريكا، اين طرح انجام 

نخواهد شد. 
وي در پايان خاطرنشان كرد: اروپا در مسير تعبيه شده امريكا در 
حال حركت است و خروج امريكا از برجام به علت فشار بر ايران 

براي پذيرفتن مذاكرات هسته اي و حقوق بشر بوده است.

    سفير ايران به جمع رسواكنندگان ترامپ پيوست
حميد بعيدي نژاد جمعه شب در پيامي توئيتري 
كليپي از سخنان دونالد ترامپ مربوط به 15 سال 
پيش را منتشر كرد كه در آن از مقابله با هرگونه 

ديوار سخن مي گفت. 
سفير ايران در توضيح اين كليپ نوشت: »دونالد ترامپ: هيچ گاه تسليم 
نشويد. اگر با يك ديوار بتني روبه رو ش��ديد، به هر روشي شده؛ چه از 
درون آن، چه از بااي آن و چه از راه دور زدن آن، به هر حال از آن عبور 

كنيد و خود را به آن طرف ديوار برسانيد.«
بعيدي نژاد افزود: »حاا آقاي ترامپ بايد اميدوار باشد كه مردم پشت 

ديوار مرز مكزيك، اين كليپ را نبينند.«
........................................................................................................................

    ادبيات »زور نزنيد« شايسته يك وزير نيست
وزير ارتباط��ات و فن��اوري اطاعات به ادع��اي يك كارب��ر مبني بر 

»كاخ نشيني وزير ارتباطات« واكنش نشان داده بود. 
سيدپويان حس��ين پور يكي از فعاان ش��بكه اجتماعي توئيتر درباره 
اس��تفاده وزير جوان از ادبيات »زور نزنيد«، نوش��ت: جناب جهرمي، 
ادبيات زور نزنيد شايسته وزير دولت جمهوري اسامي نيست. با كمال 
احترام و صد البته مش��فقانه عارضم كه اين آش��فتگي و رفتار عصبي 
مديريت يك ش��ركت عصبي هم س��خت خواهد بود، چه رسد به يك 

وزارتخانه و بااتر. 
........................................................................................................................

    كنايه مهدي محمدي به آذري جهرمي
مهدي محمدي كارش��ناس مسائل هسته اي و سياس��ي در توئيتر در 
پيامي كنايه آميز در رابطه با عملكرد آذري جهرمي در وزارت ارتباطات 
نوشت: وقتي كسي مسئول ارتباطات كشور است، تلويحاً از زير ساخت 
كنترل افكار عمومي ايران كه توسط دشمن در كشور پهن شده دفاع 
مي كند، طبيعي است پنج سال كشور را بابت مسئله پيام رسان ها سركار 

بگذارد و كسب و كارهاي داخلي در اين حوزه هم يكسره نابود   شود. 
........................................................................................................................

   پولي كردن تهران براي انتخابات
فرشاد مهدي پور مدير مسئول روزنامه صبح نو در توئيتر درباره پولي 
كردن تونل هاي تهران نوشت: شهرداري مي خواهد تونل هاي نيايش، 
رسالت، شهداي غزه و امير كبير و اتوبان صدر را مشمول عوارض كند، 
رقم عوارض هم 3هزار تومان. كارگ��زاران و اصاح طلبان مي خواهند 
تهران گران شود تا فقط طبقه متوسط شهري بتواند در آن زندگي كند، 

شايد چرا چون تصور مي كند سبد رأيشان تضمين مي شود. 
........................................................................................................................
   پهلوي مقبوليت حفظ قدرت سياسي خودش را هم نداشت

علي خضريان فعال رسانه اي نوش��ت: برخي در پاسخ به دستاوردهاي 
نظام جمهوري اس��امي نسبت به دس��تاوردهاي نظام پهلوی مدعي 
هستند اگر پهلوي هم بود مي توانست بخشی يا بيشتر از اين دستاوردها 
را كسب كند در حالي كه بايد گفت پهلوي آنقدر مقبوليت براي حفظ 
قدرت سياسي خودش را هم در ايران نداشت چه برسد به اينكه كاري 

از پيش ببرد و دستاوردي داشته باشد.

روز جمع�ه ب�ود كه  مايك پمپئ�و  وزير    گزارش
خارجه امريكا از دور جديد اقدامات امريكا- اروپا 
عليه جامع�ه ايران�ي رونمايي كرد و نش�ان داد 
گستره فعاليت هاي ضدايراني غربي ها هيچ حد و 
مرزي را نمي شناس�د و به بهانه ه�اي مختلف از 
هسته اي، موشكي و تروريسم گرفته تا منطقه اي 
و حمايت از گروه هاي مردمي، تحريم هاي عليه 
كشورمان بايد اعمال شود و جالب اين است كه 
مقامات غربي وقاحت را به حدي رس�انده اند كه 
ادعا مي كنند وضع چني�ن تحريم هايي با هدف 
كم�ك ب�ه م�ردم اي�ران ص�ورت مي گي�رد!

 اينكه نبايد تفاوتي ميان نوع و ميزان دش��مني 
دولتمردان جمهوريخواه يا دموكرات امريكايي 
قائل ش��د در جاي خود قابل بررس��ي است اما 
پرسش اساس��ي اين مسئله اس��ت كه چرا يك 
رويكرد واحد و قاطعانه نبايد در مواجهه با امريكا 
و كش��ورهاي اروپايي توسط دس��تگاه سياست 
خارجه اتخاذ ش��ود و تنه��ا به بياني��ه و توئيت 
دلخوش بود؟ پمپئو روز جمعه با تأكيد بر اينكه، 
امريكا ماه آينده ميزبان نشس��تي درباره ايران 
خواهد ب��ود، در گفت وگو با فاكس ني��وز با بيان 
اينكه »ما ده ها كش��ور را از سرتاسر جهان گرد 
هم خواهيم آورد« عنوان كرد كه اين نشس��ت 
در روزهاي 13 و 14 فوريه )24 و 25 بهمن( در 
لهستان برگزار خواهد شد. به گفته وزير خارجه 
امريكا، »كش��ورها در كنار هم خواهند آمد تا بر 
ثبات خاورميانه، صلح و آزادي و امنيت در منطقه 
تمركز كنند كه ش��امل اين عنصر مهم است كه 
اطمينان حاصل كنيم ايران يك ]نقش آفرين[ 

بي ثبات كننده نباشد.« 
پمپئو  افزود كه در اين نشس��ت كش��ورهايي از 
آس��يا، آفريقا و نيم كره غربي، همچنين اروپا و 
خاورميانه ش��ركت خواهند ك��رد. هدف امريكا 
از برگزاري نشس��ت لهس��تان عليه ايران حول 
مفاهيم��ي مانن��د »منزوي س��ازي بين المللي 
ايران«، »اجماع سازي عليه توان موشكي ايران«، 
 »ايجاد تصوير اجم��اع بين المللي عليه ايران در 
اذهان عمومي م��ردم ايران« و »افزايش فش��ار 
بر متحدان منطقه اي ايران« مي باشد و در واقع 
تاش دارد ايران هراسي را كه پيش از اين بارها 
از سوي كشورهاي غربي با شكست روبه رو شده 
است احيا و فش��ارها عليه ايران جهت پذيرش 
مذاكرات موشكي و منطقه اي را با هدف تن دادن 

به اين گزاره تقويت كند. 
در همين باره »فرانك ويزنر« معاون وزير خارجه 
پيشين امريكا در امور امنيت بين المللي و عضو تيم 
مذاكره هسته اي امريكا گفت: »برقراري گردهمايي 
در لهستان، در راستاي ادامه راهبرد سياسي عليه 

ايران است. اين موضوع تنها امكان هرگونه توافق 
را با ايران بر سر مس��ائل منطقه، دشوارتر مي كند. 
دولت ترامپ مدت هاس��ت ب��ا بريتانيا، فرانس��ه و 
آلمان و همين ط��ور ديگر امضاكنن��دگان برجام 
مسئله دارد. مشكات ما هنوز ادامه دارد و من فكر 
نمي كنم آنها چندان عاقه اي به اين گردهمايي كه 

پمپئو گفته است داشته باشند.« 
وي ادامه مي دهد: »مسئله اصلي در برجام، چگونگي 
اعام تصميم خروج اس��ت كه شوكه كننده بود، نه 
نفس اين تصميم. اينكه اين تصميم از طريق توئيتر 
و بدون طي ك��ردن روند گفت وگوه��اي داخلي با 

مشاوران گرفته شد، مسئله ساز بوده است.«
   واكنش شمخاني به اجاس ضدايراني 

در لهستان 
دريابان علي شمخاني دبير 
شوراي عالي امنيت ملي 
در حاش��يه مراسم ختم 
والده فرمانده كل ارتش و 
در جمع خبرن��گاران، در 
واكن��ش ب��ه برگ��زاري 
اجاسي ضد ايراني در لهستان كه روز جمعه توسط 
وزير خارجه اياات متحده امريكا مطرح شد، گفت: 

تبديل »تحريم با حداكثر فشار« به »سمينار و كنگره« 
به معناي باختن قافيه است چراكه آدمي كه مي گويد 
تحريم با حداكثر فش��ار، وقتي به س��مينار و كنگره 
مي رسد مفهومش اين است كه قافيه را باخته است. 

    واكن�ش عراقچ�ي و ظري�ف ب�ه برگزاري 
همايش ضدايراني در لهستان

محمدجواد ظري��ف در پيامي توئيت��ري به برنامه 
اياات متحده براي ميزباني نشستي ضدايراني كه 
قرار است ماه آينده ميادي در كشور لهستان برگزار 

شود، واكنش نشان داد. 
ظريف نوش��ت: »ي��ادآوري ب��ه ميزبان و ش��ركت 
كنندگان كنفرانس ضد ايراني: كساني كه در آخرين 
نمايش ضدايراني توسط امريكا شركت كرده بودند 
يا مرده اند يا بي آبرو شده اند يا به حاشيه رانده شده اند 
و ايران از هميشه قوي تر است.« وزير خارجه ايران 
در ادامه نوش��ت: »دول��ت لهس��تان نمي تواند اين 
شرمندگي را پاك كند: در حالي كه ايران لهستاني ها 
را در جنگ جهاني دوم نجات داد، اين كشور اكنون 

ميزبان سيرك مذبوحانه ضد ايراني شده است.« 
همچنين عباس عراقچي معاون سياسي وزير امور 
خارجه كش��ورمان در صفحه توئيتر خ��ود با كنايه 
به ميزباني لهستان براي نشست ضد ايراني نوشت: 

18۹2 لهس��تاني از 1۹42 تاكن��ون در قبرس��تان 
لهستاني ها در قلب تهران آرميده اند. 

وي افزود: بيش از 100هزار لهستاني پس از آزادي 
از اردوگاه ه��اي كار اجباري اس��تالين از راه ايران 
بازگش��تند. عراقچي اضافه كرد: قبرس��تان ها در 
ايران بعداز 30 س��ال قابل جايگزيني هس��تند اما 
مردم تهران 77 سال اس��ت كه احترام ميهمانان 

خود را نگه داشته اند.
   ايران با لهستان برخورد قاطع كند

حشمت اه فاحت پيشه 
رئيس كميسيون امنيت 
ملي ني��ز در گفت وگو با 
ايس��نا در واكن��ش ب��ه 
اظهارات اخير وزير امور 
خارجه امري��كا مبني بر 
برگ��زاري اجاس ض��د ايراني در لهس��تان گفت: 
برگزاري اجاس ضد ايراني در لهستان اقدام انفعالي 
امريكاس��ت. پمپئو وزير خارجه امريكا افسر ارشد 
اطاعاتي است كه وظيفه اش پوشاندن شكست هاي 
امريكا در حوزه عملي در قالب يكسري جنگ هاي 
رواني است كه اين سياس��ت را در قبال جمهوري 

اسامي ايران در پيش گرفته است. 

وي توضيح داد: در حال حاضر امريكايي ها با رسوايي 
منطقه را ترك مي كنند، خودشان هم اذعان دارند 
كه در ش��كل دادن داعش نقش اصلي داشتند و در 
بيرون راندن داعش و شكس��ت آن برخي كشورها 
همچون ايران و روس��يه موفق عمل كردند. امريكا 
در ش��رايطي كه موضوع خروج از منطقه را مطرح 
مي كند و جايي در منطقه ندارد، برگزاري اجاس در 
لهستان را بيان كرده كه اين يك جنگ رواني است، 
چون امريكا جايي در عمق استراتژيك ايران و منطقه 
ندارد و تنها براي جبران شكست هاي عملياتي اش 

اين موارد را بيان كرده است. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسامي در ادامه تأكيد كرد: در چنين 
شرايطي مي توان در قالب ديپلماسي عمومي پاسخ 
داد، چون امريكا بسياري از معاهدات بين المللي از 
جمله برجام را بر هم زد و اقدام غيرقانوني انجام داد 

كه اين در حوزه بين المللي مشهود است. 
ايران بايد سياست هاي همسو با جامعه بين الملل 
را دنبال كن��د و راهبردهاي متناس��ب با ثبات در 
منطقه را در پيش بگيرد. فاحت پيشه با تأكيد بر 
اينكه اجاس لهستان مي تواند به صحنه شكست 
امريكايي ها تبديل شود، اظهار كرد: قطعاً برگزاري 
اين اجاس از سوي سياستمداران اروپايي و محافل 
سياسي و رسانه اي امريكا مورد انتقاد قرار خواهد 
گرفت، چون امريكا با چنين اقداماتي تنها بي ثباتي 

در منطقه را دامن مي زند. 
وي در واكنش به ميزباني لهس��تان براي برگزاري 
اجاس ضد ايراني، گفت: لهس��تان از كشورهاي 
اروپاي��ي و مح��ل اقدام��ات اطاعات��ي و امنيتي 
امريكا در زمان جنگ س��رد بود و بعد از آن هم به 
پايگاهي تبديل شد كه امريكا از ضعف هاي چنين 
كش��ورهايي در عرصه بين المللي ب��راي برگزاري 

چنين همايش هايي استفاده مي كند. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسامي در پايان گفت كه ازم است 
ايران برخورد قاطع با لهس��تان داش��ته باشد و اين 

برخورد فراتر از گايه ساده صورت گيرد. 
   استمرار دشمنی های غرب عليه جامعه ايرانی

آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار بگيرد اين 
مسئله است كه كشورهاي غربي از امريكا گرفته 
تا كش��ورهاي اروپايي اعم از فرانس��ه، انگليس و 
آلمان تا ساير كش��ورهاي اين قاره اراده اي براي 
عادي سازي روابط سياس��ي، تجاري و اقتصادي 
خود با ايران نداشته اند و همچنان رويه دشمني 
خود با مل��ت ايران را حف��ظ كرده ان��د و هر روز 
بر حجم و گس��تره آن مي افزاين��د و اينكه تصور 
ش��ود با امتيازدهي كيفيت دشمني آنها كاهش 
پيدا مي كند ساده لوحي است و با واقعيت روابط 

بين المللي آنها با ايران همخواني ندارد.

 يك عضو كميس�يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
حرف ه�اي اخير وزير ام�ور خارج�ه امريكا مبني ب�ر اعمال 
تحريم هاي ايران براي بهبود زندگي مردم را از اس�اس كذب 
دانس�ت و گفت: اي�ن حرف ها ب�راي فريب مردم اي�ران زده 
مي شود، حال آنكه فايده اي ندارد و تير آنها به سنگ مي خورد. 
ابوالفض��ل حس��ن بيگ��ي در گفت وگ��و ب��ا ايس��نا، در واكنش 
به صحبت هاي اخي��ر وزير ام��ور خارجه امريكا مبن��ي بر اينكه 
مي خواهيم با تحريم ها، زندگي مردم اي��ران را بهتر كنيم، گفت: 
امريكا در طول يك قرن گذشته با در پيش گرفتن سياست چماق 
و هويج به دنبال فريب افكار عمومي و كسب منافع خود بوده و از هر 
ظلمي به هر كشوري فروگذار نكرده است. اين كشور براي رسيدن 
به اهدافش به جم��ات و كلمات پن��اه آورده و در لواي آن ظلم و 

تجاوز به كشورها را تحميل مي كند. 

وي يادآور ش��د: امريكا به نام استفاده از بمب هاي شيميايي عليه 
عراق جنگ به راه انداخت و با همين جمله به دنبال مجوز از سازمان 
ملل براي ظلم در حق مردم عراق بود، حال آنكه خود دولتمردان 
امريكا مي دانند كه مي توانستند بدون جنگ صدام را بركنار كنند.  
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: 
اكنون بخش قاب��ل توجهي از نفت عراق در قبال آزادس��ازي اين 
كشور به يغما مي رود. همين روند را در كويت دنبال كردند و براي 
آزادي كويت از دست صدام قرارداد ۹۹ ساله بستند. امروز هم در 
تمامي زمينه ها مقابل ايران شكس��ت خورده اند و مي خواهند با 

استفاده از كلماتي شكست خود را جبران كنند. 
 حس��ن بيگي افزود: آنها با اس��تفاده از جمات��ي همچون وضع 
تحريم ها براي بهبود زندگي مردم ايران به گمان خود مي خواهند 
از مردم حمايت كنند. حال اينكه اين ادعاها كذب محض و ابزاري 

در دست امريكاست. همه مي دانند كاهش درآمد نفتي بزرگ ترين 
ظلم در حق مردم ايران اس��ت كه امريكا اين سياست را در پيش 

گرفته است. 
وي افزود: در طول 40 سال گذش��ته مردم ايران به دنبال آزادي، 

آس��ايش و بهبود وضعيت اقتصادي بودند. اگر اعتراضي هم شده 
وقتي بفهمند كه امريكا از آن اعتراض سوءاستفاده مي كند به دليل 
منافع ملي آن خط را دنبال نمي كنند، لذا بهتر است كه مقامات 
امريكا بدانند همچون گذش��ته تيرشان به س��نگ خورده و ازم 

نيست از عبارات جديد براي ايران استفاده كنند. 
حسن بيگي همچنين تاش هاي اخير ضد ايراني دولتمردان امريكا را 
در راستاي خنثي كردن اتحاد امنيتي بين ايران، تركيه، افغانستان، 
پاكستان، روسيه، چين و هند دانست و توضيح داد: آنها براي خنثي 
كردن اين اتحاد به دنبال فشار بيشتر به مردم ايران هستند تا مردم را 
به خيابان ها آورده و بعد از آن تحت عنوان دفاع از اقليت معترض در 
خيابان ها از سازمان ملل قطعنامه بگيرند. حال اينكه مردم در گذشته 
ثابت كردند كه در خط دشمن بازي نمي كنند، البته مسئوان هم 

وظيفه پيگيري مطالبات مردم را دارند. 

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:

 اقدامات امريكا براي فريب مردم ايران فايده اي ندارد

امریکا از تحریم  حداکثری به سمینار در سیرک لهستان رسید

واكنش هادي غفاري به واعظي
اصاح طلبان مردم را برای رأي به روحانی 

متقاعد کردند 
سياس�ي  فع�ال  غف�اري  ه�ادي 
اصاح طل�ب در واكنش ب�ه اظهارات 
رئي�س دفت�ر روحان�ي مي گوي�د: 
ب�ه  روحان�ي  آرای  درص�د   ۹۰
فعالي�ت اصاح طلب�ان مرب�وط بود. 
حجت ااسام هادي غفاري عضو مجمع 
نيروهاي خط ام��ام)ره( در گفت وگو با 
تسنيم، درباره اظهارات اخير محمود واعظي رئيس دفتر روحاني كه 
گفته بود با اصاح طلبان در انتخابات ۹6 ائتاف نداشتيم، اظهار داشت: 
ما منتي بر كس��ي نمي گذاريم اما ۹0 درصد آرای روحاني به فعاليت 

اصاح طلبان مربوط بود. 
اين فعال سياس��ي اصاح طلب خاطرنش��ان كرد: من خودم به عنوان 
يك اصاح طلب قديمي به بيش از 20 شهرستان براي تبليغ روحاني 
سفر كردم.  وي با بيان اينكه موج انتخابات به نفع روحاني نبود، گفت: 
اصاح طلبان اين موج را به نفع وي تغيير دادند، به خصوص در ش��مال 
كشور و خوزستان و سيستان و بلوچستان، مردم را متقاعد كرديم كه به 

حسن روحاني رأي دهند و اين ناشي از تاش اصاح طلبان بود. 
محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور بار ديگر اظهارات قبلي خود 
درباره عدم ائتاف روحاني با اصاح طلبان در انتخابات ۹2 و ۹6 را كه با 

واكنش تند چهره هاي اصاح طلب همراه شد تكرار كرده است. 
رئيس دفتر روحاني درباره اظهارات سعيد حجاريان در رابطه با ائتاف 
اصاح طلبان با روحاني گفته است: ائتاف در ذهن برخي اين معني را 
مي دهد كه هر فرد و هر گروهي كه از كسي حمايت كرده به معني ائتاف 
آن گروه با جريان پيروز بوده است، نه! ما مي گوييم اينها همراهان بودند 
و با ما كار كردند.  واعظي ادامه مي دهد: ائتاف در ادبيات سياس��ي به 
اين معني است كه ما بنشينيم قول و قرار بگذاريم كه دولت را چطوري 
تش��كيل بدهيم، چند نفر از اين طرف و چند نفر از آن طرف در دولت 
باشند. چه مقدار س��هم وزير و چه مقدار سهم اس��تاندار دارند، پس ما 
چنين ائتافي با هيچ گروهي از جمله اصاح طلبان نداشتيم. اظهارات 

واعظي واكنش برخي چهره هاي اصاح طلب را در پي داشت. 
........................................................................................................................

امير خانزادي خبر داد
»فاتح« ۹ بهمن به ناوگان نيروي دريايي 

ارتش ملحق مي شود
فرمانده نيروي دريايي ارتش از الحاق 
زيردريايي »فاتح« به ناوگان اين نيرو 
در نهم بهمن ماه س�ال جاري خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، امير دريادار حس��ين 
خان��زادي فرمان��ده ني��روي درياي��ي 
ارتش)نداج��ا( صبح ديروز در حاش��يه 
مراسم ختم والده فرمانده كل ارتش در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش��ي درباره الحاق زيردريايي فاتح 
به ناوگان اين نيرو گفت: اين زيردريايي نهم بهمن ماه س��ال جاري به 

ناوگان نداجا ملحق مي شود. 
وي همچنين درباره زمان اعزام ناوگروه نيروي دريايي ارتش به اقيانوس 
اطلس با بيان اينكه ان ش��اءاه به زودي اين مأموريت آغاز مي ش��ود، 
خاطر نش��ان كرد: هرجايي كه مملكت اراده كند نداجا حضور داشته 
باشد، اينكه كدام اقيانوس باشد، مهم نيست چراكه در همه درياهاي 
آزاد امكان حضور براي همه ملت ها وج��ود دارد و هر ملتي كه قدرت 
دريانوردي داشته باشد، مي تواند در درياهاي آزاد حضور داشته باشد. 

فرمانده نداجا همچنين درباره آخرين وضعيت ناوشكن دماوند اظهار 
كرد: هفته پيش از روند بازسازي ناوشكن دماوند بازديد كرديم، تاكنون 
كار سازه تمام شده و اقدامات مربوط به روسازه نيز در حال اتمام است. 

اميدواريم تا پايان سال »دماوند« در آب باشد.

   بهارستان



و  پرانـرژی  شـما شـخصيت 
پرتكاپويى داريد. شخصيت يك 
هنرمند چه اندازه در گرايش او به 

طنز مؤثر است؟
ــوزه  ــن ح ــدان اي ــى از هنرمن ــه، خيل ن
شخصيت شان با كارهايى كه خلق مى كنند 
ــت هركس كه  ــاً قرار نيس فرق دارد. الزام
ــد بتواند كمدى كار  بذله گو و پرتكاپو باش
ــد. خود من برخالف ظاهر  خوبى هم باش
بيشتر فردى آرام و ساكت هستم و ترجيح 
مى دهم شنونده باشم. بارها شده خواستم 
ــيمان شدم كه مبادا  چيزى بگويم ولى پش
عواقبى داشته باشد. در كل كمدين ها با آنچه 

زندگى واقعى شان است فاصله دارند.
فكر مى كنيد به عنوان يك فعال 
حوزه طنز چه اندازه قدرت تحليل 

و تجزيه كمدی داريد؟
ــت كه خدا درون من قرار  اين موهبتى اس
ــدى انجام  ــا بتوانيم كار كم ــت ت داده اس
ــز و هجو همين  بدهيم. اصًال مرز بين طن
قدرت تحليل فرد در لحظه و بداهه گويى 
است كه خيلى ها ندارند و مى بينيد به نام 
طنز كار مى كنند ولى در عمل به هجو حتى 

گرفتار ابتذال مى شوند.
فكر مى كنيد خندانـدن آدم ها 

سخت تر است گرياندن آنها؟
ــرايط فعلى  ــوص در ش گرياندن به خص
ــما كافى است يك  كار سختى نيست. ش
نفر را جلوى دوربين بگذاريد و با موزيك 
ــد؛ حاال اگر همان  غمناك به گريه واداري
فرد را با 50 زاويه و ايده پردازى بخواهيد 

بخندانيد بى توجه است.
مرز طنز و هجو خيلى كم اسـت. 
اين را چطور تنظيـم مى كنيد تا 

گرفتار هجو نشويد؟
ــوزه اجتماعى  با مطالعه به خصوص در ح
ــاال برد و با  ــات و اطالعات را ب بايد دايره لغ
اصطالحات و مفاهيم آشنايى كامل داشت 
ــتفاده كرد تا ناخواسته  و از تعابير خوب اس
اين مرز از بين نرود. طناز بايد روانشناسى 
و رفتارشناسى بداند تا بتواند تحليل خوبى 
ــد و با نگاهى عميق و  از مسائل داشته باش
اصيل طنزپردازى كند. وقتى دانش كافى 
ــود. بايد  ــد نمى توان مدعى كمدى ب نباش
ــناس بود خيلى از كمدين هاى  موقعيت ش
بزرگ دنيا برنامه هاى تاك شو اجرا مى كنند. 
شايد يكى دو ساعت درباره مسائل اجتماعى 
ــتندآپ دارند حاال اگر  و بعضاً سياسى اس
مطالعه و دانش كافى نداشته باشند به هيچ 
ــتند در اين زمان مخاطب را  وجه قادر نيس

اقناع كنند و تحت تأثير قرار بدهند. 
پس طنز پيچيدگى بيشـتری به 

نسبت درام دارد؟
بله، خيلى زياد چون درام يك فرمول است با 
چيدن يك سرى از عناصر در كنار هم و درام 

ــكل مى گيرد اما طنز اين طور نيست. ما  ش
هنوز در عرصه طنز يك آموزشگاه تخصصى 
نداريم. من سال هاست كمدى مى نويسم. 
هرچه ياد گرفتم نزد آقاى فرهودى بوده اما 
از همان زمان تاكنون هيچ جايى نبوده تا من 
ــم و فيلمنامه كمدى  تخصصى انتخاب كن
بنويسم و بر اساس چارچوب طنز كار كنم. 
اگر قلم خودم كمدى بود تشويق مى شدم. 
سال ها آزمون و خطا كردم كه اين مى خنداند 

و آن نمى خنداند.
ما كه در فرهنگ خود پشتوانه ای 
از طنازی داريم نبايد اين قدر در 
مسـئله آموزش دچار مشـكل 

باشيم. مشكل كجاست؟
ــت؛  بله ولى جنس اين كمدى كالمى اس
ــاى خنده دار  ــالت و حرف ه يعنى با جم
مثًال يك نفر حرف خنده دار مى زند و بقيه 
مى خندند اما با موقعيت كمتر خندانده ايم. 
االن اغلب تئاترهاى كمدى ما روى كلمات 
ــان به طور  ــد. طنازى ايراني مانور مى دهن
شفاهى سينه به سينه رسيده است، جنبه 
آموزش و كالسيك نداشته و متأسفانه در 
عالم هنر چيزى به نام كمدى نداريم كه به 

طور اخص مشغول تحصيل باشيم.
خود شما سـعى نكرديد تجارب 
و آموخته هـا را در ايـن عرصـه 

عملياتى كنيد؟
من نهايتاً مى توانم مواردى كه تجربه كردم 
را مطرح كنم. بايد كار در يك قالب و اصول 

مشخص پياده شود.
كارگردانان و فعـاان كمدی كار 

كم داريم؟
بله متأسفانه خيلى كم هستند البته مدعيان 
ــت كمدى مورد  ــدى زيادند. سال هاس كم
بى مهرى قرار گرفته و آنها را افرادى سطحى 
ــخيف مى دانند. مثًال در جمع يك فرد  و س
طناز را جدى نمى گيرند. همه انتظار دارند 
او هميشه بخندد. چنين شرايط و انتظاراتى 
باعث شده تا فرد كمدى كار زياد مطرح نباشد 
يا تالشى براى بهتر شدن خود نداشته باشد.

اين روزها كه بازار طنز در سينما 
داغ است.

به نظرم اينها كمدى نيست؛ هجو، هزل و 
ــت. خيلى از عنوان هاى فيلم ها  لودگى اس
با محتوا ارتباطى ندارند به نام طنز، اروتيك 
باب شده است. قبل از اين مردم نسبت به 
آثار واكنش نشان مى دادند. نمى دانم چرا 
استقبال مى شود به خودشان لج مى كنند 
ــتم و جامعه! واقعاً شوخى هاى  يا به سيس
وقيحانه سينما جاى اعتراض دارد. ممكن 
ــد اما كمدى  ــت گونه اى از كمدى باش اس
اينها نيست. قبل از اين كمدى هايى چون 
اجاره نشين ها، مرد عوضى، موميايى و... را 
داشتيم كه اگر چند بارهم ببينيم باز دوست 

داريم چون تاريخ مصرف ندارند.

چرا اين فيلم ها به نام طنز اجازه 
كار دارند؟

ــه چهار  ــم و ب ــن االن اگر كمدى بنويس م
ــان بدهم اولين حرفى كه  تهيه كننده نش
ــروش ندارد.  ــت كه فيلم ف مى زنند اين اس
ــم، بايد  ــرد آن مدلى نداري ــه زن و م رابط
ــتان را ببيند. اكثر  ــده پيچيدگى داس بينن
ــد كه  ــى مى خواهن ــدگان مدل تهيه كنن
ــتان مهم نيست. يك  سودآور باشد و داس
سرى آيتم هاى كوتاه كه در هر مكانى اتفاق 
ــته  ــت به هم ربطى داش مى افتد. مهم نيس
باشند يا نه همين كه بيننده بخندد كافى 
است. به من گفتند فيلمنامه را تغيير بده تا 
فروش داشته باشد. خب اگر من بخواهم به 
عنوان يك كمدى نويس فرهنگ سازى كنم 
نمى توانم اين گونه باشم و با چنين رويه اى 
فرهنگ عقيم مى ماند و به جايى نمى رسيم 
تا وقتى تهيه كننده براى گيشه فيلم بسازد 
ــتقبال كنند  ــرايط اس و مردم هم از اين ش
ــينماى كمدى شاهد  هيچ بهبودى در س

نخواهيم بود. 
ارزيابى شـما از اين وضعيت در 

سينمای طنز چيست؟
دوام نخواهد داشت، وقتى زياد از حد پيش 
برود يك جايى به بن بست مى خورد و مجبور 
به بازگشت هستيم و يك مدت كسى سراغ 
كمدى نمى رود. هميشه افراط و تفريط بوده 
و تعادل در فيلمسازى نداشتيم البته اين به 
سيستم برمى گردد كه مشكل دارد نه فرد .

به خاطر همين شـما در سـينما 
حضور كمرنگى داريد؟

ــانه رقيب هم  ــون دو رس ــينما و تلويزي س
ــتند. عمدتاً افرادى كه در سينما كار  هس
مى كنند اقبالى براى كار در تلويزيون ندارند 

و اكثر افرادى كه در تلويزيون كار مى كنند 
شانس كمترى براى سينما دارند. من خيلى 
ــالن بازيگر را  ــنيدم تهيه كننده گفته ف ش
ــت  ــد، گفتند او تلويزيونى اس دعوت كني
ــينما و  ــى بين س و قبول نكردند. خط كش
تلويزيون وجود دارد. بازيگرانى كه در سينما 
كار مى كنند بيشترشان كار در تلويزيون را 
ــأن مى دانند. براى سريال «افسانه  كسر ش
هزارپايان» با خيلى ها تماس گرفتم، گفتند 
ــم و ترجيح  ــينما بروي ما مى خواهيم به س

مى دهيم ديگر در تلويزيون كار نكنيم.
اين رقابت طبيعى است؟

ــرق كند در  ــر نبايد ف ــراى بازيگ نه اصًال ب
ــت يا تلويزيون؛ مهم ايفاى نقش  سينماس
اوست هرجا الزم بود بايد برود چون حرفه 
ــن اين دو  ــت، فرقى بي ــگى اس او هنرپيش
رسانه وجود ندارد. اتفاقاً  تلويزيون عموميت 
بيشترى دارد و  بازارش هم بهتر است تا سالن 
بزرگ سينما. خيلى از فيلم هاى سينمايى 
اصالً سينمايى نيست، تنها اسم سينما دارد .
چرا در تلويزيـون توليدات طنز 

كم است؟
ــفانه چند وقتى است تلويزيون دچار  متأس
ــت. همين، امكان  مشكل بودجه شده اس
ــم كرده لذا  توليد مجموعه هاى فاخر را ك
ــود  ترجيح مى دهد براى اينكه آنتن پر ش
توليد را كمتر كند يا از مجموعه هاى متوسط 
درجه چندم بيشتر استفاده كند. طنز نوشتن 
ــرايط سخت  و طنز كار كردن هم در اين ش
شده؛ وقتى مى خواهيد موقعيتى طنز براى 
تلويزيون بسازيد به قدرى خط قرمزها زياد 
است و محدوديت وجود دارد كه اغلب ترجيح 
ــينما همان را آزادانه توليد  مى دهند در س
كنند. در هر حال مشكالت مالى در تلويزيون 
مانع اصلى توليدات به خصوص در حوزه طنز 
شده است به طورى كه تهيه كنندگان مجبور 
هستند از افراد كم تجربه يا درجه چندم براى 
آثار استفاده كنند كه بار مالى كمترى داشته 

باشد و همين در خروجى كار اثر مى گذارد.
افراد كم تجربه هـم بايد از جايى 

شروع كنند.
بله درست است اما وقتى از افراد كم تجربه و 
درجه سه به جاى درجه يك استفاده شود 
هم زمانبر است هم نتيجه جالب نمى شود 
ــود  البته اين فقط به بازيگر محدود نمى ش
ــت. افراد توانا و  ساير عوامل همين طور اس

شناخته شده گران تر هستند.
شما چرا در شـبكه هاي مجازی 

فعاليت نداريد؟
 اين هم به پول و اقتصاد برمى گردد. مسائل 
ــرمايه گذارى اثر  ــد س ــادى روى رون اقتص
ــه اى در فضاى  دارد. اگر بخواهيم مجموع
ــا 12 ميليارد  ــازيم حدود 10 ت مجازى بس
تومان پول الزم داريم؛ چند نفر حاضرند اين 
سرمايه گذارى عظيم داشته باشند البته يكى 

ــده داريم كه مشتريان  دو برند شناخته ش
ــران كار كمى  ــود را دارند ولى براى ديگ خ
سخت است. عمدتاً سرمايه خود را براى بازار 
ارز مى گذارند كه به صرفه تر است نه فرهنگ 

كه عاقبتش معلوم نيست.
طنزهای شـما عمدتًا اشـاره به 
مسائل روز اسـت. اين مشكلى 

ايجاد نكرده است؟
رسالت ما اين است كه مسائل را در قالب طنز 
مطرح كنيم. در اين مسير شايد بدخواهانى 
هم داشته باشم كه از موضوعات خوش شان 
نيايد اما معموالً براى حذف فرد يا كار تماس 
ــى مدت زيادى خانه  نمى گيرند منتها وقت
ــود معلوم مى گردد  بنشينيم و خبرى نش
چون مى گويند مشكلى نيست ولى كار هم 
داده نمى شود. البته خوشبختانه من به آن 
ــيدم. اينكه مدتى در تلويزيون  مرحله نرس
كار نكردم به دليل آن بوده كه مشغول توليد 
افسانه هزار پايان بودم چون وسواس زيادى 

در كار دارم تا طنز فاخرى توليد شود.
با همان شخصيت ها و ريتم قبل 

كار صورت مى گيرد؟
ــرى  ــم قبل و يك س ــرى از تي بله يك س
ــتند. در كل كار  ــاى جديد هس هم نيروه

پربازيگرى است.
سـاخت چنين مجموعه طنزی 

مشكل تر است يا آيتمى؟
آيتمى؛ نوشتن آن هم سخت تر است. بايد 
ــا يك و نيم  ــاه يك صفحه ت يك متن كوت
صفحه اى را نوشت و در زمان كوتاهى اجرا 
كرد. در «دست به نقد»  به دست بارها كات 

مى دادم و مى گفتم كوتاه تر شود. 
ماندگارتريـن آيتمى كه تاكنون 

ساختيد كدام است؟
ــوب  ــك دوره اى خ ــازار» ي ــده ب در «خن
درخشيد. آيتم نود، شوخى با آقاى فراستى 
و در «شكرآباد» هم تاريخ جعلى خودمان را 
بيشتر دوست داشتم. به نظرم كارهايم همه 
قابل دفاع هستند و تاريخ مصرف ديرترى 
ــام دادم و  ــن وظيفه خودم را انج دارند. م
ــازه دهد به عنوان  تا آنجا كه اختياراتم اج
يك هنرمند بايد مسائل را ببينم و انعكاس 
بدهم. از ساخت كارهايم پشيمان نيستم 

چون پشت همه فكر بوده است.
فقط در حوزه طنز قصد ادامه كار 

داريد؟
يكى دو فيلم جدى با تم اجتماعى و مذهبى 
ــتم ولى از آنجا كه به نظرم كمدى  هم نوش
سخت تر است و من هم كار سخت را بيشتر 

دوست دارم فعًال در اين حوزه هستم.
در پايـان اگـر صحبتـى داريد 

بفرماييد.
از شما تشكر مى كنم. اميدوارم اوضاع و شرايط 
اقتصادى مردم بهتر شود تا ملت خنده روترى 

با دغدغه مالى كمترى داشته باشيم.
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خيلى از عنوان هـای فيلم ها با 
محتوا  ارتباطى ندارند به نام طنز، 
اروتيك باب شده است. قبل از 
اين مردم نسبت به آثار واكنش 
نشـان مى دادند. نمى دانم چرا 
استقبال مى شود  به خودشان لج 
مى كنند يا به سيستم و جامعه! 
واقعاً شوخى های وقيحانه سينما 

جای اعتراض دارد

 سينما به جاى طنز 
ابتذال ارائه مى دهد

گفت وگوی «جوان» با كارگردان «دست به نقد»

   معصومه طاهري
هنر و هنرمند به خصـوص در زمينه طنز مى تواند هم در انبسـاط خاطر جامعه 
و هم در نقد عملكرد منفى يا مثبت سيسـتم ها و دسـتگاه ها مؤثر باشـد. طنز 
اگر فاخر باشـد شـيوه مناسـبى برای اصالح اسـت اما افراد توانا در حوزه طنز 
كه قدرت بيـان و هنر طنز را بشناسـند كم هسـتند. يكى از اين افراد شـهاب 
عباسى كارگردان، بازيگر و نويسنده جوان كمدی كار تلويزيون است كه اغلب 
او را با مجموعه های «خنده بازار»، «شـكرآباد» و «دسـت به نقد» مى شناسيم. 
فرصتى دسـت داد تا با اين هنرمند خالق حوزه طنز گپ و گفتى داشته باشيم.

رسانه ملی به توليد 
شهرستان ها  بها بدهد

 حسن روانشيد*
هنوز ارگان هاى ستادى بخصوص نهادهاى جامعه گرا 
و متكى به افكار عمومى نتوانسته اند اين باور را در خود 
نهادينه كنند كه شهرستان هاى دور از امتيازات بالقوه 
پايتخت به دليل آرامش بيشتر، بالطبع وسعت تفكر 
گسترده ترى دارند. بنابراين در خالقيت نيز پيشتازند 
ــه در پايتخت به وفور يافت  و مى توانند نقاط كورى ك
ــيع تر و بهتر بررسى كرده و به  مى شود را با ديدى وس
ــد چالش ها را در  ــد. آنچه مى توان فرصت تبديل كنن
ــور  زمينه توليد براى پايتخت 15 ميليون  نفرى كش
افزايش دهد، گرفتارى هاى متعدد و رنگارنگى است 
ــاكنان اين كالنشهر  ــت  به  گريبان اهالى و س كه دس
ــد بخصوص اينكه وجود آلودگى هاى فراوان  مى باش
ــخت تر و تصميم گيرى ها  باعث مى شود تا تنفس س
كندتر شود. شايد انجام كارهاى يدى و اجرايى چندان 
نيازمند ابتكار و ذوق و قريحه نباشد اما برعكس امور 
ــر و بهره بردارى از  هنرى و فرهنگى كه الزمه اش تفك
افكار باز است محتاج انديشه و فراغ بال مى باشد تا بتوان 
ايده هاى تازه را در محيط فكرى خالى از نگرانى هاى 
ــيه اى پرورش داد و به اجرا گذاشت. سال هاست  حاش
اتاق هاى فكر در ستادهاى اوقات فراغت دستگاه هاى 
فرهنگى و پرورشى در اين انديشه اند تا زمينه را براى 
تكميل وقت هاى آزاد آحاد جامعه فراهم كنند اما چون 
ــاكن پايتخت و آن محيط  اين گروه ها هم همگى س
پراسترس هستند فرصتى پيدا نمى كنند تا راهكارها 
ــد و اگر در اين فواصل  را يافته و به مرحله اجرا درآورن
به سرنخ هايى در اين زمينه دست  يافته باشند به خاطر 
خاصيت محيطى پايتخت با نواقصى روبه رو است زيرا 
سليقه همه مردم كشور را در جاى جاى آن ارزشيابى 
نكرده اند. شايد نياز نباشد براى رسيدن به اين حقيقت 
كه برنامه توليدى در شبكه هاى استانى رسانه ملى از 
برترى هايى در سنت و فرهنگ جامعه برخوردار است 
دست به اقدامات وسيع ارزشيابى در اين زمينه بزنيم 
ــانه ملى هزينه تراشى كنيم زيرا  و جهت صندوق رس
آخرين جشنواره كشورى صداوسيماى استان ها كه 
ــاى محتوايى برتر  ــال و با حضور برنامه ه همين امس
ــتان ها در چهارمحال و بختيارى برگزار شد  همه اس
درحالى كه همه مديران ارشد كشورى اين رسانه در 
افتتاحيه و اختتاميه آن حضور داشتند با كمال تعجب و 
حيرت به اين نتيجه اقرار كردند كه شبكه همين استان 
ــور مقام اول را به دست مى آورد! و اين گونه  در بام كش
ثابت مى كند كه مى توان از اين برنامه هاى ارزشمند و 
پرمحتواى توليدى در شبكه هاى سراسرى كشور نيز 
ــط داوران برجسته  بهره جست. اين انتخاب كه توس
ــان داد آنچه در جام جم  رسانه ملى انجام پذيرفت نش
مى گذرد نه تنها بى توجهى در بهره ورى بهينه از بودجه 
محدودى است كه در اختيار اين رسانه مى باشد بلكه 
مى توان به جاى انجام هزينه هاى مضاعف براى توليد 
ــى تالش ها در آرشيو  در تهران هيئتى را مأمور بررس
ــويق انگيزه ها و سنت ها در همه  استان ها كرد تا تش
كشور رونق يابد كه ضمن ايجاد رقابت بين گروه هاى 
مختلف نياز شبكه هاى متنوع با ارزان ترين و بهترين 
ــه از زمان چالش  ــود. آنچه در اين بره نحو تأمين ش
ــنيدارى و ديدارى را عريان مى سازد و  شبكه هاى ش
ــت، نبود نشاط به معنى  ــوس اس بيش  از اندازه محس
ــر چهره آحاد  ــت تا گل لبخند را ب ــالم اس واقعى و س
ــاند كه درگير معضالت متنوع عاطفى  جامعه اى بنش
و اقتصادى هستند. تشويق غير قابل  باور صداوسيماى 
استان چهارمحال و بختيارى انگيزه و روحيه مضاعفى 
را به اين شبكه تزريق كرد تا تالش ها را دوچندان كنند 
ــهركرد توانسته بهترين و  و امروز راديو جهان بين ش
ــح جمعه را روى آنتن  كامل ترين برنامه راديويى صب
ببرد. كافى است مسئوالن و برنامه ريزان رسانه ملى در 
جام جم براى نمونه لبخند ايرانى را كه به صورت زنده و 
به مدت سه ساعت در تاريخ جمعه 21 دى ماه جارى از 
صداى شهركرد پخش شد استماع كنند تا متوجه شوند 
ترافيك دو خط تماس اين برنامه از سراسر كشور طى 
اين مدت باعث شد كد اين استان به طوركلى قفل شود 
و بيش از 3هزار پيامك تشويقى به اين رسانه شنيدارى 
برسد. آيا همه اين استدالل ها كافى نيست تا رسانه ملى 

به توليد شهرستان ها بيشتر بها بدهد؟
* روزنامه نگار پيشكسوت

 انتشار »آمبوانس پنج ضلعی« 
درباره كربالی 5

كتـاب «آمبوانـس پنـج ضلعـى» بـه قلـم قدسـيه 
پايينـى نوشـته شـده و توسـط انتشـارات روايـت 
فتـح در 224 صفحـه بـه چـاپ رسـيده اسـت. 
كتاب «آمبوالنس پنج ضلعى» به خاطرات سرهنگ حميد بوربور 
اختصاص دارد. اين اثر از ابتداى دوران دفاع مقدس تا پايان آن را 
در دو عرصه متفاوت به نمايش مى گذارد.  عمليات كربالى 5 يكى 
از بزرگ ترين عمليات هاى رزمندگان در طول جنگ تحميلى بود 
كه در تاريخ 19دى 1365 با رمز مبارك «يا زهرا (س)» در منطقه 
ــد. كتاب «آمبوالنس پنج ضلعى»  شلمچه و شرق بصره  آغاز ش
ــانى در عمليات  ــتانى حميد بوربور را  از امدادرس خاطرات داس
كربالى 5 روايت مى كند.  در بخشى از كتاب مى خوانيم:  حميد 
ــيرجه  كنار گودال آب بود. نگاهى به گل و الى چاله انداخت. ش
رفت، سرما تا مغز استخوانش فرورفت. دندان هايش از سرما به هم 
مى خورد. به ميدان صبحگاه كه رسيدند، ديدند فقط بچه هاى آنها 
نيستند. از همه گردان ها در ميدان بودند. چند لحظه مبهوت ايستاد 
و نگاه كرد. چند هزار نفر در ميدان ايستاده بودند. همه جوان، همه 

آماده رزم؛ احساس مى كرد قلبش محكم شده است...

مشاور معاون فرهنگى وزارت ارشاد:
 ساختار نمايشگاه كتاب را 

چابك می كنيم
سخنگوی شورای سياست گذاری 
نمايشگاه كتاب تهران با بيان اين 
مطلب كه مصلى، مكان را رايگان 
در اختيار نمايشگاه قرار مي دهد 
و تنها هزينه های زيرسـاختى را 
دريافت مى كند ، گفت:  ما تأييديه 
وزير فرهنگ و ارشاد را برای تغيير 
آيين نامه نمايشگاه خواهيم گرفت.
ــوراى سياست گذارى نمايشگاه  ايوب دهقانكار، سخنگوى ش
بين المللى كتاب تهران، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران پويا،  
ضمن اشاره به قطعى شدن برگزارى نمايشگاه كتاب تهران در 
مصلى گفت: ما در جلسه اول شورا زمان نمايشگاه كتاب تهران 
و در جلسه دوم مكان آن را مشخص كرديم. اگرچه روى همه 
مسائل با مصلى به توافق نهايى نرسيديم و همچنان باب گفت وگو 
براى تعامل بيشتر باز است ، اما درنگ جايز نبود، بايد نگاهى به 
بخش خارجى نمايشگاه داشته باشيم. چين مهمان ويژه است 
و برنامه هاى خوبى را براى حضور هر چه قوى تر و منسجم تر در 
نظر گرفته است. براى غرفه آرايى بايد از قبل برنامه ريزى كند،  
از طرف ديگر ناشران خارجى نيز كه از خارج از كشور و از طريق 
گمرك بارهاى خود را ارسال مى كنند ، براى ارسال بار خود نياز 
به نهايى شدن مقصد داشتند. وى در پاسخ به اينكه مصلى براى 
برگزارى نمايشگاه چه ميزان اجاره بها مى گيرد؟ گفت:  مصلى 
ــاختى  بابت مكان هزينه اى نمى گيرد ، تنها هزينه هاى زيرس
دريافت مى شود. دهقانكار با اشاره به مزاياى مصلى نسبت به 
شهر آفتاب گفت: قاطبه ناشران نظرشان بر مصلى بود ، دسترسى 
به مصلى براى مردم نيز فراهم تر بود،  خطوط مترو و اتوبان هاى 
ــوراى  ــخنگوى ش اطراف مصلى نيز فضا را مهيا تر مى كرد. س
سياست گذارى نمايشگاه كتاب تهران با اشاره به ادغام كميته ها 
يادآور شد:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به دنبال چابك سازى 
چارت نمايشگاه است، حالت فعلى ايده آل و مطلوب ما نيست، ما 
مى خواهيم ساختار چابك و سبك ترى داشته باشيم كه منجر به 
افزايش كيفيت شود، استارت اين كار را معاونت فرهنگى وزارت 
ارشاد و رئيس نمايشگاه كتاب با حذف كميته تشريفات زد. البته 
اين حذف به معناى عدم تكريم ارباب رجوع نيست، اما ساز و كار 
سنگينى كه اين  كميته پيش از اين داشت حذف خواهد شد. 
مشاور معاون فرهنگى وزارت ارشاد در پاسخ به اينكه تغيير در 
چارت نمايشگاه كتاب تهران با توجه به اينكه آيين نامه نمايشگاه 
مصوب وزير است،  غيرقانونى است ، گفت:  در مسير اين تغييرات 
هر جا الزم باشد وزير ورود پيدا كند ، قطعاً انجام خواهد شد و 

تغييرات با مصوبه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى انجام مى شود.
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

 مجلس خبرگان ندارد
آيت اهللا كعبي در گفت وگو با «جوان»:

ـــرمـربـي  س  

ــهرداري  ــم ش تي

ــي  زمان ــز:  تبري

ــن  ــه در راه آه ك

ــلم   ــز ابومس و ني

ــودم  ــرمربي ب س

مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

ي تبريز  در 
ــهردار ــم باتيم ش اين هفته ه

ــه بگيريم.  ــپوليس خوب نتيج مقابل پرس

ــپوليس علي دايي مثل قبل اين  البته پرس

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

كه بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 

اين تيم باشيم. 

ــقوط  ــتم كه تا لب س   من مربي اي هس

ــقوط نخواهم كرد! حتي اگر  مي روم، اما س

ــم، اما تيم  ــته باش ــرايط را داش بدترين ش

ــه ام را انجام  ــم.  من وظيف را حفظ مي كن

ــقوط هستي بايد  مي دهم. وقتي درحال س

ــرايط را تقويت كني و  ــي ش از لحاظ روح

شايد در آن مسائل فني خيلي به كار نيايد 

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 
خواهد كرد

گفت وگوي «جوان» با  اكبر ميثاقيان

عكس : مهدي دهقان | صفحه 20
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در كشور  |صفحه 3

  فعـاليـت مربـيــان بهـائـي در 

مهدكودك ها!  |صفحه 6

كشيش ملعبه صهيونيست ها

 5 اختالل رواني دارد

اصالحات با جريان سبز 

نابود مي شود
روانشناسان در گفت و گو با «جوان»:

سيد محمد خاتمي:

تحريك فرصت طلبان 

4هشدار كارشناسان به دولتبراي گراني مايحتاج مردم

3

2

تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
3امروز  صورت مي گيرد

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

رئيس جمهور در همايش هم انديشي ايران و آفريقا:چون وعده آزادي و عدالت داده اند

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در اين همايش با بيان اينكه 

پرمعنا، اثرگذار و ارزشمند است، گفت: 
اجالس امروز بسيار 

ــتند. فرهنگ  ــتركات فراواني هس آفريقا و ايران داراي مش

شار از حوادث تلخ و شيرين، 
غني، تاريخ پرفراز و نشيب و سر

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

و جهان خواران و تحمل ضعف ها و فشارهاي آنان، اعتقاد به 

ــه توحيد، عدالت،  ــاني از جمل ارزش هاي واالي الهي و انس

ــق و محبت به يكديگر،  برادري، عالقه قلبي و احساس عش

احترام به ملت ها و انسان ها، سرزمين هاي حاصلخيز و منابع 

گسترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 

رقرار كرده است. 
مشتركات ماست كه پيوندهاي عميقي را ب

ــرادران تاريخي و  ــاس كرده ايم كه ياران و ب ما همواره احس

فرهنگي هستيم كه در يك جبهه قرار داريم. 

ــلطه   ــزود: مي دانيد كه نظام حاكم بر جهان تحت س وي اف

ــابق است كه از يك سو  همان استعمارگران و برده داران س

براي تداوم بهره برداري رايگان از ثروت ملت ها و از سوي ديگر 

ك و غير قابل دفاعشان اما اين 
براي پاك كردن گذشته  تاري

ي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 
بار با شعارها

ــنت الهي  ــبختانه و بنا بر س رئيس جمهور ادامه داد: خوش

ــيايي و  م از آفريقايي، آس
ــتقل اع و مقاومت ملت هاي مس

ــت.  ــيده اس امريكاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس

احمدي نژاد افزود: احساس مشترك ما نياز جهان به نظم 

ــت كه بر پايه  پاكي، عدالت، احترام  و مديريت جديدي اس

ــق و برادري  ــان ها، ملت ها و عش ــوق و كرامت انس به حق

استوار باشد. 

ــا و ايران اين ظرفيت را دارند  ه داد: آفريق
رئيس جمهور ادام

كه با تكيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

ــته  ــترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس مش

روز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 
بردارند. وي ادامه داد: ام

ــاط و پراميد است.  و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش

ــت  ــناخت درس ــمندي و ش فريقا با درايت و هوش
بزرگان آ

ن آفريقا و ملت هاي 
توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايا

ه آفريقا در 
آن و با تقويت همگرايي و وحدت و با برپايي اتحادي

اه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 
مسير بازيابي جايگ

اين قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حركت 

ن نيز با شناخت درست زمان 
د افزود: ايرا

مي كند. احمدي نژا

ظير خود و 
و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي كم ن

با تكيه بر فرهنگ و تمدن و استعدادهاي شگفت خود زنده و 

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حركت مي كند. 

ــران اعالم مي كنم  ــب ملت اي ــور افزود: از جان رئيس جمه

ــعه همكاري ها در  ــراي توس ــت و مانعي ب ــچ محدودي هي

حداكثر ممكن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

ه آفريقا در 
خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحادي

تهران هستيم. وي گفت: با افتخار اعالم مي كنم ملت ايران 

ي آفريقا و براي 
ن خود را برا

آماده است تا همه  تجربيات و توا

ــاركت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه  ساختن فردا به مش

ــه عدالت طلبان و  ــتان ما در جبه روز به روز به تعداد دوس

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

رئيس جمهور افزود: پيام پيامبران و كتب آسماني را به آتش 

مي كشند؛ چرا كه در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

ده و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 
و ستمگران رسوا ش

ــت  ــير ملت ها در نقطه مقابل خواس عصباني اند؛ چرا كه مس

ــت اما حقيقت اين است كه  ن قرار گرفته اس
ــاني آنا ضدانس

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

كارت زرد ايران به آمانو
صالحي: بهتر است مديركل آژانس مقررات را دوباره بخواند

ه اعتبار او خدشه وارد مي كند بلكه 
سخنان آمانو نه تنها ب 19

ت. آمانو يا دانسته  اين 
توهين به ساير بازرسان آژانس اس

اظهارات را بيان كرده است يا ندانسته. حال اگر دانسته  چنين 

سخناني گفته، اشتباه بزرگي مرتكب شده و بسيار خطرناك 

است چرا كه نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد شده و او نيز 

به اين فشارها، تمكين كرده است.  اين حق كشورهاست كه از 

ــان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب كنند،  ــت بازرس فهرس

ــورهاي غربي، برخي از بازرسان  ــياري از كش همچنانكه بس

كشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي كنند. چنانچه 

ه، ايراد بزرگي به او وارد 
آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان كرد

رد تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا كند. 
است و بايد وقت بگذا

ــر تصدي مدير كلي  ن آمانو و آقاي منتي بر س
هنگامي كه بي

د، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 
آژانس رقابت بو

الزم را كسب كند و علت عدم كسب رأي الزم اين بود كه ممكن 

ــرد ــرار گي ــورها ق ــي كش ــار برخ ــت فش ــت وي تح اس

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشكار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست 

پس از اقامه نماز جمعه اين هفته امواج خروشان و توفان خشم 

ن آميز و كينه توزانه به 
ــن اقدام جنو ت خود را از اي

و انزجار و نفر

جهانيان نشان دهند و وحدت و اتحاد و انسجام امت رسول اهللا را 

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 

به هتك حرمت 
قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

ــده تار  ــن نوازن م

نيستم كه بتوانم 

با يك خواننده در 

سالن هاي مختلف 

كار بكنم. مي دانم 

ــه بايد  كه چگون

حماسي بنويسم 

ــتن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت  و توان نوش

ــما فكر  ــتمزد هاي آنچناني كه ش هم دس

مي كنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

ــم از يك  ــيم كن ــال تقس ــر 12 ماه س را ب

ماشين نويس هم كمتر دستمزد گرفته ام

نقطه ثقل اسالم هراسي

اهانت جنون آميز ايادي استكبار به ساحت قرآن 

كريم كه متأسفانه در سايه حمايت سران كاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن كشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است كه طي 

ــال هاي اخير و به ويژه پس از پيروزي انقالب  س

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 
شده است.

پس از اوج گيري حركت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

بار در آغاز 
ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استك

كوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريكايي 

ده متبلور شده بود در 
كه در نماد وهابيت و القاع

مقابل حركت انقالب اسالمي بايستد كه توفيقي 

ــتقيم با اسالم را  نيافت و از همين رو مقابله مس

هدف قرار داد.

كمتر كسي است كه سخنان بوش پس از ماجراي 

لو در نيويورك 
ــكوك حمله به برج هاي دوق مش

 بر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 
مبني

برده باشد. بوش با تصور اينكه با بهانه جويي از آن 

حادثه كه توسط ايادي شريك تجاري اش طراحي 

ود، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 
و اجرا شده ب

مختومه كند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

ــهمگيني را بر جهان  و تهديد ايران مصائب س

اسالم تحميل كرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 

اسالم، اين پرونده نئومحافظه كاران در امريكا بود 

كه بسته شد و آنها جاي خود را به كساني دادند 

ــخت، با جنگ نرم و  كه اينبار به جاي جنگ س

ــه ها و آرمان هاي اسالم به  مقابله با متن انديش

مقابله با امام برخاسته اند.

ــفيد كه همزمان با اهانت به قرآن  سران كاخ س

چند پرونده ديگر را عليه حركت انقالب اسالمي 

ــياه نمايي و القاي سوء  نسبت  ــوده اند، با س گش

ــالمي اهداف زير را پي  ــات اس به قرآن و مقدس
گرفته اند:

1-  مقابله با حركت روزافزون اقبال به اسالم در 

كشورهاي غربي و به ويژه در جهان مسيحيت

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حركت فلسطين و...

ــان توده هاي  ــل مذهبي مي ــاندن تقاب 3-  كش

ــه با اقبال  ــي و فرصت يابي براي مقابل اجتماع

روز افزون به سمت اسالم در كشورهاي غربي

از اين منظر است كه سران كاخ سفيد را در يك 

حركت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينكه اوباما براي جلب افكار عمومي 

مسلمانان با حضور در مصر يا تركيه، بر ضرورت 

ــخن مي گويد،  ــالم و مسلمين س احترام به اس

كلينتون نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 

تهديد امريكا را گسترش تفكر انقالب اسالمي در 

كشورهاي خاورميانه اعالم كرده و براي مقابله با 

اين حركت فراخوان مي دهد كه اهانت به قرآن 

كريم مي تواند متأثر از اين حركت باشد.

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

ميز يادآور شدند:«اين حادثه و 
اين اهانت جنون آ

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد كه 

آنچه امروز آماج حمله نظام استكبار جهاني است 

م عزيز و قرآن مجيد است. صراحت 
ــال اصل اس

مستكبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

ــالمي در مقابله با استكبار  از صراحت ايران اس

ــمن نبودن با اسالم و ديگر  و تظاهر آنان به دش

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن كس كه بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

ــا همه تلخي  ــن حادثه ب ــر اينكه اي و كالم آخ

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شكست استكبار 

ــالم است و به تعبير  در مقابل منطق روشن اس

ــن حادثه در دل  زيباي مقام معظم رهبري، اي

ــت. «خورشيد  ــارتي بزرگ اس خود حامل بش

ــنده تر  پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استكبار را 

افشا خواهد كرد.

چهرهمجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
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اعتراض ايران به درج 

 اطالعات محرمانه 

در گزارش آژانس

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها

خطايي كه تكذيب كردند

رئيس كل بانك مركزي:

 تسهيالت مسكن 

نبايد افزايش يابد

  گزارش آمانو  به  علت فاش كردن جزئيات 

 درباره فعاليت هاي فني معمولي 
ــيار زياد بس

فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در تناقض با 

حفاظت از اطالعات محرمانه حساس متعلق 

به كشورهاي عضو است.   اگرچه اين امر ثابت 

مي كند كه آژانس به تمامي مواد و تأسيسات 

هسته اي ايران دسترسي كامل داشته و لذا اين 

ادعا كه «ايران همكاري الزم را مبذول نداشته 

است» نادرست و گمراه كننده است.

  اين گزارش  به طرزي بي  سابقه و در تناقض با 

ماهيت تخصصي و مستقل آژانس از بخش هايي 

ــوراي امنيت  ــر قانوني 1929 ش ــه غي از قطعنام

ي كرده و با اتخاذ چنين رويكرد اشتباهي 
كپي بردار

قطعاً از اساسنامه خود منحرف شده است

در نامه اي به آمانو اعالم شد
بين الملل

19

ايران   مركز ترانزيت 

اينترنت منطقه  مي شود

ــروي: برنامه اي در دستور    محمود خس

ه مركز ترانزيت 
اجرا داريم تا بتوانيم ايران را ب

اينترنت در منطقه تبديل كنيم. قصد داريم 

ــبكه، محور  ــعه ش با خريد تجهيزات و توس

عبور و اتصال شبكه اينترنت شمال – جنوب 

و غرب- شرق كشور  باشيم.

ظ آپلود در مكان170 
   كشور ايران از لحا

ــت.   ــاظ دانلود در مكان172 دنياس وازلح

پهناي باند ورودي به ايران از دو منبع عمده 

ــود، يكي ماهواره ها و ديگري  تأمين مي ش

ــد ورودي به ايران  ــاي بان فيبر نوري. پهن

ــركت ارتباطات زيرساخت تهيه  توسط ش

مي شود و قيمت فروش آن به شركت هاي 

ارائه كننده خدمات اينترنتي، يكي از داليل 

قيمت باالي دسترسي به اينترنت در ايران 

دانسته مي شود

مدير عامل شركت ارتباطات زير ساخت 

در گفت وگو با «جوان»:

اقتصادي
15

قرآن سوزي نشانه 

درماندگي غرب است

ــداران انقالب  ــي سپاه پاس رئيس اداره سياس

ــماني  ــه كتاب آس ــت: زماني ك ــالمي گف اس

ــلمانان را اين گونه به آتش مي كشند، در  مس

واقع با اين حركت نشان مي دهند كه از لحاظ 

منطق به پايان رسيده و به بن بست رسيده اند. 

و با برنا، در خصوص 
سردار جواني در گفت وگ

ــم در امريكا و در  تعرض به حرمت قرآن كري

سپتامبر گفت: اين اقدامي 
سالروز واقعه 11 

ــلمانان بلكه از  ــت كه نه تنها از سوي مس اس

بوده و ما شاهد 
سوي تمام اديان الهي محكوم 

ت غيرمعقول و 
ــتيم كه چگونه اين حرك هس

غيرمنطقي محكوم شد. 

فزود: اما اينكه چرا اين عمل در امريكايي 
وي ا

كه دم از حقوق بشر و آزادي مذاهب مي زند، 

ــي  ــروژه اسالم هراس ــه پ ــاق مي افتد ب اتف

برمي گردد كه از چند سال قبل در غرب كليد 

خورد و متأسفانه حاكميت ها در كشورهاي 

ن پروژه بودند. 
ي و در امريكا پشت سر اي

غرب

ي سپاه ادامه داد: اين مسئله 
س اداره سياس

رئي

يك واقعيت غيرقابل انكار است كه حكومت ها 

ــه كامالً از  ــورهاي غربي در يك برنام در كش

ي را آغاز و 
ــتيز ــده اسالم س قبل طراحي ش

ــن از اسالم ارائه  تالش كردند يك چهره خش

كنند. سردار جواني گفت: يك نمونه غيرقابل 

ــار كاريكاتورهاي  انكار آن در طراحي و انتش

ت پيامبر بود 
ــاحت حضر موهن نسبت به س

ت و غيرقابل قبول مورد 
ــ كه اين حركت زش

ــرار گرفت و اخيراً  حمايت دولت هاي غربي ق

ــت دانماركي از سوي خانم  آن كاريكاتوريس

ــد. وي افزود: دليل  مركل در آلمان تقديرش

برخورد آنها با دين اسالم به اين برمي گردد كه 

امروز اسالم سياسي ناب در حال تجديد حيات 

است و دل ها را به سمت خود جلب مي كند و 

توجه به سمت اسالم روزافزون است و ما شاهد 

اين مسئله هستيم. 

ــپاه پاسداران انقالب  رئيس اداره سياسي س

ــالمي ادامه داد: آنها به دنبال اين هستند  اس

كه اسالم  هراسي را گسترش بدهند و با ترسيم 

ــالم مانع گرويدن افراد  ــن از اس چهره خش

ديگري به اسالم شوند.

رئيس اداره سياسي سپاه :

 مايكل مور: 

 جاي برج هاي دوقلو  

بايد مسجد بنا شود
ــاخت  ــن مخالف س «م

ــاختمان  ــجد دو س مس

ــر از برج هاى  آن طرف ت

ــن  ــتم»،  اي ــو هس دوقل

ــتين جمله مايكل  نخس

ــيش ديوانه  ــدام كش ــور در واكنش به اق م

ــت.  ادامه  ــه قول دخترش!) اس امريكايى (ب

ــى غافلگير كننده  جمله كارگردان امريكاي

است:  «من مى خواهم كه مسجد را روى محل 

برج هاى دوقلو بسازند.» 

 او از جمله آخرين اهالى فرهنگ است كه به 

 جونز اعتراض مى كند. مايكل مور 
اقدام ترى

ب خود را با عكسى از ايران تزئين كرده 
مطل

ــى از همدردى مردم ايران با  ــت؛  عكس اس

ــپتامبر.  ــالت مرگبار 11 س قربانيان حم

ــت:  ــب او به قدر كافى گوياس  عنوان مطل

 «اگر مسجد ساخته نشود،  ديگر امريكايي  

وجود ندارد. » 

ــجد به جاى برج ها ساخته  اما چرا بايد مس

شود؟ مور به اين پرسش چنين پاسخ مى دهد: 

 «چون من تنها به آن امريكايى اعتقاد دارم 

ــى نفرت پراكنى و  ــه قربان ــانى ك كه از كس

پيش داورى ها هستند، حمايت مى كند.»

فرهنگي
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ويژه ها

ورزشي

اقتصادي

خواندنى ها

  در ديدارهاي بهزاد نبوي با ميرحسين 

چه گذشت؟ |صفحه2

 دور جديد فعاليت ها براي احياي جنازه 
فتنه|صفحه2

   مهاجران افغان يـا عوامل اطالعاتي 

انگليس؟   |صفحه2

  تطهير كشيش افراطي در سايت يك 

مشاركتي|صفحه 2

  ساخت فيلم ضدايراني در ايران!|صفحه 2

   وضعيت مبهم كيا، دومين خودروساز 

كره جنوبى در بازار ايران |صفحه4

 طرح اتاق جنگ نرم 

عليه 13 ميليون دانش آموز

شكايات مهدي هاشمي انتقام    از 

رسانه هاي ارزشي است

«جوان» گزارش مي دهد

كارشناسان سياسي در گفت وگو با «جوان»:
 پيش بيني تأثيرات جراحي يارانه ايخوف و رجا در بانك ها

در بانك ها و بازار پولي
4

3

6

  متكي:  ديكتاتوري نظامي 

19در واكنش به اظهارات مداخله جويانه كلينتونذات تفكر سنتي امريكاست

روزنامه صبح هرايرانى

ــهيالت  ــتن ميزان تس در صورت آزاد گذاش

خريد، قيمت مسكن با افزايش شديد مواجه 

ــزي در  ــد.رئيس كل بانك مرك ــد ش خواه

ب ، درباره 
ــ ــا بيان اين مطل گفت وگو با مهرب

ــهيالت پرداختى به بخش مسكن  روند تس

گفت:«تسهيالت پرداختى به بخش مسكن 

بيش از ميزانى كه در بسته سياستى- نظارتى 

ده بود، پرداخت شده است.»
امسال تعيين ش

محمود بهمنى با اشاره به  اينكه تصميم گيرى 

و پرداخت تسهيالت عالوه بر ايجاد تقاضا در 

بخش خريد مسكن ، تقاضاى ديگرى نيز در 

بخش احداث و توليد مسكن ايجاد مى كند، 

تصريح كرد:« در هر دو حالت اين موضوع بر 

قيمت مسكن تاثير گذار خواهد بود.»

وى تأكيد كرد:« اگر تسهيالت خريد مسكن 

ــود، به طور قطع يكباره بر  ــته ش آزاد گذاش

ن تأثير خواهد گذاشت 
افزايش تقاضاى مسك

و باالبردن تقاضا بدون افزايش عرضه ، چيزى 

جز افزايش شديد قيمت نمى تواند در برداشته 

باشد.» بهمنى درباره رشد اجاره بهاى مسكن 

نيز اظهارداشت:« در بسته امسال 20 درصد 

ــه بايد به  ــهيالت قابل پرداخت به جامع تس

ــكن اختصاص مى يافت كه بيش  بخش مس

ــت. » رئيس  ــم اختصاص يافته اس از اين رق

ــر اينكه منابع  ــا تأكيد ب كل بانك مركزى ب

نظام بانكى محدود است، اظهارداشت:« اگر 

منابع سيستم بانكى قابل توجه بود، يكى از 

ــهيالت  ــازى تس راهكارها در اين باره آزادس

ــود، بنابراين مجبوريم  در بخش خريد نيز ب

ــكن تسهيالت  كه فقط به بخش احداث مس

پرداخت كنيم.»

وى تأكيد كرد:« حتى اگر تمام سياست هاى 

ن را نيز قانع كننده 
اجرا شده در بخش مسك

ــت كه  ــده اس ــم، اين نتيجه حاصل ش نداني

ــكن در  ــهيالت خريد مس محدود كردن تس

ــكن بى تأثير نبوده  ــاى مس كاهش قيمت ه

ــت.» بهمنى در بخش ديگرى از سخنان  اس

ــود بانكى با اجراى  ره تغيير نرخ س
خود دربا

ــت:«  پس از  ــدى يارانه ها گف طرح هدفمن

ــخص  اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و مش

شدن آثار آن، نرخ هاى عقود مبادله اى اعالم 

خواهد شد، ضمن اينكه نرخ عقود مشاركتى 

نيز مشخص است.»

وى با بيان اينكه بخشى از افزايش قيمت ها 

به قدرت و تقاضاى مردم باز مى گردد، عنوان 

ــيار باال  ــراى اين طرح، تورم بس كرد:«با اج

د افتاد. در همين حال، با افزايش 
اتفاق نخواه

ــز بايد در  ــدرت خريد مردم را ني قيمت ها ق

نظر گرفت.»

با اجراي برنامه پزشك خانواده شهري  

پرداخت از جيب مردم كاهش مي يابد

فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار با كتب درسي ممنوع است  

آغاز توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در تهران

با اجراي  برنامه    جامعه

ك خانواده 
پزش

ــترش خدمات  ــهري عالوه بر گس ش

پيشگيري،  پرداخت از جيب مردم در 

زمينه سالمت بسيار كاهش مي يابد.  

 دكتر محمد شريعتي،  قائم مقام معاون 

بهداشتي وزير بهداشت و رئيس مركز 

توسعه شبكه و ارتقاي سالمت وزارت 

بهداشت در نشستي با خبرنگاران به 

تشريح جزييات چگونگي اجراي برنامه 

پزشك خانواده در شهرها پرداخت و 

گفت:  هر چند طبق قانون مقرر شده 

ــواده طي  ــك خان بود كه برنامه پزش

برنامه چهارم توسعه در شهرهاي زير 

1 هزار نفر كشور اجرايي شود،  اما 
00

ير رفاه در 
ــكاري وز به دليل عدم هم

ك خانواده 
دوره قبل،  عمالً برنامه پزش

در شهرها تا پايان برنامه چهارم توسعه 

محقق نشد. 

ــك خانواده  ــراي برنامه پزش  وي اج

ــه جانبه  ــكاري س ــد هم را نيازمن

و رفاه و معاونت 
وزارتخانه هاي بهداشت 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 

ــه داد:  ــوان كرد و ادام جمهوري عن

ــبختانه پس از حضور مهندس   خوش

ــاه بارقه هاي  ــي در وزارت رف محصول

ــك  ــراي اجراي برنامه پزش اميدي ب

خانواده شهري شكل گرفت. 

ــال 1389  ــور از آغاز س
 به اين منظ

جلسات متعددي با حضور مسئوالن 

رگزار و حركت جديدي براي 
مربوطه ب

ك خانواده شهري آغاز شد.  
اجراي پزش

 شريعتي به امضاي تفاهمنامه اجراي 

ــك خانواده در شهرها از  برنامه پزش

سوي وزراي بهداشت و رفاه اشاره كرد 

و افزود:  پس از امضاي اين تفاهم نامه، 

ــام ارجاع و  ــتورالعمل نظ  تدوين دس

ــهري  ــك خانواده در مناطق ش پزش

ــزار نفر  ــهرهاي بين 20 تا 50 ه (ش

جمعيت) الزم بود. 

ــزاري  ــس از برگ ــور پ ــن منظ  به اي

ــات متعدد با وزراي بهداشت و  جلس

رفاه،  بيمه ها و معاونت برنامه ريزي و 

ــت جمهوري  نظارت راهبردي رياس

طي روزهاي  گذشته اين دستورالعمل 

تصويب شد و اكنون در حال ابالغ به 

دانشگاه هاي علوم پزشكي استان هاي 

سيستان و بلوچستان،  چهار محال و 

بختياري و خوزستان است. 

ــتورالعمل  ــان اينكه اين دس  وي با بي

ــد كه پزشك  بايد طوري تهيه مي ش

ــهري به سرنوشت پزشك  خانواده ش

خانواده روستايي گرفتار نشود،  ادامه 

داد:  عليرغم آنكه اجراي برنامه پزشك 

انواده در روستاها در تأمين  پزشك و 
خ

ارتقاي خدمات ارائه شده در روستاها 

ــوب نظام  ــود،  اما مطل ــيار موثر ب
بس

سالمت كشور نبود و با كاستي هايي 
روبه رو بود. 

ــتي ها سعي شد  ــي اين كاس  با بررس

ــهرها تكرار  ــرح در ش نواقص اين ط

ــا بيمه ها  ــريعتي،  توافق ب ــود.  ش نش

ــك خانواده  ــه برنامه پزش ــراي ارائ ب

ــت و ادامه  ــهرها را ساده ندانس در ش

ــتايي  ــواده روس ــك خان داد:  در پزش

خدمات پيشگيرانه اي نظير خدمات 

روانشناسي باليني و تغذيه لحاظ نشده 

ــور  بود و از طرف ديگر بيمه هاي كش

حور بوده و 
ــر و درمان م اغلب بيمارنگ

ــش خدمات پيشگيري  نوعاً در پوش

مشكل دارند. 

ــه در ماده 91  ــت ك  اين در حالي اس

ــعه صريحا  قانون برنامه چهارم توس

لحاظ شده كه بايد بيمه هاي سالمت 

ايجاد شوند.  وي در اين باره ادامه داد: 

 در مجموع پس از ارائه شواهد كافي 

ــده در  براي خدمات در نظر گرفته ش

ك خانواده شهري،  باالخره 
برنامه پزش

ــه تصويب  ــتورالعمل مربوطه ب دس

ــيد.  در تصويب اين دستورالعمل  رس

و متقاعد كردن بيمه ها براي پذيرش 

وزير رفاه و 
الوه بر وزير بهداشت،  

آن ع

ــته و  يكي از معاونان وي نقش برجس

كليدي داشتند.  

تجار:  اين سناريويى تنظيم شده است 20

   زمانى:  توهين كنندگان منتظر پاسخ خداوند باشند

   رفيعى:  عظمت اسالم باالتر از اين توهين هاست

   زريان:  اين كار از امريكايى ها  بعيد نبود

   نجفيان:  دشمنان اسالم محكوم به نابودى هستند

   بكتاش:  آنها درخت تفرقه را آبيارى مى كنند

   اطاعتى:  اين كشيش از جايى خط مى گيرد

    مظفرى:  زنگ خطر به صدا درآمده است

   توكلى:  از اين موضوع نبايد گذشت

 واكنش هنرمندان ايران 

به اقدام كشيش امريكايي

اطالعيه بسيار مهم
 قابل توجه 

كليه فعاالن اقتصادي

رجوع به صفحه 3

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 15

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي 
شماره07/م ن/89   

موضوع: شناسايي پيمانكار 

براي طبخ و توزيع غذا

رجوع به صفحه 4

نوبت اول

 توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در يك هزار 

و 200 كتابفروشي تهران آغاز شد. 

سيداحمد حسيني مديركل چاپ و توزيع كتب درسي وزارت 

ك هزار و 130 عنوان كتاب 
آموزش و پرورش به  ايرنا گفت: «  ي

درسي با شمارگان بيش از 135 ميليون جلد در مدارس سراسر 

ه داد: «  توزيع كتاب هاي درسي 
كشور توزيع مي شود.»   وي ادام

ورماه آغاز شده است.»   وي ادامه 
در استان ها در هفته اول شهري

داد: «  كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در چهار هزار و 

200 كتابفروشي استان ها توزيع مي شود.»

ــي وزارت آموزش و  ــب درس ــاپ و توزيع كت ــركل چ مدي

پرورش گفت: «  مبناي قيمت كتاب هاي درسي راهنمايي 

ــت جلد كتاب هاي  ــاس قيمت هاي پش و دبيرستان براس

درسي است.» 

حسيني اضافه كرد: «  قيمت كتب درسي به صورت پوستر 

ها قرار گرفته است و آنان موظفند كه 
يار كتابفروشي 

در اخت

قيمت ها را در محل مناسبي نصب كنند.»

د   كرد: «فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار 
   وي تأكي

با كتب درسي ممنوع است. »  به گفته حسيني،   توزيع كتب 

هريور و در تهران 
درسي ابتدايي در شهرستان ها از هشتم ش

ورماه آغاز شده است.
از 15 شهري

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف

مطالعه اين روند شرارت كه در    سياسي

اين سال ها با عمليات جنايت بار 

در افغانستان و عراق و فلسطين و لبنان و پاكستان همراه 

بود، ترديدي باقي نمي گذارد كه طراحي و اتاق فرمان آن 

در دستان سران نظام سلطه و اتاق فكرهاي صهيونيستي 

ــترين نفوذ بر دولت امريكا و سازمان هاي  است كه از بيش

ــس و برخي  ــر دولت انگلي ــي آن و نيز ب ــي و نظام امنيت

دولت هاي اروپايي برخوردارند. 

اينها همان كساني اند كه پژوهش هاي حقيقت ياب مستقل 

روز به روز بيشتر انگشت اتهام در ماجراي حمله به برج ها 

سپتامبر را به سوي آنان متوجه مي كنند. 
در 11 

ــراق را به  ــتان و ع ــه افغانس ــه حمله ب ــرا بهان آن ماج

رئيس جمهور جنايتكار وقت امريكا داد و او اعالن جنگ 

ها، ديروز اعالم 
ص بنابر گزارش 

صليبي كرد و همان شخ

 با ورود كليسا به صحنه، 
كرده است كه اين جنگ صليبي

كامل شد. 

هدف از اقدام نفرت انگيز اخير آن است كه از سويي مقابله 

با اسالم و مسلمانان در جامعه مسيحي به سطوح همگاني 

ــا و كشيش، رنگ  ــود و با دخالت كليس ــيده ش مردم كش

ــات و تعلقات ديني  ــتوانه اي از تعصب مذهبي گرفته و پش

بيابد و از سوي ديگر ملت هاي مسلمان را كه از اين جسارت 

ــوند از مسائل و  ــم آمده و جريحه دار مي ش بزرگ به خش

م و خاورميانه غافل سازد. 
تحوالت دنياي اسال

اين اقدام كينه توزانه؛ نه آغاز يك جريان، بلكه يك مرحله از 

روند طوالني مدت اسالم ستيزي به سركردگي صهيونيسم 

و رژيم امريكا است. اينك همه سران استكبار و ائمه الكفر در 

م قرار گرفته اند. 
برابر اسال

اسالم، دين آزادي و معنويت انسان و قرآن كتاب رحمت و 

حكمت و عدالت است؛ وظيفه همه آزاديخواهان جهان و 

ه در كنار مسلمانان با سياست 
همه اديان ابراهيمي است ك

پليد اسالم ستيزي با اين شيوه هاي نفرت بار مقابله كنند. 

سران رژيم امريكا نمي توانند با سخنان فريبنده و ميان تهي، 

خود را از اتهام همراهي با اين پديده زشت تبرئه كنند. 

سال هاست كه مقدسات و همه حقوق و حرمت ميليون ها 

مسلمان مظلوم در افغانستان و پاكستان، عراق و لبنان و 

فلسطين زير پا گذاشته شده است.

سير و زير شكنجه، 
 صدها هزار كشته، ده ها هزار زن و مردم ا

هزاران كودك و زن ربوده شده و ميليون ها معلول و آواره 

ــا همه اين  ــده اند؟ و ب و بي خانمان، قرباني چه چيزي ش

ــانه هاي جهاني غرب، مسلمانان  مظلوميت ها، چرا در رس

ــالم را خطري براي بشريت  را مظهر خشونت و قرآن و اس

ــه اين توطئه  ــي باور مي كند ك وانمود مي كنند؟ چه كس

ــترده بدون كمك و دخالت حلقه هاي صهيونيستي  گس

درون دولت امريكا ممكن و عملي است؟!

برادران و خواهران مسلمان در ايران و سراسر جهان!

الزم مي دانم اين چند نكته را به همه متذكر گردم:

ــان  ــني نش ــن حادثه و حوادث پيش از آن به روش اوالً: اي

ــتكبار جهاني  ه امروز آماج حمله نظام اس
مي دهد كه آنچ

ــت؛ صراحت  ــرآن مجيد اس ــالم عزيز و ق ــت اصل اس اس

ــالمي ناشي از  ــمني با جمهوري اس ــتكبران در دش مس

صراحت ايران اسالمي در مقابله با استكبار است و تظاهر 

ــالم و ديگر مسلمانان،  دروغي  آنان به دشمن نبودن با اس

بزرگ و فريبي شيطاني است. 

ــالم و هر آنكس كه بدان پايبند است و هر آنچه  آنان با اس

نشانه مسلماني است، دشمن اند. 

ثانياً: اين سلسله كينه توزي ها با اسالم و مسلمين، ناشي از 

آن است كه از چند دهه پيش تاكنون نور اسالم از هميشه 

ــالم و حتي در  ــوذ آن در دل ها در جهان اس تابنده تر و نف

غرب از هميشه بيشتر شده است. ناشي از آن است كه امت 

ــده و ملت هاي مسلمان اراده  اسالم از هميشه بيدارتر ش

كرده اند زنجيره هاي دو قرن استعمار و تجاوز مستكبران 

را پاره كنند. 

ن و پيامبر عظيم الشأن صلي اهللا عليه و آله، 
حادثه اهانت به قرآ

ــت.  ــارتي بزرگ اس ــه تلخي، در دل خود حامل بش با هم

ــنده تر  ــيد پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش خورش
خواهد شد. 

ــا و  ــد بدانيم كه حادثه اخير ربطي به كليس ثالثاً: همه باي

ــكي چند كشيش ابله و  مسيحيت ندارد و حركات عروس

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان و مردان ديني آنان نوشت. 

ــابهي در مورد مقدسات  ــلمانان هرگز به عمل مش ما مس

ــلمان و  ــم زد. نزاع ميان مس ــت نخواهي اديان ديگر دس

ــته دشمنان و طراحان  مسيحي در سطح عمومي، خواس

ــت و درس قرآن به ما، در نقطه  اين نمايش ديوانه وار اس

ن قرار دارد. 
مقابل آ

ن امروز دولت امريكا و 
و رابعاً: طرف مطالبه همه مسلمانا

 اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود 
سياستمداران آنند. آنها

ــزرگ و بازيگران  صادقند بايد عوامل اصلي اين جنايت ب

ــلمان را به درد  ميداني آن را كه دل يك و نيم ميليارد مس

آورده اند، به گونه اي شايسته به مجازات برسانند. 

والسالم علي عباداهللا الصالحين 

سيدعلي خامنه اي 
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  ديروز خيلي ها از شنيدن محتواي يك نامه 

سعيدلو  شوكه شدند !

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق  فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف
صهيونيسم اتاق فكر توهين به قرآن

ــم  ــر معظ رهب

انقالب اسالمي 

ــه قرآن  ــي اهانت ب درپ

ــريف در چند منطقه   ش

ــا صدور پيامي  امريكا، ب

ــت صحنه اين اقدام  پش

ــريح  ــز را تش نفرت انگي

كردند. متن كامل پيام 

حضرت آيت اهللا خامنه اي 

ــت: ــرح اس ــن ش بدي

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

قال اهللا العزيز الحكيم: انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون 

ت عزيز ايران - امت بزرگ اسالم!
مل

ن آميز و نفرت انگيز و مشمئز كننده به قرآن مجيد در كشور امريكا 
اهانت جنو

ــور اتفاق افتاد، حادثه تلخ و بزرگي است كه  كه در سايه امنيت پليسي آن كش

ــوي چند عنصر بي ارزش و  نمي توان آن را تنها در حد يك حركت ابلهانه از س

مزدور به حساب آورد.

ــت كه از سال ها پيش به اين   اين يك اقدام محاسبه شده از سوي مراكزي اس

ــتيزي را در دستور كار خود قرار داده  طرف، سياست اسالم هراسي و اسالم س

ه مبارزه با اسالم و قرآن 
بزار تبليغاتي و عملياتي، ب

ــيوه و هزاران ا
و با صدها ش

پرداخته اند. 

اين حلقه ديگري از زنجيره ننگيني است كه با خيانت سلمان رشدي مرتد آغاز 

شد و با حركت كارتونيست خبيث دانماركي و ده ها فيلم ضد اسالم ساخته شده 

هاليوود ادامه يافت و اكنون به اين نمايش نفرت انگيز رسيده است. 
در 

پشت صحنه اين حركات شرارت بار چيست و كيست؟ |ادامه در همين صفحه

واكنش مراجع

 كشتن كساني كه 

ــه آتش زدن  اقدام ب

قرآن كرده اند واجب 
ــل جهان است   دول و مل

ــكا را از  ــد امريــ باي

ــي و غرور  ــن ديوانگ اي

ــش زدن قرآن استكباري نجات دهند    آت

مجيد سبب مي شود 

كه شخص مرتكب آن 

مهدورالدم باشد

اهانت كنندگان به قرآن مهدورالدم اند

حادثه اخير ربطي به كليسـا 

و مسـيحيت ندارد و حركات 

عروسكي چند كشيش ابله و 

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان 

و مـردان ديني آنان نوشـت. 

ما مسـلمانان هرگـز به عمل 

مشـابهي در مورد مقدسـات 

اديان ديگر دست نخواهيم زد

به جوان
 دوباره
 نگاه كن

سياسي
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گفتوگو
خاطرهايازعملياتكرباي5درگفتوگوي»جوان«

بايكيازرزمندگانحاضردراينعمليات
كانال ماهي از خون علي اكبرها سرخ بود

غامحسينبهبودي
رض�امحم�دييك�يازبس�يجيهاي
گ�ردانحض�رتعلياكبر)ع(ازلش�كر
10سيدالشهدا)ع(بودكههمراهاينگردان
واردعملي�اتكرباي5ش�د.رزمندگان
تهرانيبهي�اددارندگ�ردانعلياكبردر
كرباي5حماس�هبس�ياريخل�قكرد.
خاطرهورودغواصانعل�ياكبربهكانال
ماه�يرااززب�انمحم�ديميخواني�م.

 گروهانغواص
در كرب��اي5 مأموري��ت غواص��ان گردان 
خط شكن حضرت علي اكبر)ع( ورود به كانال 
ماهي و عبور از آن بود. همان اولين ساعاتي كه 
عمليات شروع شد، به آب زديم. سرما به قدري 
بود كه مغز استخوانم تير كشيد. در آموزشي 
مي گفتند وقتي يك ايه آب زير لباس غواصي 
قرار گرفت، ب��ا گرماي تنت��ان، آب هم گرم 

مي شود. آن شب اما هر چه منتظر ماندم، از 
سرما چيزي كه كم نش��د، بيشتر هم شد! ما 
بايد در سكوت به طرف خط دشمن مي رفتيم. 
ناگهان درگيري از اين طرف و آن طرف شروع 

شد و همه جا را آتش فرا گرفت. 
 مسلسلوآب

عراقي ها مسلس��ل ها را روي آب قفل كرده 
بودن��د و به ردي��ف رگبار مي بس��تند. انگار 
مي خواستند شخم بزنند و بذر مرگ بكارند. 
منورها در آسمان جوان مي دادند و همه جا 
را مثل روز روشن كرده بودند. وقتي يك گلوله 
انفجاري مثل توپ يا خمپاره روي آب منفجر 
مي ش��د، تركش هايش مثل نق��ل و نبات به 
اطراف پراكنده مي شد. سرمان را داخل آب 
فرو مي برديم، ام��ا داغي گلوله ها و تركش ها 
در آب هم خودش را نشان مي داد. اينجا من 
صحنه هاي عجيبي ديدم. آتش بود و گلوله 
و خون. ش��دت درگيري به حدي بود كه هر 
لحظه يكي از بچه ها كشته يا مجروح مي شد. 
من مردي را ديدم كه وقتي تركشي سرش را 
شكافت آن را بس��ت و باز پيش رفت. جلوتر 

دوباره سرش تركش خورد و باز پيش رفت. 
در لحظاتي دشمن به قدري در شليك افراط 
مي كرد كه به جاي آب، آتش مي ديديم. اينجا 
ديگر س��كوت غواص ها معنا نداشت. گلوله 

مي خورد و دو دس��ت غواصي را قلم مي كرد. 
س��رش زير آب مي رفت و در حال��ت رواني 
پيش آمده، ناخواس��ته فرياد مي زد و كمك 
مي خواست. انفجار پشت انفجار و گلوله پشت 
گلوله آنقدر اين طرف و آن طرفم مي خورد كه 
گيج شده بودم. نمي دانستم چكار بايد كنم. 
پيش بروم يا به كنار دستي ام كه داشت در آب 

فرو مي رفت كمك كنم. 
 گرمايدلنشين

در يك لحظه احس��اس كردم بدنم گرم شد. 
گرمايي دلنشين. داشت از اين وضعيت خوشم 
مي آمد كه ديدم دست چپم سنگين شد. ديگر 
از مغزم دستور نمي گرفت! كتفم هم شروع 
كرد به درد گرفتن و تير كشيدن. زير نور يك 
منور سوراخ كوچكي را ديدم كه روي لباسم 
در ناحيه كتف ايجاد شده بود و قلپ قلپ از 
آن خون بيرون م��ي زد. گرماي تنم از خوني 
بود كه رويم مي ريخت! خواستم توجه نكنم 

ولي امكان نداشت. يك دستم از كار افتاده بود 
و با دست ديگر نمي توانستم خوب شنا كنم. از 
طرفي خونريزي داشت ضعيفم مي كرد. بايد 
برمي گشتم و در راه هر مجروح بدحالي را كه 
می ديدم با خودم به عقب منتقل   می كردم.  
ديدم يك غواص س��رش داخل آب است. به 
طرفش رفتم. شانه اش را گرفتم و از چيزي كه 
ديدم جا خوردم. بنده خدا اصًا سر نداشت. 
تركش بزرگي س��رش را كام��ًا پرانده بود. 
رهايش كردم تا سراغ مجروحان ديگر بروم. 
از هر طرف فرياد كمك مي آمد. در احاديث 
داريم كس��ي كه در آب ش��هيد شود اجرش 
بيشتر است. آن شب حكمت اين حديث را به 

خوبي درك كردم. 
 سرخوزرد

تعداد مجروحان زياد بود. آنقدر كه نمي دانستم 
به چه كس��ي كمك كنم. ديدم يكي از بچه ها 
كه خودش هم از س��رش خون جاري اس��ت، 
يك مجروح بدح��ال را گرفته اس��ت و به زور 
شنا مي كند. به كمكش رفتم و به هر زحمتي 
بود آن بنده خدا را به س��احل رسانديم. ديگر 
رمقي برايم باقي نمانده بود. برگشتم و كانال را 
نگاه نكردم. آب سرخ،  سياه و زرد بود. منورها 
هنوز در آسمان جوان مي دادند و مسلسل ها 
همچنان كانال را شخم مي زدند، اما سياهپوشان 
غواص مردانه به داخل آتش مي زدند و برخي 
نيز توانستند از آن عبور كنند. آن شب گروهان 
غواص نتوانست در مأموريت محوله موفقيتي 
كس��ب كند، اما بچه هاي آبي خاكي گردان از 
محور ديگري وارد عمل شدند و بسيار هم موفق 
عمل كردند. لش��كر10 توانس��ت منطقه پنج 
ضلعي را كه مملو از استحكامات بود آزاد كند. 
بعدها كه از بيمارستان مرخص شدم، هر كدام 
از نيروهاي لشكر كه من را مي ديد، از شجاعت 

بچه هاي علي اكبر)ع( تمجيد مي كرد. 
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داخ�لآت�شميزدن�دوبرخ�ي
ني�زتوانس�تندازآنعب�وركنند

احمدمحمدتبريزي
عملياتكرباي5بزرگترينعملياتايران
دردفاعمق�دسبود؛عمليات�يك�هقدرت
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ش�ورايامنيترامجبوربهصدورقطعنامه
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قب�لازانجامدوعملي�اتكرباي4و
كرباي5وضعيتجبهههابهچهشكل
بودوتوازنق�وادراختي�ارايرانبود

ياعراق؟
شرايط توازن قوا در جبهه چندين بار جابه جا 
شد. وقتي عراق حمله كرد بخشي از مناطق را 
اش��غال كرد كه منجر به آزادسازي آن توسط 
ايران شد. با وجود انجام دو عمليات موفق آميز 
بيت المقدس و فتح المبين در برخي مقاطع مثل 
عمليات  رمضان يا والفجر مقدماتي با مشكاتي 
مواجه شديم. منظور از موفق نشدن در جهت 
تصرف زمين بود وگرنه تلفات و امكانات زيادي 
از دش��من گرفتيم. بع��د از عملي��ات والفجر 
مقدماتي خللي در جريان عمليات ها به وجود 
آمد و باعث شد فرماندهان عمليات ها را بيشتر 
بررسي كنند. شاهد بودم در تمامي عمليات ها 
روزانه 15 ساعت جلسه براي نقاط ضعف و قوت 
عمليات ها انجام مي شد. بعد از والفجر مقدماتي 
گره اي در جنگ ب��ه وجود آم��د و فرماندهان 
متوجه شدند در تمام مس��يرها عمليات انجام 
داده ايم و دش��من روي مناطق حساس شده 
است. شهيد علي هاشمي فرمانده قرارگاه سري 
نصرت در منطق��ه هورالعظيم بود و يك روز به 
آقاي محسن رضايي گفت من مي توانم اينجا 
عملياتي انجام دهم. پس از موافقت فرماندهان 
كارهاي شناسايي انجام شد و بررسي ها صورت 
گرفت و عمليات موفقيت آمي��ز خيبر را انجام 
داديم. دشمن را در اين عمليات كامًا غافلگير 
كرديم. خودم در عمليات خيبر در جاده بصره- 
العماره عمل كردم و اتوباني بين اين دو شهر را 
بس��تيم. نتيجه اش خوب بود و جزيره مجنون 
كه ذخيره نفتي باايي داش��ت را گرفتيم. بعد 
از آن عمليات بدر بر اساس طرح عمليات خيبر 
صورت گرفت و بعد از آن اسكله البكر و ااميه 
را منهدم كرديم و عمليات والفجر8 را هم انجام 
داديم كه تمام اين عمليات ها بر اساس تجربيات 
عمليات خيبر اجرا ش��د. خيبر راه و ذهن را باز 
كرد كه مي توانيم در دريا عمليات انجام دهيم. 
هورالعظيم بي��ش از 100 كيلومتر طول و 40 
كيلومتر عرض دارد. در 40 كيلومتر نمي توانيم 
همه جايش را طي كنيم و مثل جاده آسفالت 
انحراف و جاده فرعي ندارد و هواپيماهاي عراقي 
مي توانستند 40 كيلومتر را با تيربارشان بزنند 

و بروند. اينها تجربيات مهمي بود كه رفته رفته 
كسب كرديم. بعد از عمليات والفجر مقدماتي 
ديگر به صورت ساانه عمليات انجام مي داديم. 
انجام عمليات كار كوچكي نب��ود و امكانات و 
پشتيباني نياز داشت. در يك سال عمليات هاي 
ايذاي��ي و محدود در سراس��ر جبهه ه��ا انجام 
مي شد و عراق مي دانست ما ساانه يك عمليات 

بزرگ و اصلي داريم. 
بيشتراينعملياتهايساانهراهمدر

فصلزمستانانجامميداديد؟
بله، چون از بُعد بسياري مثل زرهي محدوديت 
داشتيم. در يك عمليات 200 تانك را مي زديم 
عراق بافاصله 300 تانك جايگزين مي كرد. ما 
از بعد زرهي ضعيف بوديم و اگر يكي مي زدند 
امكان جايگزيني نداشتيم. در هوايي هم امكان 
جايگزيني هواپيما نداشتيم. ما عمليات هايمان 
شب برگزار مي شد تا بتوانيم دشمن را تا حدود 
زيادي غافلگير كنيم. در زمستان هم شب هاي 
خاصي صورت مي گرفت. در جنوب مثل تهران 
و ش��مال دائم ابر و باران نيس��ت. زمستان در 
خوزستان شبيه تابس��تان است. مي گذاشتيم 
در ش��ب هاي  ابري عمل مي كردي��م. چون در 
هواي ابري استتارمان بيشتر مي شد و عمليات 
كه انجام مي داديم صبح معم��واً به هدفمان 
مي رسيديم. صبح عراق كه براي بمباران مي آمد 
در هواي اب��ري با محدوديت مواجه مي ش��د. 
همين باعث مي ش��د ما نس��بتاً تثبيت موضع 
داشته باش��يم. اگر باران هم مي باريد برايمان 
خوب بود چون تانك و نفربرهاي دشمن در گل 

گير مي كردند. 
باتوجهبهاينمواردكرباي4راهميك

عملياتاصليميدانيد؟
كرب��اي4 عملي��ات اصلي ما ب��ود. هيچ كس 
نمي گوي��د عمليات فرعي بود. آق��اي رضايي، 
مرح��وم هاش��مي رفس��نجاني و ش��هيد 
صيادشيرازي فرماندهان و تصميم گيرندگان 
اصلي جنگ بودند و خودش��ان هم مي گويند 
كرباي4 عمليات اصلي بوده اس��ت. اگر گفته 
مي ش��ود كرباي4 عمليات فريب بوده به اين 
دليل اس��ت كه پ��س از عملي��ات بزرگ ترين 
فرصت را پيدا كرديم تا دشمن را فريب دهيم 
و بزرگ ترين عملياتمان را انجام دهيم. وقتي 
صدام ديد ما در كرباي4 شكست خورديم به 
مكه رفت و نيروهايش را مرخص كرد و نيروهاي 
كمي در خط گذاشت. گفتند اين عمليات اصلي 
ايران بود كه شكست خورد و برويم تا سال ديگر 

كه مي خواهد يك عمليات ديگر انجام دهد. ما 
قرار نبود عمليات ديگري انجام دهيم ولي يك 
تصميم شجاعانه باعث شد عراق در اصلي ترين 
محورش شكس��ت بخورد. وقت��ي عمليات با 
شكست مواجه شد فرماندهان بررسي كردند 
اگر ادام��ه دهند تلفات بيش��تر خواهد ش��د. 
كساني كه به آقاي رضايي خرده مي گيرند بايد 
توجه شان را به خيانت منافقين جلب كنند. آنها 
بودند كه باعث لو رفتن عمليات شدند. بايد اول 
علت لو رفتن عمليات كرباي4 را بررسي كنيم 
و ببينيم چه كس��اني خيانت كرده اند؟! وقتي 
بچه ها عمل كردند عراقي ه��ا صددرصد آماده 
بودند. از هر محوري كه عمل مي كرديم ارتش 
بعث كامًا هوشيار بود. دستور عقب نشيني نيز 
تصميم هوشمندانه اي بود. مي توانست عمليات 
ادامه پيدا كند و لشكرهاي ديگري وارد شوند 
و تلفات هم بيشتر ش��ود ولي فرماندهان اين 
كار را نكردند. فرمان عقب نش��يني تصميمي 
تاريخي بود. معمواً در چنين مواردي نيروها 
را ترخيص مي كنند ولي آق��اي رضايي گفت 
به كس��ي مرخصي ندهيد. فرماندهان را جمع 
كرد و طرح عملي��ات كرب��اي5 را ريختند و 
يكي از بزرگ ترين عمليات ه��اي نظامي را در 

جهان رقم زدند. 
باتوج�هب�هاتفاقاتيك�هدرعمليات
كرب�اي4افت�ادرزمندگانب�هلحاظ
روح�يوروان�يآمادگيانج�اميك

عملياتبزرگديگرراداشتند؟
فرماندهان و روحانيون با بچه ها صحبت كردند 
كه تأثير زيادي روي نيروها داشت. آقاي صادق 

آهنگران كه نقشش در جبهه ها مغفول مانده 
است جزو معدود مداحاني بود كه نقش زيادي 
در باا رفتن روحيه رزمندگان داشت. مجموع 
اينها باعث شد نيروها دوباره انگيزه اوليه شان 
را به دس��ت آورن��د. كرباي5 ش��اخص هايي 
داش��ت كه در هيچ عملياتي نمونه اش در دنيا 
يافت نمي شود. دش��من فاصله بين خودمان و 
نيروهايش را آب انداخته و در آب سيم خاردار 
ثابت و حلقوي گذاش��ته بود. مي��ن ضدنفر و 
ضدتانك هم گذاش��ته و س��طح آب را طوري 
تنظيم كرده بود تا كف قايق به زمين بخورد و به 
وسيله مين منفجر شود. از اين طرف نيروهاي 
پياده پايش روي مين و سيم خاردار گير مي كرد. 
قبل از اين موانع پنج ضلعي با سنگرهاي بتوني 
بود. اگر كسي از بچه ها اين موانع را از پيش رو 
بر مي داشت و سالم مي ماند يك عراقي پشت 
سنگر بتوني پش��ت تيربار مي ايستاد و بچه ها 

را مي زد. اگر آن سنگر سقوط مي كرد آن يك 
سنگر به سه سنگر تبديل مي شد و دوباره كمي 
عقب تر پنج سنگر مي ش��د و همينطور پله پله 
تلفات مي گرفت. از آس��مان هم فقط روي سر 

رزمندگان آتش مي باريد. 
منطقهعملياتيكرباي5چقدربراي

صدامورژيمبعثمهموحياتيبود؟
بصره يك��ي از مناط��ق حس��اس اقتصادي و 
سياس��ي رژيم بعث بود. رس��يدن به شمال و 
ش��رق بصره هدف عمليات كرباي5 بود. اگر 
بصره سقوط مي كرد به يقين حكومت صدام 
هم سقوط مي كرد. مسئوان سياسي تاش 
 كردند عمليات بزرگي انجام ش��ود تا در بعد 
سياس��ي جنگ خاتمه پيدا كند. هر چند  در 
كرباي5 نتوانس��تيم به اهداف نهايي برسيم 
ولي يك سانتي متر از گرفتن عراق در منطقه 
بصره با مناطق ديگر خيلي فرق مي كند. عراق 
مي دانست گلوگاه اصلي اش اين منطقه است. 
عراق دو ش��خصيت مهم در فرماندهي جنگ 
داش��ت. يكي ماهر عبدالرشيد و ديگري وزير 
دفاعش بود. صدام پ��س از كرباي4 هردوي 
آنها را مورد بازخواس��ت ق��رار داد و خيلي از 
نيروهاي��ش را اعدام ك��رد. بع��د از آن صدام 
خودش روي عمليات به طور مستقيم نظارت 
داشت و امريكا، شوروي و فرانسه جديدترين 
تجهيزاتشان را به عراق دادند. بمب شيميايي 
زدند و بمباران هوايي كردند و تمام قوايش را 
آوردند. واقعاً قيامت��ي در منطقه بود. منطقه 
عملياتي مث��ل فتح المبي��ن و بيت المقدس 
وسيع نبود و منطقه محدودي داشت كه باعث 
مي شد تلفات بيشتر شود. هر گلوله اي كه به 
زمين  مي خورد و منفجر مي ش��د از ما تلفات 
مي گرفت و واقع��اً قيام��ت را در كرباي5 به 

چشم مان ديديم. 
كرب�اي5چق�دردررون�دجن�گ

تأثيرگذاربود؟
نتيجه  عمليات كرب��اي5 قطعنامه اش 598 
ش��وراي امنيت بود. دش��من در طول جنگ 
ضربات سنگيني خورد و دنيا رفته رفته متوجه 
قدرت ايران ش��د. شكس��ت محاصره آبادان، 
آزادي بستان، عمليات فتح المبين و آزادسازي 
خرمشهر هش��دار بزرگي به دشمن بود. وقتي 
در دو عمليات رمضان و والفجرمقدماتي موفق 
نبوديم دشمن دوباره جان گرفت و شيوه انجام 
عملياتش ه��م فرق كرد. گف��ت بهترين دفاع 
حمله اس��ت.  ديگر دفاع نمي كرد تا ما حمله 
كنيم بلكه او حمله كننده بود. در عمليات هايي 
مثل خيبر و والفجر8 ق��درت نظامي مان را به 
دشمن نشان داديم. در والفجر8 كامًا احساس 
خطر كردند. كرباي5 را كه انجام داديم ديدند 
بزرگ ترين خطوط دفاعي دنيا را فتح كرده ايم 
و برايشان باوركردني نبود. يكي از فرماندهان 
كشورهاي خارجي كه بعد از عمليات كرباي5 
منطقه را ديد مي گفت يقين دارم بزرگ ترين 
قدرت نيروي زميني در جه��ان را ايران دارد. 
دنيا ديگر قدرتمان را باور كرد. بعد از كرباي5 
عراق در موضع ضعف قرار گرفت و ايران دست 
برتر را در جنگ گرفت. امريكا و ديگر كشورها 
با تمام امكاناتشان به كمك عراق آمدند. واقعاً 
كرباي5 جزو عجايب بود و همين سبب شد 
ش��وراي امنيت اين قطعنامه مهم را تصويب 
كند. تا پيش از آن شوراي امنيت دهها قطعنامه 
صادر كرده ب��ود ولي س��ودي در روند جنگ 
نداش��ت. دنيا فهمي��د اگر صلح نش��ود صدام 
سقوط خواهد كرد. بس��ياري از مفاد قطعنامه 
598 به س��ود ايران بود و اين نتيجه عمليات 

كرباي5 بود. 

سردارمحمدعليصبوردرگفتوگوبا»جوان«ازكموكيفعملياتكرباي5ميگويد

كرباي5  شجاعانه ترين تصميم جنگ بود
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    طليعه اسدالهي*
اختال ش�خصيت وسواس�ي- اجباري 
 (OCDP)شايع ترين اختال شخصيت 
در جامعه عمومي اس�ت كه ويژگي هاي 
برجس�ته اي مثل انعطاف ناپذيري، توجه 
بيش از ح�د ب�ه جزئي�ات، كمال گرايي 
شديد و كنترل بيش از حد خود و كنترل 
بين فردي را داراست. ش�ايد بسياري از 
افراد وس�واس را گونه اي تمي�ز بودن يا 
نظم بدانند. حت�ي در برخي م�وارد اين 
اعمال وسواس�ي نش�انه فضيلت افراد و 
اس�بابي براي رجزخوان�ي و خودنمايي 
مي ش�ود، اما حقيقت اين اس�ت افرادي 
كه دچار وسواس هس�تند، به شدت آزار 
مي بينند و در زندگي شخصي شان دچار 
مشكل مي شوند، پس بايد هرچه سريع تر 
براي درم�ان آن اقدام كنند. بهتر اس�ت 
نگاهي اجمالي به ريشه وسواس و فرآيند 
شكل گيري، خصوصيات و پيامدهاي آن 

داشته باشيم. 
         

كلمه اتين obsession يعني مصادره، اشغال 
كردن و چسبيدن به چيزي. يعني فرد وسواسي 
نمي تواند فكرش را از يك چيز جدا كند و از آن 
راحت شود. پس براي رهايي از آن فكر دست 
به يكسري كارها و اعمال مي زند. مثل شستن، 
چك كردن و... بنابراين براي از بين رفتن اعمال 
وسواسي در اصل، آن فكر اوليه است كه بايد از 

بين برود و درمان شود. 
چك كردن اجباري اجاق گاز و قفل، شس��تن 
دست ها و منظم كردن اشيا مانند ظروف اغلب 
در اين افراد ديده مي شود. آنها بيش از حد در 
مورد احتماات حوادث فاجعه بار مانند آلودگي، 
نارسايي و بيماري نگران هستند، به رغم تأييد 
مك��رر دال بر اينكه اين حوادث ممكن اس��ت 
حتي وجود نداشته باشند. انسان هاي وسواسي 
به شدت بر جنبه هاي بزرگساانه شخصيتشان 
تأكي��د دارن��د و از هرگونه رفت��اري كه مؤيد 
كودكي باش��د، پرهيز مي كنند. مث��ًا بازي و 
تفريح را در بسياري از افراد وسواسي مشاهده 

نمي كنيد يا بسيار كم مشاهده مي كنيد. 
ب��ه بيان ديگ��ر اف��راد وسواس��ي، عقانيت و 
تفكر را آرماني مي كنند و احساس��ات را نشانه 

رفتار كودكانه، ضعف و از دس��ت دادن كنترل 
مي دانند. تفريح، آس��ايش و آرميدن برايشان 
پذيرفتني نيس��ت و توانايي غيرمعمولي براي 
كار كردن دارند. همانطور كه ش��ما هم بارها 
شنيده ايد، افراد وسواسي انعطاف ناپذيرند، بيش 
از حد باوجدان بوده و توان و تحمل آرميدن و 
اس��تراحت كردن ندارند.  در جامعه و در ميان 
ديگران رفتار و عملكرد بس��يار مؤثري دارند 
اما در روابط صميم��ي و خانوادگي خود دچار 
مشكل هستند. هنگامي كه بخواهند احساسات 
و عواطف مهرورزانه را ابراز كنند، دچار اضطراب 
و شرم مي شوند. مستعد شكل دهي دلبستگي 
عاشقانه هستند، اما همانطور كه گفته شد در 
ابراز عواطف مهرورزانه دچار اضطراب و ش��رم 

مي شوند و از پس آن برنمي آيند. 
از اين رو رواب��ط عاطفي را ب��ه روابط عقاني 
فرومي كاهند و به همه چيز ب��ا نگاه منطقي، 
عقاني و حل مسئله نگاه مي كنند. افراد مبتا 
به اختال »وسواس��ي- اجباري« اغلب ترديد 
پاتولوژيك و اجتناب از عدم قطعيت را نش��ان 
مي دهند. دش��واري در تصميم گيري، ناتواني 
در تحمل، عدم اطمينان و ويژگي هاي باليني 

برجسته در بسياري از بيماران است. 
بدين معني ك��ه در انتخ��اب و تصميم گيري 
بس��يار نگران هس��تند. در تصميم گيري هاي 
سرنوشت س��از فلج مي ش��وند؛ چراكه نگران 
هس��تند تصميمي بگيرند كه ايده آل نباش��د 

و ديگران از آن انتقاد كنند. اساس��اً نسبت به 
ديدگاه هاي اجتماعي، خصوصاً انتقاد حساس 
هس��تند و به گونه اي افراطي خود را مسئول 

وقايع پيرامون مي دانند. 
به ط��ور خاصه نظ��م، كله ش��قي، لجاجت، 
خودرأي��ي، كمال گراي��ي، دقت، خساس��ت، 
قناعت پيش��گي، ثبات قدم، قابل اعتماد بودن 
و اخاق گرايي از خصوصيات افراد وسواس��ي 
است. همچنين تحت استرس رفتارشان قالبي 
و ش��بيه به مناس��ك مي ش��ود. اما آنچه حائز 
اهميت است و در درمان نيز بايد به آن پرداخته 

شود، احساس گناه است. 
به گفته ش��اپيرو )2011( احساس گناه، يكي 
از عواملي است كه در اين اختال نقش بسيار 
مهمي بازي مي كند و مي تواند بر ش��دت اين 
اختال بيفزايد يا بر نتايج درمان، نتايج منفي 
داشته باش��د. احس��اس گناه، توليد اضطراب 
مي كند و فرد براي رهايي از اضطراب دست به 
اعمال جبراني مي زند كه در طول زمان شكل 

تكرار و مناسك به خود مي گيرد. 
آدم هاي وسواسي در حدود يك و نيم الي سه 
س��الگي، همان زمان كه كودك بايد آموزش 
دستشويي رفتن را فرا بگيرد، تثبيت شده اند. 
تثبيت يعني در حدود دو سالگي با سختگيري 
زياد والدين، كنترل پي درپي، پاداش و تنبيه 
مستمر يا برعكس با بي نظمي افراطي والدين 
مواجه ش��ده اند. آموزش آداب دفع، نخستين 
وضعيتي اس��ت كه در آن كودك بايد به سود 
آنچه ب��ه لحاظ اجتماعي پذيرفتني اس��ت، از 
آنچه طبيعي است دست بكشد. به بيان ديگر 
در اين سن كودك براي اولين بار بايد ياد بگيرد 

تا يك نياز طبيعي اش را به تعويق بيندازد. 
اين موقعيت بين نياز به خودمختاري كودك 
و اطاعت او از والدينش تعارض ايجاد مي كند. 
كودك درنهايت بايد آداب دستش��ويي رفتن 
را بياموزد. پ��س اين جنگ قدرتي اس��ت كه 
در آن كودك در برابر م��ادر يا مراقب، محكوم 
به شكست اس��ت. اين شكس��ت، احساسات 
خش��مگينانه و خي��اات پرخاش��گرانه را 
فرامي خوان��د، خصوصاً در زمين��ه دفع كه در 
نهايت بدي، كثافت، ش��رم و ساديس��م را در 

كودك ايجاد مي كند. 
بدي، شرم و ساديس��م، احساسات و تصورات 

متضادي نيز دارند كه از ميان آنها مي توان به 
كنترل، دقت، پاكي و معقول بودن اشاره كرد 
كه در حفظ هويت و عزت نفس نقش اصلي را 
خواهند داشت. بنابراين مي توان نتيجه گرفت، 
رفتارهاي اجب��اري و تكراري اي��ن جمعيت 

تقايي است براي ايجاد كنترل. 
بهتر است نگاهي گذرا به ساختار خانواده هايي 
كه فرزنداني با اين اختال پرورش مي دهند، 
داشته باشيم. به طور كل مي توان به دو دسته 
از خانواده ها اشاره كرد؛ دسته اول خانواده هاي 
كنترلگر هستند كه در آنها والدين، معيارهاي 
بس��يار س��ختگيرانه اي را براي كودك لحاظ 
مي كنند. در اين خانواده ها به تعويق انداختن 
كاميابي در جهت اهداف متعالي نوعي فضيلت 
محسوب مي شود. دسته دوم نيز خانواده هاي 
بسيار بي نظم و ولنگار هستند. به همين دليل 
كودك با يك واكن��ش وارونه به نظم و كنترل 

افراطي پناه مي برد. 
در كودكاني كه به اختال وسواسي- اجباري 
مبتا هس��تند، عموم��اً اين نش��انه ها ديده 
مي شود: نگراني در مورد از دست دادن يكي از 
اعضاي خانواده، نگراني در مورد مسائل مالي 
خانواده، نگراني در مورد اينكه آيا مادر در را 
قفل كرده ي��ا آيا اج��اق گاز را خاموش كرده 
است، شمردن مكرر اعداد و تكرار مداوم يك 
آهنگ يا كلمه حتي در حين بازي و اطمينان 
طلبي مدام از اينكه هيچ اتفاق بدي برايشان 

نخواهد افتاد. 
جمعيت مبتا به اختال وسواس��ي- جبري، 
اختاات همايندي را نيز تجربه مي كنند كه 
از ش��ايع ترين آنها مي توان به افسردگي اشاره 
كرد. افس��ردگي باعث مي ش��ود كه اين افراد 
خشم داشته و دست به رفتارهاي خود تنبيه گر 
بزنند. امروزه درمان هاي متنوعي براي وسواس 
اس��تفاده مي ش��ود كه از ميان آنه��ا مي توان 
ب��ه رفتاردرمان��ي، ش��ناخت درماني و درمان 

روان پويشي كوتاه مدت اشاره كرد. 
*دكتراي تخصصي روان شناسي سامت

وسواس، شايع ترين اختال شخصيت
آنانصدبارهمهچيزراچكميكنند!

سبك رفتار

 با دنياي اطراف خود داد و ستد اجتماعي 
داشته باشيم

چنانچه فردي نتواند يكسري از تغييرات 
را بپذيرد و به نحو شايسته با آنها برخورد 
كند، درگير استرس مي شود. اين عامل 
جزو عوامل اساسي در تعيين بهداشت 
روان اس��ت. اس��ترس هاي طوان��ي، 
مخرب ترين تأثيرات را روي سامت تك تك ما دارند و 
مهم تر اينكه به شكل بيماري واگير اطرافيان ما را نيز 
درگير مي كند. با كمي تأمل درمي يابيم كه بسياري از 
استرس هاي ما به خاطر تغييراتي است كه نمي توانيم 
خود را با آنها وفق دهيم، يا پذيراي آن ش��رايط باشيم. 
اين تغييرات صد البته بخشي اجتناب ناپذير در زندگي 

ما هستند. 
ما بارهاي هيجاني مختلف��ي را تجربه مي كنيم و نكته 
مهم اين است كه به شكل مناسب بتوانيم هيجان ها را 
مديريت و جهت دهي كنيم. يكي از شيوه هاي مناسب 
در رويارويي با هيجان هاي ناشي از استرس، اين است 
كه سعي كنيم انعطاف داشته باشيم و شرايط به وجود 
آمده را بپذيريم و س��عي كنيم راه حلي براي مشكل به 
وجود آمده پيدا كنيم. اين مسئله بسيار ساده اي است 
كه ما اغلب از آن غافليم. به اين ش��كل كه در مواجهه 
با رويدادي ناخوش��ايند، به جاي تمركز روي راه حل، 
به دفعات روي خود مشكل تمركز مي كنيم و نتيجه اين 
مي شود كه استرس بيشتري تجربه مي كنيم و از فاكتور 

سامت روان دورتر مي شويم. 
پديده ديگري كه عامل مزاحم براي بهداشت روان است، 
بيگانگي فرهنگي اس��ت. يكي از مشخصه هاي دنياي 
امروزي، پيچيدگي روابط است. البته اين پيچيدگي در 
كنار گستردگي روابط، مسئله را كمي دشوارتر مي كند. 
فرهنگ بسيار عميق تر از يك شاخصه ساده در زندگي 
ما ايفاي نقش مي كن��د. فرهنگ بس��تري از بايدها و 
نبايدهاي نهادينه شده هر فرد است. افرادي كه فرهنگ 
خود را گم مي كنند، در اصل بخش مهمي از خويشتن 

خود را گم كرده اند. 
بخشي از سامت روان، در گرو اين است كه ما با دنياي 
اطراف خود داد و ستد اجتماعي داشته باشيم و داشتن 
فرهنگ واحد همواركننده اين راه است. كسي كه تعامل 
اجتماعي ندارد، قطعاً احس��اس انزوا مي كند. احساس 
انزوا، حس پوچي به همراه داش��ته و در چنين حالتي 
ما نمي توانيم فاكتور سامت روان را براي چنين فردي 

در نظر بگيريم. 
عامل بس��يار مهم ديگري كه تعيين كننده س��امت 
روان است، چيزي نيس��ت جز محيط خانواده. مراحل 
رش��د، در خانواده ش��كل مي گيرد. كودك در محيط 
خانواده در ش��بكه اي از روابط اجتماعي و عاطفي قرار 
مي گيرد. بخش مهمي از ايدئولوژي ه��اي فرد در اين 
مكان ش��كل مي گيرد. پس ارتباط صحي��ح والدين با 
هم و فرزندان، نقش اساسي در سامت روان يك نسل 
دارد. اينكه خود در مسائل تربيتي آگاه بوده و با آگاهي و 

مسئوانه با كودكانمان رابطه داشته باشيم نكته بسيار 
مهمي است. 

بع��د از خان��واده، محيط مدرس��ه تأثي��ر فراواني در 
شكل گيري يا عدم ش��كل گيري بهداشت روان دارد. 
مسئوان مدرس��ه بايد از بين كس��اني انتخاب شوند 
كه عاقه مند به كار با بچه ها باشند. يادگيري همواره 
فرآيند پر فراز و نش��يبي اس��ت. آموزگار بايد صبر و 
حوصله فراوان به خرج دهد. آموزگار ضمن برخورداري 
از مهارت ايجاد نظم در كاس كه ازمه محيط آموزشي 
است، بايد به عزت نفس هر شاگرد احترام بگذارد و در 
كنار آن به كودك بياموزد كه مسئوليت كار خويش را 
در زمان ازم بر عهده بگيرد. داشتن عزت نفس يكي از 

اصول مهم سامت روان است. 
حال سؤال اينجاست ش��ايد خيلي از ما شانس داشتن 
خانواده آگاه را در گذش��ته نداش��ته ايم ي��ا در محيط 
مدرسه، يا محيط كار و... متناسب با شخصيتمان با ما 
رفتار نشده! يا به عبارتي سامت روانمان خدشه دار شده 
است. حال چه بايد كرد؟ جواب اين است كه از ديدگاه 
بسياري از محققان، بشر ظرفيت بااي تغيير به سمت 
مثبت را داراست. تغيير نگرش هميشه امكان پذير است 
و اين ما هس��تيم كه انتخاب مي كني��م چه ديدگاهي 

نسبت به زندگي داشته باشيم؛ مثبت يا منفي.

 تحوات بهداشت روان از دوران كودكي تا سالمندي
يكي از ديدگاه هايي كه به ما كمك مي كند بتوانيم درك بهتري درباره   
بهداشت روان داش��ته باش��يم، ديدگاه هاي نظريه پرداز نامدار اريك 
اريكسون است. اريكسون معتقد است جريان رشد در تمامي مراحل 
زندگي ادامه دارد و مسئله قابل توجه در اين زمينه اين است كه در اين 
مسير، انسان طي هر دوره با بحران ها و تجارب ويژه مناسب با همان 
مرحله دست و پنجه نرم مي كند. موفقيت يا عدم موفقيت در سپري كردن مسائل 
هر دوره، شخص را با تجربه هاي عاطفي خوش��ايند يا ناخوشايند مواجه مي كند. 
مسلم است كه تجربه هاي خوش��ايند، حال خوب را در فرد تثبيت كرده و به وي 
كمك مي كند كه تجربه هاي مرحله بعدي را بهتر درك كرده و بگذراند و برعكس، 
تجربه هاي ناخوشايند چرخه نظم فرآيند رشد مناس��ب روان را با اشكال روبه رو 
مي كند. مثًا دوران بارداري براي جنين يكي از مراحل مهم رش��د اس��ت. تغذيه 
مناس��ب، حاات روحي خوب و محيطي كه مادر در آن قرار دارد تأثير فراواني در 

بهداشت جسم و روان كودك دارد. 
امروزه علم ثابت كرده كه وضع روحي آشفته مادر يا استفاده از مواد مخدر در اين 
دوره، قطعاً سامت روان نوزاد را به خطر مي اندازد. پس از آن مرحله نوزادي است. 
در اين سال ها آنچه كودك به آن براي داشتن سامت روان نياز دارد عشق، توجه 
بي قيد و شرط و لمس كردن اس��ت. پس از آن نيز برآورده شدن نياز ابراز وجود 
كودك در خانواده كه مسبب پرورش احساس اتكا به خود در وي است. با بزرگ تر 

شدن كودك حس كنجكاوي او نيز رش��د مي كند و با امر و نهي والدين وجدان 
اخاقي او ش��كل مي گيرد. بعد از آن وقتي كودك آموخته ه��اي خود را به بوته 
آزمايش مي كشاند، يعني درواقع دست به عمل مي زند، نياز به تحسين دارد. البته 

تمامي اين موارد در كنار نظارت والدين و جهت دهي به سمت مناسب است. 
س��پس نوبت مرحله نوجواني است كه در اين مرحله انس��ان با سؤال هاي اساسي 
زندگي خود روبه رو مي ش��ود و بحران هويت، اينكه من چه كس��ي هس��تم و چه 
جايگاهي در اجتماع دارم و تاش هايي كه فرد در مسائل عاطفي دارد سازنده بخشي 
از روند سامت روان وي است. بعد از آن دوره جواني اس��ت، كه فرد ميل به ايجاد 
رابطه صميمي دارد و عدم موفقيت در اين زمينه مي تواند وي را به انزوا بكش��اند. 
بعد از آن مرحله ميانسالي است كه در اين دوره چنانچه فرد در طول زندگي خود 
مراحل قبلي را مناسب گذرانده باشد، حاا توانايي انتقال اين تجارب را به نسل بعد 
دارد و اما درنهايت دوره پيري است كه مي تواند در كنار ضعفي كه به لحاظ جسمي 
بر فرد معمواً غالب مي شود، دوره رضايتمندي از آنچه وي طي زندگي انجام داده 
است، باش��د. اما در اين تعاريف ما واقف به اين نكته مي شويم كه حركت انسان، در 
مسير زندگي حركتي است از دنياي درون به سوي اجتماع. اين اجتماع ابتدا كوچك 
و محدود به خانواده اس��ت، سپس گسترده تر مي ش��ود. محروميت ها، ناكامي ها و 
تعارض ها اگر به شكل مداوم و بلندمدت، در طول زندگي فرد و در مراحل مختلف 
تكرار شود سامت روان او را به خطر مي اندازند. ما در اين ديدگاه ديديم كه هر دوره 

تغييراتي به همراه دارد. 

انس�ان هاي وسواس�ي به شدت بر 
جنبه هاي بزرگساانه شخصيتشان 
تأكيد دارند و از هرگونه رفتاري كه 
مؤيد كودكي باشد، پرهيز مي كنند. 
مثًا بازي و تفريح را در بسياري از 
افراد وسواسي مشاهده نمي كنيد

چنانچه فردي نتواند يكسري از تغييرات 
را بپذيرد و به نحو شايسته با آنها برخورد 
كند، درگير استرس مي شود. اين عامل 
جزو عوامل اساسي در تعيين بهداشت 
روان اس�ت. اس�ترس هاي طوان�ي، 
مخرب ترين تأثيرات را روي س�امت 

تك تك ما دارند

 مينا محمد دوست
بهداش�ت روان چيس�ت؟ در علوم تجربي اتفاق نظر بر سر تبيين و 
تعريف مسائل مختلف امر ساده تري اس�ت و رفتار هر شخص بنا بر 
عوامل بي شمار، مي تواند شكل هاي متفاوت به خود گيرد. ضمن اينكه 
ما به لحاظ اخاقي قادر نيستيم هر رفتاري را در شرايط آزمايشگاهي 

مورد مطالعه قرار دهيم. در مكتب زيست گرايي، بهداشت روان زماني 
حاصل است كه اندام ها و بافت هاي دستگاه عصبي سالم باشند. هر 
نوع اختال در عملكرد اين اندام ها مي تواند سامت روان را به خطر 
اندازد. در مكتب روان كاوي اگر شخص بتواند بين بخش هاي مختلف 
ش�خصيت خود ايجاد تعادل كند، درواقع برخوردار از سامت روان 

اس�ت. يا در مكتب بوم شناس�ي، عوامل موجود در محيط فيزيكي 
مي تواند تأثيرگذار روي سامت يا عدم سامت روان فرد باشد. در اين 
نوشته مي خواهيم ابعاد و زواياي مختلف بهداشت روان و شيوه هاي 
دستيابي به آن را در سه گام واكاوي كنيم. فراموش نكنيم كه روان ما 

بيش از جسممان به بهداشت نياز دارد. 

سبك سامت

آشنايي با بهداشت روان در 3 گام

روان ما بيش از جسممان به بهداشت نياز دارد

سازمان جهاني بهداشت، چنين تعريفي 
را ب�راي اي�ن منظ�ور ارائه داده اس�ت: 
بهداشت روان عبارت اس�ت از توانايي 
كامل براي ايفاي نقش ه�اي اجتماعي، 
رواني و جسمي. يعني بر اين اساس تنها 
نداشتن بيماري در اين حيطه به معناي 
بهداشت روان نيست، بلكه در كنار آن 
ش�خص بايد از توانايي هاي ذكر ش�ده 
برخوردار باشد. پس سامت روان جايگاه 
خاصي در كيفيت زندگي ما دارد و افراد 
با برخورداري از سامت روان مي توانند 
عه�ده دار نقش هاي مناس�ب ف�ردي و 

اجتماعي خود باشند

 تمايزهاي آشكار بهداشت جسم و بهداشت 
روان

نگاهي به زندگي بشر در گذشته هاي دور همواره 
توجه ما را به ذهن كنجكاو انسان جلب مي كند. 
ذهني كه هميشه به دنبال چراها گشته و در پي 
يافتن پاسخ صحيح، هرچند به فراواني مسيرهاي 
نادرس��ت را طي كرده اما درنهايت موفق شده 
اس��ت. اجداد م��ا در روزگاران دور تف��اوت رفتارهاي 
غيرطبيعي افرادي كه به لحاظ رواني بيمار بودند را درك 
مي كردند. ش��واهد حاكي از آن اس��ت ك��ه دليل اين 
به اصطاح ناهنجاري ها را به عوامل ماورايي نسبت داده 
و براي درمان از روش هاي غيراخاقي و آزار جس��م به 
منظور دور س��اختن نيروه��اي پلي��د از روان بيماران 
اس��تفاده مي كردند، اما در يونان به مرور و در سال هاي 
قب��ل از مي��اد تفاوت هاي��ي در ديدگاه ها نس��بت به 
بيماري هاي رواني آشكار شد و پس از آن بقراط پدر علم 
پزشكي به آسيب هاي مغزي و ديگر تغييرات هورموني و 
ارتباطي كه بين آنها و بيماري هاي رواني وجود داشت، 
اش��اره كرد. س��پس افاطون ب��ه ارتباط بي��ن روان و 
رفتارهاي غيرمنطقي اشاره كرد. به اين ترتيب به مرور 
روش هاي خش��ونت آميز با اين دس��ته از بيماران كنار 
گذاشته شد و رفتار هاي انساني جايگزين شد و اما قرن 
شانزدهم ميادي به بعد به منزله نقطه عطفي، براي آغاز 
حركت جامع��ه از روال خرافي ب��ودن در اين حيطه به 

سمت برخورد علمي و انساني به وجود آمد. 
س��ازمان جهاني بهداش��ت، چنين تعريفي را براي اين 
منظور ارائه داده اس��ت: بهداش��ت روان عبارت است از 
توانايي كامل براي ايف��اي نقش هاي اجتماعي، رواني و 
جسمي. يعني بر اين اساس تنها نداشتن بيماري در اين 
حيطه به معناي بهداشت روان نيست، بلكه در كنار آن 
شخص بايد از توانايي هاي ذكر شده برخوردار باشد. پس 
سامت روان جايگاه خاصي در كيفيت زندگي ما دارد 
و افراد با برخورداري از سامت روان مي توانند عهده دار 

نقش هاي مناسب فردي و اجتماعي خود باشند. 
براي درك بهتر اين مطلب جسم را مثال مي زنيم. جسم 
سالم ارگانيسمي است كه تمام مجموعه هاي آن در عين 
تفاوت در عملكرد، هماهنگ با هم فعاليت مي كنند. به 
عبارتي اختال در مجموعه وجود ندارد. جس��م سالم، 
راحتي را تجربه مي كند. آيا روان سالم نيز اينگونه است؟ 
در مورد روان س��الم كمي بحث گسترده تر مي شود. به 
طور مثال در مورد ناراحتي فيزيكي، فرق نمي كند كه 
شخص اهل كجاي اين كره خاكي باش��د، صرفنظر از 
درمان هاي متفاوت، به فرض آب مرواريد همه جا يك 
بيماري و يك اختال در اندامي به نام چشم است، اما 
برخورداري از س��امت رواني با در نظر گرفتن تعريف 
ارائه ش��ده، در هر مكان و هر زمان مي تواند شكل هاي 
متفاوتي به خود گي��رد. يعني در مناط��ق مختلف بنا 
به فرهنگ، بس��ته به سن، بس��ته به روحيات فردي ما 
انسان ها، فاكتورهاي بهداشت روان، در عين مشترك 
بودن در موارد زيربناي��ي، مي تواند رنگ هاي متمايزي 

به خود گيرند. 
ما نمي توانيم به نوجواني كه بحران نوجواني را پش��ت 
س��ر مي گذارد به دليل رفتارهاي مناسب سنش، وي را 
عاري از سامت روان بدانيم. يا رفتار بوميان صحرانشين 
خيلي از مناطق كره زمين را كه هنوز سنت هاي ديرينه 
و كهن خود را با گذش��ت قرن ها حفظ كرده و تا حدي 
دور از تمدن امروزي هستند، با رفتار انسان شهرنشين 
امروزي در مركز تمدن يكي دانسته و معيار سامت روان 
اين دو گروه را با هم بس��نجيم. اما ب��ه هر حال مواردي 
هست كه پايه و ريش��ه اين سامت را يكسان مي كند و 
آن چيزي نيست جز فكر خوب كه حال و رفتار خوب را 

به همراه دارد. 



اين روزها اين موضوع مطرح است كه به دليل 
فروش نفت با قيمت باا در دهه 50 جامعه رو به 
پيشرفت و در آرامش بود، ولي از اسناد و مدارك 
چنين برمي آي�د كه در س�ال56 هنگامي كه 
فروش نفت افت پيدا كرد، يك تورم25 درصدي 
را به همراه آورد و اعتراضاتي را برانگيخت. به 
نظر ش�ما فروش نفت عامل اعتراضات بود يا 

تحول اقتصادي را به همراه  آورد؟
بله، قدرت خريد ما به واس��طه افزاي��ش قيمت نفت باا 
رفت ولي وقتي قدرت خريد جامعه باا مي رود، آيا اين به 
ثروت در جامعه تبديل مي شود يا به ضد ثروت؟ يك وقت 
هست كه شما پول داريد و با آن كااي داخلي را مي خريد 
و به واس��طه خريد كااي داخلي، از توليدكننده داخلي 
حمايت مي كنيد و ظرفيت اقتصادي توليدكننده داخلي 
باا مي رود، اما وقتي شما پول به دست مي آوريد و به جاي 
خريد از توليدكننده داخلي از خارج كاا وارد مي كنيد و 
آن را ارزان تر از توليد داخلي در اختيار مصرف كننده قرار 
مي دهيد، زندگي توليدكننده داخلي را نابود و او را مجبور 
مي كنيد كه يا كاايش را ارزان تر بفروشد يا توليد را رها 
كند. مثًا شما 10 هزار جفت كفش توليد كرده ايد و بعد 
ناگهان يك كشتي   كفش با قيمت ارزان تر وارد مي شود. 
دامپينگ مي كنند و در نتيجه كفش��ي ارزان تر از كفش 
توليد داخل به دست شما مي رسد، به طوري كه اگر شما 
كفش تان را به قيمت تمام شده هم بفروشيد ضرر مي كنيد 
و نابود مي شويد. اين عارضه متأسفانه شامل تمام كااهايي 
كه در كشور توليد مي شد،  شد. سال56 اوج اقتصاد رژيم 
پهلوي است كه22 ميليارد دار درآمد حاصل از فروش 
نفت داريم و24 ميليارد واردات كااهاي مصرفي است، 
يعني 2ميليارد بيشتر از ميزان فروش نفت كااي مصرفي 
وارد كرده ايم. با آوردن كااه��اي خارجي هم عمًا كمر 
كااهاي داخلي شكست، لذا در زمان انقاب همه اقشار از 
چوپان گرفته تا خلبان عليه رژيم شاه متحد شدند،يعني از 
مدرن ترين بخش جامعه تا ساده ترين بخش همه ناراضي 
بودند. چرا؟ چون اگر جمع الجمع سياست هاي اقتصادي را 
ببينيد، هميشه به نفع شركت هاي بين المللي بوده است، 
يعني كامًا مشخص اس��ت كه شركت هاي چند مليتي 
وقتي بر كشوري حكومت مي كردند سرنوشت آن كشور 
را در اختيار داشتند. در نتيجه به طور طبيعي همه مردم از 

آن وضعيت ناراضي شدند و به ميدان آمدند. 

اين كااه�اي مصرفي ش�امل چه م�واردي 
مي شدند؟

پنير، شيرخش��ك، ميوه، برن��ج، گوش��ت يخي و تمام 
چيزهايي كه پيش از آن در داخل كشور توليد مي شدند 
يا دست كم مي شد براي آنها ظرفيت توليد ايجاد كرد، اما 
رژيم پهلوي مثًا با آوردن پنير دانماركي، پنير تبريز را از 
دور خارج كرد. با آوردن روغن مارگارين، روغن داخلي 

را از دور خارج كرد. 
با توجه به حمايت هاي امريكا از رژيم پهلوي 
به چه علت در كنفرانس گوادلوپ به ش�اه 
توصيه كردند مدتي از كش�ور دور باشد و 

بختيار را جايگزين خود كند؟
غربي ها وقتي فهميدند نمي توانند انقاب ايران را مهار 
كنند، تصميم گرفتند كمي با آن همراهي كنند تا بتوانند 
بر موج آن سوار شوند. انگليسي ها اين نكته را در مشروطه 
تجربه ك��رده بودند،بنابراين بختيار را س��ر كار آوردند، 
بعد سعي كردند با دولت  موقت همراه شوند و سياست 
همكاري را در پيش بگيرند، اما باز نتيجه نگرفتند. حتي 
اقدام به خشونت كردند و خواستند در روز21 بهمن كودتا 
كنند، ولي باز نتيجه نگرفتند. در نهايت حمله به طبس را 
طراحي كردند و دوباره شكست خوردند. واقعيت اين بود 
كه امريكا در مواجهه با انقاب اسامي دچار ناكارآمدي 

مضاعف و گسترده شد. 
بيم�اري محمدرضا پهلوي چقدر در س�قوط 

حكومتش تأثير گذار بود؟
اين هم يكي از بدبياري هاي محمدرضا در آن زمان بود. 
وقتي فهميد سرطان گرفته و س��رطانش هم پيشرفته 
است، عقلش نرسيد اس��تعفا بدهد و بگويد من سرطان 
گرفته ام لذا كنار مي روم. آنقدر از مردم كش��ت و با آنها 
مواجهه كرد كه تبديل به دش��من خوني مردم شد. در 
بس��ياري از نقاط دنيا وقتي مردم تظاه��رات مي كنند، 
پادش��اهان اس��تعفا مي دهند و كنار مي روند، اما عقل 
محمدرضا پهلوي به اين هم نرسيد حاا كه بيمار است و 
زنده نخواهد ماند، خودش كنار برود. آنقدر براي نگهداري 
تاج و تختش مقاومت كرد كه در نتيجه همه چيز براي 

پهلوي ها سوخت. 
وضعيت روحي او هم در اين مس�ئله تأثيري 

داشت؟
بله، از نظر عقاني تأثير داشت. محمدرضا به اندازه كافي 

عاقل نبود. اقداماتي كه محمدرضا پهلوي در اواخر عمر 
انجام داد، كامًا نشان مي داد عقانيت و هوش خود را از 

دست داده است. 
چ�ه عاملي باع�ث مي ش�ود بعد از40 س�ال 
س�رويس هاي امنيت�ي امري�كا ، انگليس و 
اس�رائيل دوباره به دنبال احياي بقاياي رژيم 

پهلوي باشند؟
اولين دليل��ش تنبل��ي حداكثري مقام��ات فرهنگي 
جمهوري اس��امي اس��ت. ما بعد از انق��اب چند نفر 
تاريخ دان تربيت كرده ايم؟ هيچ! ما چهار، پنج نفري هم 
كه داريم در فضاي انقاب در اين زمينه فعاليت مي كنيم 
خودمان پا پيش گذاشته ايم. بعد از انقاب مسئوان امر 
نه تنها نيرويي تربيت نكردند، بلكه برخي از مسئوان 
جلوي فعاليت هاي ما را هم گرفتند. هر چه هم خطرات 
را پيشاپيش به اطاعشان رسانديم، ُصٌمّ بُْكٌم  َا يَْعِقُلوَن 
َو  ا  يفَهمون! اصًا دركي از اين مسئله ندارند كه انقاب 
با اين رفتارها در معرض خطر قرار مي گيرد. چند وقت 
پيش  جايي س��خنراني كردم و پرسيدم مي دانيد چرا 
رضاخان از عامل طاغوت به قهرمان تبديل شد؟ چون 
اين مسئله سراپا محصول عملكرد بي مطالعه و بد آقايان 
داخل اس��ت. تازه به ما هم كه مي رس��ند، مي خواهند 
از ما به عنوان وس��يله، ابزار و حفظ مديريت خودشان 
اس��تفاده كنند. چند وقت پيش از يكي از مجموعه ها 
آمدند و گفتند بياييد براي چهلمين سال انقاب كاري 
كنيم. پرسيدم شما در اين 40 سال كجا بوديد؟ تا حاا 
ما تاشمان را كرديم، پي گرفتيم، چوبش را خورديم و 
اذيت و آزار شديم. خواهش مي كنم برويد همانجا كه تا 

به حال بوديد. 
چون واقعاً ما براي دفاع از انقاب اسامي مجبور شديم 
با برخي از مقامات بجنگيم، حتي توس��ط برخي از آنها 
اخراج هم ش��ديم، چون آقايان مي خواس��تند مس��ير 
معارضه با انقاب را پيش بگيرند، لذا چوب هاي فراواني 
خورديم. عاوه بر اين همه هم منتظرند كه مقام معظم 
رهبري  جايي دس��توري بدهند، پشت س��ر آن دستور 
بودجه اي بيايد و بعد كه آن بودجه آمد، براي استفاده از 
آن از ما استفاده كنند كه بتوانند آن بودجه را براي كارها 
و برنامه هاي خودشان آزاد كنند. اين رويه رفتاري باعث 
شد به اندازه كافي نيروي فكري مدافع انقاب جذب اين 

ماجرا نشود. 

به نظر من عقاني�ت در جامعه ما به 
دليل پيوندي كه با نظام عقاني شيعه 
خورده، بسيار ارتقا پيدا كرده است. 
منطق فكري جامعه ما آنقدر رش�د 
كرده است كه ديگر زير بار افسانه ها و 
اباطيل نظام شاهنشاهي نمي رود، اما 
يك واقعيت وجود دارد و آن هم اين 
اس�ت كه با ضعف كاركرد مسئوان 
در حوزه هاي مختل�ف، چه در حوزه 
عدالت، چه در حوزه سياستگذاري، 
چه در حوزه اقتص�اد و چه در حوزه 
فرهنگ و عدم حل مشكات جامعه 

به شدت آسيب پذير شده ايم

غربي ها وقتي فهميدند نمي توانند انقاب 
ايران را مهار كنند، تصميم گرفتند كمي 
با آن همراهي كنند. بنابراين بختيار را 
سر كار آوردند. بعد سعي كردند با دولت 
 موقت همراه شوند اما باز نتيجه نگرفتند. 
حتي اقدام به خشونت كردند و خواستند 
در روز21 بهم�ن كودتا كنن�د، ولي باز 
نتيجه نگرفتند. در نهايت حمله به طبس 
را طراح�ي كردند. واقعي�ت اين بود كه 
امري�كا در مواجهه با انقاب اس�امي 
دچار ناكارآمدي مضاعف و گسترده شد

9
88498479گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5565 | جم��ادیااول1440 6  | یکش��نبه23دی1397

نگاهي به علل سقوط سلسله پهلوي در گفت وشنود »جوان« با دكتر يعقوب توكلي

 جامعه ديگر زير بار
 اباطيل نظام سلطنتي نمي رود

اين كوتاهي مسئوان هم سبب شد طرف 
مقابل نيروهايش را بهتر تقويت كند؟

دقيقاً. در آن طرف نسل چهارم تاريخ نگاران مخالف 
انقاب اسامي پديد آمدند. هر چيزي را كه نوشتند 
تكثير و هر دروغي را كه س��اختند بافاصله منتشر 
كردند اما ما در داخل چه كرده ايم؟ اان مثًا عده اي 
جوان راجع به مهندس بازرگان فيلمي س��اخته اند 
به نام»راه طي شده«. تمام فيلم شامل گفت وگوي 
اعضاي نهض��ت  آزادي با كارگردان اس��ت و صدا و 
صحبت هايشان عيناً منعكس شده است اما همين 
فيلم كه از يك س��اعت، 46 دقيق��ه اش حرف اين 
آقايان و 15 دقيقه باقي اش نريش��ن، در نش��ريات 
متع��دد از جمله روزنامه س��ازندگي، مجله صدا و... 
به شدت بمباران ش��ده اس��ت. در صورتي كه همه 
حرف هاي خود اعضا بوده مثل خانم بني اسدي، نويد 
بازرگان، آقاي توسلي و... اينها 15 دقيقه نريشن را 
هم تحمل نكردند و در كشور الم شنگه  راه انداختند و 
اان براي همه اين سؤال مطرح شده كه داستان »راه 
طي شده« چيست؟ يا در فيلم يك  ساعته يك جوان 
دهه شصتي چه چيزي وجود دارد كه اينطور بابتش 

سروصدا به راه افتاده است. 
تحريفي در آن فيلم صورت گرفته است؟

خير، تحريفي هم صورت نگرفته است. البته ما اين 
حرف ها را سال هاي سال است كه داريم به مقامات 
مي گوييم كه در زمينه هاي مختلف انقاب اسامي 
حرف براي گفتن داريم، منتها آقايان به امثال آقاي 
نوري زاد پول هنگفت مي دهند كه برود»پرچم قلعه 
كاوه« را بسازد يا مثًا پول مي دهند يكسري شومن 

بيايند و برنامه هاي سخيف بسازند. 
علت كم رغبتي برخي مسئوان نسبت به 

پژوهش هاي انقابي را چه مي دانيد؟
اصاً برايشان مهم نيست. مي شود برويد الي ماشاءاه 
خرج سريال هاي عشقي چندضلعي كنيد و برايتان 
كف بزنند، ولي اين سريال ها چه مفهومي را مي خواهد 
به بيننده منتقل كند؟ نمي گويم كار بدي است، منتها 
در ميان اين همه كار كه انجام مي شود كارهاي اصلي 
روي زمي��ن مانده اند. جالب اس��ت در كارهايي هم 
كه انجام مي ش��وند، بنياد فكري را به دست كساني 
مي سپارند كه مخاطب ته قصه ها به حسرت گذشته 
و رضاخان و پهلوي ها مي نشيند. اين نوع حركت در 
نظام آموزش و پرورش، نظام آم��وزش عالي و تمام 
زمينه هاي فرهنگي ما دارد انجام مي شود. هر جا هم 
رفتيم و اعتراض كرديم كه مث��ًا چرا كتاب هايتان 
اينگونه است، چوبش را خورديم. آقايان اصًا حاضر 
نيس��تند براي نيروهاي انقاب كمترين امكانات را 
بگذارند و كمترين فرصت را فراهم كنند، ولي اان 
اگر يك نفر از آن طرف بيايد، فوراً تحويلش مي گيرند. 
به همين آقايان فرصت مي دهند و شما توقع داريد كه 

شبهات پهلوي ها در جامعه جا نيفتد؟
دو سال پيش در يكي از جلسات دانشگاهي، يكي از 
مقامات شوراي انقاب فرهنگي می گفت وظيفه ما 
برطرف كردن شبهات نيست. شبهات را بايد ديگران 
رفع كنند. گفتم ديگراني وجود ندارند. اين ما هستيم 
كه بايد دفاع كنيم. امام صادق)ع( مي فرمايند:»من 
حاضر هستم با شاق بر سر اصحابم بزنم كه بيايند 
و در دينش��ان تفقه كنند.« م��ا اان در چهار حوزه 
اسام، ايران، تش��يع و انقاب اسامي مورد هجوم 
قرار گرفته ايم. دشمنان ما در اين چهار حوزه با هم 
متحد شده اند و ما مس��ئوان فرهنگي اي داريم كه 
ساده ترين مس��ائل را در اين مقوله نمي فهمند. من 
روي كلمه» نفهميدن« آنها تأكيد مي كنم. مؤدبانه تر 
از اين كلمه پيدا نمي كنم. چ��اره اي ندارم جز اينكه 
تأكيد كنم كه آنها نمي فهمند. درست مثل اين است 
كه يك توپچي در جبهه گذاش��ته باشيم و فرمانده 
توپخانه گرا دادن ، چيدن باروت و چينش توپخانه را 
نداند خب هر چه شليك كند به طرف زمين خودي 
اس��ت يا گلوله هايي را كه مي زند ه��در مي دهد. به 
فرمانده توپخان��ه اي كه گرا دهي را بلد نيس��ت هر 
چه بگوييد ك��ه داري خطا مي زن��ي، نمي فهمد. به 
فتحعلي ش��اه گفتند در جنگ شكس��ت خورديم. 
پرس��يد به چند دليل؟ گفتند به هزار دليل. پرسيد 
هزار دليلش چيست؟ گفتند اولين دليلش اين است 
كه باروت ها نم كشيده بودند. گفت نمي خواهد بقيه 
دايل را بگوييد. وقتي مس��ئوان فرهنگي كش��ور 
به دلي��ل بافت قبيله اي و خانوادگي اي كه درس��ت 
ش��ده، مقامات را بين خودشان دس��ت به دست و 
پست ها را بين خودش��ان،دامادها، خواهرزاده ها و 
برادرزاده هايش��ان تقس��يم كنند و همتشان صرفاً 
ماندن در اين سمت هاس��ت، چه اميدي به پيشبرد 
فرهنگ است؟ من مس��ئوان فرهنگي متعددي را 
ديده ام كه تمام همتشان ماندن در آن سمت و روي 
آن صندلي است. به طور طبيعي نتيجه اين مي شود 
كه حرف هاي هيچ دلس��وزي ش��نيده و بسياري از 
مسائل پيگيري نمي شود و دوستانمان با هم متحد 

نمي شوند و به هم كمك نمي كنند. 
نفوذ دش�من در اين بي توجهي فرهنگي 

تأثيري ندارد؟
من نمي گويم نفوذ نيس��ت. نفوذ هست، اما بيش از 
همه نفوذ توس��ط خودي هايمان صورت مي گيرد و 
آنها هستند كه بستر مناسب را براي نفوذ افكار غلط 
فراهم مي كنند. اين روزها كتابي را كه درباره تعلل 
پيوسته رهبران عرب در برابر صهيونيست هاست دارم 
ترجمه  و غلط گيري مي كنم. واقعاً انسان از اين همه 
تعلل خسته مي شود. دائماً اقدام و سپس عقب نشيني 
مي كنند، از اقدام مي ترسند، حركتي نمي كنند و در 
برابر حركت هاي صهيونيست ها مدهوش هستند. اين 

سكران و مدهوش بودن اينها را زمين زده است. 
يعني امروز مس�ئوان فرهنگي ما چنين 

عملكردي دارند؟
بله، ما هم متأسفانه در عرصه هاي مختلف گرفتار اين 
وضعيت شده ايم. مثل اينكه آقايان مدهوش هستند. 
س��ياه نمايي نمي كنم و اصًا هم قائل به سياه نمايي 
نيس��تم. معتقدم ما فرصت، قدرت، امكانات و منابع 

زيادي داريم، منتها مسئوان سعي كرده اند كاري كنند 
كه نيروهاي انقاب دوباره وارد بدنه مديريتي كشور 
نشوند، چون اگر آنها وارد بدنه مديريتي شوند، برايشان 
مزاحم پيدا مي ش��ود و خيلي از اتفاقات نمي افتند و 
موضوعاتي كه كشف نشده اند، برما مي شوند. اينگونه 
كارها را در حضور نيروهاي انقاب نمي شود، انجام داد، 
لذا روند هوشمندانه و بي سر  و  صدايي را با قيافه سازي 

و اداي دينداري پيش مي برند. 
تبليغاتي كه امروزه در جهت تطهير رژيم 
پهلوي انج�ام مي گيرد را چط�ور تحليل 

مي كنيد؟
 به نظر من عقانيت در جامعه ما به دليل پيوندي كه 
با نظام عقاني شيعه خورده، بسيار ارتقا پيدا كرده 
است. منطق فكري جامعه ما آنقدر رشد كرده است 
كه ديگر زير بار افسانه ها و اباطيل نظام شاهنشاهي 
نمي رود. احمقانه ترين گمان درب��اره جامعه ايران 
اين است كه فكر كنيم نظام شاهنشاهي مجدداً در 
جامعه ايران احيا يا تبديل به آرزوي مردم ما شود، اما 
يك واقعيت وجود دارد و آن هم اين است كه با ضعف 
كاركرد مسئوان در حوزه هاي مختلف، چه در حوزه 
عدالت، چه در حوزه سياس��تگذاري، چه در حوزه 
اقتصاد و چه در حوزه فرهنگ و عدم حل مشكات 
جامعه به شدت آسيب پذير ش��ده ايم. ما در جامعه 
يكسري مش��كات و توقعات نابجا داريم كه در اثر 
سوءمديريت مسئوان شكل گرفته اند. ما توانايي ها و 
مبتني برآنها توقعاتي داريم. به دليل ضعف مديريت 
فرهنگي كه عمدتاً در دس��ت ضعفاي فكري است، 
آستانه توقع در كشور به طرز بيمارگونه اي باا رفته 
است، يعني ما به عنوان مثال شده ايم پدري كه قدرت 
خريد سمند را دارد، اما بچه هايش در آرزوي بي . ام. و 
هستند. چرا؟ چون ما نتوانسته ايم با بچه هايمان و با 
جامعه ارتباط درستي برقرار كنيم و به جاي اينكه 
آرزوی بي . ام .  و را داشته باشيم، تاش نكرده ايم به 
مهندسي ساخت بي . ام . و برسيم. ما در عرصه هاي 
مختلف اينگونه عمل كرده ايم، در حالي كه بايد در 
عرصه هاي مختلف هماهنگي وجود داش��ته باشد. 
عدالت باي��د در جامعه به گونه اي ش��كل بگيرد كه 
مردم نس��بت به نظام قضايي اعتماد پيدا كنند. اين 
اس��ب بي اعتمادي تا كي رو به جلو خواهد تاخت؟ 
اين وظيفه مسئوان قضاست كه اسب بي اعتمادي 
را متوقف كنند تا جامعه به آنها اعتماد كند. هر چند 
هم عدالت اجرا ش��ود، اما اگر جامعه تاختن اس��ب 
بي اعتمادي را ببيند، در خياباني كه خطري وجود 
ندارد احس��اس خطر مي كند. اين احساس هم در 

حوزه فرهنگ هست، هم در حوزه سياست و هم... 
در حال حاض��ر گاهي اوقات جلس��اتي اس��ت كه 
دانشجويان مي آيند و خطاب به رئيس جمهور هر چه 
دلشان مي خواهد مي گويند. ايشان آنجا مي نشيند و 
با طمأنينه گوش مي دهد. اين كار بسيار خوبي است. 
معنايش اين اس��ت كه مِن جمهوري اسامي براي 
شنيدن اين حرف ها تحمل دارم. نيازي نيست در اين 
ميان، يك سازمان امنيت واسطه شنيدن حرف هاي 
ما باشد. اش��كالي ندارد كه دانشجو حرفش را بزند، 
چون امروز كه حرفش را زد، فردا نمي رود در جايي 
بمب بگذارد يا دنبال يك تش��كيات مخفي برود. 
رژيم پهلوي اين موضوع را نمي فهميد. حضرت آقا 
چندی پيش گفتند: يكي از روحانيون درس ما آمد و 
سر ماجراي بازنشستگان سر من داد كشيد. من هم 
داد زدم. البته من از ايشان عذرخواهي مي كنم، چون 
من نبايد داد مي زدم. اگر ايشان داد زد اشكال ندارد. 
اين عقانيت اس��ت. جامعه ما به عقانيتي رسيده 
كه آن حرف ها حرف هاي غلطي هس��تند، منتها ما 
گاهي گرفتار تلقي ها و آرزوها ي نادرستي مي شويم 
كه جامعه را آزار مي دهد و بايد آنها را حل كنيم. بايد 
اعتمادسازي كنيم و اعتمادس��ازي هم كار آساني 
اس��ت. همين كاري كه اان در بحث بازنشسته ها 
صورت گرفته است.  اي كاش اين كار 20سال پيش 
صورت مي گرفت. چه اتفاقي مي افتد اگر عده اي از 
بزرگان ما مسير فعاليتشان را عوض كنند و به تربيت 
كادر بپردازند؟ ما به تربيت ش��اگرد و نيرو بيش��تر 
احتياج داريم تا چسبيدن به صندلي هاي كهنه كه 

اتفاقاً بدنامي هم مي آورد. 
چه علتي سبب شده است بي رغبتي رضا 
پهلوي به سلطنت در گذشته، امروز تبديل 

به رغبت در او  شود؟
مثل معروفي است كه»آب كه سر باا برود، قورباغه 
ابوعطا مي خوان��د« وقتي در جامعه اختاف رش��د 
مي كند، شاهد اين هستيد كه در خيلي از جاها بدن 
جامعه دچار تب مي ش��ود و در نتيجه ميكروب ها از 
جهات مختلف به اين بدن حمله مي كنند. واقعيت 
اين است كه اختافاتي كه در جامعه ما شكل گرفته، 
موجب تب در پيكر جامعه ش��ده است و لذا بيماري 
راحت تر گسترش پيدا مي كند. در فضاي بعد از فتنه، 
احس��اس تلخي بين طرفين به وج��ود آمد و نوعي 
فضاي ناامني ايجاد ش��د. در نتيجه دوس��تان سابق 
به سمت دشمنان رفتند و دش��منان اسام، تشيع، 
انقاب اسامي و ايران همديگر را پيدا كردند و در كنار 
هم قرار گرفتند، بنابراين با دشمناني سر و  كار پيدا 
 كرديم كه هدف همه آنها يكي نيس��ت، ولي چون با 
انقاب اسامي دچار مسئله هستند يا با اسام، تشيع 
يا ايران دشمني دارند، همديگر را پيدا  كرده اند. بخشي 
از اين موضوع به ناتواني هاي فرهنگي و مديريتي در 
كشور برمي گردد. عده زيادي از مديران فرهنگي نظام 
مزاحم فرهنگ هستند و س��ر راه كارهاي فرهنگي 
نيروهاي  انقاب مانع ايجاد مي كنند، مگر اينكه كسي 
خودش را بكشد و به در و ديوار بزند تا بتواند كاري را 
به نتيجه برساند، وگرنه آنها مشوق نيستند و همراهي 
و همكاري نمي كنند و اين عدم همكاري و نداشتن 
فضاي فكري مناسب در جاهايي نيروي گريز از مركز 
ايجاد مي كند و چنين نتايجي را به بار مي آورد. من 
بخش عمده اين وضعيت را پيامد كارهاي نادرست اين 
طرفي ها مي دانم لذا ما بايد هر چه سريعتر مشكاتمان 

را حل و ايرادهايمان را برطرف كنيم. 

  سمانه صادقي
بررس�ي و تبيين زمينه هاي سقوط سلس�له پهلوي در 
آستانه چهلمين سالگرد انقاب ش�كوهمند اسامي، 
بازاري گرم يافته و در كانون توجه تاريخ پژوهان انقاب 
قرار گرفته اس�ت. اين مقوله از منظر اين تارنما نيز دور 
نيس�ت ازاين رو گفت وش�نودي كه پي�ش رو داريد نيز 
چنين موضوعي دارد. با سپاس از محقق محترم جناب 
دكت�ر يعقوب توكل�ي كه با م�ا به گفت وگو نشس�تند. 

   
در آس�تانه چهلمين س�ال پيروزي انقاب و به 
عنوان يكي از پژوهشگران عرصه تاريخ معاصر 
بفرماييد چه عللی زمينه هاي سقوط رژيم پهلوي 

را فراهم ساخت؟
بسم اه الرحمن الرحيم. زمينه هاي سقوط رژيم شاه موضوع 
گسترده و مفصلي است و بايد بحث هاي فراواني را مطرح كرد 
كه شايد در اين فرصت كوتاه مجال چنداني براي طرح همه 
آنها نباش��د اما اين زمينه ها را مي توان به دو بخش داخلي و 
خارجي تقسيم كرد. در خصوص علل خارجي سقوط از يكسو 
بحث وابستگي سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي مطرح است 
و از سوي ديگر مسئله عقب ماندگي رژيم پهلوي نسبت به 
كشورهاي ديگر و عمق اين عقب ماندگي. مهم ترين عامل در 
بين عوامل خارجي نوع وابستگي رژيم پهلوي به غرب يعني 
امريكا و انگليس و نيز اسرائيل است. بعضي از دولت ها وابسته 
هستند، ولي اين وابس��تگي را نوعاً در مسير بهبود زندگي 
مردمشان به كار مي گيرند يا دست كم اين وابستگي در تضاد 
با منافع مردم،امنيت،دين و فرهنگ آنها نيست، اما وابستگي 
رژيم پهلوي كاماً در تضاد با امنيت ملي، اجتماعي و اخاقي 
جامعه ايران بود. خود رژيم و امريكايي ها براي اينكه در برابر 
اين تضاد، يك نوع سپر دفاعي براي خودشان درست كنند، به 
دنبال بازخواني و احياي مجدد قانون كاپيتواسيون بودند كه 
تاش مي كرد اين وابستگي را براي امريكايي ها كم خطرتر و 
كم هزينه تر كند و چتر سلطه اي كه آنها روي سر جامعه ايران 

باز كرده بودند، برايشان پيامدهاي كمتري داشته باشد. 
زمينه هاي داخلي سقوط رژيم پهلوي را وابسته 

به چه عواملي مي دانيد؟
در بخش داخلي عوامل سقوط پهلوي ما با سياست عميق و 
گسترده اسام زدايي رژيم پهلوي سر و كار داريم. منظور از 
اسام زدايي، مواجهه رژيم پهلوي و جريان روشنفكر ي حاكم 
در آن زمان با تمام ابعاد اسام اس��ت. اسام زدايي صرفاً به 
معناي آزادي در ظواهر اسامي نيست، بلكه اسام زدايي يك 
سياست مستمر پيوسته و گسترده در عرصه هاي مختلف 
است. مسئله ديگري كه در جامعه به چشم مي خورد، فقر 
جامعه بود. از بين60 هزار روستا، تنها 5- 4 هزار روستا آب 
و برق داشتند. آب هم به صورت فشاري هايي بود كه در هر 
محله اي مي گذاشتند و مردم به شكل جمعي از آن استفاده 
مي كردند. جامعه از ابتدايي ترين امكانات محروم بود و اين 
محروميت جنبه عمومي داشت و به اشكال مختلف، از جمله 
بيماري ها ديده مي شد. روزي بيش از 6 ميليون بشكه نفت 
فروش مي رفت، اما بخش اعظم آن به س��اح هايي تبديل 
مي ش��د كه حداقل در آن دوران مصرف نداشتند يا صرف 
پروژه هايي مي ش��دند كه به درد عموم جامعه نمي خورد و 
در خدمت مردم نبودند و ايجاد نارضايتي مي كردند. البته 
بس��ياري از دوستان محمدرضا پهلوي اين مس��ائل را به او 
يادآوري مي كردند، اما شاه دائماً پاسخ مي داد:شما چرا فقط 
قسمت پايين شهر را مي بينيد؟به شمال شهر تهران برويد و 

ببينيد كه چقدر آباد و تميز است! 
درآمدهاي كشور به جيب شركت هاي چند مليتي مي رفت 
و جابه جايي پول به قدري صريح و آشكار بود كه جامعه كامًا 
آن را احس��اس مي كرد. فقر و عقب ماندگي در جامعه يك 
معضل بسيار جدي بود. در عين حال گوش حكومت نسبت 
به شنيدن گرفتاري هاي جامعه ناشنوا بود و اين ناشنوايي را 
با چماق و شكنجه ساواك و نيروي  نظامي و ژاندارمري اعمال 
مي كرد. وقتي مي گوييم ناشنوا بود، يعني سيستم اصًا راه 
نمي داد مردم حرفشان را بزنند و صداي مردم را نمي شنيد 
و آنچه را كه مردم در زمينه بهبود وضعيت، كاهش فش��ار 
اقتصادي، كاهش فش��ار سيس��تم امنيتي و سياسي فرياد 
مي زدند، ب��ه هيچ مي گرف��ت و اهميت نمي داد. مش��كل 
ناش��نوايي رژيم پهلوي يعني اينكه قدرت تعامل با مردم را 
نداش��ت. به عاوه اينكه حكومت به دليل وقوع چند كودتا 

مشروعيت خود را هم در سطح جامعه از دست داده بود. 
چه عاملي سبب شده بود حكومت به واسطه آن 

كودتاها مشروعيتش را از دست بدهد؟
 رژيم پهلوي در سال هاي1299 و1332 عليه مردم دست 
به كودتا زد و اين كودتا با س��يل گسترده ساح هايي كه به 
ايران مي آمد و با حجم عظيم ني��روي  نظامي اي كه تربيت 
مي شدند، همواره عليه مردم تقويت مي شد. پس مسئله ديگر 
فقدان مشروعيت رژيم است؛ فقدان مشروعيتي كه جامعه 
آن را تا بن دندان حس مي كرد. حتي در جريان بازي فوتبال 
ايران و اسرائيل وقتي مردم حمله مي كنند و به بعضي جاها 
آسيب مي رسانند، محمدرضا پهلوي به علم مي گويد:»مردم 
تربيت ندارند و درك نمي كنند كه ما چه چيزهايي براي آنها 
ساخته ايم.« علم هم در پاسخ مي گويد:» اتفاقاً مردم تربيت 
دارند، اما ما و شما را به چش��م يك نيروي اشغالگر خارجي 
مي بينند و به همين دليل هم هر چه را كه توانسته اند از بين 
برده و نابود كرده اند، لذا هر وقت فرصت پيدا كنند، هر چيزي 
را كه دم دستشان بيايد تخريب مي كنند و از بين مي برند.« 
اين نكته مهمي اس��ت كه در خاطرات علم آمده است. در 

نتيجه خودشان هم به اين مسئله اذعان داشتند. 
مس��ئله ديگري كه در داخل به وجود آمد، ش��دت خفقان 
بود. جامعه به شدت زير فشار س��اواك و نيروهاي  انتظامي 
و جاسوس هاي مختلف و احس��اس شنود يا شبه شنود بود 
و همه اينها جامعه را ناامن مي كرد و فضاي س��نگيني را به 
وجود آورده بود، به طوري كه همه عاقه مند بودند اين فضا 
بشكند و آزادي حاصل شود و جامعه از غلبه فضاي اطاعاتي 
يا شبه اطاعاتي رهايي پيدا كند، لذا اين هم يكي از دايل 
همراهي مردم با يكديگر براي سقوط رژيم شاه بود. از طرفي 
در طيف مقابل رژيم پهلوي، مردمي ك��ه با مخالفان رژيم 
همراه شده بودند، اكثريت را تش��كيل مي دادند و به قدري 
استدال و شعار آنها قوي و رفتارشان مسالمت آميز و متين 
بود كه به تدريج طرفداران رژيم پهلوي دست از حمايت از 
او كشيدند و نيروهاي  نظامي نتوانستند از رژيم شاه حمايت 
كنند و اين باعث شد حاكميت، حمايتي را كه طرفدارانش 

بايد از او به عمل مي آوردند، از دست بدهد. 
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حرکت، يکي از موضوعات اساس�ي در فلسفه است 
که حت�ي آن را مي ت�وان ج�زو وجوه افت�راق برخي 
مکاتب فلس�في با يکديگر به حساب آورد. به عنوان 
مثال فلسفه صدرايي تبييني از حرکت ارائه مي دهد 
که با ن�ام حرک�ت جوهري خ�ود را از س�اير مکاتب 
قبل از خود متمايز مي س�ازد . در ق�رآن نيز موضوع 
حرکت بس�يار اهميت دارد و به اس�تناد برخي کتب 
قرآن پژوهي، انواع مختلف�ي از حرکت را مي توان به 
استناد قرآن برش�مرد. از اقس�ام حرکت مادي اعم 
از حرکت خاص احش�ام، حرکت خ�اص تخت ملکه 
صبا، حرکت کوه ه�ا همچون ابر که اش�اره به حرکت 
وضعي دارد تا حرکت متعالي و تکاملي وجود مقدس 
حضرت ختمي مرتبت در س�ير معراج به سوي ذات 
حق تعالي. موض�وع حرکت با تبيين ابعاد هس�تي و 
ماهيت وجود انس�ان امکانپذير اس�ت و ب�ه عبارتي 
براي درک ان�واع حرکت آدمي بايد ابت�دا به مباحث 
انسان شناسي رجوع کرد . با بررسي نظرات فلسفي و 
عرفاني مبتني حکما و عرفاي مسلمان مي توان انواع 
حرکت را مرور کرد و از آن جمله حرکت خطي اس�ت 
که نوش�تار زير درصدد ارائه مدلي از انواع آن است. 

   
  خط در هندسي هستي

خط در نظام معرفتي در هندس��ه هويت مي يابد. خط بر 
مقادير نقطه در نس��بت با نقطه يا نق��اط ديگر معنا يافته 
و تعيي��ن مقادير و ميزان موجب نظم پديده ها مي ش��ود. 
هندسه به عنوان ش��اخه اي از علوم رياضي به معناي قرار 
گرفتن عدد در دو بعد فضا و مکان تعبير شده است)هلزي 
ه��ال، 1369: 43(. طول، عرض و عمق س��ه بعد مکان را 
تش��کيل داده و در امتداد بعد چهارم زمان حرکت توليد 
مي شود. فضا در درون سه بعد مکاني به عاوه بعد چهارم 
زماني هويت زمينه اي يا ش��رايط به خ��ود مي گيرد. خط 
يعني حرکت و جابه جايي يک ش��ئ از يک نقطه به نقطه 
ديگر. حرکت ش��ئ از يک نقطه به نقطه ديگر داراي س��ه 
متغير مکاني، زماني و فضايي است. حرکت در مکان يعني 
جريان؛ حرکت در زمان يعني س��ير و تاريخ و حرکت در 
فضا يعني شرايط، شکل مي گيرد. جريان حرکت در نظام 
هستي نمايان و قابل لمس اس��ت و انسان به عنوان فاعل 
شناسا، حرکت را وارد سامانه معرفتي خود مي کند و هويتي 
هندسي به آن مي دهد. انسان با ابزار معرفتي مانند حواس 
پنج گانه و عقل استقرايي و قياسي به ترسيم هندسي اين 
حرکات و خطوط اقدام مي کند. يک خط جرياني است که 
در سير زماني و در شرايط پيراموني پديدار مي شود. حرکت 
در نظام هستي جهات مختلفي به خود مي گيرد. حرکت 
خطي به اشکال مستقيم، هفت و هشتي )سينوسي(، رفت 
و برگشتي)س��يکلي( و زيگمايي و... قابل ترس��يم است. 
حرکت مستقيم در سه حالت رو به باا، پايين و راست قابل 
تفکيک و تقسيم هس��تند. خط حرکت و جريان زندگي 
انسان ها نيز نسبت به سه متغير مکان)زمين(، زمان و فضا 
)زمينه( و در رابطه با اجزاي ديگر هستي اشکال مختلفي را 
به نمايش مي گذارد. خط زندگي يک موجود برخاف نظر 
فاسفه و علماي مادي، صرفاً در يک بعد فيزيکي يا زيستي 
محدود نمي شود؛ بلکه از ديد بنده در سه حرکت دروني، 
 Parallel(طبيعي و ماورا طبيعي به صورت خطوط موازي
 Triple parallel( يا جهان هاي موازي سه گانه )lines

Univar's( قابل ترسيم هستند. 

  سه حرکت خطي در عرصه هستي
اين حرکات در انسان بر اساس ابعاد وجودي آن به شرح 

ذيل بيان مي شود:
الف( حرکت دروني که ناش��ي از رجوع ب��ه بعد عقاني 

است. 
ب( حرک��ت طبيعي که ناش��ي از رجوع به بعد حس��ي 

است. 
ج( حرکت ماورايي که ناش��ي از رجوع ب��ه بعد روحاني 

است. 
موجودات ديگر هس��تي نيز در نسبت با زمان داراي سه 

حرکت و خط سير هستند که عبارتند از:
الف( حرکت دروني اجسام که در سير »اندر« زمان قابل 

درک است. 
ب( حرکت طبيعي اجسام که »در« زمان قابل شناخت 

است. 
ج( حرکت ماورای طبيعي اجس��ام که »بر« زمان و فرا 

زمان قابل درک است. 
انسان ها براي درک و شناخت خطوط حرکت و جريان 

وجودي خويش و اش��ياي ديگر نياز به ش��ناخت دقيق 
خود دارند. تا شناخت دقيق از حرکت و جريان خطوط 
وجودي انسان در نسبت با خود حاصل نشود در نسبت به 

ديگر ابعاد وجودي هستي ناتوان خواهد بود. 
ابعاد وجودي انس��ان سه گانه اس��ت، لذا وجوه خطوط 
حرکت انس��اني نيز س��ه وجهي خواهد بود. اين ابعاد و 
خطوط سه وجهي در نسبت با س��ه وجه هستي تعريف 

شده است. 
1( بعد جسمي انسان و َخلق و خط سير حرکت جسم از 

ايجاد، کمال و معاد. 
2( بعد عقلي انسان و معرفت و خط سير حرکت عقل از 

مبادي تا مقدمات و نتايج. 
3( بعد قلبي و روحي انسان و ُخلق و خط سير حرکت قلب 

از حب و بغض، جهات حرکت تا سامت. 
خط سير بُعد مادي و کالبدي هستي که جسم انسان نيز 
شامل آن بوده از حواس مادي بهره گرفته و بر آنچه قابل 
لمس و مشاهده و در حال تغيير دائمي است، بنا مي شود. 
اين خط س��ير داني ترين حالت حرکت انسان محسوب 
مي ش��ود. ماجراي کسي که س��رش را پايين انداخته و 
زندگي اش را  روي يک خط راست)خط راست در اينجا به 
معناي صراط مستقيم نيست( بنا کرده است؛ با حرکت 
خط به س��وي باا و ميل به عدد هش��ت، فکر مي کند با 
معجزه اي مواجه ش��ده و با حرکت خط به سوي پايين 
و ميل به ع��دد هفت، منتظر يک ب��اي عظيم مي ماند. 
اين انس��ان ها عمر حيواني و نباتي شان را طي مي کنند. 
انسان هايي که تمام اهداف و سير زندگي خويش را حول 
خط عرضي و زيستي قرار مي دهند، زندگي پست و داني 
دارند. زندگي خط��ي داراي هويتي يکنواخت و نقطه به 
نقطه در عرض هس��تي دارد. اين جريان در خط س��ير 
مادي و بعد جسماني تعريف مي شود و انساني که تمام 
هّم خود را در دايره ماده ببيند، راهي براي رفتن به خارج 
از دايره زمان و مکان نخواهد يافت. انسان هايي که خود 
را محکوم در خط راست کرده اند از نقطه اي به نقطه ديگر 
انتقال مي يابند. خط راست حالتي از يک حرکت انساني 
اس��ت که به صورت عرضي رسم ش��ود. تمام محدوده 
درک چنين انس��اني فقط جسمانيت اوست. خط ممتد 
عرضي حد يقفي در زمان مرگ جسم دارد. پس از مرگ 
جسم، خط نيز متوقف مي شود. اگر هم در بعد کالبدي 
در تغيير حرکت مادي، چي��زي را بر روي خاک بر جاي 
گذارد، در دايره مکان و زمان باق��ي نخواهد ماند و رو به 

زوال و فنا مي رود. 
خط سير بُعد فکري و معرفتي که عقل انسان را هدف قرار 
داده، از قوه عاقله و ناطقه انسان بهره گرفته و بر آنچه قابل 
درک و فهم بوده و بر اساس ماده خام قياس يا استقرا بنا 
نهاده شده، شکل مي گيرد. خط سير انسان هاي منطقي و 
فيلسوف را که همه جريان هستي را در دايره عقل تعريف 
مي کنند و به دنبال مقدمات مفهوم��ي و تصوري، ماده 
خام صغروي يا قواعد کلي کبروي قضايا، حرکت عقل از 
مبادي معلوم تصوري براي نشان دادن مجهوات تصوري، 
صورت مي گيرد، از اين دس��ته محسوب مي شوند. خط 
سير عقل در دايره مفاهيم شکل مي گيرد و منطق ابزاري 
مي ش��ود براي بيان حدود و ثغور مفاهي��م و گزاره هاي 
عقلي و مصون داش��تن فکر از خطا. فيلسوفان مادي که 
شکل دهنده حرکت و جريان خطوط مکاتب فکري غرب 
هستند، به جاي رجوع به مقدمات معنايي و دروني به بعد 

جسماني نظر افکنده و قضيه منطقي با صغري و کبري 
کالبد هستي هويت مي گيرد. خط سير حرکت عقاني 
مادي و علم زده نتيجه اي جز سردرگمي انسان و تنزل او 

در سير خط داني هستي نخواهد بود. 
خط سير حرکت قلبي و روحي انسان با اخاقيات ارتباط 
دارد. بايدها و نبايدهاي اخاقي که جهات حرکت را نشان 
مي دهد و در انجام دادن يا ندادن يک فعل يا حرکت قلب 
در نيات، موجب رشد و غي انسان مي شود. حرکت قلب 
در حب و بغض نس��بت به خوبي ها و بدي ها و زيبايي و 
زش��تي ها هويت مي يابد. هر چه قلب مايل به خوبي ها 
باشد، س��امت آن حفظ مي شود و سامت قلب موجب 
تمايل به خوبي هاست و بالعکس. انسان هايي که در بعد 
قلبي و ُخلقي رشد کنند، ايمان به عوالم ديگر مي آورند، 
بنابراين نوع خط حرکت مستقيم آنها به صورت طولي، 

تشکيکي و ذومراتبي است. 
  تعامل سه خط در سير هستي

در نگاه اس��ام، تعامل بين اين س��ه خِط سيِر هستي و 
معرفتي در وجود انسان و در نقطه اي به نام حکمت قابل 
جمع و تاقي اس��ت. اتحاد و انطباق بين اين س��ه خط 
موازي زماني صورت مي گيرد که انس��ان حس و عقل را 
در ذيل روح مودب کند. در ب��اور صادق محقق و مدعي 
اين فرض، اين سه خط موازي در سه وقت منطبق بر هم 
شده و تاقي خواهند يافت. نقطه مرگ، قيامت صغري و 
قيامت کبري. البته در اين دنيا و در زمان حيات نيز اين 
سه جريان خطي به واس��طه خواب نزديک به انطباق بر 
يکديگر خواهند ش��د. نکته جالب توجه اينجاست که با 
نزديک شدن اين سه بُعد در نسبت به يکديگر و برتري 
بُع��د ماورايي بر ابعاد جس��مي و عقان��ي، زمان هويت 
خويش را از دس��ت داده و گذش��ته و آينده، نزد انساني 
که به وحدت اين سه حرکت موازي در آن)حال( رسيده 

است، واضح مي شود. 
انسان هايي که در صراط مستقيم حرکت مي کنند، سير 
خطي آنها ميل به اعتا دارد و بعد اخاقي بر ابعاد حسابگر 
عقلي و شهوت مدار حسي برتري مشهودي مي يابد. خط 
حرکت اين انس��ان ها بيش��تر در عالم معنا و باا تعريف 
مي شود. آنها نسبت به جريانات عوالم ديگر که بر محور 
حکمت بنا شده است، آگاه تر هس��تند. همه هستي در 
ديد اين عرفا و حکما خبر از فع��ل و انفعاات خطوط و 
جريانات عوالم ماورايي دارد. جنس موجودات اين عوالم 
نه مادي و نه مفهومي است، آنها ماهيتي کامًا روحاني 

و معنايي دارند. 
بنابراين در جمع بندي اين مدعا بيان مي شود که حرکت 
در وجوه مختلفي در هستي به کشل خط قابل مشاهده 
اس��ت. يکي از وجوه اين حرکات در س��ير خطي، خط 
مستقيم است که خود شامل سه وجه ميل به باا، پايين 
و راست خواهد داشت. خطوط سه گانه فوق در سير خلق، 
تکامل و معاد قرار دارند و با توجه به سه حالت جسمي، 
عقلي و روحاني به صورت موازي در عوالم سه گانه هستي 
در حال حرکت هستند، بنابراين اين سه حالت که بيان 
داش��تيم در چند نقطه و اوقات منطبق بر هم مي شوند، 
خود موجب شکل گيري جريانات و مکاتب معرفت علمي، 

فلسفي و عرفاني شده است. 
مباحث فوق مقدم��ه و بابي در حوزه معرفت شناس��ي 
اس��امي اس��ت که در قالب يک ادعا در نسبت سنجي 

هستي با انسان و معرفت بيان شده است. 

انسان هايي که در صراط مستقيم حرکت 
مي کنند، س�ير خطي آنها مي�ل به اعتا 
دارد و بعد اخاقي بر ابعاد حسابگر عقلي 
و ش�هوت مدار حس�ي برتري مشهودي 
مي يابد. خط حرکت اين انسان ها بيشتر 
در عالم معنا و باا تعريف مي ش�ود. آنها 
نسبت به جريانات عوالم ديگر که بر محور 
حکمت بنا شده اس�ت، آگاه تر هستند. 
همه هس�تي در دي�د اين عرف�ا و حکما 
خبر از فعل و انفعاات خطوط و جريانات 
عوالم ماورايي دارد. جنس موجودات اين 
عوالم نه مادي و نه مفهومي اس�ت، آنها 
ماهيتي کام�ًا روحان�ي و معنايي دارند 

جهانهايموازيسهگانه
تبييني از وجوه حرکت در هستي

دکتر عل�ي مطه�ري در ارائ�ه اي که چند 
روز پي�ش در پژوهش�گاه علوم انس�اني و 
مطالع�ات فرهنگي برگزار ش�د، با واکاوي 
انديش�ه اس�تاد مرتضي مطهري پيرامون 
مس�ئله حجاب؛ ب�ه تبيين رابط�ه عفت با 
حج�اب در جامعه اس�امي و جوامع غربي 
پرداخ�ت. در ادام�ه مت�ن تنظيم ش�ده 
گزي�ده اي�ن ارائ�ه را مطالع�ه مي کني�د. 

  عفاف در سوره نور
در سوره نور که بخش اعظم آن مسائل مربوط 
به عفاف و مسائل مربوط به زن و مرد و احکام 
نگاه کردن و حکم زنا و از اين قبيل است، آمده 
است که اين حکمي است که ما بر شما نازل و 
بر ش��ما واجب کرده ايم. اي��ن را حتم و قطعي 
کرديم و از قوانين تغييرناپذير اس��ت که بر اثر 
مقتضيات زمان عوض نمي ش��وند. اينها جزو 
اصول زندگي انسان است و تغيير ناپذير است 
که واجب ش��ده اند. در اروپ��ا و غرب در جهت 
عکس قرآن عم��ل مي کنند و اس��م آن را هم 
آزادي مي گذارند. در سوره نور آمده است که 
مس��ائل مربوط به عفاف چيزي نيست که ما 
بخواهيم به شما بياموزيم و به شما اضافه کنيم، 
بلکه در درون و ذات شما وجود دارد، فقط ما به 
شما يادآوري مي کنيم تا از غفلت خارج شويد. 
 حال با توجه به اين اخاق جنسي در اسام و 
غرب اگر به مقوله ازدواج نگاه کنيم مي بينيم 
ک��ه ازدواج در سيس��تم اس��امي خ��روج از 
ممنوعي��ت و محدوديت اس��ت، در حالي که 
ازدواج در سيس��تم غرب��ي آغ��از محدوديت 
و ممنوعيت اس��ت. در سيستم اس��امي اما 
اين گونه نيس��ت. چون از نظر اسام کاميابي 
جنس��ي منحصراً بايد در کانون خانواده باشد 
و خارج از آن ممنوع اس��ت. دليل اينکه پايه 
کانون خانواده در دنياي غرب سس��ت است، 

رعايت نکردن همين اصل است. 
 روش اسامي باعث استحکام خانواده مي شود، 
ولي روش دوم اس��تحکام ندارد و کس��ي که 
عادت کرده اين گونه باش��د نمي تواند به يک 
نفر پايبند باش��د، لذا آن روابط معمواً ادامه 
مي يابد و به همين دليل است که اسام براي 
زنا مجازات تعيي��ن کرده اس��ت و حتماً هم 
تأکيد دارد اين مجازات در حضور مردم باشد تا 
آثار اجتماعي داشته باشد. مي دانيم در اسام 
ازدواج و عاقه جنسي يک امر مقدس شمرده 
شده است و پيامبر اس��ام بر آن تأکيد کرده 
اس��ت. يکي از خلقيات انبيا دوس��ت داشتن 
زنان اس��ت، اما درباره اينکه اي��ن روابط يک 
چارچ��وب و مقرراتي دارد، ترديدي نيس��ت. 
در اسام مقررات زيادي در اين باره قرار داده 
شده است. براي مثال مجازات تهمت زنا، ۸۰ 

ضربه شاق است. 
  ريشه حجاب در اسام

 ريشه حجاب در اس��ام از اهميتي برخوردار 
است که اسام براي خانواده قائل است. اسام، 
نظام خانوادگي خاصي دارد و تمهيداتي براي 
آن در نظ��ر گرفته ک��ه اين نظ��ام خانوادگي 
محکم تر باش��د. خان��واده مثل يک ش��رکت 
تجاري مي ماند که در آن مرد و زن س��رمايه 
خ��ود را مي آورن��د و ه��ر ک��دام ۵۰ درصد 
سرمايه گذاري  و با هم زندگي مي کنند و اگر 
هم جدا شوند باز اين سرمايه بين آنها تقسيم 
مي ش��ود ولي از نظر اس��ام، مرد بايد نفقه و 
خرجي زن را بپردازد و حق ندارد دستمزد زن 
را به خود اختصاص ده��د بلکه آن مخصوص 
خود زن است و مرد مسئوليت دارد که زندگي 

زن را اداره کند. 
سه گونه نقش براي زن در تاريخ و در ساختن 

اجتماع قائل شده اند. معتقدند که زن دوره هاي 
سه گانه اي داشته اس��ت. در يک دوره زن يک 
شئ خيلي گرانبها بوده و آن دوره پرده نشيني 
زن اس��ت که از خانه بي��رون نمي آمده و مرد 
دسترسي به او نداشته و براي دسترسي به او 
بايد تاش زيادي مي کرده، لذا زن گرانبها بوده 
اما شخصيت او رشد پيدا نمي کرد و مثل يک 
گوهر يا الماس، يک شئ گرانبها بوده است. در 
دوره اي ديگر زن از شئ بودن خارج و تبديل به 
شخص مي شود و استعدادهاي وجود او شکوفا 
مي شوند، اما يک ش��خص بي ارزش مي شود، 
چون دسترس��ي مرد به زن خيلي آسان بوده 
و زن آن احترام خود را از دس��ت داده اس��ت. 
در مدل غربي زن اين گونه است، شخصيت و 
تخصص پيدا کرده اما ارزش و احترام خود را از 
دست داده است. در حالت سوم، زن هم شخص 
است و هم شئ نيست و گرانبها و با ارزش است 
و اين مدلي است که اسام آن را تأييد مي کند. 
زن هم مثل مرد اس��تعدادهايي دارد که بايد 
شکوفا شوند و وجود همين استعدادها منشأ 
يک حق اس��ت. کسي که اس��تعداد تحصيل 
دارد، پس حق تحصيل ه��م دارد. براي اينکه 
زن بي ارزش نش��ود و احترام خود را از دست 
ندهد، اس��ام تدابيري  انديش��يده است که 
يکي از آنها مس��ئله پوشش اسامي و ديگري 
عدم اختاط اس��ت. در فعاليت هاي اجتماعي 
زن و مرد نبايد مختلط باشند و روابط آزاد بين 
زن و مرد بايد حداقل باشد. قابل انکار نيست 
که زن از راه تأثير بر مرد و فرزندان هميش��ه 
در س��اختن جامعه تأثير و نقش داشته است. 
براي اينکه به ش��کل س��وم زن در جامعه که 
مورد نظر اسام است برس��يم، يکي از عوامل 
آن مسئله پوشش است که اسام آن را تدبير 
کرده ب��راي تحکي��م خانواده و ريش��ه قضيه 
همين است که اجتماع بايد محيط فعاليت و 
کار باشد و هرگونه التذاذ جنسي بايد در کادر 
خانواده باشد. صورت اين مسئله بايد درست 
مطرح شود. اين تدبير انديشيده شده تا جامعه 
محيط کار و فعاليت باشد و تحريک جنسي در 
جامعه نداشته باشيم. اگر ما اين صورت مسئله 
را درست مطرح کنيم. جامعه بايد محيط کار و 
فعاليت باشد يا محيط التذاذ جنسي؟ اين يک 
جور صورت مسئله است و ديگري اينکه آيا زن 

و مرد بايد در پوشش لباس آزاد باشند يا نه؟
  سيماي حجاب

 پس ما بايد بدانيم س��يماي حقيقي حجاب و 
پوشش چيست. س��خن در اين نيست که زن 
بهتر است پوش��يده در اجتماع ظاهر شود يا 
عريان، بلکه بحث اين اس��ت ک��ه آيا تمتعات 
انسان از زن بايد آزاد باش��د يا خير؟ حال اين 
محدوديت کاميابي چه آثار و فوايدي دارد؟ به 
طور اجمال مي توان گفت اولين فايده بهداشت 
رواني جامعه است. اينکه جامعه مداوم تحريک 
شود و امکان ارضا هم وجود نداشته باشد، باعث 
عقده هاي جنسي و عدم تعادل روان در افراد 
و احياناً منجر به برخي جنايت ها مي شود که 
بسياري از آنها ناشي از همين عقده هاي رواني 
ناشي از محروميت هاي جنسي است. ما نبايد 
جامعه را بي جهت تحريک کنيم. تز اسام اين 
اس��ت که براي کنترل غريزه جنس��ي، ارضا 
بايد در حد طبيعي باش��د و دوم اينکه جامعه 
تحريک نش��ود. پس اين کار نوعي بهداش��ت 
رواني و تحکيم روابط افراد خانواده در جامعه 
ايجاد مي کن��د و ثمره اش، ايج��اد صميميت 
کامل بين زوجين، حفظ نيروي کار و باا رفتن 
ارزش زن و جلوگيري از ابتذال اوست. انسان 
در همه قواي خود س��يري ناپذير است، مثل 
س��يري ناپذيري از جاه و مقام. انسان خواهان 
نامتناه��ي اس��ت در همه زمينه ه��ا و فطرت 
نامتناهي خواه دارد. اگر تمام ثروت زمين را به 
او بدهند باز هم مي خواهد ثروتش بيشتر شود. 
در زمينه غريزه جنسي هم همين است و بايد 
تدبيري براي آن انديشه شود. محققان غربي 
امروز مدعي هستند که يکي از قربانيان روابط 
جنسي در غرب همين پديده عشق است چون 
عش��ق هاي رمانتيک ديگر پيدا نمي ش��وند و 
آن چيزي که بيشتر مشاهده مي شود، هوس 
اس��ت. به خاطر حفظ آرام��ش رواني جامعه، 
اسام تدابيري را در نظر گرفته است. تز اصلي 
اسام که شهيد مطهري بر آن تأکيد دارد اين 
اس��ت که نه پرده نش��يني و نه اختاط، بلکه 
حريم بايد حفظ شود. يعني زن مي تواند وارد 
فعاليت هاي اجتماعي ش��ود فقط بايد حريم 

خود را با مردهاي بيگانه حفظ کند. 

غربقربانياصليبيحجابي

درنگ صراط

از نظر اس��ام، تمام اين چرخ و فلک آفرين��ش بر محور وجود 
انسان مي چرخد. اين شد انسان محوري. در آيات زيادي هست 
که خورشيد مسّخر شماست، ماه مسّخر شماست، دريا مسّخر 
شماست؛ اما دو آيه هم در قرآن هست که همين تعبيري را که 
گفتم - »سّخر لکم ما في الّسموات و ما في اارض«؛ همه اينها 
مسخر شمايند - بيان مي کند. مسّخر شمايند، يعني چه؟ يعني 
اان بالفعل شما مسّخر همه شان هستيد و نمي توانيد تأثيري 

روي آنها بگذاريد؛ اما بالقّوه طوري ساخته شده ايد و عوالم وجود 
و کائنات به گونه اي ساخته ش��ده اند که همه مسّخر شمايند. 
مسّخر يعني چه؟ يعني توي مشت شمايند و شما مي توانيد از 
همه آنها به بهترين نحو استفاده کنيد. اين نشان دهنده آن است 
که اين موجودي که خدا آسمان و زمين و ستاره و شمس و قمر 
را مسّخر او مي کند، از نظر آفرينش الهي بسيار بايد عزيز باشد. 
همين عزيز بودن هم تصريح شده است: »و لقد کّرمنا بني آدم«. 

اين »کّرمنا بني آدم« - بني آدم را تکريم کرديم - تکريمي است 
که هم شامل مرحله تش��ريع و هم شامل مرحله تکوين است؛ 
تکريم تکويني و تکريم تشريعي با آن چيزهايي که در حکومت 
اسامي و در نظام اسامي براي انسان معين شده؛ يعني پايه ها 

کامًا پايه هاي انساني است. 
بيانات رهبر انقاب در ديدار کارگزاران نظام 
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همهعوالممسّخرآدمياست

دکتر حسين علي رمضاني
   تحليل

در نگاه اس�ام، تعامل بين  س�ه خِط سيِر 
هس�تي و معرفتي در وجود انس�ان و در 
نقطه اي به نام حکم�ت قابل جمع و تاقي 
اس�ت. اتح�اد و انطباق بين اين س�ه خط 
موازي زماني صورت مي گيرد که انس�ان 
حس و عق�ل را در ذيل روح م�ودب کند.  
اين س�ه خط موازي در س�ه وقت منطبق 
بر هم ش�ده و تاقي خواهند يافت. نقطه 
مرگ، قيام�ت صغ�ري و قيام�ت کبري. 
البته در اي�ن دني�ا و در زمان حي�ات نيز 
اين س�ه جري�ان خطي به واس�طه خواب 
نزديک به انطباق بر يکديگر خواهند شد

ريشه حجاب در اسام از اهميتي 
برخوردار اس�ت که اس�ام براي 
خان�واده قائ�ل اس�ت. اس�ام، 
نظ�ام خانوادگ�ي خاص�ي دارد و 
تمهيداتي براي آن در نظر گرفته 
که اين نظ�ام خانوادگي محکم تر 
باش�د. خانواده مثل يک ش�رکت 
تج�اري مي ماند ک�ه در آن مرد و 
زن سرمايه خود را مي آورند و هر 
ک�دام ۵0 درصد س�رمايه گذاري  
مي کنن�د زندگ�ي  ه�م  ب�ا  و 



   كاشان: پروژه مدول دوم تصفيه خانه فاضاب كاشان با حضور معاون اول 
رئيس جمهور و وزير نيرو امروز به بهره برداري مي رسد.  اين پروژه كه بخشي 
از شبكه جمع آوري فاضاب شهرستان كاشان به شمار مي رود، با اعتباري 
بالغ بر يك هزار و ۳۳۰ ميليارد ريال به بهره برداري مي رسد و دستاوردهاي 
مهمي را براي آبفاي كاش��ان به ارمغان مي آورد.  افزايش ظرفيت تصفيه 
خانه به ميزان ۲۰ هزار متر مكعب در روز، افزايش جمعيت تحت پوشش به 
۱۰۰ هزار نفر و توسعه شبكه فاضاب كاشان به ۱۱۷ كيلومتر از مهم ترين 

دستاوردهاي اين پروژه در شهرستان كاشان به شمار مي رود. 
   خراسان شمالي:  مديركل كميته امداد خراسان شمالي گفت: ۶۳ 
درصد از مددجويان تحت حمايت اين نهاد در روستاها زندگي مي كنند.  
مجيد الهي راد با بيان اينكه ۱۷ درصد جمعيت خراس��ان شمالي تحت 
پوشش كميته امداد قرار دارند، افزود: ابتداي امسال ۳۰ هزار و ۷۰۰ نفر 
تحت حمايت كميته امداد قرار داش��تند اما اكنون اين رقم به ۴۳ هزار و 
۳۰۰ نفر رسيده است.  وي ادامه داد: نيمي از مددجويان كميته امداد در 
مناطق محروم با ضريب هاي محروميت شش و هفت ساكن هستند كه 
مي طلبد توجه بيشتري به اين قشر شود.  وي با بيان اينكه كميته امداد 
خراسان شمالي ۴۳ هزار و ۳۰۰ نفر را تحت پوشش خود قرار داده است، 
تصريح كرد: از اين ميزان جمعيت ۳۷ درصد مددجو در شهر و مابقي در 

روستاهاي استان زندگي مي كنند. 
   زنجان: فرمانده سپاه استان زنجان گفت: تنها راه تقويت فرهنگ ايثار و 
شهادت برگزاري طرح اردوي راهيان نور است، در همين راستا از ابتداي سال 
تاكنون ۴ هزار زنجاني در قالب راهيان نور اعزام  شده اند.   سردار جهانبخش 
كرمي افزود: تيپ ۲۱۶ زنج��ان در دوران دفاع مق��دس در عمليات هاي 
مختلف ش��ركت و حماس��ه آفريني كردند، به طوري كه در عمليات هاي 
بزرگ، رزمندگان زنجان خط شكن بودند و اين استان ۳ هزار شهيد تقديم 

اسام و انقاب كرده است.  
   كرمان: معاون بازآفريني و مسكن اداره كل راه و شهرسازي استان 
كرمان از تحويل ۲۶ هزار واحد مسكن مهر در حوزه كاري اين اداره كل 
خبر داد.  علي حاجي زاده تعداد مسكن مهر اس��تان كرمان را ۵۰ هزار 
واحد عنوان و افزود: مسكن مهر به سه بخش شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر 
كه متولي آنها بنياد مسكن، شهرهاي جنوب استان كرمان كه متولي 
آنها راه و شهرسازي جنوب استان كرمان و مابقي شهرها كه متولي آنها 
اداره كل راه و شهرسازي شمال استان كرمان است، تقسيم شده است.  
وي ادامه داد: از تعداد بيش از ۳۲ هزار واحد مسكن مهر تحت نظر راه 
و شهرسازي شمال استان كرمان حدود ۲۶ هزار واحد مسكن افتتاح و 

تحويل شده و مابقي واحدها در حال انجام است. 
   كرمانشاه: مدير عامل سازمان اتوبوسراني كرمانشاه و حومه از تخصيص 
۴۰ ميليارد تومان اعتبار براي نوسازي ناوگان اتوبوسراني كرمانشاه خبر داد.  
افشين لرزنگنه افزود: عمر مفيد اتوبوس هاي درون شهري كرمانشاه زير 
۱۰سال هستند و در واقع اتوبوس فرسوده بازسازي نشده نداريم.  وي ادامه 
داد: با وجود اين شرايط، براي بازسازي و نوسازي اتوبوس هايي كه سال هاي 

آينده فرسوده خواهند شد برنامه ريزي هاي ازم انجام شده است.

لرستان از جمله اس��تان هايي به ش��مار مي رود 
كه برخي از قس��مت هاي آن به دليل قرار گرفتن 
در مناطق كوهس��تاني و صعب العب��ور همواره با 
محروميت هاي بسياري مواجه است.   بارها نهاد ها 
و سازمان هاي مردم نهاد با مراجعه به اين مناطق 
كه بعضاً روستايي هس��تند و با توجه به امكاناتي 
كه داشتند به خدمت رساني پرداختند كه مي توان 
از بس��يج و زيرمجموعه هاي آن نام برد كه موفق 
شده اند در زمينه ساخت مراكز درماني، خانه هاي 
بهداشت و حمام، مساجد و كتابخانه خدمات خوبي 
ارائه دهند.   با اين حال يكي از مشكاتي كه مردم 
اين مناطق از آن رنج مي برن��د، امكانات دارويي و 
درماني است كه سبب شده در تمامي طول سال به 

اين خدمات نياز باشد. 
  اعزام تيم درماني به مناطق محروم اليگودرز

هر ساله با ش��روع فصل زمس��تان راه دسترسي 
۱۹روستاي بخش بشارت اليگودرز بسته مي شود و 
نبود راه سبب شده مردم در استفاده از ساير امكانات 
زيرس��اختي باز بمانند و همچنان در محروميت 
باشند.  در اين ميان كمبود يا نبود خدمات درماني 
از جمله مشكاتي است كه نياز است در اين فصل 
به مردم منطقه ارائه شود. بارش شديد برف و نبود 
امكانات مناسب جاده اي در اين موقع از فصل سال 
خدمات رس��اني را با مش��كل مواجه كرده است.  
وضعيت جاده خاكي روستاها نيز موجب شده تا 
مردم با مش��كات زيادي دست و پنجه نرم كنند 

به طوري كه  هر ساله بايد قبل از شروع فصل پاييز 
آذوقه چندين ماه خود را ذخيره كنند تا در ماه هايي 
كه راه آنها به دليل برف و باران بس��ته مي شود با 

مشكلي جدي رو به رو نشوند. 
از آنجا كه تنها راه موجود براي رس��يدن به اين 
مناطق خاكي اس��ت ل��ذا با هر بارندگي بس��ته 
مي شود و مردم را درگير مشكات زيادي مي كند.  
اين درحالي است كه در روزهاي عادي نيز فقط 
تردد نيسان در آنجا امكانپذير است و با توجه به 
رانشي و صعب العبور بودن آن، ساير وسايل نقليه 
نمي توانند تردد در آن داشته باشند لذا اين مهم 
موجب ش��ده تا در صورت بروز هر گونه مشكل، 
مثًا اگر در اين روستاها بيماري باشد به موقع به 

مراكز درماني نرسيده و دچار خسارت غير قابل 
جبران ش��ود.  روز گذشته بود كه مسئول بسيج 
جامعه پزش��كي اليگودرز اعام كرد: »تيمي از 
بسيج جامعه پزشكي استان براي ارائه خدمات 
درماني به اهالي مناطق سخت گذر دهستان پز 
و ليروک در بخش ذلقي اليگ��ودرز با يك فروند 

بالگرد عازم اين مناطق شدند.« 
فاطمه نعمت اللهي افزود: » اين تيم پزشكي كه 
متش��كل از پزش��ك، ماما، دندانپزشك، عوامل 
آزمايشگاه، كارشناس بهداشت، خانواده، مشاوره 
و آموزش است به مدت سه روز به مردم محروم 
روس��تاهاي پزعليا، پز وسطي، پزس��فلي، الون، 
ليروک، گوشه و آبزک خدمات رايگان بهداشتي- 

درماني ارائه مي كند.«
  خدمت رساني30 تيم بهداشتي و درماني

وجود محروميت هاي پزشكي در مناطق مختلف 
لرستان از جمله دايلي است كه بارها پاي بسيج 
را به اين مناطق باز كرده اس��ت كه مهم ترين آنها 
اقدامات بسيج جامعه پزشكي در رزمايش جامعه 
پزشكي بود.  مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي 
لرستان در اين خصوص گفت:» شهريورماه امسال 
و همزمان با برگزاري رزمايش اقتدار عاش��ورايي 
۳۰تيم بهداشتي و درماني بسيج جامعه پزشكي 
استان لرستان براي خدمت رساني رايگان به مردم 
استان لرستان اعزام شدند.« عبدالوحيد ملك آرا 
افزود: »در اين اعزام ها كه پزش��ك، پرستار، ماما، 
دارويار و كارشناس��ان بهداش��ت و تغذيه حضور 
داش��تند عاوه بر ويزيت راي��گان خدماتي مانند 
كنترل قند خون و فش��ار خون، مش��اوره رايگان 
همراه با توزيع پمفلت هاي بهداشتي توسط اعضاي 

بسيج جامعه پزشكي به نيازمندان ارائه شد. «
 به گفته وي، ويزيت پزش��كان عمومي براي هزار 
و ۵۰۰نفر، خدمات آموزش بهداش��ت و مامايي 
توس��ط كارشناسان بهداش��ت خانواده و مامايي 
براي 8۰۰نفر، خدمات روانشناسي براي ۲۰۰نفر، 
خدمات پرستاري براي ۵۰۰ نفر و خدمات دارويي 
رايگان براي هزار و ۵۰۰ نفر ازجمله اقداماتي بود 
كه در اين زمينه انجام شد.  اين در حالي است كه 
در طول سال جاري سازمان بسيج جامعه پزشكي 
لرستان با اعزام بيش از ۴۰۰ متخصص بسيجي 
در بخش هاي تخصصي، مامايي و مش��اوره اي به 
منطقه محروم خرم آباد توانس��ت خدمات خوبي 
را در زمينه پزشكي ، درماني و بهداشتي به مردم 

مناطق محروم استان ارائه كند. 

نبود مس�ير مناس�ب در كنار دور بودن برخي مناطق در اس�تان لرس�تان 
باعث ش�ده تا مردم اي�ن مناط�ق از حداقل امكان�ات درمان�ي برخوردار 
نباشند.  اين مهم سبب ش�ده تا بارها بسيج جامعه پزشكي استان با كمك 
پزش�كان متخصص كه عاقه خدمت رس�اني به مردم محروم را دارند، در 
اوقات مختلف س�ال به اي�ن مناطق بروند و بيم�اري نيازمن�دان را درمان 

كنند.  ح�اا خبرها حكايت از آن دارد كه تيمي از بس�يج جامعه پزش�كي 
لرس�تان براي ارائه خدمات درماني به اهالي مناطق س�خت گذر دهستان 
پز و ليروک در بخش ذلقي اليگودرز با يك فرون�د بالگرد عازم اين مناطق 
ش�دند.  اين در حالي اس�ت كه عاوه بر اين در طول س�ال ج�اري بيش از 
400پزشك و متخصص به خدمت رساني در مناطق محروم استان پرداختند. 

خط راه آهن بندر 
سيد احمد هاشمي اشكا

   گزارش 2
امام خميني )ره( 
- هنديج�ان ب�ه 
بوش�هر را بايد يكي از مهم ترين خطوط ريلي 
كش�ور در نظر داش�ت كه هم اكنون در حال 
پيگيري است. پروژه اي كه با اجرايي شدن آن 
و با اتصال كليدور ش�مال به جنوب، مي تواند 
باعث تسهيل در رفت و آمد و جابه جايي سريع 
كااها شود. اما در حال حاضر تعلل در احداث 
خط راه  آهن بندر امام خميني )ره( – هنديجان 
- ديلم – گناوه و بوش�هر آس�يب هايي براي 
اقتصاد منطقه به همراه داش�ته و كارشناسان 
معتقدند تسريع در اجرايي شدن اين پروژه به 
مسئوان وزارت راه و شهرسازي ختم مي شود 
كه بايد از اين طرح حمايت جدي داشته باشند. 

    
تقريباً تمام كس��اني كه راه هاي كش��ور را براي 
رفت و آمد تجربه كرده اند معتقدند اكثر جاده ها 
داراي مشكل و كمبود امكانات و خدمات رفاهي 
هستند. كافي است از اتوبان ها تا جاده هاي بين 
ش��هري را مورد ارزيابي قرار دهيم تا مش��خص 
ش��ود بيش��تر آنها يك  طرفه، خطرناک و داراي 
آمار تصادف باايي هستند و راه هاي جديدي هم 
كه مورد بهره  برداري قرار گرفته اند زيرس��ازي و 
آسفالت مناسبي ندارند. از طرف ديگر مردم خوب 
مي دانند كه براي احداث يك جاده بايد سال هاي 
سال منتظر بمانند و در اين انتظار ناخواسته عده 
زيادي جان خود را از دست مي دهند.  در اين ميان 
يكي از راه هاي تسريع در تردد مردم و جابه جايي 

كاا از شمال به جنوب كشور راه اندازي جاده هاي 
با كيفيت يا احداث راه  آهن است. راه  آهن به دليل 
جابه جايي كاا يا مسافر در حجم هاي زياد بهترين 

گزينه در اين موضوع است. 
  همه آماده اند و منتظر عزم وزارت راه

ط��ي روزهاي اخير ب��ود كه مس��ئوان محلي از 
جمله نماينده مردم هنديج��ان و نماينده مردم 
بوش��هر در مجلس شوراي اس��امي، فرمانداران 
هنديجان، ديلم، گناوه و مديركل راه  آهن جنوب 
در خوزستان، طي يك نشست و توافقي كه با هم 
داشتند خواس��تار توجه وزارت راه و شهرسازي 
به اين مناطق جنوبي ش��دند تا خط راه  آهن بندر 

امام خميني )ره( با عب��ور از هنديجان به  عنوان 
آخرين شهرستان استان خوزستان به ديلم، گناوه 
و شهرستان بوشهر برسد.  مس��ئوان دو استان 
جنوبي كشور يعني خوزستان و بوشهر بر احداث 
اين خط راه  آهن بشدت مصمم هستند تا هر چه 
سريع تر كليدور ريلي شمال به جنوب كشور نيز با 
همت مسئوان متصل ش��ود. اين در حالي است 
كه جاده هاي ماهش��هر به هنديجان و هنديجان 
به ديلم با مش��كات زيادي روبه رو هستند.  يكي 
از فوايد راه  اندازي خط راه  آهن بندر امام خميني 
)ره( – هنديجان به بوش��هر رونق گرفتن صنعت 
گردشگري، جابه جايي س��ريع كااها، جابه جاي 

مس��افران در س��ريع ترين زمان ممك��ن، خروج 
هنديجان از بن  بس��تي كه در آن وجود دارد و به 
 عنوان دورترين شهرستان خوزستان مجدد شكوه 
گذشته خود را احيا مي كند.  نكته مهمي كه بايد به 
آن اشاره كرد اين است كه وزارت راه و شهرسازي 
به  عن��وان متولي اصل��ي راه  آهن كش��ور، بايد به  
گونه اي عمل كند كه خط ريلي س��ريع  السير از 
منطقه بندر امام خمين��ي – هنديجان- ديلم – 
گناوه به بوشهر گذر كند و از استقرار ريل هاي فعلي 

كه در كشور هستند جداً خودداري كند. 
در همين رابطه فرمان��دار هنديجان با بيان اينكه 
احداث خط آهن شمال به جنوب يكي از مهم ترين 
درخواست هاي ما از وزارت راه و شهرسازي است 
كه اگر اين مهم انجام شود انقابي در منطقه اتفاق 
خواهد افتاد، مي گويد: »دوري مسافت شهرهاي 
جنوب��ي از همديگر مش��كاتي از جمله افزايش 
هزينه هاي مردم در جابه جايي كااها، خدمات و 
مسافران است. براي كاهش هزينه و تردد مطمئن 
و راحت مردم از شهري به شهر ديگر وجود راه  آهن 
بس��يار مهم اس��ت.« كوروش مودت با اشاره به 
جلس��اتي كه با نمايندگان و مس��ئوان استاني 
داشته اند ادامه مي دهد: »در اين جلسه محورهاي 
چگونگي احداث خ��ط راه  آهن بندر امام خميني 
)ره( به هنديجان و از آنجا به اس��تان بوشهر مورد 
بررسي قرار گرفت. نتيجه اين جلسه بر اين مورد 
مقرر شد كه نمايندگان مجلس هنديجان و بوشهر 
به همراه فرمانداران مناطق با وزير راه و شهرسازي 
ديدار كرده و موضوع را حضوري با وي مطرح نموده 

تا موافقت مقام عالي وزارت اخذ شود.«

اتصال راه  آهن بندر امام خمیني به بوشهر روی میز وزير راه
انقابي در جابه جايي مسافر و كااهاي جنوب كشور در راه است
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 فرود بالگرد پزشكان بسيجي 
در مناطق سخت گذر اليگودرز

طي سال جاری 400 پزشك متخصص جهت ارائه خدمت به مناطق محروم لرستان اعزام شدند

 برگزاري مسابقات قرآني
 روستاييان و عشاير سمنان  

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان     سمنان
جهاد كشاورزي استان سمنان از برگزاري 
مس�ابقات قرآني ويژه روستاييان و عش�اير اين اس�تان خبر داد. 
 حجت ااسام عبداه قربانيان با اعام اين خبر و با اشاره به تقارن مسابقات 
قرآني امسال با جشن چهلمين س��الگرد پيروزي انقاب اسامي گفت: 
ويژگي بسيار مهم مسابقات قرآني امسال تقارن با جشن پيروزي انقاب 
اس��امي اس��ت كه اين مهم را بايد به فال نيك گرفت و قطعاً اين واقعه 
مي تواند از يك طرف به باا بردن كيفيت اين مس��ابقات و از طرف ديگر 
فضاي برگزاري مراسم چهلمين س��الگرد پيروزي انقاب را با عطر قرآن 
مزين كند.  وي افزود: اين مسابقات با همكاري اداره كل حج و اوقاف استان، 
سازمان تعاون روستا، اداره كل عشاير استان، اداره كل منابع طبيعي استان، 
اداره كل آموزش و پرورش استان، سازمان تبليغات اسامي و بسيج عشاير 
برگزار خواهد شد.  مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي 
استان سمنان به رشته هاي مسابقات اشاره كرد و گفت: اين مسابقات در 
رشته هاي حفظ يك جزء، حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، )ويژه برادران 
و خواهران(، قرائت )وي��ژه برادران(، ترتيل )ويژه خواه��ران(، اذان )ويژه 
برادران(، دعاخوان��ي و مناجات خواني )ويژه برادران( تفس��ير موضوعي 
)برادران و خواهران( كه انتخابي آيات قرآن در زمينه كشاورزي است به 
رقابت خواهند پرداخت.  وي يادآور شد: اين مسابقات در تاريخ ۱۵ بهمن ماه 
سال جاري در استان برگزار خواهد شد و اطاع رساني كامل آن از طريق 

پوستر، صفحات مجازي، سايت و... متعاقباً صورت خواهد گرفت. 

 ساخت 3 هزار مسكن 
براي مددجويان كرماني   

با توجه به شرايط استان كرمان و توجه     كرمان
رئي�س كميت�ه ام�داد، تفاهمنامه اي 
آذرماه امسال منعقد شد كه عمده ترين مسئله آن تأمين مسكن 
براي 3 هزار خانواده مددجوي استان و همچنين تأمين 5 هزار واحد 

حمام و سرويس بهداشتي طي مدت 3 سال بود. 
مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان كرمان با اعام اين خبر گفت: 
يكي از عمده ترين و پرهزينه ترين نيازهاي افراد جامعه مس��كن است كه 
اين مسئله درباره مددجويان كميته امداد متفاوت است.  يحيي صادقي با 
اشاره به اينكه اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده و هر ساله نياز بخشي 
از مددجويان به مسكن رفع مي شود، افزود: با توجه به شرايط استان كرمان 
و توجه رئيس كميته امداد، تفاهمنامه اي در آذرماه امس��ال بين استاندار 
كرمان و رئيس كميته امداد منعقد ش��د كه عمده ترين مسئله آن تأمين 
مسكن براي ۳ هزار خانواده مددجوي استان و همچنين تأمين ۵ هزار واحد 
حمام و سرويس بهداشتي طي مدت ۳ سال بود.  وي تصريح كرد: در بين 
خانواده هاي مددجوي فاقد مسكن در اس��تان، ۴ هزار خانواده فاقد زمين 
هستند و اگر اين مسئله به صورت عمده حل شود، برنامه اين است تا ۳ سال 
آينده مددجويان فعلي فاقد مسكن نباشند.  مديركل كميته امداد استان 
كرمان با اش��اره به اينكه بحراني ترين وضعيت را در شهر كرمان در زمينه 
مددجويان فاقد مسكن داريم، بيان كرد: براي ساخت مسكن مددجويان 
كميته امداد در راستاي اين تفاهمنامه ساخت ۲ هزار واحد شهري و يك هزار 
روستايي در نظر گرفته شده است.  وي افزود: اخيراً مصوب شده تا پايان سال 
۹8 خانواده ايتام بدون مسكن در كشور نداشته باشيم و تعاملي بين دولت و 
كميته امداد در اين زمينه انجام و ظاهراً اعتباري در نظر گرفته شده است. 

 افتتاح تصفيه خانه فاضاب دندي 
همزمان با سالگرد پيروزي انقاب 

تصفيه خان�ه فاضاب ش�هر دندي در     زنجان
شهرستان ماهنشان به عنوان يكي از 
40 تصفيه خانه كش�ور همزمان با چهل س�الگي انقاب در استان 

زنجان افتتاح و به بهره برداري مي رسد. 
مدير عامل شركت آب و فاضاب اس��تان زنجان با اعام اين خبر گفت: 
براي اجراي اين تصفي��ه خانه بيش از ۱۷۰ ميلي��ارد ريال اعتبار هزينه 
شده اس��ت كه جمعيتي بالغ بر ۶ هزار نفر را تحت پوشش قرار مي دهد. 
عليرضا جزء قاسمي هدف از اجراي اين طرح را جلوگيري از آلودگي منابع 
آب زيرزميني ناشي از دفع فاضاب به صورت چاه جذبي و پيشگيري از 
مشكات و معضات زيست محيطي و بهداشتي ناشي از هدايت فاضاب در 
مسير هاي اصلي و فرعي عمومي شهر دندي اعام كرد.  وي ادامه داد: اين 
تصفيه خانه ساانه ۴۰۰ هزار متر مكعب پساب تصفيه شده توليد مي كند 
كه مي توان از اين پساب در بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي و صنعت 
استفاده كرد.  جزء قاسمي ظرفيت تصفيه خانه فاضاب شهر دندي را هزار 
و ۱۰۰ متر مكعب در شبانه روز اعام كرده و گفت: اين تصفيه خانه با فرآيند 
اگون هوا دهي كار مي كند.  وي طول خط انتقال اين طرح را بيش از يك 
كيلومتر اعام كرده و افزود: بيش از ۱۹ كيلومتر شبكه جمع آوري فاضاب 
نيز در اين طرح اجرا شده است.  گفتني است شهر دندي با جمعيتي بالغ 
بر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در شهرستان ماهنشان يكي از ۲۱ شهر استان زنجان 

است كه تحت پوشش خدمات شركت آب و فاضاب قرار دارد. 

مسئول بسيچ مداحان و هيئت هاي مذهبي 
مازندران خبر داد

 برگزاري همايش انقاب فاطمي 
در شرق و غرب مازندران 

مسئول بس�يچ مداحان و هيئت هاي     مازندران
مذهبي مازن�دران از برگزاري همايش 

انقاب فاطمي در شرق و غرب استان خبر داد. 
بال زاهدي با اعام اين خبر گفت: با توجه به در پيش رو بودن چهلمين 
سالگرد شكوهمند انقاب اسامي و تقارن آن با ايام شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س (در نظر داريم بسته به ضرورت پاسخگويي به شبهات و هجمه 
معاندان و معارضان جمهوري اس��امي در زير سؤال بردن دستاوردهاي 
انقاب اس��امي و ناكارآم��د جل��وه دادن نظام دين��ي، همايش انقاب 
فاطمي را با تبيين دستاوردهاي استقرار نظام ديني پيرامون ستايشگري 
اهل بيت)ع( برگزار كنيم.  وي با بيان اينكه مداح و سخنرانان مذهبي بايد 
مدافع آرمان هاي الهي، وايي و انقابي باش��ند، افزود: تعميق معنويت، 
بصيرت، معرفت و توانمندس��ازي ديني و انقابي جامعه هدف ارزشي و 
انقابي و همچنين رشد و ارتقا سطح دانش و مهارت هاي تخصصي و ارتقا 
كيفيت و تأثيرگذاري بيشتر نظام تربيتي صالحان در بين مداحان و هيئات 
مذهبي عضو سازمان بسيج مداحان و هيئات مذهبي از اهداف برگزاري 
همايش انقاب فاطمي است.  مسئول سازمان بسيج مداحان و هيئت هاي 
مذهبي مازندران در مورد جامعه هدف اين همايش تصريح كرد: مداحان 
و وعاظ، سخنرانان، مديران هيئت هاي مذهبي، شعراي آييني و اهل  بيتي، 
پژوهشگران و هنرمندان فعال در حوزه اهل بيت اعم از برادران و خواهران 
جامعه هدف و مهمانان اين همايش خواهند بود.  زاهدي با بيان اينكه غالب 
شدن گفتمان امامين انقاب، ترويج انقابي گري، دشمن شناسي و تعميق 
باور وحدت ملي و مذهبي در دستور كار همايش انقاب فاطمي خواهد 
بود، اظهار كرد: اميدواريم با برگزاري اين همايش در غرب و شرق مازندران 
بتوانيم در اين معنويت جامعه هدف تأثيرگذاري خوبي داش��ته باشيم.  
مسئول بسيج مداحان و هيئت هاي مذهبي مازندران در مورد زمان و مكان 
برگزاري همايش انقاب فاطمي گفت: به منظور بهره گيري تمامي جامعه 
هدف بسيج مداحان و هيئات مذهبي سراسر استان، برگزاري اين همايش 

را در دو بخش شرق و غرب مازندران ۲۳ و ۲۴ دي ماه در نظر گرفته ايم.

88498441سرویس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 موزه زنده زيارت
سند تمدن فرهنگي مشهد

در حال حاضر يكي از دستآوردهاي آستان قدس رضوي مدل مديريت 
و موضوع بهره وري از اماكن اس�ت كه طي س�ه سال گذش�ته بيش از 
يك ميليون مترمرب�ع به فضاهاي فيزيكي آس�تان ق�دس رضوي در 
حوزه فرهنگي اضافه  شده. اماكني كه درگذشته هم وجود داشتند اما 
استفاده خاصي از آنها نمي شد و هم اكنون با كاركرد فرهنگي در حال 
خدمات رساني به مردم هستند و در همين راستا بود كه »موزه زنده زيارت؛ 
بخش ويژه انقاب اسامي« با حضور توليت آستان قدس رضوي، خانواده 
شهداي مدافع حرم و جمعي از مسئوان استاني در مشهد گشايش يافت. 

    
بر اساس آمارهاي رسمي بيش از ۳۰ ميليون زائر در طول سال به پابوسي 
امام رضا)ع( مشرف مي شوند. بنابر اين ضروري است كه عاوه بر حرم 
علي بن موسي الرضا)ع( در بيرون از حرم هم نيازهاي زائر و مجاوران در 
بخش هاي فرهنگي و معرفتي تنظيم، توليد و جهت بهره برداري، ارائه 
ش��ود.  در همين رابطه رئيس سازمان فرهنگي آس��تان قدس رضوي 
با اشاره به اينكه طي سه س��ال اخير چهار مجموعه بزرگ در راستاي 
مأموريت هاي فرهنگي براي زائران و مجاوران مورد س��ازماندهي قرار 
گرفته اس��ت، مي گويد: »اولين مجموعه فرهنگ��ي در محل باغ بيلدر 
به نام »اردوگاه امام رضا)ع(« راه اندازي شد كه مورد استفاده اردوهاي 
جوانان قرار مي گيرد و تاكنون بيش از ۵۰ هزار نفر از اين اردوگاه استفاده 
كرده اند.« حجت ااس��ام حجت گنابادي نژاد ادامه مي دهد: »دومين 
مجموعه اي كه در راستاي مأموريت هاي فرهنگي در مشهد به كار گرفته 
شد، باغ امام رضا)ع( به مساحت ۱۱۰ هكتار ويژه فعاليت هاي فرهنگي 
و نوآورانه بانوان به نام »باغ اردوگاه خاتون« اس��ت. س��ومين مجموعه 
فرهنگي ك��ه در يك ماهه اخير به بهره برداري رس��يده اردوگاه و مركز 
فرهنگي معرفتي امام رضا)ع( است كه به عنوان مركز اردويي تشكل هاي 

دانشجويي مورد استفاده قرارگرفته است.«
وي با بيان اينكه موزه زنده زيارت در مكان س��ابق كارخانه نخ ريس��ي 
آس��تان قدس رضوي كه به عنوان محل انبار كاا اس��تفاده مي شد در 
راستاي مأموريت فرهنگي آستان قدس راه اندازي شد، تأكيد مي كند: 
»موزه زنده زيارت يكي از رويدادهايي است كه مي تواند بخشي از اوقات 

زائران در بيرون از حرم مطهر را در راستاي معرفت افزايي، پر كند.«
  حذف زيارت، آغاز جنگ تمدني 

مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقاب اسامي كه در مراسم افتتاح 
»موزه زنده زيارت« حضور يافته بود با بيان اينكه موزه زنده زيارت يك 
كار ايجابي است كه در كنار نفي عمل معاندين ماهيت هزارساله مشهد 
راه اندازي شده است، مي گويد: »حتي يك غير ايراني يا غير مسلمان عاقل 
هم مي داند بايد مزيت نسبي مشهد مقدس حفظ شود. بر اساس علم روز 
جهان هم به همين نتيجه مي رسيم كه پتانسيل تمدني و تاريخي مشهد 
مقدس الگوي توسعه ش��هر را تقويت مي كند.« جليلي تأكيد مي كند: 
»مشهد اين ظرفيت را دارد كه به بزرگ ترين موزه  تاريخ تمدن جهان 
تبديل شود اما براي رسيدن به اين مقصود نياز داريم تا از سيم خاردارهاي 
مدرنيته عبور كنيم تا فرهنگ ملي خود را در جهان فرياد بزنيم.« وي از 
تغيير نام تابلوهاي راهنماي زائر در اطراف حرم مطهر رضوي انتقاد كرده 
و مي گويد: »اخيراً در اطراف حرم تابلوه��اي راهنماي زائر به راهنماي 
مسافر تغيير يافته، افرادي قصد ترويج نام شهر توريستي را به جاي شهر 
زيارتي براي مشهد دارند، موضوع حذف عنوان زائر از عاشقان زيارت امام 
رضا)ع( را نمي توان بحثي سياسي دانست بلكه اقدامي براي اعام جنگ 
تمدني و فرهنگي در مشهد مقدس است.« ازم به ذكر است موزه زنده 
زيارت در مساحتي به متراژ شش هكتار ساخته شده و بخش ويژه انقاب 

اسامي آن به مساحت يك هكتار به بهره برداري رسيده است.

محمدرضا هادیلو

اجراي طرح ملي »پنج شنبه هاي صنايع دستي« در استان مركزي 
طرح ملي »پنج شنبه هاي صنايع دستي« با مشاركت و همراهي توليدكنندگان      مركزي
و فروش�گاه هاي اي�ن محص�وات در اس�تان مرك�زي اج�را مي ش�ود. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مركزي با اعام اين خبر گفت: طرح ملي 
پنج شنبه هاي صنايع دستي به منظور حمايت و بازاريابي براي هنرمندان و همين طور فروشگاه هاي 
صنايع دستي برگزار مي شود تا از اين محل بتوان فرهنگ استفاده روزمره از اين توليدات را مجدداً 
در خانواده ها نهادينه كرد، چراكه در حال حاضر يكي از مش��كات اين حوزه، دكوري شدن صنايع 
دستي است كه بازار را با محدوديت ها و كميت پايين، ضعيف نگاه مي دارد.  عليرضا ايزدي افزود: طي 
نشستي كه با فروشگاه هاي مجوزدار صنايع دستي استان صورت گرفت، موافقت اين افراد جلب شد 

تا طي اين طرح، تخفيفات ويژه اي را براي متقاضيان در نظر بگيرند.

ساخت 3كمپ گردشگري با هدف توسعه چاراويماق      
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان     آذربايجان شرقي
شرقي، احداث سه كمپ گردشگري در »چاراويماق« را گامي رو به 

رشد در مسير توسعه گردشگري اين شهرستان عنوان كرد. 
مرتضي آبدار گفت: آذربايجان شرقي با داش��تن قابليت ها و توانايي هاي باا در جذب گردشگر، شرايط 
مناسبي جهت بهره برداري و توسعه زير ساخت هاي اقامتي چون كمپ هاي گردشگري در مناطق مختلف 
خود دارد كه اداره كل ميراث فرهنگي توسعه اين بخش را در سطح استان، در دستور كار قرار داده است.  
مديركل ميراث فرهنگي استان با اشاره به كمپ هاي در حال احداث شهرستان چاراويماق گفت: در راستاي 
توسعه و تقويت ظرفيت هاي گردشگري اين شهرستان و همچنين ايجاد اشتغال براي جوانان منطقه، پروژه 

احداث سه كمپ گردشگري پيرسقا، آبگرم منيشگه و روستاي آبگرم اين شهرستان در حال اجراست.



»پرت�ال مل�ي ص�ادرات اي�ران« )كااك�س( 
ب�راي تس�هيل رون�د ص�ادرات محص�وات 
ايراني به خارج از كش�ور رونمايي شده است. 
در همين ارتباط محمد خدا پرست، مجري طرح 
پورتال ملي صادرات ايران كااكس در گفت وگو 
با »جوان«، در خصوص جزئي��ات اين پروژه ملي 
عنوان ك��رد: ما به دنب��ال تم��ام توليدكنندگان 
ايراني هستيم كه كااي با كيفيت توليد مي كنند 
و در عرص��ه صادرات فعال هس��تند، ت��ا بتوانيم 
ظرفيت ه��اي آنان ب��راي ص��ادرات را فعال تر از 

گذشته كنيم. 
وي س��پس در خصوص بازار هدف اين مجموعه 
براي صادرات محصوات ايراني نيز گفت: هم اكنون 
ما روي بازار 15كشور همسايه ايران و كشورهاي 
حوزه CIS تمركز كرده ايم و البته رايزني هايي نيز 

با اروپا و امريكاي جنوبي انجام داده ايم. 
اين فع��ال بازرگاني فلس��فه وج��ودي مجموعه 
كااك��س را ش��تاب دادن به ص��ادرات و فروش 
كااه��اي ايران��ي دانس��ت و اف��زود: ي��ك روز 
توليد كننده ها مجبور بودند براي شروع صادرات 
خود به افرادي مراجعه كنند و اين افراد در حقيقت 
واسط صادر كننده و فروش��نده نهايي كاا بودند؛ 
بنابراين ما به اين فكر افتاديم كه با توجه به نقش 
دريچه هاي اينترنتي در ح��وزه فروش و صادرات 
كاا، سامانه اي در اين خصوص ايجاد و اين روند 

را مكانيزه كنيم. 
خداپرس��ت اضافه كرد: اين س��امانه آمار و ارقام 
كااهاي صادراتي را به ص��ورت جزئي در اختيار 
خواهد داش��ت. البته آمارهاي��ي در اين خصوص 
توس��ط گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارائه مي ش��ود، اما اينكه چه كسي چه محصولي 
توليد مي كند، محصول توليدي به كجا صادر شده، 
به چه كسي فروخته شده و روند توليد به چه شكل 
بوده، در آمارهاي دولتي وجود ندارد و ما به دنبال 
اين هستيم كه توسط كااكس اين آمارها را ايجاد 
كنيم.  وي در همين ارتباط ادامه داد: موضوع دوم 
سياست گذاري در حوزه صادرات است و از طريق 
مجموعه كااكس ما ب��ه توليد كننده ها خواهيم 
گفت كه چطور صادرات انجام دهند كه بيشترين 

ارزش افزوده نصيب كشور شود. 
  به دنبال انحصار صادرات نيستيم

خداپرس��ت در ادامه افزود: هم اكنون تقريباً 90 

درصد كشورهاي دنيا كار فروش را به معامله گران 
يا به اصطاح TRADER ها واگ��ذار كرده اند؛ 
چراك��ه اي��ن معامله گ��ران امكان نياز س��نجي 
بازاره��اي اطراف را دارند و مي توانند به ش��ركت 
توليد كننده خوراك ارائه  دهند و نسبت به تقاضاها 
و اس��تانداردهاي بازارهاي هدف، توليد كننده را 

آگاه كنند. 
اين فعال بازرگاني تصريح كرد: كااكس نيز قرار 
است چنين كاري انجام دهد و در مرحله نخست 
به دنبال شركت هايي است كه به دنبال ارتباطات 
بيش��تر و بازارهاي جديد براي فروش محصوات 
خود در منطقه هستند. ما به اين شركت ها راهكار 
براي توليد محصول ارائ��ه می دهيم و همچنين 
مش��تري را نيز پيدا مي كني��م و حتي در صورت 
وجود ب��ازار در خارج به آنها در كش��ف بازارهاي 

جديد منطقه اي كمك مي كنيم. 
وي در خصوص س��از و كار مجموعه كااكس نيز 
گفت: كااكس قرار نيست از توليدكننده هزينه اي 
دريافت كند، اما تمامي مراحل توليد تا صادرات 
و فروش بايد از كانال كااكس پيگيري شود. اين 
مراحل ش��امل مطالعات توليد، مطالعات فروش، 
مطالعات ارس��ال و مطالعات برندينگ اس��ت كه 
تمامي آنها بايد از طريق سامانه كااكس صورت 

پذيرد. 
ايده پ��رداز مجموعه كااس اضافه ك��رد: البته ما 

به ش��ركت ها نمي گوييم كه انحص��ار صادرات و 
فروش خود را به ما بدهند، بلكه مي گوييم در كنار 
كارهايي كه خود انجام مي دهند، بخشي را نيز به 
ما واگذار كنند. م��ا مي خواهيم توليد تا مصرف را 
به سه ضلع فروشنده، خريدار و كااكس تقسيم 
كنيم؛ چراكه بازاريابي ما نوين است و معمواً در 

برنامه شركت ها نيست. 
خداپرس��ت اظهار كرد: مجموعه ما قطعاً پيش از 
ارسال محصول، نياز س��نجي بازار مقصد را انجام 
خواهد داد و اگر مطمئن باش��يم ك��ه در آن بازار 
موفق نخواهيم بود، به هي��چ عنوان توان و هزينه 

خود را در آنجا صرف نخواهيم كرد. 
اين فعال بازرگاني در خصوص تضمين موفقيت 
اين مجموعه نيز گفت: تضمين ما اين اس��ت كه 
پول��ي از توليد كننده درياف��ت نمي كنيم و حتي 
سازوكار توليد را به نيز به صورت رايگان در اختيار 
توليد كننده قرار مي دهيم. اين خود تضمين كار 
براي ش��كل گيري اعتماد ميان ما و توليد كننده 
است. عاوه بر اين توليد كننده و فروشنده هيچ گاه 
قرار نيست حذف شوند؛ چراكه هويت كااكس به 

توليد كننده و فروشنده وابسته است. 
وي در خصوص نحوه درآمدهاي ناشي از صادرات 
در شرايط تحريم هم اظهار كرد: ما در اين خصوص 
ايده هايي داريم و با شبكه بانكي بازار مقصد در اين 

خصوص مذاكره خواهيم كرد. 

  كااكس همانند ندارد
خداپرس��ت در بخ��ش ديگري از اي��ن گفت وگو 
اضافه كرد: در حال حاضر هيچ سامانه اي همانند 
كااكس در ايران وجود ندارد و حدود يك س��ال 
اس��ت كه در اين خصوص مطالعه صورت گرفته 
است. هم اكنون شركت هاي زيادي هستند كه در 
حوزه صادرات كار مي كنند، اما هنوز هيچ كدام از 

آنها مدلي مانند كااكس ندارند. 
وي درباره ديدگاه اتاق بازرگاني درباره اين پروژه 
نيز گفت: هم اكنون خود ات��اق بازرگاني در حال 
بستر سازي براي صادرات است، بنابراين معتقدم 
كه اتاق بازرگاني از ايده كااكس حمايت خواهد 

كرد. 
خداپرست همچنين اظهار كرد: هم اكنون بهترين 
موقع براي صادرات است و در حال حاضر فروش 
كااي ايراني ب��ه خارج از كش��ور بااترين ارزش 
را دارد. عاوه بر اين در حوزه همس��ايگان ايران، 
كااهاي ايراني با اس��تقبال زيادي روبه رو شده  و 

معتقديم اين ايده  موفق خواهد بود. 
  چرخه اقتص�اد را با ص�ادرات به حركت 

در آوريم
خداپرس��ت در بخش پاياني اي��ن گفت وگو نيز 
افزود: در فاز اول، برنامه كااكس اين اس��ت تا با 
راهكارهايي كه مسئوان و كارشناسان اين پروژه 
دارند، بتوانند در اس��رع وقت ب��ا توليدكنندگان 
هم افزايي في مابيني را ايج��اد كنند و نيز بتوانند 
توليدات كشور را به استانداردهاي جهاني برسانند.  
وي ادام��ه داد: در اينجا بايد ع��رض كنم كه برند 
كااكس اين ادعا را دارد ك��ه فقط مي خواهد در 
كنار توليدكنندگان نقش بس��زايي را در ش��تاب 
صادرات براي ايران عزيز داشته باشد و هيچگونه 
هزين��ه اي در مورد معرف��ي برنده��اي ايراني به 

كشورهاي ديگر جهان دريافت نخواهد كرد. 
اين فعال بازرگاني تصريح ك��رد: كام آخر اينكه 
از تمامي مس��ئوان، مديران، اتحاديه ها، صنوف 
و توليدكنندگان محترم كشور خواهشمندم تا ما 
را در اين پروژه بزرگ ياري كنند تا بتوانيم كااي 
با كيفيت توليد ش��ده را به اقصي نقاط دنيا صادر 
كنيم؛ چراك��ه همه ما بر اين موض��وع واقفيم كه 
اگر چرخه صادرات كشور راه بيفتد عاوه بر ايجاد 
ش��غل، بهبود فرآيند توليد و نهايتاً افزايش توليد 

ناخالص ملي را به دنبال خواهد داشت. 
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كشف بازارهاي جديد براي كااهاي ايراني 
ايده پرداز پرتال ملي صادرات ايران در گفت وگو با »جوان« مدعي شد  جعفر تكبيري

  گزارش  یک

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386اميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

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

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافواد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

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

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوات پارس 

احتمال بااي بروز ركود اقتصادي در امريكا
اقتصاددان�ان  از  گرفت�ه  ص�ورت  نظرس�نجي  ي�ك  در 
مش�خص ش�د، احتم�ال وق�وع رك�ود در اقتص�اد امري�كا 
در بااتري�ن س�طح ش�ش س�ال اخي�ر خ�ود ق�رار دارد. 
به گزارش آسوشيتدپرس، مخاطرات ناش��ي از ريزش بازارهاي مالي، 
جنگ تجاري با چين و تعطيلي موقت دولت امريكا باعث ش��ده است، 
احتمال وقوع ركود در بزرگ ترين اقتصاد جهان بيش از پيش افزايش 
يابد.  در نظرسنجي صورت گرفته از جمعي از اقتصاددانان امريكايي، 
شانس وقوع ركود در اقتصاد امريكا در 1۲ ماه آينده ۲5 درصد عنوان 
شده است كه 5درصد بيش از پيش بيني ماه دسامبر و بااترين سطح 
شش سال اخير محسوب مي شود.  اقتصاددانان پيش بيني كرده اند رشد 
اقتصادي امريكا در سال جاري به جاي ۲/9 درصد به ۲/5درصد كاهش 
يابد كه اين رشد به طور عمده ناشي از اشتغالزايي مستحكم، افزايش 
دستمزدها و كاهش ماليات هاست. اگر رشد اقتصاد امريكا تا ماه ژوئيه 
ادامه يابد، براي نخستين بار در طول تاريخ اين كشور رشد اقتصادي در 

10 سال متوالي مثبت خواهد بود.

 امريكا در زمينه تحريم هاي نفتي ايران 
معافيت بيشتري اعطا نمي كند

ي�ك مق�ام وزارت خارج�ه امري�كا مي گوي�د ك�ه واش�نگتن 
قص�د ن�دارد معافيت ه�اي بيش�تري در زمين�ه تحريم ه�اي 
كن�د.  اعط�ا  ديگ�ر  كش�ورهاي  ب�ه  اي�ران  علي�ه  نفت�ي 
به گزارش رويترز، يك مقام وزارت خارجه امريكا روز شنبه اعام كرد 
كه واش��نگتن به دنبال اعطاي معافيت بيش��تر در زمينه تحريم هاي 
نفتي عليه ايران نيس��ت.  »برايان هوك« در يك نشس��ت خبري در 
ابوظبي پايتخت امارات گفت: دليل تصميم قبلي براي اعطاي معافيت 
جلوگيري از افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني بود.  رويترز افزود: با 
اين حال برايان هوك از پاسخ به اين سؤال كه »در پايان ماه مي كه دوره 
معافيت ها به پايان خواهد رسيد، امريكا چه برنامه اي دارد؟« خودداري 
كرد.  بعد از خروج غيرقانوني دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا از توافق 
هسته اي و بازگرداندن همه تحريم هاي بانكي و نفتي، امريكا مجبور شد 

براي برخي از خريداران نفت ايران معافيت صادر كند. 

همكاری مخفيانه چند بانک اروپايی با ايران
يك كارشناس ايتاليايي با بيان اينكه تحريم هاي امريكا عليه ايران 
كامًا احمقانه بوده و با اين تحريم ها مخالف اس�ت،  گفت: با وجود 
تحريم ها چند بانك اروپايي مخفيانه ب�ا ايران همكاري مي كنند. 
به گزارش فارس، يك كارشناس ايتاليايي گفت: تحريم هاي امريكا عليه 
ايران كامًا احمقانه است و كامًا با اين تحريم ها مخالفم، قصد امريكا از 

تحريم هايي كه به راه انداخته كنترل نفت و سلطه بر منطقه است. 
خانم استا  كابلي، كارشناس ايتاليايي كه در سومين نمايشگاه كشاورزي 
ايران در نمايش��گاه بين المللي تهران حضور داشت، گفت: امريكا به هر 
طريقي تاش مي كند تا كش��ورهاي منطقه خليج ف��ارس را در اختيار 
خودش بگيرد و به آنها مس��لط شود؛ از س��وي ديگر با توجه به اهميت 
انرژي در جه��ان مي خواهد چتر خود را بر نفت اين منطقه بگس��تراند.  
سومين نمايشگاه كشاورزي ايران از روز گذشته با حضور ۲00 شركت 
در نمايش��گاه بين المللي تهران ش��روع ب��ه كار كرده كه 80 ش��ركت 
حاضر از كشورها مختلف خارجي اس��ت.  روز گذشته مسئوان وزارت 
جهاد كشاورزي حضور اين شركت های خارجي  را در سومين نمايشگاه 
كشاورزي، نهاده ها و سيستم هاي نوين آبياري به رغم تحريم هاي امريكا 

بي توجهي كشورها به تحريم هاي امريكا مطرح كردند. 

نوبت  می  ند ر ای فاقد  تمان ا ی و تی وارا عيت  يف و ي نامه قانون تعيي تك و ماد  قانون و ماد  ی مو
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تيم مل�ي فوتبال 
سعید احمدیان

  جام ملت های آسیا
در  كش�ورمان 
روزي كه س�ردار 
آزمون ستاره ايران بود، با دو گل مقابل ويتنام به 
برتري رسيد تا با كسب دومين برد متوالي صعود 
ب�ه مرحله يك هش�تم نهاي�ي را قطع�ي كند. 
ورزشگاه آل نهيان ابوظبي ديروز ميزبان دومين بازي 
ايران در جام ملت ها بود و شاگردان كي روش پس از 
يك برد پرگل مقابل يمن، مقابل ويتنام قرار گرفتند، 
تيمي كه در بازي اول مقابل عراق با نتيجه نزديك 
2 بر 3 شكست خورده بود تا نشان دهد كه نبايد آنها 
را دست كم گرفت. با اين حال ويتنامي ها هر چند 
دقايقي در نيمه اول و در شروع نيمه دوم بيرانوند و 
مدافعان كشورمان را به زحمت انداختند اما همان 
طور كه پيش بيني مي شد تيم كشورمان كار چندان 
سختي براي عبور از اين تيم شرق آسيايي نداشت و 
با دو گل سردار آزمون برابر ويتنام به برتري رسيد تا 
با شش امتياز صعودش را به مرحله يك هشتم نهايي 

قطعي كند. 
حاا كي روش، تيم ايران را ب��راي بازي آخر مرحله 

گروهي كه چهارشنبه مقابل عراق برگزار مي شود، 
آماده مي كن��د، مس��ابقه اي ك��ه مي تواند جنگ 

سرگروهي باشد. 
   بازگشت سردار

پس از پش��ت س��ر گذاش��تن يك ج��ام جهاني 
نااميد كننده، مهاجم تركمني تيم ملي كشورمان 
در جام ملت های آس��يا دوباره همان مهاجم گلزن 
هميشگي شده اس��ت. پس از به ثمر رساندن يك 
گل مقابل يمن، ديروز هم س��ردار آزمون زننده دو 
گل ايران بود تا با س��ه گل نامش را به عنوان يكي 
از مهاجمان برت��ر جام مطرح كن��د. آزمون كه در 
سيستم دفاعي تيم ملي در روسيه بيشتر به كارهاي 
دفاعي مي پرداخت و كمتر در موقعيت گلزني قرار 
مي گرفت، در ام��ارات اما با تغيير سيس��تم بازي 
كشورمان كه يك فوتبال هجومي را ارائه مي دهد، 
ش��ماره 20 خط حمله ايران ب��ه روزهاي اوجش 
برگشته است، آزمون كه در جام ملت هاي گذشته در 
چهار بازي چهار گل به ثمر رسانده بود، در اين دوره 
جام ملت ها در پايان دو بازي سه گل به ثمر رسانده 
تا نشان دهد نسبت به جام ملت هاي گذشته آماده تر 

اس��ت.  هر چند خط حمله تيم كشورمان تاكنون 
مقابل تيم هاي قوي در جام ملت ها محك نخورده 
است اما عاوه بر آزمون، آمادگي ساير مهاجمان تيم 
ملي مانند طارمي كه در بازي اول زننده دو گل بود، 
در كنار يك سامان قدوس آماده كه پس از گلزني 
در بازي با يمن، دي��روز هم مقابل ويتنام يك پاس 
گل داد، نشان مي دهد كه كي روش يكي از بهترين 
خط حمله هاي جام را در اختيار دارد كه مي تواند هر 
تيمي را به دردسر بيندازد. هماهنگي هافبك هاي 
هجومي و مهاجمان كه در بازي ديروز هم سبب به 
ثمر رسيدن دو گل مدرسه اي از سوي تيم كشورمان 
شد، يكي از فاكتورهاي اميدوار كننده اي است كه 
قدرت هجومي تيم ايران را باا برده و حاا بر خاف 
جام جهان��ي، در جام ملت ها ديگر كس��ي از بازي 
تيم ملي انتقاد نمي كند، تيمي كه مقابل حريفان 
آسيايي همان تيم تهاجمي شده است كه هواداران 

انتظار دارند. 
   ترديدهاي دفاعي كي روش

عاوه بر مهاجمان آماده، كي روش بايد به مدافعان و 
دروازه بانش هم ببالد، تيم كشورمان ديروز در حالي 

در دومين ب��ازي، دومين برد متوالي اش را جش��ن 
گرفت كه مقابل ويتنام هم مانند بازي با يمن، دروازه 
تيم كشورمان باز نشد و توپي از خط دروازه بيرانوند 
عبور نكرد تا ايران يكي از تيم هاي بدون گل خورده 
جام ملت ها تا امروز باش��د. هر چند در اين مسابقه 
بيرانوند و مدافعان تيم ملي كمتر به دردسر افتادند 
اما به نظر مي رس��د هنوز كي روش ب��راي تركيب 
دفاعي اش به يك تركيب ثابت نرسيده است.  پس از 
بازي نه چندان خوب مجيد حسيني مقابل يمن كه 
سبب شد در بين دو نيمه كي روش، پژمان منتظري 
را به ج��اي مدافع ايراني ترابوزان اس��پور به ميدان 
بفرستد، در بازي ديروز مقابل ويتنام هم كي روش باز 
هم دست به تغيير در تركيب خط دفاعي زد و اين بار 
محمد حسين كنعاني زادگان بود كه در پست مدافع 
وسط در تركيب قرار گرفت، در سمت راست دفاعي 
هم وريا غفوري جايگزين رامين رضائيان شده بود تا 
فعًا كي روش در حال آزمايش بازيكنان مختلف در 
دو پستي باشد كه هنوز به نفر اصلي نرسيده است . 

   بايد بيشتر گل مي زديم
اظهار نظرهاي مربيان دو تيم هم پس از بازي جالب 
توجه بود. كارلوس كي روش كه شادي هاي ويژه اش 
پس از دو گل ايران، اهميت اين گل ها را نشان مي داد، 
معتقد بود كه بايد بازيكنانش گل هاي بيشتري مقابل 
ويتنام به ثمر مي رس��اندند: » از ابتداي بازي در اين 
ديدار سوار بر بازي بوديم. ما همين روال را تا دقايق 
پاياني ادامه داديم و بايد در اين بازي حداقل دو گل 
يا بيشتر مي زديم اما نشد. ما در ادامه رقابت ها نيز به 
همين منوال پيش مي رويم و اكنون ما در ش��رايط 
خوبي به سر مي بريم و با اعتماد به نفس باا به كارمان 
ادامه خواهيم داد. حاا تمام تمركز و رؤياي ما روي 
بازي با عراق اس��ت.« پارك هانگ س��ئو، سرمربي 
ويتنام هم كه در بازي ديروز مقابل ايران، شاگردانش 
بر خاف بازي با عراق نتوانس��تند تيم كش��ورمان 
را به دردس��ر بيندازند، اعتراف كرد كه بازيكنانش 
مقابل تيم قدرتمندي مانند ايران ناتوان بوده اند: »ما 
توانايي مقابله با خط حمله قدرتمند و بازي محكم 
ايران را نداشتيم. به آنها تبريك مي گويم. در مدت 
زمان كوتاهي توانستيم تجربه خوبي را براي بازي با 
تيم هاي قدرتمند نظير ايران كسب كنيم. بايد بدانيم 
تيم ما جوان است و مي تواند در آينده بهتر از اينها 

نتيجه بگيرد. « 

سردار حكم صعود را امضا كرد

حمايت از كااي ايراني در نمايشگاه ورزش 
 دولت از توليدكنندگان ورزشي 

حمايت نمي كند
و  نوي�ن  تجهي�زات  ورزش،  نمايش�گاه  دوره  دومي�ن 
ايران�ي  كااي  از  در س�ال حماي�ت  وابس�ته  محص�وات 
روزه�اي 25ت�ا28 دي م�اه در ته�ران برگ�زار مي ش�ود. 
شاهرخ شهنازي، دبيركل كميته ملي المپيك در نشست خبري درباره 
هدف از برگزاري اين نشس��ت اينگونه توضيح مي دهد: »در ورزش از 
نظر تجهيزات با طيف گسترده اي رو به رو هستيم و برخي از تجهيزات 
توليد ما با اس��تاندارد دنيا فاصله دارد، اما توليدكنن��دگان در فضاي 
توليد استاندارد با دنيا وارد مي شوند و با توجه به مشكات ارزي بايد از 
توليدكنندگان داخلي حمايت كرد تا در اين مسير گام بردارند. همانطور 
كه در دوران دفاع مقدس روي پاي خودمان ايس��تاديم و حركت هاي 

خوبي را آغاز كرديم.«
دبيركل كميته ملي المپي��ك درباره اينكه چند درص��د از تجهيزات 
و البسه مورد اس��تفاده در ورزش كشور و فدراس��يون ها توليد داخلي 
هستند، گفت: »برخي از تجهيزات را مي توان در قهرماني استفاده كرد، 
اما وجه غالب داخلي نيس��ت. ولي در بخش همگاني و استعداديابي، 
توليدكنندگان داخلي ب��ازار غالب را دارند. كش��تي از دو بنده ايراني 

استفاده مي كند، دوبنده  اي كه صادر هم مي شود.«
حق پرست، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان لوازم ورزشي 
نيز در اين نشست با اشاره به اينكه در روز دوم نمايشگاه يعني 26 دي ماه 
همايش تجليل از پيشكسوتان صنعت، كارآفرينان و شركت هاي برتر 
ورزشي برگزار مي ش��ود، از عدم حمايت دولت انتقاد كرد: »متأسفانه 
توليدي ها حمايتي از دولت ندارن��د و اميدواريم بتوانن��د با برگزاري 
اين نمايشگاه توانمندي خود را اثبات و مسئوان ضمن بازديد از اين 

نمايشگاه، حمايت هاي خود را از ورزش آغاز كنند.«

فريدون حسن 

شيوا نوروزي

 بي مهري به ورزش دانش آموزي
ظلم به ورزش ايران

موفقيت در هيچ زمينه اي يك شبه به دست نمي آيد و براي تداوم آن 
بايد پله هاي ترقي را كامًا اصولي، حرفه اي و به ترتيب طي كرد كه تنها 
در اين صورت اس��ت، مي توان منتظر آينده اي درخش��ان بود. ورزش 
هم از اين قاعده مستثني نيست؛ كشورهاي صاحب نام در اين عرصه 
توجه به ورزش مدارس را هرگز فراموش نكرده اند، اصلي كه در ايران 

كوچك ترين بهايي به آن داده نمي شود!
بي توجهي به ورزش در مدارس بيشتر از اهميت دادن به آن در كشورمان 
نهادينه  شده، تا جايي كه همچنان زنگ ورزش به عنوان زنگي بي فايده 
در نظر گرفته مي ش��ود. منس��وخ كردن اين طرز تفك��ر در وهله اول 
به تغيير نگرش مس��ئوان بس��تگي دارد. در كارنامه موفقيت رقباي 
آسيايي و جهاني يك نقطه مشترك وجود دارد آن هم توجه به ورزش 
مدارس است. تمامي قدرت هايي كه در بازي هاي المپيك مدال هاي 
رنگارنگ را درو مي كنند در گام اول، استعدادهايش��ان را در مدرس��ه 
پرورش مي دهند. دانش آموزان مدت زمان زيادي را در مدرسه سپري 
مي كنند و با توجه به اين مس��ئله با يك برنامه طواني مدت مي توان 
اس��تعدادهاي نهفته زيادي را از سراسر كشور كشف و با قراردادن آنها 
در مسير قهرماني ستاره هاي درخش��اني را به ورزش تزريق كرد. اين 
همان مسيري است كه كش��ورهاي صاحب نام سال هاست آن را طي 
كرده اند و براي تداوم موفقيت هايشان هر سال برنامه هاي جديدي را 

نيز اجرايي مي كنند. 
تمامي ستاره هاي ورزش جهان در واقع از مدرسه يا آموزشگاه كار خود 
را ش��روع كرده اند، با اين تفاوت كه رقبا اهميت زيادي به اين مسئله 
مي دهند و زنگ ورزش شان را به بطالت نمي گذرانند. تشكيل تيم هاي 
كوچك، حضور در مسابقات مناطق و پس از آن كشف توسط مربيان 
استعداديابي مسيري است كه بسياري از قهرمانان رشته هاي مختلف در 
سراسر دنيا پشت سرگذاشته اند و در نهايت نيز با كسب افتخارات زياد 
پاسخ اعتماد و برنامه ريزي مسئوان و مربيان شان را داده اند. اين همان 
پروژه اي است كه مسئوان ايراني بارها از آن در مصاحبه هايشان حرف 
زده  اند و شعارهاي مختلفي درخصوص آن سر داده اند، ولي منتها پروژه 
استعدادپروري در مدارس با سرعتي اندك در حال اجراست. با اينكه 
در اين سال ها وزارت آموزش و پرورش و همچنين ورزش و جوانان دم 
از توجه به ورزش مدارس زد ه اند، اما زنگ ورزش كماكان مثل گذشته 
جدي گرفته نمي شود و نسل فعلي دانش آموزان نيز همانند نسل هاي 

قبلي در حسرت كشف استعدادهايشان مانده اند. 
جدا از بحث قهرمان پروري، موضوع سامت دانش آموزان جنبه ديگري 
از بي توجهي به ورزش است. پاييز امسال بود كه مهرزاد حميدي، معاون 
تربيت بدني و سامت وزير آموزش و پرورش در گزارشي خبر از چاقي 
بيش از 20درصد دانش آموزان ايراني داد. ضمن اينكه بسياري در خطر 
ابتا به اضافه وزن و بيماري هايي از جمله ديابت هستند. عاوه بر اين، 
اجراي برنامه هاي ورزشي در مدارس و در رده هاي سني مختلف تأثير 

زيادي در روحيه و باابردن انگيزه تحصيلي محصان دارد. 
كيومرث هاش��مي، مع��اون س��ابق تربيت بدن��ي و س��امت وزارت 
آموزش و پرورش و همچنين رئيس پيش��ين كميت��ه ملي المپيك در 
مصاحبه اي به اهميت ورزش دانش آموزي اشاره كرده و گفت: ورزش 
دانش آموزی موضوعي اس��ت كه در اين س��ال ها بارها مورد كم لطفي 
مديران و مسئوان قرار گرفته اس��ت. تأثير منفي اين بي تفاوتي ها را 
مي توان در ورزش ايران ديد، در بسياري از رشته هاي پرمدال و مادر يا 
حرفي براي گفتن نداريم يا به تك ستاره هايمان دلخوش كرده ايم. ضمن 
اينكه ستاره هاي فعلي نيز به پايان دوران حرفه اي شان نزديك مي شوند 
و فرصت هاي زيادي را براي كشف و پرورش استعدادهاي ناب ايراني از 
دست داده ايم. در حالي كه بسياري از كشورها با برنامه ريزي چندساله 
ترقي چشم گيري را در سطح اول ورزش تجربه كرده اند اما ما همچنان 
به پرورش گلخانه اي چهره هاي مستعد فكر مي كنيم و بس. در صورتي 
كه مدارس شهرهاي بزرگ و كوچك ايران اسامي پر از نيروهاي تازه 

نفسي است كه فرصت شكوفايي پيدا نكرده اند. 

گذش�ت ي�ك هفت�ه از آغ�از فص�ل نقل و 
انتقاات ني�م فصل، ب�ار ديگر قان�ون منع 
ثب�ت ق�رارداد بازيكن�ان باش�گاه هاي 
بده�كار را بر س�ر زبان ه�ا انداخته اس�ت؛ 
قانون�ي كه هر س�اله پيش از ش�روع ليگ و 
در نيم فص�ل بح�ث آن مطرح مي ش�ود، اما 
هرگز هم نتوانس�ته مانعي جدي باشد براي 
ثب�ت قرارداد ه�اي باش�گاه هاي بده�كار!

طبق گفته هاي محمودزاده، مسئول نقل و انتقاات 
س��ازمان ليگ به خبرنگار جوان، به جز ذوب آهن 
كه هيچ منعي براي ثبت ق��رارداد بازيكنان خود 
ندارد و فواد كه مجوز ازم را گرفته، س��اير تيم ها 
براي ثبت قرارداد بازيكنان خ��ود بايد مجوز ازم 
را دريافت كنن��د: » تمامي تيم ه��اي ليگ برتري 
بايد براي گرفتن مجوز به كميته تعيين وضعيت 
مراجعه كنند و تأييديه كميته بين الملل فدراسيون 
فوتبال، كميته تعيين وضعيت بازيكنان و كميته 
انضباطي را با امضاي دبيركل فدراس��يون فوتبال 

به رئيس س��ازمان لي��گ ارائه 
كنند تا پس از آن ما اجازه ثبت 
رسمي قراردادهاي آنها را بدهيم 
كه در اين بين، استقال تهران، 
پرسپوليس تهران، پديده مشهد، 
نفت مسجدس��ليمان، نساجي 
مازندران و تراكتورسازي تبريز 
به غير از كميته تعيين وضعيت 
بايد از كميته انضباطي نيز براي 
ثب��ت قرارداد هاي خ��ود مجوز 

كسب كنند.« در واقع باش��گاه ها بر اساس قانون 
بايد 20 درصد از بدهي هاي خود و بعاوه 20 درصد 
از مبلغ قرارداد بازيكنان جديد را پرداخت كنند تا 
بتوانند مجوز ازم را براي ثبت قرارداد نفرات جديد 
خود دريافت كنن��د. البته اين درحالي اس��ت كه 
آنها پرونده اي در كميته انضباطي نداشته باش��ند 
كه در آن صورت، باي��د مجوز هاي ازم را از كميته 
انضباطي دريافت كنند. با اين وجود اما چه مي شود 
كه باشگاه هاي فوتبال باوجود بدهي هاي هنگفت هر 
ساله بدون مشكل مي توانند قرارداد بازيكنان جديد 

خود را به ثبت برسانند!
دور زدن قوانين داخلي براي رسيدن به هدف براي 
باشگاه هاي فوتبال ايران كار چندان سختي نيست 
وقتي آنها سالهاست كه با روش هايي مشابه و البته 
با حمايت مس��ئوان باا رتبه فوتبالي توانسته اند 
 FIFA و همچنين AFC با كاه گذاشتن بر سر
موانع قانوني براي حضور در بازي هاي بين المللي 
از جمله ليگ قهرمانان آسيا را از س��د راه بردارند! 
آنهم باوجود آنكه پرونده هاي مفتوح بس��ياري در 

فدراسيون جهاني فوتبال دارند كه هر كدام مي تواند 
به تنهايي دليلي محكم باش��د براي محروميت از 

حضور در بسياري از ميادين بين المللي!
گرفتن رضايت بازيكناني كه سالهاس��ت چش��م 
انتظار دريافت مطالبات خود هس��تند، تهديد به 
عدم پرداخت مطالبات، به جريان انداختن دوباره 
پرونده ها و راضي كردن شاكيان براي پس گرفتن 
شكايت ها و مماشات و... برخي از راه هايي است كه  
طي اين سالها باعث شده تا تيم هاي باشگاهي ايران 
باوجود كوله باري از بدهي هاي مالي بتوانند آزادانه و 
بي هيچ دغدغه اي قرارداد بازيكنان جديد خود را به 

ثبت رسانده و بر ميزان بدهي هاي خود بيفزايند!
درس��ت بعد از پايان محروميت پرسپوليس از دو 
پنجره نق��ل و انتقاات ميراث طاه��ري و طارمي 
در پرسپوليس بود كه اين سؤال مطرح شد كه آيا 
سرخپوشان بعد از جريمه سنگيني كه فيفا براي 
آنها در نظر گرفته بود مي توانند در نيم فصل دوم 
بازيكنان مد نظر خود را جذب كنند وقتي همچنان 

بدهي هاي هنگفتي دارند و نتوانسته اند درصد قابل 
توجهي از مبلغ قراردادهاي اين فصل بازيكنان خود 
را نيز بپردازند؟! اين سؤال درحالي مطرح شد كه 
مسئوان باشگاه پرسپوليس مثل تمام همتايان 
خود در ديگر باش��گاه هاي بدهكار بي هيچ دغدغه 
و نگراني بابت ثبت قرارداد بازيكنان خود مشغول 
مذاكره با نفرات جديد بودند؛ چراكه طي اين سالها 
به خوبي يادگرفتند كه چطور مي توان مجوز ازم 
را باوجود بدهي هاي هنگفت و ش��اكيان فراوان از 
كميته تعيين وضعيت بازيكنان و كميته انضباطي 
بگيرند تا مش��كلي براي عق��د قراردادهاي جديد 
نداشته باش��ند! در اصل راه فرارهايي كه بسياري 
از آنها را خود مسئوان براي فرار از محروميت هاي 
بين المللي به باشگاه ها ياد دادند باعث شده تا قوانين 
داخلي كوچكترين مانعي براي آنها نباشد كه اگر غير 
از اين بود، نه پرسپوليس و استقال، كه هيچ يك از 
باشگاه هاي بدهكار نبايد مي توانستند طي اين سالها 
قراردادهاي جديدي را به ثبت برسانند و بر ميزان 

بدهي هاي خود بيفزايند! 
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تعظيم پهلوان مقابل مادر شهيد
شهدا حقی انكارناپذير به گردن تمامی ما دارند و جامعه ورزش همواره 
تاش كرده تا با ارج نهادن به مقام شامخ شهدا ياد و خاطره آنها را گرامي 
بدارد. پهلواني به داشتن بر و بازوي ستبر و سينه فراخ و رساندن پشت 
حريفان به خاك نيس��ت. پهلواني يعني آنجا كه بايد متواضع باشي و 
بداني كه چگونه به اين جايگاه رس��يده اي، يعن��ي اينكه بداني در اين 
كشور پهلواناني بوده اند كه در عين جواني با ايثار جانشان به همه درس 
پهلواني دادند. قدرداني از آنها خود نشان دادن پهلواني است. امروز آنها 
نيستند اما مادران و پدرانشان هنوز در ميان ما زندگي مي كنند و پهلوان 
صادق زاده چه خوب بعد از بستن بازوبند پهلواني با بوسه بر چادر مادر 
شهيدان يساولي و تعظيم مقابل او اين مرام را پاس داشت و ثابت كرد 

عنوان پهلواني زيبنده اوست. 
 

دنيا حيدري

  كی روش: بايد بيشتر گل  می زديم
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منصرف شدم حرفي به وزير بزنم 
گايه، گايه و باز هم گايه؛ اين اتفاقي اس��ت كه اين روزها در ورزش 
كشور خيلي از آن مي شنويم؛ اتفاقي كه البته به جايي هم برنمي خورد. 
نكته جالب اينجاست برخي به زبان مي آورند، اما برخي رعايت مي كنند 
و همه چيز را در خودشان مي ريزند، نه اينكه چيزي براي گفتن نداشته 
باشند نه، بلكه رعايت مي كنند. مانند پرويز هادي كشتي گير با اخاق 
كشورمان به رغم فرصتي كه داشت، تصميم گرفت سكوت كند. خودش 
مي گويد به خاطر احترام و كسوت منصرف شده، اما شايد مي دانسته كه 

حرف هايش به جايي نمي رسد، بنابراين سكوت كرده است. 
حضور مسعود سلطاني فر، وزير ورزش در خانه كشتي بهترين فرصت 
براي ابراز گايه هاي ديرين بود؛ فرصتي كه بچه هاي تيم ملي مدت ها 
در انتظار آن بودند، اما پرويز هادي يكي از ب��زرگان حاضر در اردو در 
اين خصوص مي گويد: مي خواستم گايه هايم را در جمع به وزير بگويم، 
اما به خاطر بحث احترام و كس��وت پشيمان ش��دم ما 11ماه در خانه 
كش��تي جان كنديم تا بتوانيم براي كش��ورمان در مسابقات جهاني و 
آسيايي افتخار آفريني كنيم، اما هيچ مسئولي به ما سر نزد در عوض در 
بازي هاي آسيايي جاكارتا بهترين نتيجه را گرفتيم و فدراسيون كشتي 
بهترين عملكرد را در بين فدراسيون ها داشت. با اين حال تاش هاي 
ما معمواً ديده نمي شود. انگار ما اصًا در سال 2018 هيچ كاري براي 

ورزش كشور انجام نداديم. 

بازوبند پهلواني بر بازوي پهلوان مازني
شامگاه جمعه جابر صادق زاده، كشتي گير 
س��نگين وزن كش��تي پهلواني ايران براي 
دومين س��ال پياپي بازوبند پهلواني كشور 
را به بازو بست. رقابت هاي كشتي پهلواني 
كشور بزرگداش��ت پهلوان باش��ي مرحوم 
عليرضا س��ليماني عصرجمعه در مجموعه 

انقاب كرج برگزار شد. 
در اين رقابت ها 160كش��تي گير در شش 
وزن با هم رقاب��ت كردند ك��ه در نهايت جابر صادق زاده كش��تي گير 
مازندراني در فينال وزن +100 با غلبه بر امير محمدي از خراسان شمالي 
موفق شد براي دومين بار صاحب بازوبند پهلواني كشور شود. صادق زاده 
با كسب اين موفقيت براي پنجمين بار عنوان پهلواني كشور را از آن خود 
كرد. در مراسم اهدای بازوبند پهلواني خانواده شهيدان يساولي حضور 
داش��تند و مادر بزرگوار اين ش��هيدان، بازوبند را بر بازوي صادق زاده 

بست. 
در رده بندي تيمي اين مس��ابقات هم در خراس��ان ش��مالي با كسب 
87امتياز به مقام نخست دس��ت پيدا كرد. مازندران با 71 امتياز دوم 
ش��د و تهران هم با 52 امتياز روي سكوي س��وم رقابت ها قرار گرفت. 
نكته جالب توجه اينكه به نفرات برتر سنگين وزن مسابقات در مجموع 
35ميليون تومان پاداش داده ش��د كه جاي تأمل زيادي دارد، آن هم 
در شرايطي كه ريخت و پاش هاي ورزش كشور براي برخي از رشته هاي 

خاص تمامي ندارد. 
 

دور زدن هاي حرفه اي قانون!
هيچ منعي براي باشگاه هاي بدهكار نيست

هادي آبيار |  مهر



 مرگ يك معدنچي
 زير آوار سنگ

خيلي از افرادي كه پش�ت ميله هاي زندان به س�ر مي برند چوب اعتماد بي جاي 
خود به ديگران را مي  خورند. اين افراد با نيت خيرخواهانه اقدام به كمك مي  كنند 
اما وقتي با عمل نكردن طرف مقابل به تعهداتش مواجه مي ش�وند به جاي كمك 
گرفتن از پليس دس�ت به انتقام گيري هاي ش�خصي مي زنن�د. در پرونده اي كه 
روز گذشته در دادگاه كيفري يك اس�تان تهران بررسي شد مردي ميانسال، دو 
برادر را كه به تعهدش�ان عمل نكرده بودند با ش�ليك گلوله مجروح كرده است. 

به گزارش خبرنگار ما، فروردين  سال 95 
مأموران كانتري 116 مصطفي خميني 
از حادثه تيراندازي در يكي از قطعه هاي 
بهش��ت زهرا با خبر ش��ده و در محل 
حاضر شدند. بررس��ي ها نشان داد دو 
برادر به نام هاي مجيد و س��يامك در 
جريان حادثه تيراندازي مجروح و به 
بيمارستان منتقل شدند. عامل حادثه 
هم مردي 60 ساله به نام ناصر بود كه 
حاضران او را بازداش��ت كرده بودند. 
همس��ر مجيد گفت: »مراسم چهلم 
مادر ش��وهرم بود و همراه بستگان در 
آرامگاه خانوادگي مان مش��غول انجام 
مراس��م بوديم كه مردي ميانسال از 
كيفي كه روي دوش��ش انداخته بود 
اسلحه كمري بيرون آورد و به شوهرم 
و برادر او تيراندازي ك��رد. آن مرد در 
حال فرار بود كه يكي از اقوام دنبالش 
كرد و خ��ودروي تيباي س��فيدش را 
متوقف كرد. او همچنان به تيراندازي 

ادامه مي داد كه او را گرفت و اسلحه را از دستنش بيرون كشيد.« ضارب به پليس آگاهي 
منتقل ش��د و در بازجويي ها با اقرار به جرمش درباره انگيزه جرم گفت: »14 سال است 
س��ند ملكي ام به خاطر وامي كه دو برادر گرفته بودند در وثيقه بانك بود. به خاطر عدم 
پرداخت اقساط، بانك قصد داشت خانه ام را بفروشد. در اين سالها نتوانستم مشكلم را با 
آنها حل كنم اين شد كه به فكر انتقام افتادم.« با اقرارهاي متهم، پرونده كامل و به شعبه 
دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي 
همان شعبه به رياست قاضي قربان زاده قرار گرفت. ابتداي جلسه وكيل شاكيان گفت: 
يكي از برادران از ناحيه نخاع و ديگري از ناحيه فك و گردن به ش��دت آسيب ديده اند و 
امكان حضور در جلسه را ندارند. او با تقديم ايحه به دادگاه براي متهم درخواست اشد 
مجازات كرد.  سپس متهم كه به دليل وضعيت دشوار جسماني آزاد بود، در جايگاه ايستاد 
و در شرح ماجرا گفت: »سالها با مجيد و سيامك دوست بودم و آنها صاحب يك كارخانه 
چوب بود،  اما ورشكسته شده بودند. به همين دليل از من خواستند سند ملكي ام را در 
اختيارشان بگذارم تا بتوانند 380 ميليون تومان وام بگيرند. قبول كردم تا گره از كارشان 
باز شود اما آنها در طول اين مدت اقساط بانك را پرداخت نكردند و حاا 380 ميليون وام 
به يك ميليارد تومان تبديل شده است. اين شد كه بانك خانه ام را براي فروش گذاشت 
و صحبت با آنها هم بي فايده بود.« متهم در ادامه گفت: »آنها باعث ش��دند سر پيري به 
بدبختي بيفتم و هر باري كه با آنها صحبت مي كردم مي گفتند »صبر كن«. 14 سال صبر 
كردم اما خودم را بيچاره كردم و در اين سالها زندگي ام خراب شد و پسرم خودكشي كرد. 
اين شد كه روز حادثه تصميم گرفتم به قبرستان بروم و با نشان دادن اسلحه و شليك به 
ديوارهاي شبستان آنها را بترسانم كه ناخواس��ته تيرها به آنها خورد.« متهم در آخرين 
دفاعش گفت: » فقط مي خواستم آنها را تهديد كنم تا مبلغ وام و اقساط را تسويه كنند 
كه سند خانه ام آزاد شود. باور كنيد قصد نداشتم به آنها آسيبي برسد.« متهم در خصوص 
تهيه اسلحه گفت: »يك سال و نيم قبل از حادثه آن را از كردها به مبلغ 500 هزار تومان 
خريدم. انگيزه اي براي استفاده نداشتم و فقط به خاطر عاقه به اسلحه آن را خريدم.« در 

پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.

دو مج�رم س�ابقه دار ك�ه س�وار ب�ر موتور ه�اي 
ان اس اق�دام به س�رقت س�ريالي گوش�ي هاي تلفن 
همراه در غ�رب تهران مي كردند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده از شش ماه قبل و همزمان 
با طرح ش��كايت هاي زيادي كه درباره سرقت گوشي هاي 
تلفن همراه در غرب تهران گزارش مي ش��د در دستور كار 
كارآگاهان پاي��گاه دوم پليس آگاهي ته��ران قرار گرفت. 
ش��اكيان به پليس گفته بودند كه س��ارقان دو پسر 24 يا 
25 ساله هستند كه سوار بر موتورهاي ان اس قرمز، سفيد و 

مشكي اقدام به سرقت مي كنند. 
در حالي كه مدام بر تعداد شكايت ها اضافه مي شد مأموران 
پليس سرانجام با بررسي شكايت هاي مطرح شده و تصاوير 
دوربين هاي مداربسته موفق شدند دو متهم را شناسايي 
كنند. محسن و اميد كه به علي جني معروف بود از مجرمان 
سابقه دار بودند كه بارها به اتهام جرائم مختلف بازداشت 
ش��ده و به زندان افتاده بودند. بعد از شناس��ايي دو متهم 
كارآگاهان مخفيگاه محسن را شناس��ايي و ساعت چهار 
بامداد دو روز قبل او را در مخفيگاهش بازداش��ت كردند. 
علي جني، متهم دوم اما محل زندگي مش��خصي نداشت 
اما مأموران پليس با اطاعاتي كه همدس��ت او در اختيار 
كارآگاهان گذاشت موفق ش��دند او را هم بازداشت كنند.  
دو متهم در بازجويي ها به س��رقت بيش از 200 گوش��ي 
تلفن همراه در غرب تهران اعتراف كردند. محس��ن گفت: 
من و همدستم از شش ماه قبل كار سرقت گوشي را شروع 
كرديم. هر روز دو يا سه س��رقت انجام مي داديم و هنگام 
غ��روب راهي خياب��ان مولوي مي ش��ديم و گوش��ي هاي 
س��رقتي را بين 500 هزار تومان يا چن��د ميليون تومان 
به فروش مي رس��انديم. پول س��رقتي را هم صرف خريد 
مشروب يا مواد مخدر مي كرديم. سرهنگ كارآگاه محسن 
معظمي گودرزي، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: سارق ترك نشين روي اله گوش خود داراي 
خالكوبي ستاره و روي گردنش هم خالكوبي ديگري دارد. 
وي گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان به 
دستور قاضي شعبه سوم بازپرسي ناحيه 34 تهران در پايگاه 
دوم آگاهي تهران بزرگ در جريان است. سرهنگ معظمي 
گودرزي از كساني كه گوش��ي تلفن همراهشان در مدت 
شش ماه گذشته در غرب تهران به اين شيوه سرقت شده 
براي شناسايي سارقان به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران 

بزرگ به آدرس جنت آباد، شاهين شمالي مراجعه كنند.

 باند علي جني
 متاشي شد
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دستبرد اتباع غيرمجاز به خانه هاي اعياني
اتباع غيرمجاز افغان به راحتي وارد كشور 
مي شوند، براي خودشان شغل پيدا مي كنند 
يا اق�دام به تش�كيل بانده�اي تبهكاری 
مي كنن�د. بس�يار از اعضاي اي�ن باندها با 
اموال سرقت شده يا جنايت سياه مرتكب 
شده از كشور خارج مي شوند و دست پليس 
هم به آنها نمي رسد؛ چراكه اين افراد هيچ 
هوي�ت مش�خصي ندارند. پلي�س تهران 
به تازگي اعضاي يك�ي از اين باندها را كه با 
پخش آگهي نظافت من�زل وارد خانه هاي 
مردم ش�ده و در فرصت مناس�ب دس�ت 
به س�رقت مي زدند بازداش�ت كرده است. 
ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا، تحقيق��ات پليس 
تهران بزرگ براي بازداش��ت اعضاي اين باند 
از مهرماه امسال به جريان افتاد. اولين شكايت 
را مردي س��الخورده كه س��اكن محله نارمك 
بود به كانت��ري 127 نارمك گ��زارش داد. او 
گفت: س��ارقان با دستبرد ش��بانه به خانه اش 
يكصد ميليون تومان پول و طا سرقت كرده  اند. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت پرونده به دستور 
قاضي شعبه سوم بازپرس��ي دادسراي ناحيه 
8 تهران به پايگاه چه��ارم پليس آگاهي تهران 
بزرگ فرستاده شد. پيرمرد در توضيح بيشتر 
ماجرا گفت: شب حادثه خانه يكي از بستگانم 
مهمان بودم. وقتي به خانه برگش��تم متوجه 

شدم كه از خانه ام سرقت شده است. كارآگاهان 
در بازرسي از محل س��رقت متوجه شدند كه 
سارق يا س��ارقان از محل نگهداري پول و طا 
با خبر بوده اند. پيرمرد وقتي در اين باره مورد 
تحقيق بيشتر قرار گرفت، گفت: من جاي پول 
و طاهايم را به كسي نگفته بودم. فقط چند روز 
قبل هنگام عبور از خيابان متوجه آگهي نظافت 
منزل شدم. بعد با شماره اي كه روي آگهي بود 
تماس گرفتم. پس از آن چهار مرد كه تبعه افغان 
بودند به خانه ام آمدند و خانه را نظافت كردند. 
من هم دستمزدشان را دادم و آنها هم رفتند.  
در حالي كه تحقيقات پليس در اين باره جريان 
داشت چند شكايت هاي مشابه ديگري هم به 

كانتري هاي شهر گزارش شد. وقتي كارآگاهان 
در اين باره از ش��اكيان تحقيق كردند متوجه 
ش��دند كه همگي آنها قبل از سرقت چند مرد 
افغان را براي نظافت به خانه شان راه داده اند. از 
آنجا كه همه سرقت ها به يك شيوه رقم خورده 
بودند كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه باند 
اتباع افغان به همين شيوه مشغول دستبرد به 
خانه هاي شهروندان هستند بنابراين تحقيقات 
براي بازداش��ت آنها به جريان افت��اد تا اينكه 
17 دي ماه مخفيگاه اعضاي باند در منطقه خاك 
سفيد شناسايي شد و همگي در عمليات ضربتي 
بازداشت شدند.  سردسته باند گفت: ما همگي 
اتباع افغان و به صورت غيرمجاز در ايران زندگي 

مي كنيم. او گفت: من از مدتي قبل اين باند را 
تشكيل دادم. ابتدا آگهي هاي نظافت منازل را 
در كوچه و خيابان ها پخش مي كرديم. بعد از 
تماس مشتري ها وارد خانه هايشان مي شديم. 
اگر صاحبخانه وضع مالي خوبي داشت هنگام 
نظافت همه جاي خانه را تحت نظر مي گرفتم 
و جاي پول، طا و اشياي قيمتي را شناسايي 
مي كرديم. همچني��ن راه ورود ب��ه خانه را به 
خوبي شناسايي مي كرديم. در گام بعد منتظر 
مي مانديم تا ساكنان شب هنگام خانه را ترك 
كنند. بعد از به دست آمدن اين فرصت يك نفر 
به عن��وان زاغزن بيرون خانه كش��يك مي داد 
و گروه س��ه يا چهار نفره وارد خانه ش��ده و به 
راحتي مرتكب س��رقت مي شديم. متهم ادامه 
داد: طاهاي س��رقتي را هم به يك طافروش 
در يكي از شهرهاي غربي كشور مي فروختيم.  
بعد از اعتراف اعضاي باند بود كه مالخر هم در 
مغازه طافروشي اش شناسايي و بازداشت شد. 
او به جرمش اعتراف كرد و گف��ت: طاها را از 
سارقان افغان مي خريدم و به عنوان طاي نو به 
مشتريان مي فروختم.  سرهنگ مرتضي نثاري، 
رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر 
اعضاي اين باند در پايگاه چهارم پليس آگاهي 

تهران جريان دارد.

 اعتراف به حادثه سياه
 پس از آشنايي اينستاگرامي

عامل تيراندازي در بهشت زهرا:

مي خواستم شاكيان را بترسانم

وارد ش�دن به رابطه هاي دوستي تحت تأثير نداش�تن مهارت هاي زندگي و 
گروه هاي همسال يكي از آسيب  هايي است كه مدام دختران نوجوان را تهديد 
مي كند. اين دختران عمدتاً تحت تأثير القائات دروغين پسران، وارد رابطه با 
آنها مي  شوند اما با از دست دادن حيثيت اجتماعي شان چاره اي جز خارج شدن 
از رابطه اي كه به سياهي رسيده ندارند. پليس فتاي تهران چند روز قبل پسري 
فريبكار را بازداشت كرده كه با فريب دختري نوجوان در شبكه اينستاگرام 
به او تعرض كرده و با تهديد انتش�ار فيلم رابطه، اقدام به اخاذي كرده است. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل دختري 17 ساله به نام ناهيد همراه خانواده اش 
وارد پليس فتاي تهران شد و از مردي فريبكار به اتهام تعرض و اخاذي شكايت كرد. 
ناهيد در شرح ماجرا گفت: هنگام پرس��ه در شبكه اجتماعي اينستاگرام با پسري 
به نام دانيال آشنا شدم. ما براي مدتي در اينستاگرام با هم ارتباط داشتيم تا اينكه 
دانيال گفت كه به من عاقه مند شده و درخواست ماقات حضوري كرد كه قبول 
نكردم. مدتي كه گذشت دانيال اصرار به ماقات كرد و خواست به خانه شان بروم. 
به هر حال با چرب زباني اعتمادم را جلب كرد و من هم راهي خانه شان شدم. دختر 
نوجوان ادامه داد: آن روز وقتي وارد خانه ش��ان ش��دم متوجه شدم كه تنهاست. 
خواستم از خانه خارج شوم كه ناگهان به من حمله كرد و من را به شدت كتك زد. 
بعد به زور به من تعرض كرد. از اتفاق شومي كه برايم افتاده بود به شدت ترسيده 
بودم. روي بازگشت به خانه را هم نداشتم اما چاره اي هم نداشتم و جايي براي رفتن 
پيش روي خودم نمي ديدم.  ناهيد گفت: اين پايان ماجرا نبود. يك روز بعد از ماجرا 
دانيال تماس گرفت و گفت كه از رابطه سياه فيلم گرفته و اگر به درخواستش عمل 
نكنم فيلم را منتشر مي كند. حاا ترسم از ماجرا بيشتر شده بود. اگر فيلم به دست 
خانواده ام مي رسيد بايد چه مي كردم؟ دانيال درخواست پول كرده بود. براي تهيه 
پول النگوهايم را فروختم و 7 ميليون تومان به حسابش ريختم. اميدوار بودم كه او 
دست از مزاحمت هايش بردارد اما دانيال دوباره تماس گرفت و درخواست رابطه كرد 
و گفت اگر به خواستش عمل نكنم فيلم را منتشر مي كند. اين بار چاره اي جز شكايت 
نداشتم براي همين به اينجا آمده ام تا از پليس درخواست كمك كنم.  بعد از مطرح 
شدن شكايت تيمي از كارآگاهان پليس فتاي تهران به دستور بازپرس وارد عمل 
شده و 19 دي ماه دانيال 25 ساله را بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و گفت: براي اجراي نقشه ام گوشي تلفن همراه را در خانه جا سازي و از 
رابطه مان فيلم گرفته بودم و قصد اخاذي بيشتر داشتم كه با شكايت دختر نوجوان 
گرفتار شدم.  سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتای تهران گفت: بعد از اعتراف 
متهم پرونده در اختيار مقام قضايي قرار گرفت.  سرهنگ كاظمي در پايان گفت: 

متهم براي سير مراحل قانوني در اختيار مقام قضايي قرار گرفته است.

جاسازي مخدر شيشه در كنسروهاي غذا، جاسازي مخدر 
گل در كيك  هاي مخصوص جش�ن و پارتي و مخفي كردن 
تري�اك در لوله هاي پليكا ش�يوه هايي بود كه س�وداگران 
مرگ براي قاچ�اق مواد مخ�در از آن اس�تفاده مي كردند. 
سرهنگ محمدبخشنده، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
از انهدام ش�بكه هاي قاچاق مواد مخدر در تهران خبر داد 
كه به اين ش�يوه ها اقدام به س�وداگري م�رگ مي كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ بخش��نده گفت: اعضاي اين 
باندها در دو هفته گذشته شناسايي و بازداشت شدند. اعضاي 
يكي از اين باندها كه اقدام به جاس��ازي مواد مخدر شيشه در 
كنسروهاي خوراكي كرده بودند در فرودگاه امام خميني )ره(، 
بازداشت ش��دند. وي ادامه داد: كنس��روهاي خوراكي، حاوي 
17 كيلوگرم شيشه بود و قاچاقچيان قصد داشتند، اين كنسروها 
را به اندونزي قاچاق كنند كه گرفتار پليس شدند.  رئيس پليس 
مبارزه با مواد مخدر تهران همچنين از بازداشت چهارقاچاقچي 
مواد مخدر خبر داد كه كيك هاي آغش��ته به مخ��در گل را در 
فضاي مجازي به فروش مي رساندند. وي گفت: از اعضاي اين 
باند 2 كيلو و 750 گرم كيك آغش��ته به ماده مخدر گل كشف 
كرده اند و چهار متهم پرونده هم بازداشت شده اند. اعضاي اين 
باند كيك هاي آلوده را در مهماني ه��ا ، پارتي ها و تولد ها توزيع 
مي كردند به ط��وري كه در هر يك كيلوگ��رم از كيك ها مقدار 
500 گرم ماده مخدر شيشه مخلوط كرده بودند. وي همچنين 
از متاشي شدن باند توزيع هرويين در پايتخت خبر داد و گفت: 
چهار عضو اين باند در جريان تحقيقات پليس بازداشت شدند و 

از مخفيگاه متهمان 250 كيلوگرم هرويين كشف شد. 
سرهنگ بخشنده همچنين از كشف 178 كيلوگرم مخدر ترياك 
جاساز شده در لوله پليكا كه در باك يك اتوبوس مسافربري در 
ترمينال جنوب جاسازي شده بود خبر داد و گفت: اعضاي اين 
باند هم كه پنج نفر بودند بازداشت شدند. وي همچنين گفت: 
در دو هفته گذش��ته 43 قاچاقچي كه در قالب پنج باند توزيع 
موادمخدر و فعاليت داش��تند و همچين 3054 خرده فروش 
مواد مخدر بازداشت شدند. سرهنگ بخشنده گفت: از اعضاي 
اين باندها يك تن انواع موادمخدر كشف و 198 دستگاه خودرو 

و موتورسيكلت توقيف شد.

 كنسروهای شيشه ای
 به اندونزی نرسيد

 مرد زنداني راز گم شدن نوزاد 2 ماهه را 
پس از 14 سال بر ما مي كند

پيامدهاي يك انتخاب اش�تباه را گاهي 
نمي شود جبران كرد. دختران و پسران 
عمدتًا تحت تأثي�ر هيجانات ناش�ي از 
اقتضاي س�ن دس�ت ب�ه انتخاب هايي 
مي زنند كه پيامدهاي آن ممكن اس�ت 
كل زندگي شان را تحت تأثير قرار دهد. 
در پرونده اي كه روز گذشته در دادسراي 
امور جنايي پايتخت به جريان افتاد زن 
جواني كه 14 سال قبل دست به انتخابي 
اشتباه زده بود براي بازپرس توضيح داد 
كه ش�وهر افغانش با ربودن نوزادش�ان 
ب�ه محل�ي نامعل�وم گريخت�ه اس�ت. 
مرد زنداني كه متهم اس��ت 14 سال قبل 
نوزاد دوماهه اي را از م��ردي افغان خريده 
است براي تحقيق از زندان به اداره پليس 
منتقل مي ش��ود.  به گ��زارش خبرنگار ما، 
چند روز قبل زني به اداره پليس رفت و از 
مرد معتادي به اتهام خريد نوزاد دو ماهه اش 

در 14 سال قبل شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: سال ها قبل 
همراه خان��واده ام از شهرس��تان به تهران 
آمديم و زندگي تازه اي را در خانه اي حوالي 
يكي از خيابان هاي جنوبي تهران ش��روع 
كرديم. پس از مدتي من در كارگاه توليدي 
لواشك سازي در پاكدشت استخدام شدم. 
چند سالي آنجا مشغول به كار بودم تا اينكه 
در محل كارم با پس��ري افغاني كه در آنجا 
كارگري مي كرد آشنا ش��دم و او پيشنهاد 
ازدواج داد. خانواده هم مخالفت كردند اما 
من بر خاف نظر خانواده ام همراه او به دفتر 
ازدواج رفتم و به عقد او در آمدم و مدتي بعد 
هم باردار شدم. خوشحال بودم از اينكه به 
زودي مادر مي شوم اما ش��وهرم مخالفت 
مي كرد و اصرار داشت بچه را سقط كنم. او 
مي گفت كه وضع مالي خوبي نداريم و اگر 
بچه بدنيا بيايد من از كار بي كار مي شوم و 
درآمدمان كم مي شود اما من قبول نكردم 
كه نوزادم را سقط كنم كه در ماه هاي آخر 

بارداري ام ناگهان شوهرم ناپديد شد. 
نوزاد دو ماه�ه ام را به بهانه واكس�ن 

زدن ربود 
14 سال قبل نوزادم بدنيا آمد و من اسم او 
را امير مهدي گذاشتم. دو ماه از تولد امير 
مهدي گذشته بود كه شوهرم دوباره پيدا 
شد و ادعا كرد دلش براي بچه تنگ شده و 

آمده تا با ما زندگي كند. من هم قبول كردم 
اما اين خوش��حالي هم چند روزي بيشتر 
دوام نياورد تا اينكه روزي كه من بيمار بودم 
به بهانه اينكه امير مه��دي را براي تزريق 
واكسن دو ماهگي به خانه بهداشت ببرد از 

خانه بيرون برد و ديگر به خانه برنگشت. 
وي ادامه داد: پس از اين همراه بس��تگانم 
خيلي بدنبال امير مهدي و شوهرم گشتيم 
اما فايده نداشت. با وجود اينكه دلم گرم بود 
امير مهدي در نزديكي من است خانواده ام 

اصرار مي كردند كه شوهرم او را به افغانستان 
برده است و بدين گونه تاش هايم براي پيدا 
كردن پس��رم پايان يافت، اما در اين مدت 
هيچگاه دل��م آرام نگرفت ت��ا اينكه مدتي 
قبل پس��ر خاله ام روزنه اميدي براي پيدا 
كردن امير مهدي به من نش��ان داد. پسر 
خاله ام گفت با مردي به ن��ام ايرج در قهوه 
خانه اي حوالي ميدان ش��وش آش��نا شده 
اس��ت كه احتمال مي دهد او 14 سال قبل 
امير مهدي را از شوهرم خريده است و اان 

امير مهدي كه صادق نام دارد در مدرسه اي 
مشغول به تحصيل است. پسر خاله ام گفت 
ايرج به من گفته بود كه ابتداي ازدواجش 
همسرش باردار نمي شده و به همين خاطر 
نوزاد پسري را 14 س��ال قبل از مرد افغاني 
به مبلغ 3 ميليون تومان خريده اس��ت اما 
مدتي بعد همس��رش باردار مي شود و يك 
پسر و يك دختر دنيا مي آورد اما دخترش 
چند سال بعد فوت مي كند و اان دو پسر به 
نام هاي صادق و محسن دارد . پسر خاله ام 
روزي ايرج را همراه پسر نوجواني ديده بود 
كه شبيه من بود. ايرج گفته بود كه پسرش 
صادق است كه 14 سال قبل از مرد افغاني 
خريده است. ايرج بعد از شنيدن ماجراي 
زندگي من ابت��دا ادعا مي كن��د كه دروغ 
گفته است و اصًا صادق فرزند او نيست و 
او دوست پسرش است اما در نهايت قبول 
مي كند كه ص��ادق را از مرد افغاني خريده 
است.  زن ميانسال ادامه داد: تاش كردم 
به پس��رم برس��م كه در نهايت ايرج قبول 
كرده بود در صورتي كه براي او يك دستگاه 
گوشي همراه گرانقيمت بخرم  و يك ميليون 
تومان پول بدهم رضايت مي دهد كه پسرم 
را از نزديك ببينم كه قبول كردم اما روزي 
كه براي ديدن صادق ب��ه قهوه خانه رفتيم 
خب��ري از ايرج نبود و او هم مثل ش��وهرم 
ناگهان ناپديد ش��د و اان ب��ه اداره پليس 
آمدم تا ايرج را پيدا كنيد و مرا به پسرم پس 

از 14 سال برسانيد . 
خريدار نوزاد 2 ماهه در زندان بود 

با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي 
سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور 
جنايي تهران براي شناسايي ايرج در اختيار 
تيم��ي از كارآگاه��ان اداره يازدهم پليس 
آگاهي قرار گرفت. بررس��ي هاي مأموران 
نشان داد ايرج كه مرد معتاد و خافكاري 
اس��ت مدتي قبل به اتهام سرقت دستگير 
شده و به دستور قاضي روانه زندان فشافويه 
ش��ده اس��ت.  صبح ديروز در حالي كه زن 
ميانسال براي پيگيري پرونده اش به دادسرا 
آمده بود قاضي سهرابي دستور داد ايرج را 
براي تحقيق از زندان به اداره پليس منتقل 
كنند. بدين ترتيب به زودي با بازجويي از 
مرد زنداني راز گم شدن نوزاد دو ماهه پس 

از 14 سال بر ما مي شود. 

م�رد 60 س�اله اي ب�ه خاط�ر هيج�ان تماش�اي تي�م فوتب�ال اي�ران و 
كش�ور يم�ن ك�ه دچ�ار س�كته قلب�ي ش�ده ب�ود ب�ه كام م�رگ رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 16:50  عصر روز پنج ش��نبه 20 دي ماه مأموران 
كانتري 129 جامي با تماس تلفني كاركنان بيمارستاني از مرگ مشكوك مرد 

ميانسالي با خبر و راهي محل شدند.  
مأموران در بيمارستان با جسد مرد 60 ساله اي روبه رو شدند كه شامگاه 17 دي ماه 

بر اثر سكته قلبي به بيمارستان منتقل شده بود. 
بررسي هاي مأموران نشان داد مرد 60 ساله درحال تماشاي فوتبال بين تيم ملي 
ايران و تيم كش��ور يمن بوده كه پس از زدن پنجمي��ن گل به تيم يمن به خاطر 
هيجان زياد حالش بد و به بيمارس��تان منتقل مي ش��ود كه تيم پزشكي اعام 
مي كنند وي به خاطر هيجان دچار سكته قلبي ش��ده است.  در پايان تحقيقات 
جسد مرد فوت ش��ده براي انجام آزمايش هاي ازم به دستور بازپرس ويژه قتل 

دادسراي امور جنايي تهران به پزشكي قانوني منتقل شد. 

 مرگ مرد ميانسال
 در هيجان فوتبال ايران و يمن

فرمانده انتظامي شهرستان  نور از مرگ 
كارگر مع�دن در حادثه ريزش س�نگ 

خبر داد. 
 سرهنگ محمد زمان ش��اليكار گفت: در 
پي كس��ب خبري از مرك��ز فوريت هاي 
پليسي 110 مبني بر ريزش معدن در يكي 
از معادن شهرستان نور، مأموران انتظامي 
بخش چمستان سريعاً به محل حادثه اعزام 
شدند.  وي افزود: مأموران با حضور در محل 
حادثه در بررسي هاي اوليه دريافتند در اين 
حادثه، يكي از كارگران معدن جان خود را 
از دست داده است.  وي گفت: علت حادثه 

در دست بررسي است.

زن و م�ردي ك�ه اق�دام به س�رقت طاي ك�ودكان در 
شهرس�تان پاكدش�ت مي كردن�د بازداش�ت ش�دند. 
س��رهنگ قب��اد خنجري، فرمانده انتظامي شهرس��تان 
پاكدش��ت گفت: اين پرونده از چند روز قب��ل و همزمان با 
طرح شكايت هاي مش��ابه درباره س��رقت طاي كودكان 
در دس��تور كار مأموران پليس قرار گرفت. مأموران پليس 
در جريان بررسي هاي موفق ش��دند زن جواني را به عنوان 
مظنون شناسايي و او را بازداشت كنند. زن جوان هر چند 
در بازجويي هاي اوليه جرمش را انكار كرد اما در تحقيقات 
فني به 22 فقره سرقت با همدستي مردي جوان خبر داد. با 
نشاني هايي كه متهم در اختيار پليس گذاشت همدست او 
هم بازداشت شد.  سرهنگ خنجري گفت: دو متهم بعد از 

انجام تحقيقات با قرار وثيقه روانه زندان شدند.

دستگيري سارقان طاي 
كودكان در پاكدشت



رژیم صهیونیس�تی که یکی از بازن�دگان بزرگ 
تصمی�م ترامپ ب�رای خ�ارج ک�ردن نیروهای 
امریکایی از س�وریه محس�وب می ش�ود، برای 
اولین در س�ال جدی�د می�ادی اهداف�ی را در 
اطراف دمشق بمباران کرد تا ش�اید بدین گونه 
بتواند ضررهای ناش�ی از تصمیم رئیس جمهور 
امری�کا را جب�ران کن�د، هرچند منابع س�وری 
گ�زارش دادند این حم�ات محتاطانه ب�وده و با 
هوشیاری پدافند از ش�دت حمات کاسته شد. 
جنگنده های صهیونیس��تی  شنبه ش��ب به شلیک 
موشک به اطراف دمشق اقدام کردند که پدافند هوایی 
سوریه بافاصله آنها را رهگیری کرد. ارتش سوریه در 
بیانیه ای اعام کرد جنگنده های رژیم صهیونیستی 
با پرواز بر فراز منطقه الجلیل در ش��مال فلس��طین 
اشغالی، چند موشک را به س��مت خاک سوریه در 
حاشیه شهر دمشق ش��لیک کردند. پدافند هوایی 
ارتش س��وریه نیز در اقدامی بهنگام، هش��ت فروند 
موشک دشمن را رهگیری و منهدم کرد. در این تجاوز 
آشکار، فقط یک انبار در محدوده فرودگاه بین المللی 
دمشق دچار آسیب شد. وزارت حمل و نقل سوریه نیز 
در اطاعیه ای اعام کرد: تردد هواپیما       ها پس از تجاوز 
هوایی رژیم صهیونیستی در فرودگاه دمشق عادی 

است و خللی در برنامه پرواز       ها ایجاد نشده است. 
این حمله اس��رائیل برای اولین بار در س��ال جدید 
میادی و پس از تصمیم ترام��پ برای خارج کردن 
نیروه��ای امریکایی در س��وریه ص��ورت می گیرد. 
تقریباً همه تحلیلگران و ناظران و حتی رسانه های 
اسرائیلی نوشتند تل آویو در کنار کرد       ها بزرگ ترین 
بازندگان این تصمیم هستند. حاا به نظر می رسد 
رژیم صهیونیستی با این حمله می خواهد این پیام 
را ارس��ال کند که خروج امریکا دلیل��ی برای توقف 
حمات تل آویو علیه آنچه اهداف ایرانی و حزب اه 
می گوید، نمی ش��ود. از طرف دیگر به نظر می رسد 
تل آویو محتاطانه دست به این اقدام زده تا شرایط را 
پس از خروج امریکا و همچنین استقرار اس300 های 

روسی بسنجد. 
پس از سقوط یک جنگنده روسی در سوریه مسکو 
واکنش شدیدی نش��ان داد و اعام کرد سامانه های 
دفاعی اس 300 را در اختیار ارتش سوریه می گذارد. 

از آن زمان حمات اسرائیل به شدت کاهش یافته اما 
کامًا متوقف نشده است و به نظر می رسد تل آویو با 
این حمات قصد دارد توان روس        ها را نیز مورد محک 
قرار دهد. در یک ماه گذشته این دومین بار است که 
صهیونیست        ها تاش می کنند فرودگاه دمشق را قرار 
هدف قرار دهند. به گفته روس��یه، در جریان حمله 
پیشین رژیم صهیونیستی، سه هواپیمای مسافربری 
که در نزدیکی ف��رودگاه در حال پ��رواز بوده اند، در 
معرض خطر ق��رار گرفته اند. صهیونیس��ت        ها چند 
ماه پیش با مخفی کردن جنگنده های خود پش��ت 
یک هواپیم��ای نظامی روس، موجب س��قوط این 

هواپیما شدند. 
 نگرانی ترکیه در ادلب

ارتش ترکیه یگان های��ی از نیروهای کماندوی خود 
را به مرزهایش با استان ادلب س��وریه اعزام کرد که 
اخیراً ش��اهد درگیری های ش��دیدی میان النصره 
و ش��به نظامیان مورد حمایت آنکارا ب��ود. فابریک 
باانج، تحلیلگر سرش��ناس مسائل س��وریه که به 
مخالفان نزدیک اس��ت به خبرگزاری فرانسه گفت، 
متحدان ترکیه در ادلب شکست سختی را متحمل 
ش��دند. باوجود این بعضی ناظران نگران هستند تا 
این تحوات باعث لشکرکشی بیشتر ترکیه به خاک 

سوریه شود. از سوی دیگر تسلط جبهه النصره بر ادلب 
موقعیت آنکارا را در توافق سوچی تضعیف می کند. 

طبق توافقی که در اکتبر ۲0۱۸ با روسیه حاصل شد، 
ترکیه مسئول و ضامن جداسازی مخالفان میانه رو 
تحت حمایت این کشور از گروه های النصره در ادلب 
است. در همین حال، منابعی در ترکیه اعام کردند 
که وزیر دفاع، نشستی با رئیس ستاد ارتش، فرمانده 
نیروی زمینی و رئیس س��ازمان اطاع��ات ترکیه 
نزدیک مرزهای سوریه - ترکیه برگزار کرد. خلوصی 
آکار، وزیر دفاع ترکیه در دیدار با رئیس ستاد ارتش، 
فرمانده نی��روی زمینی و رئیس س��ازمان اطاعات 
ترکیه نزدیک مرزهای س��وریه به بررسی تحوات 
شمالی س��وریه و تداوم آتش بس در ادلب پرداخت. 
بنا بر گزارش خبرگزاری آناتول��ی ترکیه، خلوصی 
آکار در کنفرانس مطبوعاتی خود تصریح کرد: ما از 
هیچ تاش��ی برای تداوم آتش بس در ادلب فروگذار 
نخواهیم کرد. در این چارچوب به همکاری قوی خود 

با روسیه ادامه می دهیم. 
همچنین یک منبع نزدیک به نیروهای دولت سوریه 
از ورود نیرو       ها و تجهیزات نظامی نیروهای س��وریه 
و تحریرالش��ام به خطوط درگیری در حلب، حماه و 
ادلب خبر داد و اظهار ک��رد: جبهه های حومه حماه 

و ادلب شاهد درگیری های شدیدی میان نیروهای 
دولت سوریه و گروه های هم پیمان آنها با گروه های 
مخالف هس��تند. اگر امریکایی        ها از ش��مال شرقی 
سوریه خارج شوند و این منطقه به کنترل  حاکمیت 
مرکزی در بیاید ادلب تنها اس��تانی است که خارج 
کنترل دمشق باقی می ماند. هرچند بشار اسد وعده 
داده است تا آخرین وجب از خاک کشورش را از دست 
تروریست        ها آزاد خواهد کرد. در همین حال، بعضی 
منابع خبر دادند، احتم��ال دارد النصره در روزهای 
آینده از یک س��و با نیروهای دولت سوریه و از سوی 
دیگر با گروه های مخالف تحت حمایت ارتش ترکیه 

مواجه شود. 
 مخالفان سوری به مثابه دستمال کاغذی

یکی از مقامات اپوزیسیون سوریه در جمع گروه های 
مخالف سوری گفته اس��ت: طبق انتظارات بیشتر 
افراد، تاریخ دوباره تکرار می ش��ود، کشورهای عرب 
حوزه خلی��ج ]فارس[ ما را مانند دس��تمال کاغذی 
دور انداختند و از آنجایی که از طریق جنگ موفق به 
براندازی نظام بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نشدند، 
به ما می گویند که از امروز به بعد دیگر به شما نیازی 
نداریم و راه های دیگری برای تحقق اهداف مان داریم. 
به نوشته روزنامه ااخبار لبنان، وی همچنین نسبت 
به بازگشایی سفارت امارات در دمشق و از سرگیری 
روابط سیاسی با سوریه انتقاد کرد و گفت: زمانی که 
از قصد امارات برای بازگشایی سفارت خود در دمشق 
آگاه شدیم، فوراً به واسطه های میان خودمان با امارات 
مراجعه کردم، اما آنها پاسخ ش��فافی به سؤال هایم 
ندادند، به همین دلیل به یک میانجیگر س��عودی 
مراجعه کردم و از او خواستم که در این باره توضیح 
دهد، اما او با » تکبر « و » قلدری « اینگونه پاسخ من را 
داد که »این موضوعات به کار شما مرتبط نیست و 
هیچ ربطی به شما ندارد«. این فرد که مقیم استانبول 
است، در ادامه تصریح کرد: کمی پس از این اتفاق و 
در حالی که هیچ اطاعات قبلی نداش��تیم، متوجه 
ش��دیم که تصمیماتی بدون مراجعه و مشورت با ما 
اتخاذ شده است که این تصمیمات مرتبط با خروج 
نیروهای امریکا از سوریه و چراغ سبز امریکا به ترکیه 
برای مداخله نظامی در سوریه و همچنین ازسرگیری 

روابط ائتاف عربی و بشار اسد بوده است. 
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اولین نبض سنجي رژیم صهیونیستي در فضاي خروج امریکا

دفع حمله محتاطانه تل آویو به دمشق 

حاا دیگر این فقط    گزارش  یک
ایران نیس�ت که 
نحوه برخورد اروپاییان با برجام را زیر س�ؤال 
می برد. روس ها    برای اولی�ن بار لب به انتقاد از 
اروپا گش�وده و گفته ان�د که اروپ�ا در توافق 
هسته ای با ایران نمره قبولی نگرفته است. با 
همه اینها، وزیر خارجه آلمان ابراز امیدواری 
کرده که طی هفته های آت�ی، کانال مالی ویژه 
ایران موسوم به SPV نهایی ش�ود و فدریکا 
موگرینی، کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا هم برای دومین بار طی هفته   ها اخیر گفته 
که اروپ�ا نمی تواند قبول کند ک�ه یک قدرت 
خارجی درباره تجارت قانونی اش با یک کشور 

دیگر تصمیم بگیرد. 
به گ��زارش »جوان«، »حمایت سیاس��ی اروپا از 
برجام کافی نیست«، » اروپا آماده پرداخت تاوان 
اقتصادی حفظ برجام نیست«، »مکانیس��م ویژه 
اروپا ناکارآمد باشد، از برجام خارج می شویم« و » 
اروپا نمی تواند بدون خیس شدن شنا کند«. اینها 
بخشی از جماتی اس��ت که محمدجواد ظریف، 
معمار ایرانی برجام طی ماه های خروج امریکا از 
برجام به زبان آورده و هشدار داده که اگر سازوکار 
ویژه اروپایی    ه��ا ناکارآمد باش��د، از برجام خارج 
می شویم. اروپاییان در مقابل، پشت سر هم وعده 
گشایش کانال مالی می دهند تا تهران را در برجام 
نگه دارند. چهار    شنبه گذشته، مصادف با حضور 
محمدجواد ظریف در دهلی نو، »جوسف بورل« 
وزیر خارجه اسپانیا در هند حضور داشت و آنگونه 
که روزنامه ال پاییس نوشته، در دیدار با ظریف به 
او اطمینان داده که اتحادیه اروپا به حفظ توافق 
هسته ای متعهد بوده و خواهان جلوگیری از اثرات 
منفی  خروج امریکا از برجام اس��ت. بورل پس از 
دیدارش با ظریف به رسانه   ها گفت:»ایرانی    ها از 
ما می خواهند که کارهای بیشتری انجام دهیم. 
من در دیدار با ظریف، از فرصت استفاده کرده و به 
وزیر ایرانی گفتم که اتحادیه اروپا به طور کامل با 

حفظ این توافق متعهد است.«
 موگرینی: فشار قابل قبول نیست

چند روز بعد از اطمینان وزیر خارجه اس��پانیا به 
ظریف،»هایکو ماس « وزیر خارجه آلمان هم در 
گفت وگو با »اش��پیگل « آلمان که دیروز منتشر 
شد، به دشواری ایجاد کانال مالی اروپا با ایران به 
دلیل فش��ارهای امریکا اذعان ولی تأکید کرد که 
اروپا این کانال را ایجاد خواهد کرد. ماس در پاسخ 
به این سؤال که ایجاد چنین ساختاری چقدر طول 
می کشد، گفته است:» : »من امیدوارم که ما بتوانیم 
کانال پرداخت را در هفته های آتی نهایی کنیم. ما 
به سرعت در حال کار روی نیازهای نهایی هستیم 
و تعیین کشوری که میزبان این کانال مالی باشد 
هم ش��امل آن می ش��ود. چنین چیزی در مقابل 
امریکا آسان نیست چرا که تاش می کند اعمال 
فشار داشته باش��د. « همزمان، فدریکا موگرینی، 
کمیس��یونر سیاس��ت خارجي اتحادیه اروپا که 

ش��هریورماه ۱397 در حاش��یه مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک با ظریف بر سر راه اندازی 
کانال مالی به توافق رس��ید، ب��رای چندمین بار 
متوالی، مقاب��ل امریکا موضع گرف��ت و گفت که 
برای اروپا پذیرفتن اینکه یک قدرت خارجی مانع 
تجارت خارجی اروپاییان شود، قابل قبول نیست. 
موگرینی درباره ملزومات حفظ برجام به این نکته 
اشاره کرد که باید به شرکت   هایی که قصد تجارت 
مشروع با ایران را دارند اجازه داد و ستد داده شود: 
»این موضوعی است که ما اکنون در حال کار روی 
آن هستیم: یافتن ابزار   هایی که به فعاان اقتصادی 
که قصد تجارت قانونی با ایران دارند یاری رسانده، 
از آنه��ا محافظت کرده و به آنه��ا اطمینان خاطر 
داده شود. « کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به بحث   هایی که درباره اس��تقال اروپاییان 
مطرح است، اشاره کرده و می گوید: » این موضوع 
صحیح است که این شرایط باعث ایجاد بحث   هایی 
درباره اس��تقال اقتصادی اروپا ش��ده اس��ت. ما 
اروپایی   ها نمی توانیم قب��ول کنیم که یک قدرت 
خارجی –حت��ی نزدیک    ترین دوس��ت و متحد 
ما- درباره تج��ارت قانونی ما با یک کش��ور دیگر 
تصمیم گیری کند. این موضوع، یک عنصر اساسی 
در حق حاکمیت )اروپا( محسوب می شود. «ظاهراً 
واکنش موگرینی به بحث   هایی اس��ت که مدتی 
است درباره اس��تقال اروپا مقابل امریکا مطرح 
ش��ده اس��ت. در تازه    ترین موضع گیری   ها از این 
دست، ماریا زاخارووا، س��خنگوی وزارت خارجه 
روسیه روز جمعه با اش��اره به آزمونی که اروپا در 

برجام مقابل امریکا داشته، گفته است: »شرکا در 
بروکس��ل در این آزمون موفق نبودند.«  زاخارووا 
گفته است: » ش��رکای اروپایی ما در برابر آزمون 
بسیار جدی قرار گرفته اند و همه می دانند که یکی 
از طرف ها)امریکا( آزمون استقال اروپا را پیش 
روی شرکای ما قرار داده است و شرکا در بروکسل 
در این آزمون موفق نبودند. « س��خنگوی وزارت 
خارجه روس��یه نمره قبولی نگرفتن اروپا را صرفاً 
محدود به برجام ندانس��ته و مي گوید: » ما شاهد 
پیروی بی نهایت )اتحادیه اروپا( از سیاست های 
امریکا در برابر کوبا بدون درک دایل هستیم. « وی 
افزود: صد   ها سرمایه دار در قالب هیئت امریکایی به 
کوبا رفتند تا با این کشور قرارداد   هایی امضا کنند 
اما همه این تاش   ها در بازه زمانی کمتر از شش 
ماه متوقف شد و وضعیت دوباره به عقب بازگشت 
چرا که اتحادیه اروپا از سیاست های امریکا در کوبا 

پیروی و از هاوانا دوری کرد. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه با بیان اینکه 
نمایندگان اتحادیه اروپا در مسکو باید در خصوص 
سیاس��ت های خود در قبال ایران به این پرسش 
پاسخ دهند، افزود: بار   ها گفته ایم و باز می گوییم 
که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بهتر است 
به استقال در سیاس��ت خارجی برسند و نقشی 
مس��تقل در عرصه بین المللی برعه��ده بگیرند. 
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه خاطرنشان 
کرد: باید اتحادیه اروپا را تحسین کرد که مهارت 
دیپلماسی در سطح عالی را برای رسیدن به این 
توافق از خود نشان داد، اما آزمون پس از امضای 

برجام و اجرای آن و مخصوصاً پس از خروج امریکا 
از این توافق بین المللی آغاز شد. وی ادامه داد: در 
مورد امکان تأثیرگذاری روسیه بر اتحادیه اروپا، 
باید متذکر شوم مس��کو بار   ها این مسئله )ایجاد 
ساز و کار مالی تس��هیل همکاری با ایران( را در 
مذاکرات با بروکسل و کش��ورهای عضو اتحادیه 
مطرح و مورد تأکید قرار داده است. زاخارووا افزود: 
برجام صرفاً یک معامله تجاری یا دوجانبه نیست 
بلکه توافقی چندجانبه است که ازسوی شورای 

امنیت تأیید شده و سندی ازم ااجرا است. 
 امریکا: معافیت های بیشتری نمی دهیم

وزارت خارجه امریکا گفته که واشنگتن به دنبال 
اعطای معافیت های بیشتری برای خرید نفت از 
ایران نیس��ت. برایان هوک، رئیس میز ایران در 
وزارت خارجه امریکا در نشست خبری در ابوظبی 
گفته اس��ت دلیل اعط��ای معافیت ه��ای قبلی، 
پیش��گیری از افزایش قیمت نف��ت در بازارهای 
بین المللی بوده اس��ت. رویترز گزارش کرده که 
هوک با این حال از پاس��خ به این س��ؤال که »در 
پایان ماه مه ک��ه دوره معافیت   ها به پایان خواهد 
رسید امریکا چه برنامه ای دارد «، خودداری کرد. 
امریکا از زمان اجرایی ک��ردن تحریم های نفتی 
علیه ایران در نوامبر س��ال پیش، هش��ت کشور 
خریدار عمده نف��ت ایران را به مدت ش��ش ماه 
از تحریم نفت��ی معاف ک��رد. کره جنوبی، چین، 
هند و ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و عراق هش��ت 
کشوری هستند که می توانند مقدار معینی نفت 

از ایران بخرند. 
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خیز ایتالیا به سوریه پسا جنگ
سرانجام چند ماه پس از جنب و جوش زیرپوستی، وزارت خارجه ایتالیا 
رس��ماً اعام کرد بازگشایی سفارت خود در دمش��ق را بررسی می کند؛ 
تحولی که پس از بازگش��ایی س��فارت امارات نه تنها ضرب��ه دیگری به 
تاش های امریکا برای منزوی کردن بشار اسد است بلکه می تواند تأثیر 
دومینویی بر سایر کشورهای اروپایی بگذارد، حتی اگر بازگشایی سفارت 
ایتالیا تأثیر مثبتی در غرب ایجاد نکند باعث ش��کاف در مواضع سیاسی 

اتحادیه اروپا درباره سوریه خواهد شد. 
 اما چرا رم در بازگشایی سفارت خود در دمشق پیشگام می شود؟ در این 
باره ازم است به روابط این دو کشور قبل از جنگ و بعد از جنگ نگاهی 
بیندازیم. روابط رم و دمشق همواره خوب بوده است. جورجو ناپولیتانو، 
رئیس جمهور وقت ایتالیا یک سال قبل از شروع بحران به سوریه سفر کرد 
و نشان افتخاری کشورش را تقدیم بشار اسد کرد. آمار   ها نشان می دهد 
روابط اقتصادی ایتالیا و سوریه تا قبل از شروع بحران نسبتاً خیلی خوب 

بوده و صادرات و واردات دو کشور   ها تقریباً همتراز بوده است. 
با شروع بحران و تشدید جنگ در سوریه هرچند خیلی از کشورهای غربی 
تصمیم گرفتند از مخالفان حمایت کنند اما ایتالیا هرگز وارد این جریان 
نشد و با وجود محکومیت   هایی که علیه حکومت سوریه ابراز می کرد، اما 
همواره یک راه حل سیاسی را ترجیح می داد. در واقع رم نسبت به برکناری 
بش��ار اس��د از طریق زور و جنگ بدگمان بود و هیچ گاه از این تاش   ها 
حمایت نکرد. مهم  ترین دلیل رم، به نظر می رس��د ناشی از تجربه لیبی 
پس از قذافی می ش��ود. پس از اینکه کش��ورهای غربی در لیبی مداخله 
نظامی کردند و معمر قذافی را از قدرت پایین کشیدند، لیبی به یک کشور 
ورشکسته و بدون یک حاکمیت مرکزی قدرتمند و در نتیجه تبدیل به 
یکی از مهم  ترین منابع فرار آوارگان به سمت ایتالیا شد. از آن زمان بحران 
آوارگان فشار زیادی به دولت ایتالیا وارد کرده است و به همین دلیل آنها 

نمی خواستند شاهد تکرار تجربه لیبی در سوریه باشند. 
هرچند ایتالیا سال ۲0۱۲ به دلیل آنچه »سرکوب خشن « مخالفان توسط 
دولت سوریه نامید، سفارت خود را در دمشق بست اما هیچ گاه روابط خود 
را با دولت س��وریه کامل قطع نکرد. از نظر دولت سوریه نیز، ایتالیا نقش 
کلیدی در حفظ روابط با اروپا داش��ت و روابط اطاعاتی بین دو کش��ور 

برخاف خیلی از کشورهای دیگر اروپایی هرگز کنار گذاشته نشد. 
بعضی منابع در تابستان ۲0۱6 گزارش دادند رئیس آژانس اطاعاتی ایتالیا 
برای امنیت خارجی ، به سوریه رفته است. جزئیات این سفر به بیرون درز 
نکرد اما می توان انتظار داشت وی در این سفر با علی مملوک، رئیس اداره 
امنیت ملی سوریه و بشار اس��د دیدار کرده باشد. چند هفته قبل از سفر 
این مقام ایتالیایی گزارش شد یک مقام اطاعاتی سوریه به رم رفته است؛ 
تحواتی که نشان می دهد روابط امنیتی و اطاعاتی دو کشور به صورت 

زیرپوستی اما فشرده در جریان بوده است. 
اما یکی از مهم   ترین نقاط عطف روابط دو کشور پس از شروع بحران، سال 
گذشته میادی)۲0۱۸( رخ داد و به رغم تحریم های بعضی کشورهای 
غربی، علی مملوک به ایتالیا سفر کرد تا با مقامات این کشور دیدار کند. 
این موضوع باعث خشم فرانسه شد و مرکز اروپایی برای قانون اساسی و 

حقوق بشر بیانیه رسمی علیه رم صادر کرد. 
نگاهی به مواضع سیاس��تمداران کنونی ایتالیا نس��بت به دولت سوریه 
نیز نش��ان می دهد هم پارلمان و هم دولت مملو از صدای   هایی است که 
طرفدار دمشق هستند همانند »فررا جی« عضو پارلمان که علناً خواستار 
بازگشایی س��فارت ایتالیا در دمشق شد. حتی ماتِئو س��الوینی، معاون 
نخست وزیر ایتالیا متهم ش��ده دیدگاه طرفدارانه از اس��د دارد. او قویاً با 
حمله فرانسه، انگلیس و امریکا علیه س��وریه پس از حمله شیمیایی در 
دوما مخالفت کرد و حمله شیمیایی را خبری دروغ خواند. گفته می شود 
سالوینی به شدت طرفدار روس��یه و وادیمیر پوتین، رئیس جمهور این 
کشور است که از متحدان کلیدی دمشق محسوب می شود. اخیراً »جوزپه 
کونته « نخست وزیر ایتالیا به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید ولیعهد 
آن کش��ور دیدار کرد. هرچند آنها به صورت رسمی درباره سوریه حرف 
نزدند اما طبیعی است که با توجه به بازگشایی سفارت امارات در دمشق و 
برنامه گسترده ابوظبی در مرحله بازسازی سوریه انتظار داشت دو طرف 
پشت درهای بسته در این باره گفت وگو کرده باشند؛ تحواتی که نشان 
می دهد رم نه تنها قصد احیای روابط خود با دمشق به مرحله قبل از جنگ 
را دارد بلکه احتمااً با توجه به روابط خوب با روسیه نقش مهمی برای خود 

در مرحله بازسازی تعریف کرده است. 
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 کره شمالی از برخی تحریم های امریکا خارج شد
دیپلمات ه��ای امریکایی از تصمی��م وزارت خارجه این کش��ور برای 
لغو برخی محدودیت های اعمال ش��ده در زمینه ارس��ال کمک های 
بشردوستانه به کره شمالی و سفر امدادرسانان امریکایی خبر دادند. به 
نوشته نشریه فارین پالیسی، این تصمیم در پی اعتراضات سازمان ملل 
و سازمان های خصوصی امدادرس��ان مبنی بر اینکه سیاست خارجی 
امریکا باعث تضعیف تاش های آنها برای نجات جان مردم کره شمالی 

می شود، گرفته شد. 

 مسکو: تعویق انتخابات افغانستان سناریوی امریکا است 
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای ش��دیداللحن از تأخیر انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان انتقاد کرد و گفت که » تعویق انتخابات 
در اثر فشار ایاات متحده بوده زیرا امریکا برای اعمال سناریوی خود 
در انتخابات افغانس��تان نیاز به زمان دارد. « به گزارش بی بی س��ی، 
س��فارت امریکا در کابل، بیانیه وزارت خارجه روسیه را رد کرده که 
تعویق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نتیحه » فشار امریکا « 
بوده اس��ت. س��فارت امریکا تعویق انتخابات را تصمیم کمیسیون 
مس��تقل انتخابات افغانس��تان دانسته است. کمیس��یون مستقل 
انتخابات افغانستان ۱0 روز پیش اعام کرد که برای » اصاحات « و 
» بهبود « برگزاری، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سه ماه به 

تعویق افتاده است. 

 اعزام بمب افکن   های امریکا به منطقه ایندوپاسیفیک
سه بمب افکن و ۲00 پرس��نل امریکا در پایگاه پرل هاربر هاوایی برای 
شرکت در تمرین گشت زنی ۲۴ساعته هوایی در ایندوپاسیفیک اعزام 
شدند. به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جاشوا دور 
فرمانده امریکایی اعام کرد: مشارکت بمب افکن های بی ۲ در رزمایش 
گشت زنی هاوایی نشان از آمادگی این نوع تجهیزات برای دفاع از کشور 

ما و متحدانش است. 

 سفارت امریکا در امارات همچنان خالی است
مایک پمپئو در حال��ی وارد امارات ش��د که امریکا س��فیری برای 
خوش��امدگویی به او در این کشور نداش��ت. به گزارش ایسنا، 9 ماه 
است که امریکا در امارات س��فیری ندارد. گزینه پیشنهادی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای تصدی این مقام نیز از س��وی سنا 
تأیید نشده اس��ت. ترامپ بار    ها سنا را به اس��تفاده از شبکه پیچیده 
قوانینش برای رد کردن گزینه های پیشنهادی او متهم کرده است اما 
انتخاب جان راکولتا جونیور، نامزد تصدی سفارت امارات چالش های 
پر کردن یک پست دولتی عالی با نامزدی را نشان می دهد که هیچ 
تجربه دیپلماتیکی ندارد. سفارت امریکا در امارات از اواخر ماه مارس 
گذشته و با بازنشسته شدن باربارا لیف، سفیر سابق امریکا در امارات 
پس از 33 س��ال خدمت دیپلماتیک در وزارت ام��ور خارجه امریکا 

خالی مانده است. 

تعطیل    ترین دولت امریکا ركورد زد  
تعطیل�ی دول�ت دونالد ترام�پ دی�روز وارد بیس�ت و دومین روز 
خود ش�د و به طوانی    ترین تعطیلی دولت در تاریخ امریکا تبدیل 
ش�د؛ تعطیلی ای که ب�ه دلی�ل اختافات کنگ�ره و کاخ س�فید و 
عقب نش�ینی دونالد ترامپ از اعام وضعیت فوق العاده، دست کم 
تا چند روز دیگ�ر هم تداوم خواهد یافت. خس�ارتی ک�ه به دولت 
امری�کا در هفته ه�ای اخی�ر وارد ش�ده، بی�ش از 3/6 میلی�ارد 
دار اس�ت که واکنش کارمندان این کش�ور را پی داش�ته اس�ت. 
اصرار دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای تأمین بودجه 5/7 میلیارد 
داری برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک و امتناع دموکرات های کنگره 
از موافقت با آن، واشنگتن را فلج کرده و دولت امریکا را در تعطیلی طوانی 
مدت فرو برده است. دولت ترامپ که پیش از این گفته بود اگر ازم باشد 
برای ماه   ها دولت را تعطیل خواهد کرد، دیروز در بیس��ت و دومین روز 
تعطیلی دولت، رکورد تعطیلی در تاری��خ امریکا را به نام خود ثبت کرد. 
طوانی    ترین تعطیلی دولت امریکا پیش از این از دسامبر ۱995 تا ژانویه 
۱996 میادی و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بود که ۲۱ روز 
طول کشید. ترامپ که در دوران رقابت های انتخاباتی وعده داده بود پول 
ساخت دیوار را از مکزیکی    ها خواهد گرفت اکنون خواستار تأمین بودجه 
آن از سوی کنگره شده اس��ت. او به تافی عدم همراهی نهاد قانونگذار 
امریکا از امضای بودجه وزارتخانه های دولتی خودداری کرده اس��ت. به 
گزارش روزنامه یو اس ای تودی، ترام��پ همچنین تهدید کرده بود که 
ممکن است از اختیاراتش برای اعام وضعیت اضطرار ملی استفاده کرده 
و بدون مجوز کنگره بودجه احداث این دیوار را تأمین کند اما جمعه شب 
از این تصمیم عقب نشینی کرد و گفت که برای اعام وضعیت اضطراری 
عجله ای ن��دارد. ترامپ گفت:»ای��ن کار را خیلی س��ریع انجام نخواهم 
داد«. ترامپ درباره احتمال استفاده از اختیاراتش در پی اعام وضعیت 
فوق  العاده گفت:»ممکن است چنین کاری بکنم. من می توانم وضعیت 
فوق  العاده اعام کنم و بعد به س��رعت این دیوار را بسازیم. این هم یک 

راه حل دیگر برای پایان دادن به این کار است.«
 خسارت 3/6 میلیارد داری 

در پی تداوم تعطیلی دولت امریکا، هزینه های این کش��ور هم روز به روز 
بیشتر می شود. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، تعطیلی دولت فدرال 
امریکا تا روز جمعه برای اقتصاد این کش��ور هزینه ای بالغ بر 3/6 میلیارد 
دار در پی داشته است. بس آن بووینو، اقتصاددان ارشد مؤسسه امریکایی 
استاندارد و فقر گفت:»تخمین می زنیم که این تعطیلی در هر هفته باعث 
ضرر ۱/۲ میلیارد داری تولید ناخالص داخلی شده باشد. این شاید برای 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا کم باش��د اما برای آنهایی ک��ه تاش می کنند تا 
هزینه های زندگی خود را بدون درآمد و دس��تمزد پوشش دهند، بسیار 
است.« از سوی دیگر، نظرسنجی جدید صورت گرفته توسط پایگاه هیل و 
هریس ایکس نشان می دهد که میزان محبوبیت دونالد ترامپ در بحبوحه 
تعطیلی کنونی دولت به ۴۴ درصد رسیده است. براساس این نظرسنجی 
میزان کلی عدم محبوبیت ترامپ به 56درصد رس��یده است.  به گزارش 
نشریه هافینگتن پست، تعطیلی طوانی مدت دولت موجب شده بسیاری 
از کارمندان و کارگران، حقوق و مزایای خود را دریافت نکنند. بسیاری از 
افراد متأثر از تعطیلی دولت، در حال جست وجو برای یافتن شغل جدید 
هستند و یا از والدین خود درخواست پول می کنند. این تعطیلی موجب 
ش��ده برخی از افراد و خانواده ه��ا، مخارج و هزینه ه��ای مهمی همچون 
بهداشت و سامت را به کلی کنار بگذارند. حدود 3۸0 هزار کارمند دولتی 
که شغل آنها غیرضروری تشخیص داده ش��ده، به مرخصی بدون حقوق 
فرستاده شده  اند و ۴۲0 هزار نفر دیگر هم هرچند کارشان ضروری است 
و مجبور به ادامه حضور در محل کار هس��تند، اما تا تکلیف بودجه روشن 
نشده حقوقی دریافت نمی کنند. از ۱5وزارتخانه دولت فدرال، 9 وزارتخانه 
عمًا نیمه  تعطیل هستند و بسیاری از ادارات دولتی هم خدمات  رسانی به 
مردم را به بعد از بازگشایی دولت موکول کرده  اند.  ترامپ می گوید تا زمانی 
که در ایحه بودجه مبلغ موردنیاز برای ساخت دیوار مرزی در نظر گرفته 
نشود، آن را امضا نخواهد کرد. این در حالی است که کنگره تاکنون در برابر 
این درخواست ترامپ مقاومت کرده است و حاضر نیست چنین بودجه ای 
را به تصویب برس��اند. ترامپ مدعی است مهاجران غیرقانونی که از نقاط 
مرزی وارد امریکا می شوند عامل افزایش میزان جرم در این کشور هستند 

و باید جلوی ورود آنها به خاک امریکا گرفته شود. 
 تحقیقات جدید علیه ترامپ

همزمان با تعطیلی دولت امریکا، تحقیقات جدید پلیس فدرال )اف بی آی( 
علیه ترامپ، دردس��رهای او را دو چندان کرده است. نیویورک تایمز در 
گزارشی که جمعه شب منتشر شد، نوشت که این تحقیقات در این مورد 
بود که آیا سیاس��ت های ترامپ در روزهای پس از اخراج جیمز کومی، 
رئیس سابق اف بی آی در جهت منافع روسیه بوده یا خیر. در این گزارش 
همچنین گفته شده که تحقیقات اف بی آی این مسئله را هم شامل    می شد 
که آیا عملکرد رئیس جمهور امریکا را می توان تهدیدی برای امنیت ملی 
امریکا دانست؟ کاخ سفید گزارش نیویورک تایمز را درباره تحقیقات اداره 
پلیس فدرال )اف بی آی( دراین مورد که دونالد ترامپ مخفیانه در جهت 
منافع روسیه عمل کرده، رد کرده و آن را مضحک خواند. دموکرات   ها از 
زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ تحقیقاتی را در ارتباط تیم انتخاباتی 
ترامپ با روسیه شروع کرده اند و این مسئله باعث شده برخی از مقامات 
دولت ترامپ از سمت خود اس��تعفا دهند. عاوه بر مقامات کاخ سفید، 
حتی خانواده ترامپ هم به ارتباط مخفیانه با روس   ها متهم هس��تند و 
دموکرات   ها از این مس��ئله برای تحت فش��ار قرار دادن ترامپ استفاده 

می کنند تا مانع پیروزی مجدد او در انتخابات ۲0۲0 شوند. 

اوج گیری مجدد درگیری    ها 
در بندر الحدیده یمن

یک روز پس از حمل�ه کاری و غافلگیر کننده انص�اراه از طریق 
یک پهپاد انتحاری منابع خبری از شنیده شدن صدای تیراندازی 
و آتش توپخان�ه در بخش جنوبی بندر الحدی�ده یمن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، روز      شنبه درگیری    ها در بندر الحدیده 
یمن، بار دیگر به رغم معاهده آتش بس میان نیروهای حوثی و نیروهای 
طرفدار عبد ربه منصور هادی، اوج گرفته است. بر اساس این گزارش، 
صدای تیراندازی و توپخانه، از بخش جنوبی بن��در الحدیده به گوش 
رسیده است. کنترل بندر الحدیده با نیروهای انصاراه یمن است. این 
شهر بندری ماه های گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای 
وفادار به منصور هادی و نیروهای مردمی یمن بوده است. بندر الحدیده 
مهم  ترین مسیر دسترسی انصاراه به دریا محسوب می شود و به همین 
دلیل برای این جنب��ش ارزش حیاتی دارد. ماه گذش��ته، دو طرف در 
جریان گفت وگو    هایی که با حمایت سازمان ملل متحد در سوئد برگزار 
شد نسبت به برقراری آتش بس در شهر الحدیده توافق کردند. حمات 
روز گذش��ته ائتاف س��عودی در الحدیده یک روز پس از آن صورت 
می گیرد که انصاراه از طریق ی��ک پهپاد تجمع نظامیان تحت فرمان 
امارات را در جنوب یمن هدف قرار داد که بر اثر آن عده زیادی کشته 
شدند. هرچند این حمله پهپادی در محدوده آتش بس توافقی نبوده اما 
به نظر می رسد ائتاف سعودی تصمیم گرفته در واکنش بندر الحدیده 
را بمباران کند تا بدین طریق از انجام این حمات جلوگیری کند. در 
همین حال، انگلیس روز جمعه پیش نوی��س قطعنامه ای درخصوص 
گسترش دامنه مأموریت ناظران بین المللی در استان الحدیده یمن را 
به شورای امنیت برد. این پیش نویس قطعنامه که درباره گسترش دامنه 
ماموریت ناظران بین المللی در استان الحدیده یمن است، طی روزهای 

آینده در شورای امنیت به رأی گذاشته خواهد شد. 

پذیرش  ارزیابی ایران از رفتار اروپا 

مسکو: اروپا در آزمون برجام موفق نبود

زهراحسينی روحاهصالحي
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    محمدصادق عابديني
انتخاب دو ترانه با متن هاي ضعيف و ادبيات 
مبتذل، به عنوان بهترين ترانه هاي مردمي 
در جش�نواره موس�يقي م�ا، انتقادهايي را 
ب�ه دنبال داش�ته اس�ت از جمل�ه احتمال 
اينك�ه كل اي�ن انتخ�اب يك نظرس�ازي 
براي مطرح كردن و فروش بيش�تر باش�د! 
ترانه »ماه پیشوني« از »هوروش بند« به همراه 
قطعه »يك لحظه نگام ك��ن« از »ماكان بند« 
عنوان بهترين موسیقي پاپ از نگاه مردم را در 
پنجمین جشن »موسیقي ما« به دست آوردند. 
انتخاب ترانه »ماه پیش��وني« به خاطر ادبیات 
سخیف و سطحي، انتقادهايي را به همراه داشته 
است. بخش��ي از متن »ترانه ماه پیشوني«اين 
است: »وقتشه ديوونه بش��م به سیم آخر بزنم 
وقتشه كه شماره تو بگیرمو زنگ بزنم/ نمیتونه 
سد كنه رامو كسي جلو دارم نیست مثه تو يكي 

يدونه آخه تو اين عالم نیست«. 
اس��تاد محمدعلي بهمن��ي در گف��ت و گو با 
»جوان« در آس��یب شناس��ي معرفي چنین 
تران��ه اي به عن��وان بهترين ترانه پاپ س��ال، 
اولین انتقاد را متوجه جش��ن »موسیقي ما« 
مي داند و مي گوي��د: »برگزار كنن��دگان اين 
جشن بايد برای كار خودشان شخصیت قائل 
مي شدند و اين ترانه سخیف را براي حضور در 
جش��ن نمي پذيرفتند. زماني كه يك جشن يا 
جشنواره پا مي گیرد و اعتبار به دست مي آورد 
نبايد هر كار ضعیفي را به اين بهانه كه مخاطب 

دارد، بپذيرد.«
استاد بهمني با اشاره به ادعاي برگزاركنندگان 
جشن »موسیقي ما« درباره رأي مردمي براي 
انتخاب ترانه »ماه پیشوني«، مي افزايد: »آنها 
مي گويند ك��ه مردم رأي داده ان��د و اين ترانه 
انتخاب شده، به نظرم حتي اگر اين كار اتفاق 
افتاده باش��د، نبايد اين ترانه جزو گزينه هاي 

رأي گیري قرار مي گرفت.« 
وي در پاس��خ ب��ه اينك��ه تاثیر اع��ام چنین 
انتخاب ضعیفي چیس��ت؟ مي گويد: »اين كار 
بیشتر نظر س��ازي بود تا نظرس��نجي، بااخره 
شركت هايي كه اين ترانه ها را منتشر مي كنند 
مي خواهند بگويند كه كارهايشان در میان مردم 

جايگاه دارد و مردم با آنها آشنايي دارند.« 

بهمني می گويد: »اينها مي خواهند بگويند 
كه ما كار خوب تولید مي كنیم و براي همین 
نظر سازي مي كنند، ولي مگر مردم بیكارند 
كه اين آهنگ را انتخاب كنند؟! آنها با اين كار 

مي خواهند توقع مردم را پايین بیاورند.«
اس��تاد ادبیات و ترانه س��راي پیشكس��وت 
مي گويد: »در ش��رايطي هستیم كه شعر ما 
حداقل بعد از دوران نیما خودش را جهاني 
كرده اس��ت، پ��س چطور ممكن اس��ت در 
كش��ور چنین ترانه هاي مبت��دي و مبتذل 

محبوب شود؟«
   داستان يك استعفا

ش��هريورماه بود كه محمدعلي بهمني رئیس 
وقت شوراي شعر دفتر موسیقي ارشاد با انتشار 
متني از س��مت خود اس��تعفا كرد. وي در آن 
متن تأكید كرده بود: »متأس��فانه روزگاري را 
مي گذرانیم كه براي تخريب »موسیقي« رندانه 
دارند »ارج بايد و نبايِدهاي« كلمه در ترانه را از 

باورهامان مي ربايند. 
جهت اطاع: من با آگاهيِ اش��تباهم از قبول 
»رياست شوراي ترانه« نه به دلیل اينكه شش 
ماه است كارشناس��انش هم حقوقي دريافت 
نكرده اند، فقط به اين دلی��ل كه ديگر مزاحم 
ترانه هاي ضعیف نباش��م، با شرم خداحافظي 

مي كنم.« 
بهمني درباره اس��تعفايش از دفتر موسیقي 
و احتماا تاثیر ترانه هاي ضعیف كه ارش��اد 
مجوز انتشار آنها را مي دهد، مي گويد: »من 
با نمايندگان شركت هاي منتشر كننده آثار 
موسیقي جلسه اي داش��تم و با آنها صحبت 
كردم كه چرا روي انتش��ار ترانه هاي ضعیف 
تأكید و ب��راي مجوز گرفتن صحنه س��ازي 
مي كنید؟ يكي از همان افراد حاضر در جلسه 

صراحتاً جواب داد كه م��ا اصا احتیاجي به 
شورا نداريم و اگر ش��ما كار ما را رد كنید از 
طريق ديگري مجوز مي گیريم. من هم گفتم 
اگر اين گونه اس��ت پس چرا بیهوده نشست 
بگذاريم و ح��رف بزنیم؟ م��ن كار خودم را 
مي كنم و شما هم كار خودتان را بكنید. بعد 

از آن هم استعفا كردم.« 
  براي آيندگان 

چه يادگاري مي گذاريم؟!
اس��تاد بهمني با اش��اره به اينكه بس��یاري از 
ترانه هاي مبتذل توسط ش��ركت های پخش 
كننده منتش��ر مي ش��ود، مي گويد: »من دلم 
مي سوزد براي مردمي كه مجبور مي شوند اين 
ترانه ها را بش��نوند. ما نسبت به گذشته شاهد 
كاهش استقبال مردم از موسیقي هستیم، از 
گذشته آثاري براي ما به يادگار رسیده است و 
ما نیز بايد يادگاري از خودمان براي نسل هاي 

بعدي داشته باشیم.« 
بهمني با اشاره به اينكه تولید آثار ضعیف باعث 
مي شود، آثار خوب ساخته نش��ود، مي گويد: 
»من شاعران خوبي را مي شناسم كه بر همین 
اساس حاضر نیس��تند شعرشان را براي تولید 
يك قطعه موس��یقي در اختیار آهنگساز قرار 
دهند، نه اينكه آهنگساز خوب نداشته باشیم، 
براي اينكه آنه��ا نمي خواهند ترانه ش��ان در 
فضايي منتش��ر ش��ود كه آهنگ هاي ضعیف 
در آن حضور دارند. آنها دلش��ان براي ادبیات 
مي سوزد، طبیعي است كه نخواهند كارشان 

با آثار ضعیف قیاس شود.«
   صداوسيما نبايد به موسيقي ضعيف 

بها دهد

استاد بهمني با انتقاد از صداوسیما در پخش 
ترانه هاي ضعیف، مي گويد: »وقتي تلويزيون 
خواننده ه��اي ترانه هاي س��طحي را دعوت و 
كار هاي آنها را پخش مي كند، ش��ركت هايي 
كه با آنها طرف قرارداد هس��تند، خوش��حال 
مي شوند و مي گويند اين كار به معناي رسمیت 
دادن صداوس��یما به آثار ماس��ت و همین را 
وس��یله اي براي تبلیغ خ��ود مي دانن��د. كار 
صداوسیما در دعوت از چنین خواننده هايي و 
پخش آثارشان اشتباه است. با اينكه آنها مدعي 

مي شوند از آثارشان استقبال مي شود.«
استاد بهمني در پاس��خ به اين سؤال كه چرا 
شركت هاي تولید كننده آثار موسیقي سراغ 
آثار با كیفیت نمي روند؟ پاسخ مي دهد: »آنها 
مي گويند چنین آثاري فروش ندارد و به قول 
خودشان، آنها هم بايد زندگي كنند و درآمد 

داشته باشند.«

استاد بهمني در گفت وگو با »جوان«:

 ترانه هاي مبتذل را با »نظرسازي« 
به نام مردم می فروشند

چرا اكنون كه شعرها پس از نيما جهانی شده است بايد بپذيريم چنين ترانه های مبتذلی محبوب مردم شود

     سيدمرتضي ذاكر
يكي از داوران جش�نواره يازدهم تجس�مي فجر با تأكيد 
ب�ر اينك�ه توانايي هن�ري و خاقي�ت كااي كمي�اب اين 
روزهاس�ت، معتقد اس�ت هنرمند واقعي كس�ي است كه 
ضمن كاس�تن از غ�م مردم، مرهم�ي روي زخم ها باش�د. 
امیر عرباني دبیر رشته كارتون و كاريكاتور  يازدهمین جشنواره 
تجسمي فجر گفت: حدود 140 اثر به دبیرخانه جشنواره  رسید 
كه در نهايت 76 اثر براي نمايش در جش��نواره و در اين رش��ته 
انتخاب شد. وي ادامه داد: يكي از مشكات بر سر داوري آثار اين 
بود كه مجبور بوديم كارتون و كاريكاتور را به عنوان يك  رش��ته 
قضاوت كنیم. خوشبختانه  تعداد آثار قوي و با كیفیت به اندازه اي 
بود كه توانستیم به راحتي آثار را انتخاب كنیم. تعداد آثار قوي 
كارتون و  كاريكاتور امسال بیشتر از سال هاي قبل است. رويكرد 
جشنواره امسال در تفكیك رشته هاي هنري به نفع هنر كارتون 
 و كاريكاتور بود. كاريكاتوريس��ت هاي خاقي به جش��نواره اثر 
فرس��تادند، بنابراين در نهايت آنهايي را كه خاق نبودند  حذف 
كرديم و به مرحله بعد نفرستاديم. معتقدم بايد اثري  برگزيده شود 

كه لیاقت قاب كردن و نصب كردن به ديوار را داشته باشد. 
جمال رحمتي يكي از داوران اين رشته در يازدهمین جشنواره 
هنرهاي تجس��مي فجر نیز درباره داوري و انتخاب آثار  رشته 
كارتون و كاريكاتور گفت: تم هاي متفاوتي از سوي هنرمندان 
انتخاب شده بود و هر  يك به موضوعي عاقه نشان داده بودند. به 
عقیده بنده بد نیست كاريكاتوريست هاي ما بیشتر به مسائل روز 

نگاه كنند.  بخشي از كارها از فضاي امروز جامعه ما دور بود. 

كامبی��ز درمبخش ديگر داور اين رش��ته نیز اظه��ار كرد: من 
پیش��نهادم به هنرمندان كارتون و كاريكاتور اين است كه به 
فكر  مطرح كردن خود هنر هم باشند. توانايي هنري و خاقیت 
كااي كمیاب اين روزهاست. عاوه بر آن هنرمند بهتر است  از 
غم مردم كم كند. اينكه مدام از مشكات بگويیم چه مشكلي را 
حل مي كند؟ هنرمند كاريكاتوريست بايد از غم مردم  بكاهد و 

اگر توانست مرهمي روي زخم آنها بگذارد. 
وي افزود: به عنوان ي��ك حرفه اي به آثار رس��یده نگاه كردم، 
بنابراين براي من  بسیار مهم بود كه كاري كه مي بینم اثر كسي 
باشد كه مسلط به طراحي باشد نه اينكه فقط چند خط بكشد. 
در درجه دوم  هنرمند بايد بتواند از عهده مطرح كردن سوژه اش 

بربیايد. اين دو در كنار هم كار بسیار دشواري است. 
اداره كل هنرهاي تجس��مي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامي 
»يازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر« را از پنجم بهمن 

تا 15 اسفند 1397 برگزار مي كند. 

سي ونهمين نشست »شنبه هاي انقاب« برگزار شد
 پيش از انقاب  الگوي ملي و بومي 

براي اداره راديو و تلويزيون وجود نداشت
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ای دنيا، ای دنيای حرام از من دور شو، 
آيا برای من خودنمايی می كنی يا شيفته 
من ش�ده ای ت�ا روزی در دل من جای 
گيری؟ هرگز مب�ادا، غير م�را بفريب 
كه مرا در تو هيچ نيازی نيس�ت، تو را 
س�ه طاقه كرده ام تا بازگشتی نباشد. 
دوران زندگانی تو كوتاه، ارزش تو اندك 

و آرزوی تو پست است.

 2  اثر از 2 عكاس جنگ 
در دهمين حراج تهران شگفتي ساز شد

    نويد پارسا
دهمي�ن ح�راج ته�ران در حال�ي ب�ا مجم�وع ف�روش 
34/4ميلي�ارد توم�ان برگ�زار ش�د ك�ه ف�روش وي�ژه دو 
عك�س س�عيد صادق�ي و محم�د فرن�ود از خرمش�هر 
جن�گ زده، از اتفاق�ات شگفتي س�از اي�ن روي�داد ب�ود. 
دهمین حراج تهران عصر جمعه 21 دي ماه با اجراي حسین پاكدل 
برگزار شد؛ حراجي كه در سال هاي اخیر دو بار در سال برگزار مي شود. 
حراج تهران در طول اين 9 دوره گذشته با پیشرفتي صعودي همراه 
بوده اس��ت و فروش دوره نهم خود با رقم 31میلی��ارد و 378میلیون 
تومان در تیر 97 توانس��ت در برهه اي كه كش��ور اوض��اع اقتصادي 
آشفته اي داشت خود را تثبیت كند. دهمین حراج هنر معاصر ايران 
با ارائه آثار مدرن و پست مدرن از هنرمندان جوان و استادان هنرهاي 
تجسمي برگزار مي شود. در واقع حراج تهران ويژه آثار هنري كاسیك 
و مدرن ايران تیرماه هر سال برگزار مي شود و نوبت دوم اين حراج كه 
از سال 95 در دي ماه برگزار ش��ده است به حراج آثار هنري جوانان و 

نقاش��ان معاصر اختصاص دارد و اين آثار عموما با هدايت گالري ها به 
حراج تهران راه پیدا مي كنند. اولین اثر به نام علیرضا اسكندري كه با 
قیمت كمینه و بیشینه 20 تا 25میلیون تومان قیمت گذاري شده بود، 

با قیمت 30میلیون تومان به فروش رسید. 
 در ادام��ه اثر عكس ديگري از خرمش��هر اثر محمد فرن��ود به قیمت 
70میلیون تومان فروش رف��ت در حالي كه بیش��ینه قیمت گذاري 
شده اثر 25میلیون تومان بود. اينگونه مي توان دهمین حراج تهران 
را حراجي شگفتي آور براي عكاسان جنگ توصیف كرد. در اين میان 
دو اثر با نام خرمش��هر از دو عكاس جنگ در اين رويداد شگفتي ساز 
شدند. كافي است كه میزان ارقامي كه در اين حراج چكش خوردند را 
مرور كنیم. كارنامه سال اول اين حراج با رقم 2میلیارد و 240میلیون 
تومان، س��ال دوم با رقم 6میلیارد و 627 میلیون تومان، س��ال سوم 
با رقم 13میلیارد و491میلیون تومان، س��ال چهارم با 20میلیارد و 
690میلیون تومان، س��ال پنجم با 25میلیارد و 787میلیون تومان 
در نیمه نخس��ت و رقم 12میلیارد و 344میلیون تومان در نیمه دوم 
سال، در ششمین سال با رقم 26میلیارد و 113میلیون تومان در نیمه 
نخست و رقم 14میلیارد و 492میلیون تومان در نیمه دوم سال و در 
هفتمین دوره در نیمه نخست سال جاري با فروش كلي 31میلیارد و 

378میلیون تومان بسته شد. 
يكي از اصلي ترين نقدها به اين حراج- جداي از ش��ائبه هايي درباره 
پولشويي- اين بود كه در نخستین سال هاي برگزاري نسبت به آثاري 
با مضامین مذهبي و آثار هنرمنداني از طیف موسوم به انقاب و دفاع 
مقدس بي توجه بوده است. به نظر مي رس��د حراج تهران در رفع اين 

نقیصه تاش هايي- هر چند اندك - انجام داده است.

    محمد صادقي
در سي و نهمين نشست شنبه هاي انقاب، دستاوردهاي 
انقاب در حوزه صداوسيما تشريح و به موضوع رويكرد هاي 
فرهنگي اين رس�انه فراگير در پيش از انقاب اشاره شد. 
محمد قنبري، دبیر كمیته صداوسیمای جنبش مردمي 40 سال 
پاسداشت انقاب اسامي، در ابتداي نشست تشريح دستاوردهاي 
انقاب اسامي در حوزه صداوسیما، گفت: »پیش از انقاب كشور 
هیچ گونه الگوي ملي و بومي براي اداره راديو و تلويزيون نداشت 
و راديو و تلويزيون مقلد محض رويكردها و ش��یوه هاي رسانه اي 
امريكا بود تا جايي كه از دو ش��بكه تلويزيوني يكي از آنها شبكه 
امريكا نامیده مي شد كه بسیاري از برنامه هاي آن به زبان انگلیسي 
پخش مي شد.« قنبري ادامه داد: »پیش از انقاب اسامي راديو و 
تلويزيون صرفاً به عنوان ابزار تفريح و سرگرمي و انتشار اخبار مطرح 
بوده اما انقاب اسامي توقع جديدي از رسانه را به كار ويژه هاي 

رسانه اضافه نمود و آن تعالي اخاقي و علمي جامعه است.«
وي با تأكید بر اينكه به دلیل بیگانگي تلويزيون با فرهنگ ملي و 
مذهبي در پیش از انقاب، اكثريت مردم با تلويزيون قهر بودند، 
افزود: »تاش اصلي راديو و تلويزيون درگذشته تسلیم كردن 
مردم در برابر س��لطه غرب و دور كردن آنه��ا از فرهنگ ملي و 
مذهبي با ارائه تصاوير جذاب و شیك، مخاطب پسند از دنیاي 
غرب و تصاوير سیاه و كسل كننده از حوزه هاي ملي بود.« قنبري 
با اشاره به اينكه پیش از انقاب 90درصد برنامه هاي تلويزيون، 
خارجي بود، گفت: »رويكرد صداوسیما قبل از انقاب اسامي 
به سبك زندگي غربي و تضعیف جايگاه زن، خانواده و گسترش 
فحشا پیش مي رفت ولي در حال حاضر با تولید بیش از 11هزار 
برنامه خانواده محور در سال، تاش مي شود نقش و جايگاه ويژه 

خانواده در فرهنگ اسامي- ايراني معرفي گردد.« 
  خودكفايي صداوسيما در بخش فني

رضا علیدادي، معاون توسعه و فناوري صداوسیما نیز در سخناني 
به توسعه فني و خودكفايي رسانه ملي در بخش فني اشاره كرد و 
گفت: »قبل از انقاب سهم خارجي ها در طراحي هاي سازمان 
صدا و سیما 100درصد بود، اما پوشش 50درصدي را در كشور 
شاهد بوديم، ولی در دهه 80 پوشش كامل شد و در پنج سال 
نخست دهه چهارم نیز پوشش ديجیتال به 95درصد رسید و 

توسعه اين امر همچنان ادامه دارد.«
علیدادي تصريح كرد: »قبل از انقاب س��ه شبكه راديوي ملي 
در كشور فعال بود كه امروز به 16 شبكه راديويي رسیده است 
و تنها دو ش��بكه تلويزيوني داش��تیم كه امروز به 20 ش��بكه 

تلويزيون ملي رس��یده اس��ت، به طوري كه در مجموع امروز 
داراي 65 شبكه راديويي ملي و استاني و 88 شبكه تلويزيوني 
ملي و استاني هستیم.« معاون رسانه ملي با تأكید بر خودكفايي 
در تأمین تجهیزات فني، گفت: »اگر به سمت تولید داخل در 
زمینه زيرساخت هاي سازمان صداوسیما نمي رفتیم اين میزان 
توسعه و پیشرفت محقق نمي شد و در اين زمینه توانستیم شعار 
»ما مي توانیم« را محقق كنیم به طوري كه امروز حتي به فكر 
صادرات اين توان نیز افتاده ايم در حالي كه قبل از انقاب تمام 

امور توسط خارجي ها انجام مي شد.«
  همه اقوام ايراني زير پوشش صداوسيما

عبدالكريم خیامي، معاون طرح و برنامه و ارزيابي سازمان صدا 
و سیما با بیان دستاورد هاي انقاب اس��امي در حوزه شبكه 
تخصصي و اختصاصي گفت: »شبكه هاي تخصصي و اختصاصي 
پس از انقاب اس��امي ايجاد ش��ده اند. اين شبكه ها محتواي 
تخصصي ارائه مي دهند.« خیامي تصريح ك��رد: »امروز صدا و 
سیماي جمهوري اس��امي ايران براي همه اقوام، گويش ها، 
استان ها، جغرافیا و تخصص ها در حال ارائه برنامه است و سراسر 

ايران را پوشش مي دهد.«
سیدعباس فاطمي، رئیس مركز س��یماي استان ها با اشاره به 
تولید س��ريال هاي متعدد در مراكز اس��تان ها، گفت: »بعد از 
منويات مقام معظم رهبري در جمع كارگردانان به منظور توجه 
به مسائل ملي، مقاومت و دفاع مقدس، آثار متعددي در استان ها 
با موضوعات مختلف در حال تولید است، به طور مثال سريال 
»روايت ناتمام« در اصفهان با رويكرد اقتصاد مقاومتي و سبك 
زندگي در حال تولید است، همچنین سريال »شهید بهشتي«، 
»اب��وذر زمانه«، »ش��هید تجايي«، »روز ه��اي بي قراري 2«، 
»جال«، »آينا«، »باران و بهمن«، »تقدير«، »گوهرشاد« و... 
در حال تولید و نگارش است.« سي و نهمین نشست شنبه هاي 

انقاب در مركز همايش هاي صداوسیما برگزار شد.

دبير جشنواره تجسمي فجر عنوان كرد
تعداد آثار قوي و باكيفيت در اين دوره زياد است

انتخاب »ماه پيش��وني« بيشتر 
نظر س��ازي بود تا نظرسنجي، 
بااخره ش��ركت هايي ك��ه اين 
ترانه ه��ا را منتش��ر مي كنن��د 
مي خواهند بگويند كارهايشان 
در مي��ان م��ردم جاي��گاه دارد

 اين ديگر به قهوه اي مي زند 
جناب تي وي پاس!

رويكرد زرد در رسانه شايد در همه جاي دنیا معمول باشد اما در ايران 
شاهد گرايشي رسانه اي هستیم كه ديگر نمي توان به آن زردنگاري 

گفت چون در سطحي نازل تر به دنبال مخاطب مي گردد. 
زردنويسي تعريف مشخصي دارد؛ در ادبیات رسانه اي به مطالبي 
ك��ه از عمق زي��ادي برخوردار نیس��تند اطاق مي ش��ود. اينكه 
مصاحبه شونده از چه رنگي خوشش مي آيد، كجا زندگي مي كند، 
چه ماشیني سوار مي شود مس��ائل اصلي است. حس كنجكاوي 
عوام هم معموا درباره حاش��یه هاي زندگي افراد ش��اخص قوي 
عمل مي كند. زردنويس ها معموا اين وسوس��ه و مطالبه ذهني 
مردم را ك��ه با كنجكاوي ارتب��اط زيادي دارد پاس��خ مي گويند. 
پاپاراتزي ها نیز با پاگذاش��تن در اين وادي خود را به عالم رسانه 
تحمیل و جاي خود را در مطبوعات جهان ب��از كردند اما همین 
رس��انه هاي زرد همواره با نظارت متولیان فرهنگ در كشورها به 
گونه اي هدايت مي ش��وند كه باي جان فرهنگ ملي نباشند. در 
ايران اما با گسترش و توسعه رسانه ها همراه با پیدايش و گسترش 
فضاي مجازي به نظر مي رسد كنترل و نقش هدايتي مراكزي چون 
وزارت ارشاد در حال كمرنگ شدن است. اين كمرنگ شدن البته 
ربط زيادي به بي دروپیكر ش��دن فضاي مجازي ندارد بلكه ناشي 
از بي برنامگي و انفعال مراكزي اس��ت كه وظايف و تكالیف خود 
را دست كم گرفته اند. عجیب اينكه رس��انه هايي از اين دست به 
لحاظ رويكردهاي حاشیه اي شديد و افراط در خلق خبر بر مبناي 
حاشیه سازي و اتخاذ تكنیك هاي عوام گرايانه همواره دايره وسیعي 
از مخاطبان را براي خود دست و پا كرده اند. تي وي پاس در رأس 
رسانه هايي قرار مي گیرد كه اين گرايش خسران آفرين فرهنگي را 
به شدت ترويج و به عنوان الگو ارائه مي دهد. دست گذاشتن روي 
موضوعاتي كه نه تنها ارزش افزوده فرهنگي ندارند بلكه به فرهنگ 
ملي لطمه جدي وارد مي كند صرفا براي باا بردن بازديد مخاطبان 
از شگردهاي ضدفرهنگي اين رس��انه و دنباله روهايش محسوب 
مي شود. تولید محتوا از طريق سوءاستفاده از كم سوادي چهره ها 
و مطرح كردن سؤااتي كه پاسخ آنها از يك چهره مشهور مي تواند 
ايجاد حاشیه كند، براي مثال پرسیدن اين سؤال كه نظرتان درباره 
فان آدم يا فان اعتقاد چیست، فاني اخیراً اين حرف را زده، نظر 
شما چیس��ت، اختاف انداختن میان افراد با طرح پرسش هاي 
موزيانه البته با ژستي مثًا دلس��وزانه، به عنوان نمونه مي توان به 
مصاحبه يا به عبارت بهتر سوءاستفاده يكي دوماه پیش اين رسانه 
از خواهران منصوريان اشاره كرد كه به طور ناگهاني از آنها درباره 
چادري شدنشان سؤال شد. تي وي پاس نتیجه را از قبل حدس 
زده بود. مصاحبه شونده ها در عملي انجام شده مجبور شدند فرد 
ديگري را محكوم كنند و البته خودش��ان نیز در مقابل مخاطبان 
محكوم شوند؛ يك جنجال رسانه اي كثیف براي باا رفتن بازديد. 
معلوم است كه اين شیوه ناسالم براي فرهنگ آورده اي به همراه 
نخواهد داش��ت بلكه بي فرهنگي را رواج مي دهد. جالب است كه 
هیچ كس هم متوجه نمي شود اين جنجال آفريني از طريق مقابل 
هم قرار دادن يكي دو چهره معروف همینجور اتفاقي رقم نخورده 
و يك رسانه شیطنت طلب پشت آن قرار دارد. حیرت آور اين است 
كه تي وي پاس قربانیان خود را از میان چهره هايي كه به تازگي 
از سوي رسانه ملي مطرح شده اند شكار مي كند و مديران رسانه 
ملي نیز تنها نظاره گر اين شوی ويرانگر هستند. در تازه ترين مورد 
بازيگر تازه به شهرت رسیده سريال بانوي عمارت را مقابل دوربین 
آورده و مانند همیشه به گونه اي كه مثًا كسي شك نكند سمت 
و سوي مصاحبه را به جايي مي برد كه مصاحبه شونده عنوان كند 
»دست دادن با نامحرم چه اش��كالي دارد، اين ديگر در بسیاري 
از كشورهاي جهان آزاد شده اس��ت.« مجري برنامه هم اينگونه 
واكنش نش��ان مي دهد: »خب حرام اس��ت«، اين را البته با يك 
نیش��خند چاش��ني جمله اش مي كند تا تلويحاً براي مخاطب و 
مصاحبه شونده ساده دلش روشن كند كه او طرف كیست، يعني تو 

راحت باش و نظرت را بگو! 
معلوم است كه مجوزدهندگان و نهاد حاكمیتي عزيز اين تلقي را 
براي تي وي پاس و رسانه هاي ديگر ايجاد كرده اند كه علي القاعده 
خطوط قرمزشان با صداوسیما تفاوت دارد اما متأسفانه آنقدر به 
خود زحمت نداده اند تا خطوط شفاف ديگري را ترسیم كنند تا 
به جاي تقويت فرهنگ اين رس��انه ها اقدام به تضعیف فرهنگ 
عمومي نكنند. وزارت ارشاد دست كم و در منفعانه ترين حالت 
اگر به تي وي پاس ها تذكر مي داد و رسانه ملي اگر تكلیف خود 
مي دانست تا از چهره هاي دست آموز خود به نفع مردم صیانت 
كند و آنها را پیش از سپردن به دهان گرگ هاي رسانه اي توجیه 
نمايد، كار به اينجا نمي رسید كه زردبازهاي رسانه اي آنقدر افراط 

كنند تا به تدريج قهوه اي باز شوند.

جواد محرمي     یادداشت

 شعرخواني اعتراضي شاعران امريكايي
ضد تحريم هاي ايران

ش�اعران برجس�ته امريكاي�ي از جمل�ه چالز برنش�تاين و پي ي�ر ژوريس 
همزمان با س�خنراني دونالد ترامپ در كنگره در ش�ب ش�عري كه با هدف 
اعتراض به تحريم هاي امريكا عليه ايران برگزار مي ش�ود، شعر مي خوانند. 
به گزارش مهر، طي برپايي يك رويداد فرهنگي، ش��ب ش��عري با عنوان »كسي 
نمي خواهد باور كند كه باغچه دارد مي میرد« - عنواني برگرفته از يكي از اش��عار 
فروغ فرخزاد - با هدف نش��ان دادن رنج وارده بر مردم ايران به خاطر تحريم هاي 

غیرقانوني و ظالمانه امريكا در واشنگتن دي سي اياات متحده برگزار مي شود. 
متن اطاع رس��اني اين رويداد فرهنگي- هنري نش��ان مي دهد اين نشست به نوعي 
عكس العملي اس��ت به اظهارات دونالد ترام��پ كه تحريم ه��اي اقتصادي تحمیلي 
جديد علیه ايران را »س��خت ترين تحريم ها« خوانده بود. در اين ش��ب شعر برخي از 
شخصیت هاي مشهور در شعر امريكا از جمله »چارلز برنشتاين« و »پي ير ژوريس« كه 
به عنوان شاعران جهاني شعر امروز امريكا شناخته مي شوند حضور خواهند داشت، اين 
دو شاعر از »نیويورك« و تني چند از شاعران برجسته ديگر امريكايي هم از »واشنگتن 
دي سي« در اين رويداد ادبي حاضر خواهند شد و اشعارشان را در اعتراض به تحريم هاي 
امريكا علیه مردم ايران قرائت خواهند كرد. اين نشس��ت در تاريخ 22 ژانويه از ساعت 
18 تا 20 به وقت محلي در »واشنگتن دي سي« برگزار مي شود و در انتخاب اين روز، 
عمدي در كار بوده است؛ 22 ژانويه روز سخنراني دونالد ترامپ در كنگره امريكاست و 
پیش بیني مي شود او در اين سخنراني تبلیغاتي از سیاست هايش در خصوص تحريم 
ايران دفاع خواهد كرد. در اين نشست كه در مركز فرهنگي »باسبويز اند پوئتز«  برگزار 
خواهد شد، عاوه بر شعرخواني اعتراضي شاعران امريكايي در برابر تحريم هاي امريكا 
علیه ايران، برنامه هاي ديگري همچون خوانش برخي اشعار فارسي، اجراي موسیقي 

سنتي ايراني، نمايش اسايدهايي از ايران و... به اجرا درمي آيد. 

مصطفي محمدي     دریچه


