
 استانداردسازی مدارس سما از سوی مؤسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسام

بازگشت پیکر فرمانده حاج حیدر به میهن بعد از 2 سال

طرح سناتورهای امریکا برای محدود کردن فروش ساح به عربستان 

ورود نظامیان امریکایی به پایگاه »اربیل«

تفاهمنامه همکاری بین  مؤسسه خدمات علمی   جامعه
آموزشلی رزمندگان اسلام و معاونت آموزش های 
 عموملی و مهارتلی سلازمان سلللما وابسلته 
بللله دانشلللگاه آزاد اسلللامی امضلا شلد 
به گ��زارش »جوان «، ب��ه منظور ارائه خدم��ات علمی، 
آموزش��ی و سنجش��ی به دانش آموزان مدارس س��ما 
در سراس��ر کش��ور و با هدف برقراری عدالت آموزشی، 
تفاهمنام��ه همکاری مش��ترک بین مؤسس��ه خدمات 
علمی آموزشی رزمندگان اسام و معاونت آموزش های 
عمومی و مهارتی سازمان سما )وابسته به دانشگاه آزاد 

اسامی( منعقد ش��د. بر اس��اس تفاهمنامه امضا شده، 
مؤسس��ه خدمات علمی آموزش��ی رزمندگان اس��ام 
نسبت به استاندارد س��ازی مدارس سما مبتنی براسناد 
باادستی موجود در وزارت آموزش و پرورش نیاز سنجی ، 
برنامه ریزی و ارائه خدمات و محصوات کمک آموزشی 

اقدام خواهد کرد. 
ارائه خدم��ات و محصوات کمک آموزش��ی، برگزاری 
دوره های آموزشی، مش��اوره ای و آمادگی المپیاد های 
علمی، ارائه بسته آموزشی به منظور تربیت دبیر و کادر 
مدارس سما به دو ش��یوه حضوری و مجازی، برگزاری 
دوره های آموزشی و مهارتی ضمن خدمت برای معلمان 

و دبیران مدارس سما، برگزاری مسابقات علمی هماهنگ 
کشوری با هدف سنجش آمادگی دانش آموزان مدارس 
سما، پیاده سازی سامانه جامع مدیریت هوشمند برای 
مدارس سما همراه با آموزش کادر مدارس به همراه ارائه 
داش��بورد مدیریتی برای مدیران باا دستی، طراحی و 
اجرای فرآیند ارزیابی در 170 پارامتر در مدیریت مدارس 
سما با رتبه بندی مدارس و پیاده سازی شبکه اشتراک 
دان��ش و تجربه مدارس ب��ا هدف اس��تفاده از تجربیات 
فی مابین از جمله برنامه های ویژه مؤسسه خدمات علمی 
آموزش��ی رزمندگان اس��ام برای مدارس دانشگاه آزاد 

اسامی خواهد بود. 

دو سناتور امریکایی به  دنبلال تصویلب یلک   بين الملل
قطعنامه برای مقابله با دور زدن کنگره از سلوی کاخ 
سلفید و محدود کردن فلروش بی حسلاب و کتاب 
هسلتند.  سلعودی  عربسلتان  بله  تسللیحات 
دو س��ناتور امریکایی طرحی را در زمین��ه قراردادهای 
فعلی و بعدی فروش تس��لیحات به عربس��تان سعودی 
ارائ��ه خواهند کرد. ای��ن س��ناتور   ها می گویند وقت آن 
رس��یده اس��ت که نمایندگان تاش های دونالد ترامپ 
رئیس جمه��ور ای��ن کش��ور ب��رای دور زدن کنگره در 
سیاس��ت خارجی امریکا را بررس��ی کنن��د. به گزارش 
شبکه ان بی س��ی نیوز، این قطعنامه دو حزبی که توسط 
»کریس مورفی « و »تاد یانگ« تنظیم شده است تاش 

نمایندگان ب��رای مقابله به مثل علیه ترامپ اس��ت که 
شدیداً با فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی 
مخالف و از تصمیمات اخیر ترامپ در زمینه قراردادهای 
میلیارد    داری با سعودی   ها خشمگین هستند. مورفی 
در بیانیه ای درباره طرح جدید خود گفت:»پروسه ای که 
به دنبالش هستیم به کنگره اجازه خواهد داد کل روابط 
امنیتی ما با عربستان س��عودی را بررسی کنیم نه فقط 
فروش تسلیحات به این کشور را«. وی تأکید کرد: »این 
طرح، نقش کنگره در سیاست خارجی و تصمیم سازی 

در این زمینه را احیا خواهد کرد«. 
مورفی در حس��اب توئیتری خ��ود نیز نوش��ت:»من و 
س��ناتور یانگ در ت��دارک طرحی برای مجب��ور کردن 
کنگ��ره در زمین��ه بازتعریف رواب��ط امنیت��ی امریکا با 

عربستان سعودی هس��تیم. ما قطعنامه دو حزبی خود 
را روز دو   شنبه ارائه خواهیم کرد«. هفته گذشته تعدادی 
از س��ناتورهای امریکای��ی از هر دو ح��زب قطعنامه ای 
پیش��نهاد کردند که بر اس��اس آن قراردادهای فروش 
تسلیحات به امارات، عربستان سعودی و اردن به ارزش 
8/1 میلیارد دار که اخیراً دولت ترامپ آن را اعام کرده 
است به صورت جداگانه نیاز به مجوز کنگره دارد. روزنامه 
»نیویورک تایمز « اخیراً فاش کرد که دولت دونالد ترامپ، 
بدون اطاع کنگره بمب های پیش��رفته ای به عربستان 
سعودی فروخته است. دولت امریکا در توجیه این اقدام 
خود که مخالفت برخی از اعضای کنگره را در پی داشت، 
اعام کرد فروش این س��اح    ها به کش��ورهای مذکور با 

هدف مقابله با ایران صورت می گیرد. 

یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق 
اعام کرد که نیروهای رزمی جدیلد امریکا که وارد 
پایگاه اربیل شدند، با دولت منطقه کردستان توافق 
کرده بودند، نله دولت فدرال یلا وزارت دفاع عراق. 
کریم المحمداوی، عضو کمیس��یون امنی��ت و دفاع در 
پارلمان عراق از اقدام خارج از عرف نظامیان تروریست 
امریکای��ی در این کش��ور خبر داد. کری��م المحمداوی 
به پایگاه خبری »المعلومه « گفت ک��ه نیروهای رزمی 
جدید امریکا که وارد پایگاه اربیل شدند، با دولت منطقه 
کردس��تان توافق کرده بودند، نه دولت فدرال یا وزارت 
دفاع عراق. المحم��داوی اعام کرد ک��ه دولت منطقه 
کردستان به کمیس��یون دفاع در پارلمان، وزارت دفاع 

و فرماندهان امنیتی اجازه نمی ده��د از تعداد نیروهای 
جنگی امریکا اطاع پیدا کنند. این نماینده عراقی تصریح 
کرد که اربی��ل همچنین نمی پذیرد که »درباره ش��مار 
نیروهای امریکایی و حجم تجهی��زات نظامی، به دولت 
فدرال هیچ گزارش��ی ارائه دهد«. وی با بیان این مطلب 
افزود:»دولت کردس��تان در زمینه نظامی با واشنگتن، 
مستقیماً اتفاق نظر دارد و ورود نیروهای جنگی امریکا 
بدون اباغ به دولت ف��درال در بغداد و کس��ب اجازه از 
آن صورت گرفته اس��ت«. المحمداوی پای��گاه اربیل را 
بزرگ ترین پایگاه تروریست های امریکا در عراق دانست 
و گفت:»واشنگتن از آن به عنوان مقر فرماندهی عملیات 
منطقه و عراق اس��تفاده می کند«. این عضو کمیسیون 

امنیت و دفاع در پارلمان عراق با اشاره به اینکه براساس 
اظهارات مسئوان کنگره بیش از 50 هزار نظامی امریکا 
در عراق حضور دارند، تصریح کرد که بیشتر این نیرو   ها 
در پایگاه های »عین ااسد« در استان اانبار و پایگاه اربیل 
مستقر هستند. از سوی دیگر، تاش امریکا برای مسلح 
کردن عشایر عراق با واکنش مقامات عراقی روبه رو شده 
است. حنین قدو، نماینده ائتاف »الفتح« عراق درباره 
تاش تجزیه طلبانه ایاات متحده امریکا در غرب عراق 
هشدار داد. قدو به پایگاه خبری »بغداد الیوم« گفت که 
»حکومت عراق قوی تر از گذشته است. ما به مسلح کردن 
عشایر در خارج از چارچوب حکومت و وارد کردن کشور 

به هرج و مرج ساح، نیازی نداریم.«

پیکر شهید محمد جنتی  معروف به حلاج حیدر،   پايداري
فرمانلده ایرانی تیپ زینبیون بعداز گذشت دو سال از 
زمان شهادت شناسایی شد و به آغوش میهن بازگشت. 
»فرمانده حیدر« ازجمل��ه رزمن��دگان آذربایجاني جبهه 
مقاومت اس��امي بود که  1۶ فروردین م��اه ۹۶ در  نبرد با 
تروریست هاي تکفیري در حماه س��وریه منطقه تل ترابی 

به ش��هادت رس��ید و همچون حض��رت عباس)ع( س��ر و 
دستش را فدا کرد.  س��ردار س��لیمانی درباره این فرمانده 
ش��هید گفته بود: »حیدر یکی از بهترین های��م بود.«  پیکر 
 این فرمانده بعد از تفحص و آزمایش دی ان ای شناس��ایی 
شد.  مراسم وداع با این فرمانده شهید فردا چهار    شنبه و مراسم 
تشییع پیکر شهید محمد جنتی در روز پنج  شنبه در قم برگزار 
و در بهشت معصومه)س( این شهر به خاک سپرده می شود. 
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بودجه ریزي دو ساله مي شود !

دكترهايي كه ديپلم هم ندارند!

پهلوانان را خانه نشین نکنیم
 گزارش »جوان« 

از جزئیات طرح پیشنهادي اصاح ساختار بودجه 

معاون وزیر علوم: 
هزاران مدرك جعلي در دست مردم است

روایت پهلواني در گفت وگو با جوانمردان حاضر در یادواره شهداي 
جوانمرد شهر تهران
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 كشتي گير اوكراينی 
 با عکس  رهبر  انقاب 
روي سکوی قهرمانی

 توقع فاشيستي
فرستاده اروپا

ماس: اروپا نمي تواند برجام را اجرا کند اما هیچ گونه کم و کاستي را از ایران در 
برجام نمي پذیریم. دوست اسرائیل هستیم و بدون امریکا تصمیم نمي گیریم

ظریف: توقع ایران حفظ و اجراي برجام است
پسمانده های متعفن نازیسم و فاشیسم در روح ضعیف   ترین اروپای 
تاریخ حلول کرده اسلت تا به آنلان هویتی تازه بدهلد. اما ظاهراً 
تراوشات تهوع آور ذهن خودپسند اروپایی   ها فقط به درد مومیایی 
کردن اشه پوسیده برجام می خورد و در هر عرصه دیگری، اروپا 

اکنون یک منفعل بیچاره است. 
آشفتگانی که نام اتحادیه را برای خود برگزیده اند، در شرایطی که 
ضعیف   ترین دوران تاریخی خود را پس از عقب ماندگی های قرون 
وسطی می گذرانند، فرستاده خود را به تهران گسیل کردند تا اینجا 
پشت تریبون بگوید »اروپا نمی تواند بدون خواست امریکا برجام 
را اجرا کند اما از ایران نمی پذیریم کله از برجام کم بگذارد! « با این 

توصیف، آمدن او به خاك ایران چرا مهیا شد؟!
سال هاست که نظریه پردازان وطنی که جسم  شان در ایران است 
و روح شلان در فرنگستان سلیر می کند، در چنین مواقعی نظریه 
می دهند که اروپا برای حل مشلکل آمده و باید از سرمایه اختاف 
اروپا و امریکا و حداقل از ضعفی که اروپا در برابر قدرت های جهان 

دارد، استفاده کنیم و اگر سلخن تندی می گویند مصرف آن فقط 
راضی نگه داشتن امریکا است و در عمل اروپا می خواهد مسائلش 
را با ایران حل کند. اما در همه این سال   ها اروپایی  ها نشان داده اند 
که اتفاقاً آنچه را با صراحت و شفافیت پشت تریبون  ها می گویند، 
به تمامی، هم باور دارند و هم نقشه   ها و راهبردهای پیش روی خود 

را بر اساس همان سخنان به پیش می برند. 
غاللب صاحب نظران معتقدند کله پس از دوره قرون وسلطی، 

اروپا هیچ گاه در نسبت و قسلمت جهانی، تا به این حد 
ضعیف نبوده اسلت اما در ایران برخی  ها هنوز در 
مقابل فرسلتاده های اروپا، آب از دور دهان شان 

راه می افتد. 
ماس دیروز رفتاری خارج از عرف یک میانجی و دیپلمات 

که به دنبال حل مسئله است، داشت و وزارت خارجه ایران 
باید این را به عنوان آخرین درسی که از ناتوانی و بدعهدی اروپا 

می گیرد، در دفتر برجام ثبت کند. |  ادامه در صفحه 15
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   قضائی

اصول دكترين بازدارندگي فراگير
رهبر معظم انقاب اسامي بنيان نظريه مقاومت را مبتني بر »بازدارندگي« 
ترسيم و بر لزوم نيل به اين نقطه هدف در ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي تأکيد کردند: »هدف مقاومت عبارت است از رسيدن به 
نقطه  بازدارندگي. هم در اقتصاد، هم در مسائل سياسي کشور، هم در مسائل 
اجتماعي، هم در مسائل نظامي بايد به نقطه اي برسيم که اين نقطه بازدارنده 
باشد، يعني بتواند جوري خود را نشان بدهد که دشمن را از تعّرض به ملّت 
ايران در همه  زمينه ها منصرف کند؛ دشمن ببيند فايده اي ندارد و با ملت 
ايران نمي تواند کاري بكند. ما امروز در بخش نظامي تا حدود زيادي به اين 
بازدارندگي رسيده ايم. اين هم که مي بينيد روي مسئله  موشك و مانند اين 
حرف ها اصرار مي کنند، به خاطر همين است؛ مي دانند که ما به بازدارندگي 
رسيده ايم، به نقطه  تثبيت رسيده ايم، مي خواهند کشور را از اين محروم 

کنند، و البّته هرگز نخواهند توانست. «
 به نظر مي رسد با توجه به آنكه »نظريه مقاومت« شكل دهنده مجموعه 
کان راهبردها و خط مشي اجرايي کشور در حوزه هاي گوناگون در آتيه 
پيش رو است، ضروري اس��ت برخي ابعاد رهنامه )دکترين( بازدارندگي 
همه جانبه مبتني بر رهنمودهاي رهبر معظم انقاب اس��امي تبيين و 

ترسيم گردد: 
1- همه جانبه بودن: اگر تا پيش از رويكرد دفاع بازدارنده در حوزه نظامي 
و استراتژيك، تعريف مي شد و به عنوان الگويي موفق پيشرفت توانمندي 
دفاعي کشور را رقم زده است، اکنون س��خن از بهره گيري از اين الگو در 
حوزه هاي گوناگون سياس��ي، اقتصادي، اجتماع��ي، فرهنگي و امنيتي 
است. اينك بايد در جبهه مقابله با جنگ ترکيبي دشمن، به بازدارندگي در 
تمام حوزه هاي آسيب پذير رسيد و اين بازدارندگي به معناي آن است که 
اطمينان در استحكام ساخت دروني خودي، دشمن را در تهاجم در تمام 
حوزه هاي يادشده دچار ترديدهاي اساسي کند. براي نمونه اگر اقتصاد ملي 
به سطحي از بازدارندگي برسد، هزينه هاي اعمال تحريم چنان از فايده های 

آن بااتر مي رود که خودبه خود دشمن از اعمال آن منصرف مي گردد. 
2- چندبعدي بودن: بازدارندگي فراگير در حوزه هاي گوناگون، زماني تحقق 
مي يابد که حداقل سطحي بازدارندگي و به گونه اي متناسب و متقارن در 
حوزه هاي مختلف تحقق يابد. نمي توان از بازدارندگي اقتصادي سخن گفت 
درحالي که براي بازدارندگي سياسي و يا فرهنگي هيچ گامي برداشته نشده 
باشد. بازدارندگي پديده اي چندبعدي است و اين بدان معناست که ابعاد 
آن در تعامل و هم افزايي با يكديگر هستند و رشد و پيشرفت ابعاد گوناگون 

بر يكديگر مؤثر خواهد بود. 
3- روحيه جه��ادي و عزم ملي ب��راي نيل به قل��ه بازدارندگي: برخاف 
بازدارندگي در محيط دفاعي و امنيتي که نهادها و مراجع ذي ربط مشخصي 
متولي آن هستند، در بازدارندگي در محيط سياسي، اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي، نهادهاي گوناگون دولتي و غيردولتي و نخبگان و آحاد ملت 
دخيلند. ازاين رو با تصميم و اراده بخش��ي نمي توان به آن دس��ت يافت؛ 
بنابراين در کنار وجود روحيه انقابي و جهادي در مسئوان، وجود نوعي 
عزم و اراده ملي و فراگير ضروري به نظر مي رس��د. ازمه تحقق اين عزم 
همگاني، تبديل شدن آن به گفتمان عمومي و هم آرايي و همسان سازي 

نظري در ايه هاي مختلف اجتماعي در پيرامون اين مهم است. 
4- برنامه ريزي راهبردي و طويل المدت: هرچند شرايط خاص و فوق العاده 
کنوني، لزوم توجه بيش��تر به مفهوم مقاومت و استحكام ساخت دروني 
را آشكار ساخته اس��ت، اما اواً روشن اس��ت که تحقق کامل اين هدف 
زمان بر بوده و ثانياً نيازمند حرکتي مستمر و بي وقفه است. ازاين رو بايد 
در برنامه ريزي براي بازدارندگي فراگير، قله چشم انداز همواره مدنظر بوده 
و بر اساس زمان ازم براي نيل به آن طرح ريزي نمود و همچنين اعمال 
س��ليقه هاي فردي و يا تغييرات سياس��ي نتواند برنامه راهبردي نيل به 
بازدارندگي فراگير را با چالش مواجه سازد. به بيان ديگر اگر به عنوان نمونه 
بر اساس برآوردها، زمان موردنياز براي تحقق اين هدف چند دوره دولت 
چهارساله را شامل شود بايد همه رؤساي جمهور آينده و اعضاي کابينه و 
ساير مسئوان بدانند که در اين ريل گذاري بايد حرکت و از هرگونه سليقه 

گرايي و تك روي پرهيز کنند. 
5- پايش و نظارت مستمر بر پيشرفت بازدارندگي: هرگونه جهش راهبردي 
نيازمند رصد، پايش، بازخوردگيري و ارزيابي مستمر است و بدون توجه به 
اين نكته مهم، عماً نمي توان راه به جايي برد. از اين رو ضروري است با تعيين 
شاخص ها و معيارهاي قابل س��نجش، ميزان موفقيت و يا عدم موفقيت 
برنامه ريزي هاي اجراشده در مسير بازدارنده سازي ارکان کشور به صورت 

نوبه اي موردمطالعه قرارگرفته و راهكارهاي اصاحي توصيه گردد. 

محمدجواد اخوان

محمد اسماعيلي

رئيس قوه قضائيه هشدار داد

دشمن دنبال  بحران اجتماعي با چندقطبي كردن جامعه  

رئيس قوه قضائيه، چندقطب�ي كردن جامعه 
در خص�وص مس�ائل اساس�ي، نظي�ر ت�وان 
دفاع�ي و حض�ور منطق�ه اي اي�ران، ايج�اد 
بحران اجتماع�ي و كوبيدن بر طب�ل مذاكره 
را س�ه راهبرد اصلي دش�من در ح�ال حاضر 
برش�مرد و نس�بت ب�ه هوش�ياري م�ردم و 
مس�ئوان در قبال اين راهبردها هشدار داد. 
به گزارش اداره کل رواب��ط عمومي قوه قضائيه، 
آيت اه سيدابراهيم رئيسي در جلسه مسئوان 
عالي قضايي با تبريك عيد س��عيد فطر و حلول 
ماه شوال، ابراز اميدواري کرد که امت اسامي از 
برکات ماه مبارك رمضان بهره مند شده باشد و 
نورانيت روحي و معنوي ناشي از طاعات و عبادات 

در اين ماه، رو به افول نگذارد. 
رئيس قوه قضائيه با اشاره به سخنان اخير رهبر 
معظم انقاب اسامي در مراسم سالروز ارتحال 
امام خميني )ره( و خطبه هاي نماز عيد س��عيد 
فطر، اي��ن فرمايش ه��ا، به ويژه در ب��اب تبيين 
ش��خصيت امام راحل را مهم و کاربردي توصيف 

کرد و افزود: کليدی ترين نكته اي که مقام معظم 
رهبري در خصوص شخصيت وااي امام بزرگوار 
فرمودند، همان بحث مقاومت در برابر مشكات و 
دشمني ها بود که اين امر مي تواند در زمان حاضر، 

بهترين الگو براي همه آحاد ملت باشد. 
      مقاومت دشمن را به عقب مي راند

آيت اه رئيسي با اشاره به راهبرد امروز دشمنان 
اظهار کرد: چند قطبي کردن جامعه در خصوص 
مسائل و سياست هاي بنيادين نظام، مانند پيشبرد 
توان دفاعي و موشكي و همچنين حضور مقتدرانه 
ايران در منطقه، ايجاد بحران اجتماعي و در کنار 
اينها کوبيدن بر طبل مذاکره، سه راهبرد اساسي 
دشمن است که بايد همه مردم و مسئوان در اين 

زمينه هوشيار باشند. 
رئيس قوه قضائيه گفت: بحمداه امروز مسئوان 
نظ��ام در خصوص سياس��ت هاي کان کش��ور، 
منسجم، يكپارچه و هم صدا هستند و در خصوص 
مقاومت و عدم مذاکره نيز موضع واحدي دارند. 
ترديد نكنيم ک��ه مقاومت ما دش��من را وادار به 

عقب نش��ينی مي کند و با اقدام، عمل و پيگيري 
مسائل مهم کشور مي توانيم دشمن را در رسيدن 

به اهداف شومش ناکام بگذاريم. 
آيت اه رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به تاش برخي افراد در جهت رواج بي 
عفتي و ناهنجاري در جامعه تأکيد کرد: دولت، 
نيروي انتظامي و دس��تگاه قضايي مس��ئوليت 
دارند که از امنيت رواني و اخاقي جامعه صيانت 
کنند و اجازه ندهن��د کوچك ترين بي عفتي و 
ناهنجاري، جامعه را تهدي��د کند. از طرفي امر 
به مع��روف و نه��ي از منكر به موج��ب موازين 
شرعي و قانون اساسي جمهوري اسامي، امري 
عمومي و وظيفه همه مردم است و دستگاه هاي 
انتظامي و قضايي نيز به موجب ش��رع و قانون، 
موظفند از آمران به مع��روف و ناهيان از منكر 

حمايت کنند. 
      مأموريت به سازمان ثبت براي مقابله با 

شركت هاي كاغذي
رئيس قوه قضائيه در پايان با اشاره به مشكاتي که 

شرکت هاي صوري و کاغذي براي مردم و کشور 
ايجاد مي کنند، خاطرنش��ان کرد: سازمان ثبت 
اسناد و اماك کشور و به ويژه اداره ثبت شرکت ها 
بايد همانند س��ازمان ثبت احوال که براي صدور 
شناسنامه افراد ابتدا هويت آنان را احراز مي کند، 
در ثبت شرکت ها و مؤسس��ات، هويت و اصالت 

شرکت يا مؤسسه را احراز کند. 
آيت اه رئيسي ادامه داد: از طرفي بسياري از مردم 
که قرباني سودجويي شرکت هاي صوري و کاغذي 
مي ش��وند، ادعا مي کنند که به واس��طه تبليغات 
اين ش��رکت ها در رس��انه ها به آنها اعتماد کرده 
و پولي را در اختيار اين ش��رکت ها يا مؤسس��ات 
قرار داده اند. اين هم ادعاي بر حقي است زيرا به 
هر حال رسميت يك رسانه باعث مي شود آنچه 
تبليغ مي کند نيز رسميت پيدا کند و مردم به آن 
اعتماد کنند. بر اين اساس، رسانه ها نيز بايد هويت 
و اصالت يك بنگاه اقتصادي يا شرکت را پيش از 
انجام تبليغات، مورد بررس��ي قرار دهند تا مردم 

دچار مشكل نشوند. 
       ل�زوم اح�راز تواناي�ي ش�ركت ها براي 

بازپرداخت تسهيات
رئيس قوه قضائيه در خصوص وظيفه نظام بانكي 
براي جلوگيري از فعاليت شرکت هاي صوري نيز 
گفت: نظام بانكي نيز در اعطاي تس��هيات بايد 
همان گونه که توانايي اف��راد و ضمانت هاي ازم 
را براي اعطاي تسهيات لحاظ مي کند، توانايي 
شرکت ها در بازپرداخت تس��هيات و همچنين 
وثايق مورد نياز را به دقت مورد بررسي قرار دهد و 
ببيند که آيا سرمايه و دارايي يك مؤسسه، کفاف 
عمل به تعه��دات مالي آن مؤسس��ه را مي دهد 

يا خير. 
آيت اه رئيس��ي با بيان اينكه همه دستگاه هاي 
مربوط در اين خصوص مس��ئوليت دارند، اظهار 
کرد: پرونده هايی که در حال حاضر در اين زمينه 
وجود دارد، ان شاءاه با سرعت و دقت رسيدگي 
خواهد شد اما براي جلوگيري از تشكيل اين تعداد 
پرونده که کشور و مردم را دچار مشكات عديده 
مي کند، ازم است سازمان ثبت، رسانه ها و نظام 
بانكي دقت هاي ازم را به خرج دهند و همچنين 
اگر نياز ب��ه پيش بينی س��ازوکارهای قانوني در 
اين زمينه اس��ت، مجلس محترم يا دستگاه هاي 
اجرايي، قوانين يا آيين نامه های ازم را تهيه کنند 
تا شاهد اين قبيل مش��كات و گرفتاري ها براي 

مردم نباشيم. 

      ايرنا: س��خنگوي دولت هرگون��ه تغيير در ترکي��ب دولت اعم از 
اس��تعفاي دو وزير را رد کرد و گفت: وزيران صنعت، معدن و تجارت و 
علوم و تحقيقات از انتشار اين گونه اخبار گله مند هستند. علي ربيعي با 
بيان اينكه هرگونه تغيير در دولت را تكذيب مي کنم، افزود: روز گذشته 
با وزير صنعت و وزير علوم ديدار داش��تم و هر دو نفر آنها از انتشار اين 
گونه اخبار در رسانه ها و فضاي مجازي ابراز گله و ناراحتي کردند. وي 

تأکيد کرد: قرار نيست تغييراتي در دولت اتفاق بيفتد. 
      فارس: شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان 
در نامه اي به وزير مستعفي آموزش و پرورش نوشت: اگر قرباني بازي 
سياسي نئوليبرال هاي دولت شده ايد، خيلي صريح درباره آن توضيح 

دهيد تا رسم امانت را ادا کرده باشيد. 

ژه
وی

 تعویقانتخاباتكميسيون 
بهدليلسفرخانوادگينمایندهبهامریكا!

انتخابات کميسيون هاي داخلي مجلس شوراي در روزهاي اخير 
برگزار و اعضاي هيئت رئيسه و رياست کميسيون ها شناخته 
شدند. اين ميان انتخابات کميسيون بهداشت و درمان مداوم 
به تعويق مي افتد. تعويقي که روز گذشته روشن شد به دليل 
عدم حضور علي نوبخت، عضو هيئت رئيس��ه اين کميسيون 

در کشور است.
 بنا بر اخبار رسيده، علي نوبخت در يك سفر غيرکاري به امريكا 
رفته تا با فرزندانش ديدار کند. طبيعي است بدون حضور او نيز 
مي توان اين انتخابات را برگزار کرد، اما او به نمايندگان همسوي 
خود در کميسيون گفته که مي خواهم نامزد رياست کميسيون 
باشم و به همين دليل تاش کنيد انتخابات هيئت رئيسه براي 
يك هفته به تعويق بيفتد تا بتوانم پس از بازگشت به ايران در 
انتخابات شرکت کنم! نمايندگان هم جناحي نوبخت نيز با اعضاي 
کميسيون رايزني کرده و در نهايت باعث شد تصميم بگيرند که 
انتخابات هيئت رئيسه کميسيون بهداشت هفته آينده برگزار 
شود. علي نوبخت، پيش از اين در يك دوره يك ساله، رياست 

کميسيون بهداشت و درمان مجلس را بر عهده داشت.  

خبرگزاری مهر و سايت تابناك به نقل از نماينده ای که نخواسته 
نامش فاش شود، اين خبر را تأييد کرده اند. همين اخبار کوتاه 
چند سؤال ايجاد مي کند؛ چرا فرزندان نماينده مجلس ايران در 
کشور متخاصم امريكا هستند و  او چطور با وجود سخت گيري ها 
عليه ايراني ها و حتي کس��اني که پيش از اين به ايران س��فر 
کرده اند، ويزاي ورود به امريكا دريافت کرده است؟ چرا به خاطر 
عدم حضور يك نفر بايد کار کل کميسيون معطل بماند؟ آيا از 
قبل زمان انتخابات داخلي مجلس معلوم نبود که سفر با اين 

انتخابات تداخل پيدا نكند؟

روحان��يتوصي��هوانتقادج��ديوزرارا
نميپذیرد!

عبداه ناصري، مشاور رئيس دولت اصاحات در مصاحبه با 
روزنامه آرمان گفته: »آقاي روحاني داراي روحيه اي نيس��ت 
که از سوي وزراي خود توصيه و انتقاد جدي بپذيرد«. او اضافه 
کرده: »آقاي روحاني بايد به  عنوان نخ تسبيح در بين اعضاي 
کابينه عمل و اعضاي کابينه را به هم متصل مي کرده است. اين 
در حالي است که آقاي روحاني چنين مديريت مقتدرانه اي 
از خود بروز نداده اس��ت. در ش��رايط کنوني نيز کشمكش و 

اختاف بين اعضاي کابينه و برخي مديران ارشد اجرايي ادامه 
دارد و نشانه هايي مبني بر کاهش اين کشمكش ها مشاهده 
نمي شود… اختافات درون دولت، دليل استعفاي بطحايي 
بود«.  پيش از اين، احمد توکلي گفته بود: »مدتي پيش يكي 
از مشاوران آقاي رئيس جمهور را به جهت طرحي که در حال 
اجرا بود، ديدم و توصيه کردم که براي رفع مشكات و کاهش 
انتقادات، اشكااتي را که در اجراي طرح وجود دارد، به رئيس 
جمهور منتقل کنيد اما در کمال تعجب پاسخي که شنيدم اين 
بود: رئيس جمهور به ما وقت ماقات نمي دهد. مدتي پيش هم 
يكي از وزراي مهم دولت مي گفت که براي کارهايم در حاشيه 
جلسه هيئت دولت با رئيس جمهور مسائلم را مطرح مي کنم، 

چون رئيس جمهور به ما وقت ديدار نمي دهد«. 
فاطمه هاش��مي هم گفته بود که »در دولت سازندگي تمام 
افراد در سطوح مختلف نه فقط در سطح وزير بلكه از رئيس 
اداره و مديرکل و معاونان هم به پدرم زنگ مي زدند و ايشان 
به آنها جواب مي داد، نامه ها را هم س��ريعاً دس��تور پيگيري 
مي دادند، ولي آقاي روحاني هيچ کدام از اين کارها را انجام 
نمي دهد، حتي با وزيران خود هم وقت ماقات نمي گذارد و 

وزيران ايشان هم در همين دولت از ايشان گله دارند«. 

معاون اول روحاني: 
عقل سليم مي گويد

 مقابل ملت تعظيم كنيم  نه دشمنان
يا بايد در برابر مردم و ملت ايران س�ر تعظيم ف�رود بياوريم تا همه 
ظرفيت ها را در جبه�ه مقابله با جنگ اقتصادي پ�اي كار بياوريم يا 
اينكه در برابر دشمنان سر تعظيم فرود بياوريم. هر عقل سليمي تأييد 
مي كند كه كار منطقي تعظيم و تكريم در برابر مردم خودمان است. 
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور روز گذشته 
پس از بازديد از کارخانه واگن سازي تهران در جلسه اي که با حضور وزير 
صمت، رئيس شوراي شهر، شهردار و اس��تاندار تهران به منظور بررسي 
راه هاي کمك دولت به توس��عه فعاليت های اين کارخانه و توسعه قطار 
شهري، برگزار شده بود، گفت: درس��ت است که با شرايط تحريم مواجه 
هستيم اما هنر مديريت اين است که از دل محدوديت ها فرصت خلق کند.  
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه فرصت هاي زيادي در کشور داريم 
که اگر به درستي از آنها استفاده کنيم مي توانيم از دل همين شرايط سخت 
کارهاي ماندگاري براي کش��ور انجام دهيم، افزود: امروز توانمندي هاي 
خوبي در کشور شكل گرفته است و شاهكارهاي مهندسي در گوشه و کنار 
اين سرزمين قابل مشاهده است و کوچك انگاشتن يا ناديده گرفتن آنها 

ظلم به کشور است. 
جهانگيري اظهار داش��ت: در ش��رايط جن��گ اقتصادي و فش��ار همه 
جانبه دش��من نبايد مس��ئواني را که به دنبال بهره گيري حداکثري از 
توانمندي هاي داخل کشور هستند عاوه بر مقابله با دشمن خارجي، در 
جبهه هاي مختلف داخلي نيز درگير کنيم و فضا را براي ابتكار عمل آنان 

محدود کرده و ناامني کاري برايشان ايجاد کنيم. 
وي ادامه داد: امروز وزير نف��ت و کارکنان اين وزارتخان��ه در خط مقدم 
مقابله در جنگ اقتصادي تمام عيار قرار دارند و بايد براي تاش هايشان 
احساس آرامش داشته باشند تا بتوانند حتي يك بشكه بيشتر نفت توليد 

و صادر کنند. 
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه بايد فضا را براي فعاليت های سازنده 
در مسير مقابله با تحريم ها آرام و امن کنيم، تصريح کرد: يا بايد در برابر مردم 
و ملت ايران سر تعظيم فرود بياوريم تا همه ظرفيت ها را در جبهه مقابله با 
جنگ اقتصادي پاي کار بياوريم يا اينكه در برابر دشمنان سر تعظيم فرود 
بياوريم. هر عقل سليمي تأييد مي کند که کار منطقي تعظيم و تكريم در 

برابر مردم خودمان است. 
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: امروز هر تصميمي براي مقابله با شرايط 
سخت اقتصادي گرفته مي شود بايد با حمايت همگاني اجرا شود نه اينكه 
در مسير اجراي آن اخال شود يا حتي همانطور که بعضاً مشاهده کرده ايم 
در مس��ير اتخاذ اين تصميمات اخال ايجاد شود يا مشكل تراشي شود. 
مي شود از دل همين شرايط سخت نيازمندي هاي توسعه کشور و معيشت 

بهتر مردم را تأمين کرد. 

 بسته تكراري اروپا؛ تحكم به جاي تضمين 
وزير امور خارجه يك روز قبل از سفر وزير خارجه آلمان، بعد از نشست خود 
با نمايندگان کميسيون امنيت ملي مجلس اظهار کرد: »وزير خارجه آلمان 
براي پيگيري ادامه حيات برجام و نقش سه کشور اروپايي در اين توافق به 
تهران سفر مي کند« و ديروز ماس وزير خارجه آلمان در نشست خبري با 
محمدجوادظريف عنوان مي کند: »موضع ما سه کشور اروپايي حمايت از 
برجام است البته معجزه اي نمي خواهيم بكنيم ولي در تاش براي حفظ 

برجام هستيم. «
1- گفته هاي وزير خارج��ه آلمان، تكرار گفته هاي س��اير مقامات اروپا از 
ارديبهشت سال 97 و بعد از خروج اياات متحده امريكا از برجام است. بارها 
مقامات ارشد سه کشور فرانسه، آلمان و انگليس به همراه مسئول سياست 
خارجه اتحاديه اروپا به تلويح و کناي��ه اعام کرده اند که نمي توانند منافع 
اقتصادي، مالي و تجاري جمهوري اسامي ايران را بدون حضور امريكا در 

برجام تأمين کنند. 
در يك س��ال اخير، رفتار و لحن اروپايي ها در مواجهه ب��ا ايران دو ويژگي 
مشهود دارد، نخست اينكه منافع برجامي ايران قابليت اجرايي ندارد و اجراي 
تعهدات غرب در قبال ايران به آينده نامعلوم حواله داده مي شود، دوم آنكه 
باقي ماندن ايران در برجام با اجراي کامل تعهدات يك اصل بديهي است! بر 
همين اساس از ارديبهشت ماه سال گذشته تاکنون اروپايي ها بارها ضمن 
تأکيد و پافشاري براين مسئله که »منافع برجامي ايران را نمي توانند تأمين 
کنند« ازموضع بااتر به ضرورت »پايبندي ايران به مفاد و تعهدات برجامي« 

اصرار تهديدآميز داشته اند. 
چندي پيش اتحاديه اروپا پس از سفر موگريني به ايران در بيانيه اي اعام 
مي کند: »او در سفر به تهران بر لزوم اجراي کامل و مؤثر برجام توسط تمامي 

طرفين1+5 و ايران تأکيد کرد!«
روز گذشته اظهارات وزيرخارجه آلمان عاوه بر دو ويژگي فوق، لحن تحكم و 
تحقيرآميزي را نيز در خود داشت آنجايي که وي به جاي تصريح بر تعهدات 
دهگانه کشورهاي اروپا و ضرورت جبران مافات از سوي اين کشورها مي گويد: 
»معجزه اي نمي خواهي��م بكنيم«، در حالي که اين مق��ام آلماني حداقل 

مي توانست اظهار کند: »نمي توانيم معجزه کنيم«. 
2- دو موضوع چالش برانگيز »مشروعيت اسرائيل« و»فعاليت هاي منطقه اي 
ايران« را وزيرخارجه آلمان نه به صورت گذرا و با حفظ احترام ميزبان بلكه 
مبسوط و تشريح ش��ده با هدف اظهار نارضايتي از مواضع ايران در عرصه 
سياست خارجه بيان مي کند تا نشان دهد اروپايي ها  همانند امريكا همچنان 
مصرند در مورد همه مناقشات غيرهسته اي نيز بايد با ايران به توافقات مكتوب 
برسند. اين همان تاش مشترك امريكا-اروپا براي استانداردسازي رفتار 

ايران در عرصه هاي هسته اي، موشكي و منطقه اي است. 
اروپايي ها اعم از انگليس، فرانسه و آلمان براي نرماليزاسيون رفتار ايران در 
سه حوزه هسته اي، موشكي و منطقه اي تاش هاي گسترده اي را صورت 
داده اند به طوري که اين سه کشور با همگامي امريكا بارها با متهم کردن ايران 
به حمله موشكي به فرودگاه رياض )ماکرون: به نظر مي رسد موشكي که از 
يمن به عربستان شليك شد، ايراني باش��د. 19آبان96( و درخواست براي 
رسيدگي شوراي امنيت به مسئله ايران نش��ان دادند که بااتر از »معرفي 
کردن ايران به عنوان ناقض صلح و امنيت بين الملل« در تاش براي ايجاد 
يك فرايند حقوقي در عرصه بين المللي هستند، شبيه همان فرايندي که 
عليه فعاليت هسته اي ايران طي شد و به صدور شش قطعنامه شوراي امنيت 

عليه کشورمان ختم شد. 
3- اکثر سفرهاي مقامات اروپايي به ايران طي شش سال اخير و به ويژه بعد از 
امضاي برجام، فاقد دستاورد و تنها تصريح و يادآوري وظايف و مسئوليت هاي 
برجامي و منطقه اي ايران ذيل مفاد منشور سازمان ملل و نه حقوق بديهي 
جامعه ايران خاصه شده است. کمااينكه در بعد ديگري از تاش اروپا براي 
افزايش محدوديت هاي بين المللي عليه ايران به بهانه هاي حقوق بشري 
کميسيون حقوق بشر اتحاديه اين قاره با »انجام ديدارهاي متراکم مقامات 
و هيئت هاي اروپايي ها با فعاان حقوق بشر در داخل کشور« هماهنگ با 
»کميته سوم حقوق بشر س��ازمان ملل« توانست با»تصويب قطعنامه در 
مجمع عمومي سازمان ملل« وضع »قطعنامه حقوق بشري در شوراي امنيت 
سازمان ملل« را که خاف مفاد برجام است به مرحله اجرا بيش از هر زمان 

ديگري نزديك کرده اند. 
4- برخاف پيوست 2 برجام که اروپا متعهد مي شود تحريم های ضدايراني 
مندرج در برجام را تعليق يا ملغي کند و از وضع و اجراي تحريم های جديد 
خودداري کند تنها به تاش براي »حفظ برجام« اصرار مي کنند آن هم در 
شرايطي که آمدن وزير خارجه آلمان يا ساير مقامات اروپايي به تهران بايد 
بر اساس يك اصل مهم مبني بر »ارائه تضمين عيني« براي تأمين منافع 
اقتصادي و تجاري و مالي ايران استوار باشد. حال باتوجه به اين، اين پرسش 
مطرح مي شود که سفر مقامات اروپا بر اساس کدام منفعت وعقانيت شكل 
گرفته است و اگر قراراست مقامات اروپا در تهران مواضع ضدايراني را تكرار 
کنند، چه ضرورت و نيازي وجود دارد که اين افراد به ايران آمده و بدون ارائه 
تضمين به طرف ايراني، تنها به ضرورت اجراي برجام توسط کشورمان تأکيد 
کنند؟ آيا مسئوليت مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا، اتحاديه اروپا و 
کشورهاي عضو اين اتحاديه در متن برجام تنها پافشاري بر منافع ضدايراني 

امريكا و تاش براي حفظ و نه اجراي تعهدات برجام است؟

دبيركل حزب مؤتلفه: 
اروپا در نقض برجام با امريكا رقابت دارد

دبيركل حزب مؤتلفه اسامي با بيان اينكه اظهارات اروپايي ها نشان 
از رقابت ش�ان با امريكا براي نقض برجام است، گفت: از وزير خارجه 
مي خواهيم سفير فرانسه را به دليل مواضع مداخله جويانه اخراج كند. 
به گزارش مهر، اسداه بادامچيان در نشست دبيران حزب گفت: رژيم اشغالگر 
قدس زير چكش ضربه حماس و حزب اه و رزمندگان اسام در سوريه قرار 
دارد. دست از پا خطا کند، آنچنان ضربه اي خواهد خورد که در تاريخ نبردهاي 
اعراب و اسرائيل نظيري براي آن نخواهد بود. وي با اشاره به اظهارات جديد 
مكرون در کنفرانس مشترك خبري با ترامپ گفت: فرانسه از اول نقش پليس 
بد را ايفا مي کرد و هنوز در اين نقش باقي مانده است. هم صدايي او با ترامپ در 

نقض برجام و حتي فراتر از آن نبايد براي ما قابل تحمل باشد. 
دبيرکل حزب مؤتلفه اس��امي افزود: ماکرون گفته تا 2۰5۰ ابزاري در 
اختيار داريم و مي خواهيم فراتر برويم. فعاليت هاي منطقه اي ايران را مهار و 
موشك هاي بالستيك ايران را کاهش بدهيم. از اين اظهارات معلوم مي شود 
اروپايي ها در رقابت با امريكا براي نقض برجام هستند. ما جداً از وزير خارجه 
کشورمان مي خواهيم سفير فرانسه را به دليل اين مواضع مداخله جويانه و 
نقض آشكار برجام از تهران اخراج کند. شكست ماکرون در انتخابات اخير از 

جبهه ملي فرانسه او را در موقعيتي ضعيف قرار داده است. 
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      دفاعی

رئيس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين  با بيان 
اينكه دش�من توان مقابله با ايران اس�امي را 
ندارد، گفت: »انقاب اس�امي قدرتمند است 
و گفتم�ان الهام بخ�ش آن ام�روز كرانه ه�اي 
مديترانه را درنورديده و جهان ش�مول ش�ده و 
دشمنان در مقابل عظمت آن سر خم كرده اند.«

به گزارش س��پاه نيوز، س��ردار س��رتيپ پاس��دار 
غامحس��ين غيب پرور، رئيس س��ازمان بس��يج 
مستضعفين در اجاسيه شهداي شهرستان سنندج 
با بيان اينكه اقتدار، عزت، آبرو، حيثيت ايران اسامي 
و هرچه داريم از شهيدان است، گفت: »بايد از اين 
داشته ها صيانت ش��ود، چراکه پايداري اين نظام 

مقدس به يمن وجود شهيدان ما است. «
وي با بيان اينكه شهيدان اسام را بيمه و انقاب را 
مستمر ساختند، افزود: »براي مثال، وقتي مي شنويم 
يك دختر 17 ساله کردستاني شكنجه، آزار و اذيت 
مي شود اما باز هم پاي دين خدا مي ايستد تا جايي 
که تمام رنج ها را تحمل مي کند، اما از آرمان ها دست 
نمي کشد، اين جانفشاني قابل درك نيست و قدر و 
منزلت شهدا را خدا و بندگان خاص خدا مي دانند و 

از درك ما خارج است. «
رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين با بيان اينكه 
انقاب اس��امي آمد تا بش��ر امروز را از حقارت 
دربياورد، خاطرنش��ان کرد: »انقاب اس��امي 
پديده جهاني اس��ت که به عامه مسلمين جهان 

عزت دوباره بخش��يد و هر آزادي خواه را در عالم 
روحيه مجدد داده و محي الدين و مجدااس��ام 
ش��د. بدون ترديد عزت و آبروي بش��ر امروز چه 
مسلمان و غيرمسلمان، از انقاب اسامي است؛ 
انقاب به همه تاريكي ها »نه« گفت و به همين 
خاطر دشمن صف در صف در مقابل امام و انقاب 

ايستاد. «
    دشمن هر كاري كه از دستش برمی آمد كرد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اذعان به اينكه 
دشمن هر کاري که از دستش بر مي آمد کرد، بيان 
کرد: »ايران اسامي گواهي است بر شيطنت هاي 
دشمن و کردستان آدرسي مناسب براي ددمنشي 
و خباثت تمام عيار دشمن است.« وي عنوان کرد: 
»دش��منان از ابتداي انقاب تا به ام��روز همواره 
غائله، توطئه و دش��مني کرده اند اما چون ريشه 
انقاب اس��امي مس��تحكم و محكم بود، مردم 
شجره انقاب را نگه داشتند و از آن جانانه صيانت 

و پاسداري کردند. «
سردار غيب پرور با يادآوري اين نكته که کردستان 
قهرمان 5 هزار و4۰۰ شهيد تقديم انقاب اسامي 
کرده اس��ت، گفت: »نبايس��تي اين تع��داد را با 
جمعيت کنوني قياس کرد، بلكه بايد به نس��بت 
جمعيت اوايل انقاب مقايسه کرد تا بتوان عمق 
اين فداکاري را درك کرد.« وي با اشاره به اينكه 
مردمان خوب و فهيم کردس��تان همراه با علما و 

فرهيختگان شان پاي نظام و انقاب ايستاده اند، 
تأکيد کرد: پايداري جمهوري اس��امي مرهون 

همين جانفشاني هاست. 
    انق�اب اس�امي تابلوي�ي از جلوه هاي 

خدمت رسانی
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در بخش ديگري 
از س��خنان خود با بي��ان اينكه م��ردم بي هياهو، 
گمنام و بی نام ونشان در سايه انقاب اسامي براي 
خدمت رس��اني حرکت مي کنند، انقاب اسامي 
را تابلويي زيبا از جلوه هاي خدمت رساني توصيف 
کرد و گفت: »آنچه در قالب انقاب اسامي به وجود 
آمده، الگوبرداري از حرکت عظيم پيامبر)ص( براي 
صيانت از اسام است و ما نيز بر اين امر مفتخريم«. 

رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين اعام کرد: 
»ما نيز به برکت حسين بن علي پاي انقاب مان 
ايس��تاده ايم و تا زمانی که اين نهضت راه و مسير 
ما باشد، انقاب زنده است.« وي با اشاره به اينكه 
انقاب اسامي ايران به فضل الهي به نيرويي که 
اضمحال ندارد تبديل شده و نمي توان با آن مقابله 
کرد، افزود: »دشمنان در سراس��ر جهان تهديد 
مي کنند اما توان مقابله با اي��ران را ندارند چراکه 
انقاب اسامي قدرتمند است و گفتمان انقاب 
اسامي امروز کرانه هاي مديترانه را درنورديده و 
جهان شمول شده و دشمنان در مقابل عظمت آن 

سر خم کرده اند.« 

    پاي انقاب مان ايستاده ايم
س��ردار غيب پرور با بيان اينكه اين انقاب به برکت 
وايت فقيه راه نوراني اي که ش��هيدان ب��اب آن را 
گش��ودند آغاز کرده اس��ت، تأکيد کرد: ب��ا باوري 
مثال زدني پاي انقاب مان ايستاده ايم و هيچ دشمني 
نمي تواند روحيه انقابي ما را سست کند. وي با اعام 
اينكه در راه پاس��داري از انقاب اسامي مشكات 
را تحمل مي کنيم و پ��اي انقابمان ايس��تاده ايم، 
خاطرنشان کرد: اين ايس��تادگي، درسي است که 
از ش��هيدان ياد گرفته ايم.  رئيس س��ازمان بسيج 
مستضعفين با اذعان به اينكه شهيدان به ما پايداري 
و ايستادگي در پاي دين خدا را آموختند و يادآوري 
کردند در راه حفاظت از اين راه از هيچ تاشي دريغ 
نكنيم، خاطرنشان کرد: کنگره 5 هزار و 4۰۰ شهيد 
به اين خاطر برگزار مي ش��ود که از مكتب شهيدان 
بياموزيم و از آنان درس آم��وزي و پندآموزي کنيم.  
وي با بيان اينكه شهيدان ثروت معنوي ما هستند که 
بايد از آنان صيانت کرد، يادآور شد: خدمت به مردمي 
که 4۰ سال است پاي انقاب مانده اند، وظيفه تمام 
کساني است که بر سر سفره انقاب نشسته اند.  سردار 
غيب پرور در پايان سخنان خود راه شهيدان را يگانه 
راه ايستادگي و پايمردي، خدمت به مردم و نگاه کردن 
به سكان دار انقاب توصيف کرد و گفت: »هيچ گاه 
کسي که ادعا مي کند در خط شهيدان است نمي تواند 

نگاهش را از رهبر اين حرکت دور کند. «

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

هيچ دشمني نمي تواند روحيه انقابي ما را سست كند
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ب�از ه�م جنگل ه�اي غ�رب اي�ران در آتش 
هم�ان  نيام�د؛   هلي كوپت�ري  و  س�وخت 
س�ريال تكراري كه سال هاس�ت ب�اي جان 
جنگل هاي ايران شده است. عده اي جنگل ها 
و مراتع را س�هواً ي�ا عمداً به آتش مي كش�ند 
و چش�ماني در انتظ�ار امدادهواي�ي و بالگرد 
به آس�مان خيره مي ماند، ام�ا نااميدانه بايد با 
سرش�اخه، بيل و كلنگ به جنگ آتش بروند. 
در پي آتش س��وزي گس��ترده در مرز استان هاي 
خوزستان و كهگيلويه، انتقادهاي شديدي نسبت 
به ارسال ديرهنگام هلي كوپتر براي خاموش كردن 
آتش متوجه نهادهاي ذي ربط ش��ده اس��ت. در 
آتش سوزي اخير تنها يك فروند هلي كوپتر آن هم 
با ۱۵ساعت تأخير فرستاده شد كه افزايش خسارت 

را در پي داشت. 
  بدهي پارسال و بدقولي امسال

صدها هكتار از جنگل ه��ا و مراتع حد فاصل بين 
دو استان خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد اخيراً 
طعمه حريق ش��د؛ س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
فرمانداري بهبهان بارها درخواس��ت هلي كوپتر 
كردند، اما مطابق معمول وقتي هلي كوپتر آمد كه 
همه سوخته و تمام  شده بودند و تنها يك بازديد 

هوايي كرد و از منطقه خارج شد. 
به گفته فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها 
» دولت بدهي خود را به هلي كوپترهايي كه سال 
پيش براي اطفاي حريق آمدند، نپرداخت و امسال 

اين مسئله مزيد بر علت شد.«
علي عباس ن��ژاد از در اختي��ار قرارنگرفتن اعتبار 
مرب��وط ب��ه تهي��ه هلي كوپترهاي آب پ��اش به 
س��ازمان هاي مربوطه از س��وي دولت خبر داد و 
گفت:»به همي��ن دليل س��ازمان جنگل ها هنوز 
نتوانس��ته با نهادهايي كه در اطفاي حريق به اين 
س��ازمان كمك مي كنند هماهنگي ه��اي ازم را 

انجام دهد.«
  آتش سوزي هاي 97 ركورد زد

به گفت��ه اين مق��ام س��ازمان جنگل ه��ا، »طي 
س��ال هاي گذش��ته با هماهنگي مديريت بحران 
كش��ور، هلي كوپتر در اختيار س��ازمان جنگل ها 
قرار مي گرفت. همچنين س��ال گذشته ۱۶پايگاه 
اطفاي حريق در سطح كشور مشخص شده بود و 
هر زمان كه به بالگرد احتياج بود، هلي كوپترهاي 
هال احمر، ناجا و نيروهوايي از نزديك ترين پايگاه 

به محل حريق فرستاده مي شد.«
اين در حالي است كه در سال ۹۷، ركورد ۱۰ساله 

وسعت آتش سوزي ها در جنگل هاي كشور شكسته 
شد و فقط در چهار ماه ابتدايي سال گذشته ۴۰۰ 
فقره آتش سوزي در جنگل ها و مراتع كشور رخ داد 

كه 2هزار هكتار از جنگل هاي كشور را سوزاند!
  ايام در حسرت هلي كوپتر

در هفته گذش��ته هم در مناطق مختلف كش��ور 
آتش سوزي هاي جنگلي رخ داد، اما در اين ميان 
وضعيت اس��تان ايام وخيم تر اس��ت. استاني كه 
كمترين تجهيزات را براي اطفاي حريق دارد و در 

مقابل بيشترين آتش سوزي را. 
جنگل هاي ايام در حالي با بيشترين خطر روبه رو 
هس��تند كه هنوز اين اس��تان يك بالگرد اطفاي 
حريق هم ندارد! بي��ش از ۹۰ منطق��ه بحراني و 
فوق بحراني در غرب كش��ور در بحث آتش سوزي 
شناسايي شده كه تجهيزات موجود براي مقابله با 

آسيب هاي آتش سوزي كافي نيست. 
براي استقرار بالگرد نامه نگاري هاي ازم به وسيله 
استاندار ايام انجام گرفته و حضور بالگرد و استقرار 
آن در استان الزامي اس��ت، اما هيچ اتفاق مثبتي 

تاكنون در اين زمينه رخ نداده است. 
 هماهنگي هايي كه انجام نمي شود

فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي كشور، درباره 

وضعيت تجهيزات اطفاي حريق گفت: »در حال 
حاضر بالگرد به س��ختي براي اطف��اي حريق در 
جنگل ها و مراتع تأمين مي ش��ود، اعتبار امسال 
دولت ب��راي اطفاي حري��ق از طري��ق بالگرد در 
اختيار س��ازمان هاي مربوطه قرار نگرفته است و 
به همين دليل س��ازمان جنگل ها هنوز نتوانسته 

هماهنگي هاي ازم را در اين زمينه انجام دهد.«
وي افزود: »براس��اس تفاهمنامه اي كه با وزارت 
دفاع داش��تيم، در زمان نياز اين وزارتخانه بالگرد 
در اختيار س��ازمان جنگل ها قرار م��ي داد، اما در 
آتش سوزي هاي اخير به دليل اينكه دولت بودجه 
اين بخش را در اختيار وزارتخانه قرار نداده تا اين 
لحظه هيچ همكاري صورت نگرفته و بالگردي هم 

در اختيار سازمان جنگل ها قرار نگرفته است. 
اعتبار امس��ال دولت براي اطفاي حريق از طريق 
بالگرد در اختيار سازمان هاي مربوطه قرار نگرفته 
اس��ت و به همين دليل س��ازمان جنگل ها هنوز 
نتوانس��ته با نهادهايي كه در اطفاي حريق به اين 
س��ازمان كمك مي كنند هماهنگي ه��اي ازم را 

انجام دهند.«
  قانون همه نهادها را پاي كار آورده

از طرف ديگر س��ال ۹۷تجهيزات بس��ياري براي 
سازمان جنگل ها خريداري شد كه به دليل گراني 
و تورم بخش��ي از آنها هنوز در اختيار اين سازمان 
قرار نگرفته تا جايي كه ماشين هاي اطفاي حريق 
خريداري ش��ده و به دليل افزايش قيمت از طرف 
كارخانه ترخيص نمي شوند و آنها هزينه بيشتري 
مي خواهند كه خارج از بودجه سازمان است، دولت 

هم بودجه بيشتري نمي دهد. 
هادي كيادليري رئيس جامعه جنگلباني كشورهم 
معتقد اس��ت: »طبق قانون جامع اطفاي حريق، 
همه دستگاه هاي دولتي اعم از لشكري و كشوري 
موظف به اطفاي حريق هستند و ستاد كل نيروهاي 
مسلح، سپاه، نيروي انتظامي، هال احمر و ديگر 
دس��تگاه هايي كه ابزارها و امكاناتي در اين بخش 
دارن��د، در زمان بح��ران بايد وارد ش��وند؛ اتفاقي 
كه نمي افت��د و اطفاي حريق را با مش��كل مواجه 
مي كند. عدم هماهنگي سازمان مديريت بحران، 
محيط زيس��ت و س��ازمان جنگل ها موجب شده 
ايس��تگاه هاي اطفاي حريق در كش��ور به وظيفه 

ذاتي شان به درستي عمل نكنند.«
ساانه حدود ۱۵ هزار هكتار از جنگل هاي كشور 
طعمه حريق مي ش��وند. حال ج��داي از ضرورت 
احياي جنگل ها، فقدان تجهيزات اطفاي حريق و 
نبودن امدادرساني هوايي در مواقع آتش سوزي نيز 
باعث شده تا ميزان خسارات حاصل از آتش سوزي 

جنگل ها افزايش يابد. 
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قاضي پرونده پديده: به متهمان با هدف جبران مافات فرصت داده شد، اما 3 اقدام بي ثمر از سوي آنها صورت گرفت
شرط و شروط پهلوان براي همكاري در پرونده پديده !

افشاي فعاليت توئيتري ارتش سري سايبري ترامپ عليه نظام ايران 

هلي كوپترها براي اطفاي حريق نمي پرند !
نهادهاي دولتي هنوز نتوانسته اند در اطفاي حريق جنگل ها هماهنگ عمل كنند

جلس�ه رس�يدگي ب�ه اتهام�ات متهم�ان 
پرون�ده ش�ركت پدي�ده در دادگاه وي�ژه 
رس�يدگي ب�ه جرائ�م اخالگ�ران در نظ�ام 
اقتصادي كش�ور به رياس�ت قاضي منصوري 
در مش�هد ب�ه مرحل�ه دوازده�م رس�يد. 
به گفته قاضي پرونده ط��ي اين مدت فرصتي با 
هدف جبران مافات به متهمان داده شد، اما سه 
اقدام بي ثمر از س��وي آنها صورت گرفته است. 
قاضي اين پرونده فرص��ت اعطايي به متهمان را 
فقط براي بازگرداندن اموال سهامداران دانست و 

آن را از موجبات تخفيف مجازات معرفي كرد. 
غامعلي صادقي، دادستان عمومي و انقاب مركز 
خراسان رضوي با تشريح سه اقدامات متهمان، 
روز گذش��ته در دادگاه گف��ت: به درخواس��ت 
متهمان براي انجام ماقات با مس��ئوان يكي از 
مؤسس��ات پولي و مالي هماهنگي ه��اي ازم را 
انجام داديم و بنا شد گزارش ارائه كنند كه نتايج 

آن  مطلوب نبود. 
وي در توضيح بيشتر اظهار داش��ت: اقدام دوم 
معرفي يك ش��ركت ب��راي همكاري هاي ازم 
بود، اما نتايج اين اقدام نيز مثبت و ش��فاف نبود 
و به سرانجام مشخصي نيز نرسيد؛ در اقدام سوم 

نيز مكاتباتي از سوي متهمان براي انجام برخي 
امور انجام شد و متأسفانه شاهد بوديم كه قبل از 
اينكه اين نامه ها به دس��ت ما برسد، تصوير اين 
نامه ها در فضاي مجازي منتش��ر كه اين كار نيز 

كار خوبي نبود. 
دادس��تان عمومي و انقاب مشهد همچنين در 

ادامه توضيحات قاضي منص��وري در خصوص 
ادامه رسيدگي ها در اين پرونده با محوريت قصور 
مسئوان و دست اندركاران دستگاه هاي اجرايي 
كه زمينه ساز تخلفات متهمان اين پرونده شده 
است، گفت: تحقيقات در اين زمينه انجام شده و 
ادامه دارد و ان شاءاه نتايج آن به محض تكميل، 

تقديم و اعام خواهد ش��د.  اين در حالي اس��ت 
كه نماينده مدعي العموم ني��ز به عدم همكاري 
متهمان اشاره داش��ت و گفت: اصرار مسئوان 
وقت اين شركت يعني متهمان فعلي پرونده بر 
ادامه فعاليت خارج از چارچوب قانوني جاي تأمل 
دارد و نتيجه اين حركت، تشكيل پرونده كيفري 

براي تعقيب متهمان بود. 
همچنين روزگذش��ته محس��ن پهلوان يعني 
متهم رديف اول پرونده پديده آخرين دفاعيات 
خود را مطرح كرد و ادعا داشت: اقدامات اوليه 
با مذاكرات انجام شده با ش��هردار وقت شانديز 
و برخي ديگر از مديران انجام ش��د و اس��ناد و 
مدارك آن ني��ز وجود دارد، برخ��ي اداره ها در 
همين مس��ير تخلف كرده اند. متهم رديف اول 
گفت: من چند سال اس��ت كه در زندان هستم 
و به عنوان محس��ن پهلوان در همين جا اعام 
مي كنم كه ديگر توان ادامه كار را ندارم و كاري 
از من برنمي آيد. دفاعياتي كه بخش��ي از آن با 
واكنش نماينده دادس��تان مواجه شد و گفت: 
متأسفانه در شرايط كنوني نيز متهم رديف اول 
براي همكاري قائل به گذاشتن شرط و شروطي 

است كه جاي تأمل دارد. 

براي آنكه يك پيام 
زهرا چيذري 

توئيت�ري را ل�ه يا    سرک
علي�ه ش�خص يا 
ساختار يا حكومتي بارها و بارها ريتوئيت كنيم 
و حتي به ترند اين شبكه اجتماعي تبديل شود، 
تنها كافي است با لش�گر روبات هاي توئيتري 
آشنا باشيد. ارتش سري سايبري دولت امريكا 
ك�ه ي�ك روز ترام�پ را در اف�كار عموم�ي 
امريكايي ها كهنه سرباز ناجي اين كشور نمايش 
مي دهد و روز ديگر با اكانت هاي گوناگون و در 
قالب دهها و صدها توئيت عليه نظام جمهوري 
اسامي ايران فضا سازي مي كند؛ اكانت هايي كه 
بررسي هاي يك سايت تحليلي امريكايي نشان 
مي دهد جعلي و بخشي از پياده نظام سايبري 
امريكا براي بران�دازي دولت ايران هس�تند. 
لشگر روبات هاي توئيتري امريكا هر روز بيشتر از 
ديروز رسوا مي ش��وند. اين بار يكي از سايت هاي 

تحليلي امريكايي، از وجود شبكه اي مخفي زيرنظر 
دولت امريكا با ه��دف تغيير حكومت فعلي ايران 
رونمايي كرده اس��ت. براس��اس گزارش س��ايت 
اينترسپت، اين ش��بكه در توئيتر فعال بوده و از 
صدها حساب كاربري جعلي تشكيل شده است كه 
با هدفي مشخص پيام هاي ضدجمهوري اسامي 

ايران را در اين شبكه اجتماعي منتشر مي كند. 
ارت��ش مخف��ي توئيت��ري ترام��پ همزم��ان با 
س��خنراني ها تصميمات سياسي وي عليه دولت 
و مردم ايران، پيام هاي مش��ابه را به نظام، دولت 
و مردم ايران نس��بت مي دهند. اين ارتش مخفي 
مجازي بيش از ۴۰۰حس��اب كارب��ري مختلف 
دارد كه از اف��راد واقعي، روبات ه��اي توئيتري و 
حساب هاي سايبورگ يعني حساب هاي كاربري 
با مديريت انسان ها و داراي برخي ويژگي ها براي 
انتشار اخبار سريع گس��ترده تشكيل شده است 
و به طور م��داوم پيام هاي دروغين و ش��ايعاتي را 

عليه جمهوري اس��امي را در قالب توئيت هايي 
واقع منتشر مي كنند تا ذهن مخاطبان ايراني را با 
تكنيك هاي رسانه اي قاب بندي كنند و اهدافشان 
را به ثمر برس��انند.  بس��ياري از اين حساب هاي 
كاربري در حالي كه ايرانيان مقيم امريكا را به دليل 
دفاع از مقامات ديني و سياس��ت هاي جمهوري 
اسامي به شدت مورد انتقاد قرار مي دهند، از گروه 
تروريستي و جنگ طلب مجاهدين خلق حمايت 
مي كنند و اين گروه را جايگزين مناس��بي براي 
جمهوري اسامي ايران مي دانند! جف گلدبرگ، 
يكي از محققان مستقل فضاي مجازي در زماني 
كه در حال بررسي كمپين هاي هدف دار سياسي 
در فضاي مجازي بود، متوج��ه اين گروه مخفي 

سياسي شده است.
 براس��اس تحقيقات وي اين حساب ها بيش از ۵ 
ميليون توئيت با محتواي هدفمند براي بيش از 
۵۰۰ هزار فالوور خود ارس��ال كرده  است.   به جز 

اين حساب هاي كاربري، ۷۵ اكانت ديگر توسط 
بن دكر كه سرپرست مؤسسه Memetica فعال 
در حوزه بررس��ي فناوري و رس��انه است، كشف 
ش��ده كه موضوع پيام هاي هدف دار آنها در مورد 
تغيير حكومت در اي��ران و انتقاد از ايرانيان مقيم 
امريكا بوده اس��ت. بن دكر مي گويد: »با بررسي 
اين حس��اب هاي كاربري به اين پي  مي بريم كه 
آنها واقعي نيس��تند.« بن دك��ر همچنين به اين 
موضوع اشاره مي كند كه اين حساب هاي كاربري 
به صورت 2۴ساعته و در هفت روز هفته به فعاليت 
مشغولند و توانسته اند فالوور بسيار زيادي )حدود 
۱2۵هزار نفر( را تنه��ا در هفته آخر فوريه جذب 
كنند.  نكته قابل تأمل اينجاست با وجود آنكه اين 
حساب هاي جعلي قابل شناسايي و رديابي هستند، 
اما مديران توئيتر تاكنون اقدامي عليه آنها انجام 
نداده اند تا نشان دهند ارتش سري سايبري ترامپ 

عليه جمهوري اسامي ايران واقعي است. 

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. 
-----------------------------------------------------

 علي سلطاني وش توئيت كرد: جالبه بدونيد سال2۰۰3يه راننده 
تاكسي توي اوكاهاما بعد از دو بار تذكر به مسافرش كه سيگار مي كشيد 
كنار يه افسر پليس ماشين رو نگه ميداره و بعد از گفتن ماجرا، مسافر رو 
پياده ميكنه. شهرداري هزار دار پاداش به راننده تاكسي ميده و دادگاه 

هم مسافر رو 2۴۰دار جريمه مي كنه. خوبه اونا اسنپ ندارن وگرنه...
-----------------------------------------------------

  سوگند كرامتي توئيت كرد: ديروز رفتم يه گشتي تو خيابون بزنم، 
خانمي رو ديدم كه مانتوش هم جلو باز بود هم كوتاه! آروم در گوشش 
گفتم عزيزم لباست اصًا مناسب بيرون نيست، يهو داد زد چي ميگي؟ 
حرفمو كه تكرار كردم گوشيش��و در آورد فيلم گرفت و شروع كرد به 

فحش دادن و كولي بازي. كي در جنگلو باز گذاشته اينا فرار كردن؟!
-----------------------------------------------------

 علي رجبي توئيت كرد: علي نوبخت حقيقي براي ديدار با فرزندان 
به امريكا رفته و انتخابات كميسيون بهداشت مجلس به زماني موكول 
شده كه برگردن تهران و بتونن كانديدا بشن! اين دومين اعمال قدرت 
صريح »برادر بزرگ محمدباقر نوبخت«ه. قبليش »نگذراندن دوره طرح 

عمومي فرزندان و رفتن به خارج از ايران« بود. 
-----------------------------------------------------

 محمد پاداش توئيت كرد: دكتر سام در اولين قسمت از پرونده 
ويژه اش به بحث آگهي هاي مسئله دار در اينترنت پرداخته، پيشنهاد 
مي كنم ببينيد اينكه بعضي از مردم در يك كشور قانونمند چطور جرئت 
مي كنن در فضاي بي  در و پيكر مجازي خاف علني انجام بدن محل 

سؤاله و سكوت مسئوان هم جالبه!
-----------------------------------------------------

 نويد كمالي توئيت كرد: پيش��نهاد ميش��ه وزير نيرو در راستاي 
اجراس��ازي طرح »يك وعده غذا و يك لباس« تنها در مجموعه ستاد 
وزارت نيرو به صورت آزمايشي صرف صبحانه و نهار را ممنوع كنند! حال 

اگر بعد يك ماه چرخ وزارت چرخيد طرح رو ملي كنند!
-----------------------------------------------------

 فاطمه مهدي�ان توئيت ك�رد: فرمانده يگان حفاظت س��ازمان 
جنگل ها و مراتع در گفت وگو با ايلنا: فقط 2۰درصد آتش سوزي ها علت 
طبيعي دارد؛ خوزستان ركوردار وقوع آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي؛ 

پول بابت استفاده از هلي كوپتر سازمان ها براي اطفاي حريق نداريم. 
-----------------------------------------------------

 سيده راضيه حسيني با انتش�اراين عكس توئيت كرد: سال 
قبل، مؤسسه »رويترز« طي يه گزارش پژوهشي »۱۰كشور خطرناك 
دنيا براي زن��ان « رو اعام ك��رد و مهم ترين نكته، اعام اس��م امريكا 
به عنوان يكي از اين ۱۰ كشور خطرناك بود. رويترز به صراحت نوشته: 
علت اين موضوع، »خش��ونت جنس��ي از جمله تجاوز، آزار جنسي و 

بي عدالتي در پرونده هاي تجاوز« هست. 
-----------------------------------------------------

 فرشاد اسماعيلي توئيت كرد: متوجه شدم خيلي از ادارات حاضر 
نيستند براي مستخدم گواهي كسر از حقوق صادر كنند . قطعاً اخذ گواهي 
كس��ر از حقوق حق مس��تخدمه و هيچ جا در قانون منع نشده و مقيد به 
شرايطي مثل محدوديت صدور صرفاً براي بانك ها و از اين قبيل نيست . 

گويي روابط كار پيش فرض بر بناي تعهد مستخدم بنا شده نه حق او. 
-----------------------------------------------------

 مهدي محمدي با انتشار اين عكس توئيت كرد: كارتون تسنيم 
درباره »ما ايرانو خيلي دوست داريم.«

-----------------------------------------------------
 علي اكب�ر رائفي پ�ور توئيت ك�رد: در حالي كه كه��ور يكي از 
مهاجم ترين گياهان در جهان شناخته شده و به سرطان محيط زيست 
معروف است و اتحاديه اروپا از آن با عنوان خطرناك ترين موجود زنده 
دنيا ياد مي كند تا سال ۹۶ بيش از 3۷۰ هزار اصله كهور براي  بيابان زدايي 

در خوزستان كاشته اند. بدا به حال خوزستان در فرداي بيابان زدايي.

ابراهيم مشيريان

 مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي وزارت بهداشت گفت: هر گونه 
ارجاع بيمار به خارج از بيمارستان، در تمامي بيمارستان ها اعم از دولتي 
و غيردولتي، طبق بسته هاي اباغي طرح تحول نظام سامت، ممنوع 

بوده و مغاير با مصوبات و اباغيه هاي وزارت بهداشت است. 
 سيدجواد حسيني سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش مدرسه را 
جعبه سياه جامعه برشمرد و اذعان كرد: هر آنچه در جامعه مي گذرد از 
مسير مدرسه عبور كرده است. بنابراين هر اقدامي براي اصاح جامعه 
بايد از مدرسه آغاز ش��ود، زيرا معلم ميزان الحراره جامعه است و ديوار 

معلم بااترين ديوارهاست. 
 ايرج حريرچي معاون وزير بهداشت گفت: در تحقيقات به عمل آمده 
۷۰درصد از كس��اني كه به مطب ها مراجعه مي كنند، سرموقع ويزيت 

نمي شوند و اين بي احترامي به حقوق بيماران است. 
 مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران با اش��اره به اجراي پروژه 
رودكي و كاهش معضات اجتماعي اين پهنه گفت: اين محدوده پاتوق 

فرهنگي و هنري مي شود. 
 زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيس��ه شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
موافقت پليس با اجراي طرح حيات شبانه در پايتخت گفت: اين طرح 

فقط در برخي محورهاي تجاري انجام مي شود.
 شهردار تهران با اشاره به اينكه قصد داريم هر ماه يك قطار به شبكه ريلي 
پايتخت اضافه كنيم، گفت: حمايت  دولت از متروي تهران نبايد قطع شود. 
 مديرعامل ش��ركت واگن س��ازي تهران با اش��اره به اينكه شوراي 
سياس��تگذاري مترو در حال تأمين اعتبار ازم براي ساخت واگن در 
كشور اس��ت، گفت: 2۱۰ دس��تگاه واگن در نيمه دوم امسال با اعتبار 

ازم توليد مي شود. 
 مديركل تعزي��رات حكومتي تهران از جريم��ه ۸۱2 ميليون ريالي 

متخلفي خبر داد كه چهار تن گوشت تنظيم بازار را احتكار كرده بود.

دكترهايي كه ديپلم هم ندارند!
معاون وزير علوم: 

هزاران مدرك جعلي در دست مردم است
روند كنوني سيستم آموزشي موجب شده ارزش مدارك تحصيلي كاهش 
يابد. به تعبير ديگر در حال حاضر داشتن مدرك ليسانس، فوق ليسانس 
و دكترا نشانه يك رشد علمي و برخورداري از يك مهارت نيست بلكه 
فقط نشانه اين است كه شخص مدرك دارد، اما آيا با داشتن اين مدرك 
مي توانند مهارت نيز داشته باشند؟ اين مسئله همچنين موجب مي شود، 
مردم به دانش�گاه ها و مدرك دانش�گاهي بي اعتماد ش�وند. به گفته 
معاون وزير علوم هم اكنون هزاران مدرك جعلي در دست افراد است. 
براي خيلي از افرادي كه مدرك جعلي مي خواهند، ديگر تفاوتي ندارد براي 
چه رشته اي هزينه مي كنند. افرادي هستند كه حاضرند براي همين يك ورق 

كاغذ تا ۵۰ ميليون تومان و حتي بيشتر هزينه كنند. 
 آنها اينگونه اس��تدال مي كنند كه در جامعه مدرك گرا، داشتن يك برگه 
بيشتر از مهارت و تجربه اهميت دارد. هركس براي جعل مدرك دانشگاهي 
دايل خود را دارد، اما حرف هاي همه در يك چيز با هم برابر است و آن اينكه 

هيچ ارگاني متوجه نمي شود شما مدرك جعل كرده ايد. 
حسين س��يمايي، صراف معاون حقوقي وزارت علوم با بيان اينكه مدارك 
تحصيلي نشانه مهارت نيست بلكه فقط نشانه اين است كه شخص مدرك 
دارد، معتقد است: »اما آيا با داشتن اين مدرك مي توانند مهارت نيز داشته 
باشند؟ اين مسئله همچنين موجب مي شود، مردم به دانشگا  ه ها و مدرك 
دانشگاهي بي اعتماد ش��وند و همه مي خواهند به هر شكلي مدرك داشته 
باشند. اكنون هزاران مدرك جعلي در دست افراد است. بايد قوانين، مقررات 

و رويه هايي كه زمينه ساز تقلب هستند، اصاح شوند.«
بازار فروش مدرك تحصيلي همانند ديگر بازارها براي مردم داغ داغ است. 
تنوع اين بازار هم آنقدر زياد است كه توانسته نيازهاي همه گروه ها را دريابد. 
قيمت ها هم  بسته به نوع مدرك تحصيلي متغير است.  نوعي رابطه متقابل 
ميان مدرك، پرستيژ اجتماعي، وضعيت شغلي موجب شده كه مدرك عاملي 

مهم و حياتي در زندگي اجتماعي ايرانيان باشد. 
مدرك گرايي از مشكات بزرگي اس��ت كه اين روزها ديگر از حد ليسانس 
گذشته و به فوق ليسانس و دكترا هم رس��يده است. بر همين اساس بدون 
اينكه استعدادها شكوفا شود و افراد در رشته مورد پسند خود تحصيل كنند، 
در يك روزمرگي صرف و حفظ برخي كتاب ها و جزوات غرق مي شوند و همه 
در پي گرفتن مدرك از هر جايي و با هر مصيبتي به اميد شغل و موقعيتي بهتر 
هستند.   البته وزارت علوم هم به طور غير مستقيم در مدرك گرايي جامعه 
تأثيرگذار است. هم اكنون پرديس هايي در دانشگاه ها راه اندازي شده كه به 
صورت پژوهش محور در دوره دكترا دانشجو پذيرش مي كنند. دانشجو ۵۰ 
ميليون تومان پول مي دهد و سر كاس حاضر نمي شود و چه بسا پژوهشش 
را هم خودش انجام نمي دهد. اين هم نوعي جعل مدرك است.  گرچه جعل 
هر نوع مدركي بر اساس قوانين رسمي كش��ور جرم محسوب مي شود؛ اما 
جاعان مدارك نيز خود را با پيشرفت فناوري و تكنولوژي به روز مي كنند 
و اين امر تا جايي پيش مي رود كه مدارك جعلي را به ش��رط اس��تعام به 
متقاضيان مي فروش��ند.  به هر حال آنچه پيداست اين اس��ت كه احتمااً 
در غياب نظارت ه��اي جدي و قوانين كارآمد و جامع، هنوز هم مؤسس��ات 
سوداگري دانش فعالند و به خريد و فروش مدرك اشتغال دارند.  اگر تا ديروز 
كار اين مؤسسات در تهيه و نگارش پايان نامه، س��كه بود، اين روزها شاخه 
پرسود ديگري به ميان آمده اس��ت؛ جعل مدرك از دانشگاه هاي خارجي، 
تجارتي پرسود است كه راه دشوار پنج ش��ش ساله را براي متقاضيان در دو 

سه ماه خاصه مي كند!

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

آزمون باتكليفي داوطلبان قضايي 
در دو س�ال گذش�ته )س�ال هاي 9۶ و 97( آزم�ون، مراح�ل جذب و 
استخدام ۶ هزار و ۴۰۰ نفر از سوي قوه قضائيه انجام شد و تعداد 7 هزار 
و 228 نفر به عنوان نفرات قبول ش�ده جهت مصاحبه به دادگستري 
اس�تان ها معرفي ش�دند. اين تعداد به دليل پذيرفته شدن در آزمون 
اس�تخدامي، از محل كار س�ابق خود جدا ش�ده اند، اما دو سال است 
كه در قوه قضائيه اس�تخدام نش�ده اند! قوه قضائيه مي گويد: دولت و 
سازمان هاي زيرمجموعه از جمله سازمان امور استخدامي و سازمان 
برنامه بودجه وظايف خود را انجام نداده اند و اين افراد باتكليف هستند. 
آزمون كادر اداري قوه قضائيه در قالب ۶ هزار و ۴۰۰سهميه استخدامي در 
تاريخ ۹۶/۰۹/۱۰ برگزار شد و تعداد ۷ هزار و 22۸ نفر به عنوان نفرات قبول 
شده جهت مصاحبه به دادگستري استان ها معرفي شدند، اما همچنان منتظر 

تماس تلفني براي شروع به كار هستند. 
طبق آنچه در خبرگزاري مهر درج شده يكي از پذيرفته شدگان در اين رابطه 
گفته است كه تاكنون شش نفر از جمع پذيرفته شدگان به دليل حواشي و 
مسائل مطرح شده و باتكليفي ها و به تبع آن مشكات اقتصادي و خانوادگي 
پيش آمده، سكته كرده و از دنيا رفته اند.  گره اين باتكليفي و پاسكاري ميان 
قوه اي، »بودجه« عنوان مي شود. گفته مي ش��ود سازمان امور استخدامي 
مجوز استخدام نمي دهد و سازمان برنامه بودجه هم اعتبار ازم را براي جذب 
اين افراد تخصيص نداده است.  چند روز پيش حسينعلي حاجي دليگاني، 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از اعام جرم عليه دولت 
خبر داد و گفت: عليه دولت به دليل اجرانكردن قانون در استخدام كاركنان 
اداري قوه قضائيه اعام جرم مي كنم.  وي در توضيح اين مطلب به ماده 23۴ 
آيين نامه مجلس اشاره و تصريح كرد: طبق اين ماده هرگاه حداقل ۱۰ نفر از 
نمايندگان يا هركدام از كميسيون ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف 
از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور يا وزير يا مسئوان 
دس��تگاه هاي زيرمجموعه آنان را اعام نمايند، موضوع بافاصله از طريق 

هيئت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي ربط ارجاع مي شود. 
موضوعي كه سخنگوي قوه قضائيه هم به آن اشاره كرد و با تأكيد بر اينكه 
رئيس قوه قضائيه ش��خصاً اين موضوع را از دولت و رئيس جمهور پيگيري 
مي كند، گفت: امروز نياز جدي قوه قضائيه جذب نيرو هاي جديد و به حضور 
اين افراد در قوه قضائيه نياز است.  به گفته اسماعيلي،  اهتمام قوه قضائيه بر 
آن بود كه اين افراد در همان سال ۹۶ استخدام شوند و شروع به كار كنند، 
اما متأسفانه شرايط و اوضاع كشور و شايد قدري بهانه گيري ها يا بي مهري 
دولت وعدم تخصيص اعتبار براي جذب افرادي كه آزمون قبول ش��ده اند 
باعث تأخير در استخدام همكاراني شده است كه واقعاً ما به حضورشان در 

قوه قضائيه نياز داريم. 

توليد اولين دستگاه تست قند خون ايراني 
سرپرس�ت س�ازمان غذا و دارو گفت: با تاش متخصصان ايراني 
اولين دس�تگاه تس�ت قندخ�ون ايراني تولي�د و رونمايي ش�د. 
محمدرضا شانه ساز، درخصوص رونمايي از دستگاه تست قند ايراني اظهار 
داشت: خوشبختانه با تاش و كوشش مهندسان ايراني، شاهد رونمايي 
از اولين دستگاه تس��ت قندخون ايراني در بيس��ت و دومين نمايشگاه 
»ايران هلث« هستيم.  وي ادامه داد: با بررسي هاي ادامه دار، مي توانيم 
به سمتي گام برداريم كه واردات نوع خارجي اين دستگاه ها را به منظور 
حمايت از توليد داخل، محدود كنيم و اميدوار هستيم با سير تكاملي آن، 
به نقطه اي برسيم كه در صورت عدم واردات اين دستگاه ها، مشكلي براي 
مصرف كنندگان ايجاد نشود.  شانه ساز تصريح كرد: اين دستگاه پيش از 
اخذ مجوزهاي ازم از اداره كل تجهيزات پزشكي، قطعاً مورد ارزيابي قرار 
گرفته و قابليت و كيفيت مورد قبولي در زمينه تست قندخون داشته و 

مي تواند به جاي نمونه خارجي آن مورد استفاده قرار گيرد. 

نيره ساري
  گزارش  2
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با اعام آمادگي وزير نفت براي افشاي اسرار كرسنت در صورت لزوم، فاز 
جديدي از دروغ پردازي ها آغاز شده است كه منبعث از خيال پردازي ها و 
فرافكني هاي وزارت نفت و شخص وزير نفت است. كرسنت تنها دستاورد 
14 ساله زنگنه در صادرات گاز بود و با اشكاات مختلفي مواجه است، اما 
با اين وجود، خط دهي به رس��انه ها و گعده ه��اي خودماني قصد دارد با 
حاكم كردن دروغ هاي عجيب، از وزير نفت يك چهره فني، كارشناس و 
نگهبان منافع ملي بسازد. نقدهاي بسياري به كرسنت وارد است كه تا 
كنون هيچ يك از مدافعان اين قرارداد نتوانسته اند پاسخ منطقي به آن 
ارائه دهند،بنابراين طبيعي است بدون هيچ دغدغه اي به دروغ پردازي 
مشغول باشند. يكي از اين دروغ ها مسئله فسخ قرارداد كرسنت است. به 
باور مدافعان، دولت نهم با فسخ قرارداد كرسنت مانع صادرات گاز ايران 
به شارجه امارات شد، در حالي كه اساس اين بحث فرسنگ ها با واقعيت 

فاصله دارد. در اين باره توجه به چند موضوع ضروري است:
1- قراردادي كه ميان شركت ملي صادرات گاز و شركت كرسنت امضا 
شد، مقرر كرده بود ايران در بهمن سال 1384 فروش گاز به كرسنت را 
آغاز و اين شركت دال، گاز ايران را به شارجه صادر كند. در واقع نقش 
صادركنندگي در يك اقدام عجيب به ش��ركت كرس��نت واگذار شد و 
شيخ نشين شارجه، به جاي آنكه با شركت ملي نفت ايران طرف قرارداد 
باشد با كرسنت قرارداد امضا كرد. اين اقدام برخاف رويه هاي جاري 
در صادرات گاز بين كشورهاست كه بر اساس آن، شركت هاي دولتي 
به نمايندگي از دولت خود قراردادهاي ص��ادرات گاز را امضا مي كنند 
مانند قرارداد ايران با تركيه، ايران با عراق، ايران با پاكستان، روسيه با 
تركيه، روس��يه با آلمان، آذربايجان با تركيه، ايران با تركمنستان و. . . 
؛ اما در اين قرارداد ايران گاز خود را حداكث��ر 15 ميليون متر مكعب 
در روز به كرسنت مي فروشد و اين شركت صادركننده گاز به شارجه 
مي شود. مدافعان كرسنت هيچگاه استدال درستي درباره اين بدعت 
تاريخي زنگنه ارائه نداده اند كه چگونه ص��ادرات گاز به يك دال نام 
آشنايي سپرده شده كه در نامه نگاري هاي مديران وزارت نفت در دولت 

اصاحات، يك شركت مسئله دار و دال معرفي شده بود. 
2 - بر اس��اس قرارداد، ايران بايد با توس��عه ميدان گازي سلمان گاز 
اين ميدان مشترك را در س��كوي مبارك به كرسنت تحويل مي داد؛ 
سال 1380 شركت تأسيس��ات دريايي از پروژه خلع يد شد و توسعه 
آن به صورت يك شبه به ش��ركت پتروايران واگذار شد كه چندماهي 
از تأسيس آن نگذشته بود. طبق تعهد زنگنه به كرسنت، بهمن 1384 
بايد اين ميدان به بهره برداري مي رسيد و گازش در اختيار كرسنت قرار 
مي گرفت، اما روند توسعه اين ميدان به قدري كند بود كه در پايان دولت 
هشتم، ميزان پيشرفت پروژه 50 درصد بود. اين بدان معناست كه مقصر 
اول در عدم فروش گاز به كرسنت وزارت نفت بود كه به تعهد خود عمل 

نكرد و همين بي تعهدي، موجب شكايت كرسنت از ايران شد. 
3 - دروغ ديگري كه بارها شنيده ش��ده، اين است كه ايران به صورت 
يكطرفه اين قرارداد را لغو كرده است كه دروغي عجيب است. ماجرا از 
اين قرار است كه در دولت نهم، وزارت نفت روي قيمت نازل گاز ايران 
اشكااتي را وارد دانس��ت و مذاكرات دو طرف براي افزايش قيمت گاز 
آغاز شد. در آن دوره هيچ عزمي براي فسخ قرارداد كرسنت نبود، زيرا 
ژنرال، سنگي را در چاه انداخته بود كه چاره اي جز كنار آمدن با قرارداد 
نداش��ت. با توجه به اين مهم، مذاكرات بازنگري در قيمت از يك سو و 
تكميل پروژه سلمان در دستور كار قرار گرفت،  اما در ميانه راه، شركت 
كرس��نت ميز مذاكره را ترك و از ايران در اهه شكايت كرد و ديگر به 
نامه هاي طرف ايراني پاس��خ نداد. مهم ترين دليل كرسنت هم مربوط 
به عدم اجراي تعهدات ايران بود كه مقصر اصلي اش شيخ الوزرا بود كه 
در توسعه ميدان سلمان، مصيبت بزرگي به بار آورد. بنابراين بايد توجه 
داشت ايران هيچگاه قرارداد را فسخ نكرد بلكه در پي اصاح قيمت بود 

كه به يكباره كرسنت به جاي مذاكره، به اهه مراجهه كرد. 
4- دروغ ديگري كه شنيده مي شود اين است كه با عدم فروش گاز به 
كرسنت، گاز اين ميدان روي فلرها سوخت و سرمايه ملي دود شد در 
حالي كه گازي كه سوزانده مي شد، گاز همراه نفت ميدان نفتي سلمان 
نفت بود كه متأسفانه با دروغ پردازي، گاز ميدان گازي سلمان معرفي 
مي شود. گاز ميدان سلمان هم اكنون به شبكه داخلي تزريق مي شود 
و هي��چ گازي در اين ميدان تا به امروز نه س��وخته اس��ت و نه به هدر 
رفته است. بارها اين موضوع توسط منابع رسمي اعام شده است، اما از 
آنجا كه براي تطهير ژنرال بايد دروغ ها گفته ش��ود، باز هم شاهد رواج 

چنين مباحث كذبي خواهيم بود.  

ريلداخليهزارتومانارزانتر
ازريلخارجي

مديرعام�ل ش�ركت س�هامي ذوب آهن اصفه�ان با بي�ان اينكه 
قيمت ري�ل خارجي در مقايس�ه ب�ا ريل ه�اي توليد م�ا در مبدأ 
در ه�ر كيلو ه�زار توم�ان گران تر اس�ت، گفت: ت�اش مي كنيم 
امس�ال ۱۰۰ ه�زار تن ري�ل مختلف در س�ه م�دل تولي�د كنيم. 
به گزارش »فارس«، منصور يزدي زاده با بيان اينكه از چهار ماه پيش فواد 
ريل را هم خودمان توليد مي كنيم، گفت: آنچه امروز با شركت ساخت و 
توس��عه زيربناهاي حمل و نقل قرارداد داريم، مربوط به توليد ريل هاي 
UIC60 است. مديرعامل شركت سهامي ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: 
قرار بود قيمت ها در اين قرارداد ارزي باشد، اما ريالي شد. ما درخواست 
تغييرات قيمتي از راه آهن و تعديل قيمت داديم كه مديرعامل راه آهن هم 
پذيرفته است و اگر محقق شود، همان 40 هزار تن ريل را تحويل مي دهيم 

يا قرارداد را به ريل هاي UIC60 تغيير مي دهيم. 
يزدي زاده با بيان اينكه براي 15 هزار تن ريل با شركت  ساخت قرارداد 
بسته ايم، اضافه كرد: قيمت در اين باره مرتبط با فهرست بهاي سازمان 
برنامه و بودجه است كه آخرين قيمت پايه مربوط به سه ماهه دوم سال 
گذشته و هر كيلو 6۹00 تومان است، درحالي كه امروز قيمت ريل در 
مبدا با احتس��اب قيمت فعلي ارز حدود 12 هزار تومان است، قيمت 

فواد ساختماني كيلويي 5500 تومان و ورق ۷000 تومان است. 
وي ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                 ريل S4۹ نيز مربوط به مت��رو اصفهان توليد كرده ايم كه 
4000 تن به آنها فروخته ايم و اميدواريم براي ساير متروها هم قرارداد 
داشته باشيم. وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا بابت هزينه هاي توليد 
ريل براي راه آهن تهاتري با ش��ركت راه آهن داري��د، گفت: بدهي ما به 
شركت هاي حمل و نقل ريلي است، نه راه آهن؛ بنابراين در اين قرارداد 
با راه آهن قرار نيس��ت تهاتري انجام ش��ود. مديرعامل شركت سهامي 
ذوب آهن اصفه��ان با بيان اين ك��ه ريل هاي UIC54 ه��م به صورت 
آزمايشي توليد كرده ايم، گفت: ما اگر نخواهيم چيز ديگري توليد كنيم، با 
اضافه كردن يك اره و مته مي توانيم ساانه 400 هزار تن ريل توليد كنيم 

كه البته نياز بازار كشور و منطقه ساانه 200 هزار تن است.

سياستهاياقتصادي
مرتبطباشركتهايبزرگجهاني

تمام سياستمداران در دنياي امروز معتقد هستند كه سياست بايد پيرو 
اقتصاد باشد و راهكار مواجهه با بحران هاي عظيم سياسي بين كشورها 
است. منازعات سياسي بين ايران و اياات متحده و همچنين چين و 
اياات متحده كه هر دو به دليل زياده خواهي طرف غربي و ترس و واهمه 
از قدرت شرق است باعث ش��ده تا براي بسياري از سياسيون در عالم، 
خاطرات روزهاي جنگ سرد تازه بشود. روزهايي كه دو ابرقدرت شرق 
و غرب به دنبال توسعه قدرت نرم خود بودند، ترومن در سال 1۹4۷ با 
ارائه طرح جديد كمك به كشورهايي كه در خطر مواجهه با كمونيست 
بودند آغازگر اين روند بود و در نهايت با فروپاشي اتحاد سوسياليستي 
شوروي در سال 1۹۹1 ناقوس جنگ سرد از صدا افتاد، اگرچه طي اين 
مدت هيچ درگيري نظامي بين دو بلوك اتف��اق نيفتاد، اما جنگ هاي 
نيابتي، هزينه هاي سنگين مسابقات فضايي و. . . باعث شد تا ديوارهاي 

بلند بين مردم دنيا تفكيك و جدايي ايجاد كند. 
شايد به جرئت بتوان ادعا كرد كه دليل اصلي فروپاشي بلوك شرق نه 
عدم توسعه س��اح و جنگ افزار بود و نه عقب ماندگي هايي در زمينه 
علوم و تكنولوژي، بلكه تنها دليل قابل قبول، شكس��ت سياست هاي 
اقتصادي بود. به عن��وان مثال در همين چند م��اه اخير و باا گرفتن 
تنش بين چين و اياات متحده، ش��اهد بوديم كه كفه ت��رازو به نفع 
چين پايين تر اس��ت، ذكاوت مش��رقي فرزندان مائ��و كمك كرد كه 
سپرده ها، سهام هاي دولت و مردم چين در اياات متحده و همچنين 
سرمايه گذاري هاي هر دو كشور به عنوان يك اهرم فشار براي متوقف 
كردن سياست هاي طرف غربي مورد استفاده قرار بگيرد، اگر ايران نيز 
داراي چنين ذخاير اس��تراتژيك اقتصادي بود مي توانست در صحنه 

ديپلماسي خارجي بسيار اثرگذار تر وارد معركه بشود. 
از سويي ديگر توس��عه روابط ديپلماتيك براي هر كشور به عنوان يك 
برگ برنده تلقي مي ش��ود و اين همان سياستي اس��ت كه بسياري از 
كشورها با ايجاد روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي كوچك اتخاذ 

مي كنند تا در صحنه جهاني همپيمانان بيشتري داشته باشند. 
اما در دني��اي امروز اتفاق��ات جالب تر و بس��يار مهم تري نيز ش��كل 
گرفته اس��ت، وقتي به 100 اقتصاد بزرگ دنيا نگاه مي كنيم با موضوع 
بسيار مهمي مواجه مي شويم، تنها 2۹ كشور در اين ليست وجود دارند! 

و ۷1 اقتصاد بزرگ و اول دنيا متعلق به شركت ها است. 
وال مارت در رتبه دهم جهاني و با فاصله اندكي از كانادا و كمي بااتر از 
اسپانيا قرار گرفته و در رتبه هاي بعدي شركت هاي معظم و مهم دنيا 
يكي پس از ديگري صف آرا يي كرده و جاي كشورها را هر روز در اين 
ليست تنگ تر مي كنند. اين مسئله يك پيام مهم دارد، امروز گوگل يا 
اپل، هوآوي يا سامسونگ به مانند كشورهايي عمل مي كنند كه اتباع 
آنها بدون اخذ اقامت و مجوز به تك تك منازل مردم دنيا وارد شده اند 
و بهترين دوست و شريك اس��تراتژيك آنها مي باشند، به نحوي كه » 
گوگل اكنون به يكي ازمحرم ترين افراد براي هر انسان روي زمين بدل 
شده اس��ت و آدم ها كمترين دروغ را به او مي گويند !« يا گوشي هاي 
همراه ما فارغ از برند ش��رقي يا غربي، بهترين همدم انس��ان ها شده 
به نحوي كه چه بس��يار انسان هايي كه س��اعت ها با دستياراني چون 

»سيري« صحبت مي كنند ! 
در حوزه مسئوليت اجتماعي ش��ركت ها نيز شاهد هستيم تصميمات 
خصوصي اين كمپاني هاي بزرگ چه تغييرات و دستاوردهاي عظيمي 
در تمام دنيا ايجاد كرده و مي كند، حتي در كش��ور خود ما نيز ش��اهد 
اين تغييرات هستيم، ورود تاكس��ي هاي اينترنتي شايد ملموس ترين 
تقابل بين خرده اقتصاد هاي شخصي و يك طوفان اقتصادي بزرگ بود 
يا تصميم فروش آن اين ميوه و سبزي توسط يك فروشگاه اينترنتي 
در ايران كه يك طرح توسعه شركت است، چه تبعات بزرگ بر اقتصاد 

خرده فروشي ها مي گذارد ! 
حال به نظر مي رسد كه در دنياي بدون مرز مبتني بر تكنولوژي بايد با 
واقعيت هاي جديد چون فرهنگ سازماني، اقتصاد، مسئوليت اجتماعي 

و. . . شركت هاي بزرگ آشنا شد. 
فرهنگ س��ازماني گوگل، فضا را براي اتمسفر س��ازماني كشورها كه 
مبتني با فرهنگ آنها است را زير و رو مي كند و اين بار و در اين تهاجم 

چيزي از گذشته مورد افتخار باقي نخواهد گذاشت. 
قبل از آنكه اين طوفان سهمگين، زير ساخت ها را از بين ببرد به دنبال 
ايجاد روابط منطقي و مبتني بر ارزش هاي اقتصادي و سياسي با آنها 
باشيم، شايد بي ربط نباشد كه دستگاه ديپلماسي به دنبال فرستادن 
سفير به اين شركت ها باشد. در غير اين صورت در ليست كشورهايي كه 
عمق روابط ما با آنها كم است بايد شاهد ورود بي قيد و شرط شركت ها 
نيز باشيم و به قطع و يقين سازمان هاي جهاني مانند سازمان ملل متحد 
به زودي رأي به عضويت شركت هايي با اقتصاد بزرگ خواهد داد زيرا در 

تمام حوزه ها و زير ساخت ها مي توانند اثر گذار باشند. 
نشريه فارين پاليسي در اين زمينه مي گويد »حركت به سمت بيشتر 
كردن سود شركت هاي چند مليتي بدون مرز كه تحت قيموميت يك 
دولت نيستند رقابتي بينظير فراهم كرده است و بايد ديد كدام يك از 
دو سر طيف شركت ها يا كشورها برنده خواهند شد، در حالي كه تنها 

25 شركت، از 100 كشور، اقتصاد بزرگ تر دارند !

تعاونياعتبارايرانخودرو
غيرمجازاست

 تعاون�ي اعتبار اي�ران خودرو در حالي مش�غول ب�ه فعاليت هاي 
گس�ترده خود اس�ت كه طب�ق اعام صري�ح بانك مرك�زي اين 
تعاون�ي مج�وز ازم از بان�ك مرك�زي را درياف�ت نكرده اس�ت.

به گزارش »پاي��گاه خبري تحليل��ي خط بازار«موضوع مؤسس��ات و 
تعاوني هاي اعتباري غيرمجاز در اقتصاد ايران چند س��الي اس��ت كه 
هر از گاهي بر سر زبان ها مي افتد. هرچند كه بانك مركزي تاش هاي 
بسياري براي س��اماندهي بازار غير متشكل پولي انجام داده ولي هنوز 
طبق قوانين كش��ور برخي از تعاوني هاي اعتباري ب��دون مجوز بانك 

مركزي در حال فعاليت هستند. 

گزارش »جوان« از جزئيات طرح پيشنهادي اصاح ساختار بودجه 

بودجهريزي2سالهميشود!
دوساانه كردن بودجه، تأسيس بانك توسعه اي، 
اصاح اساس�نامه صندوق توسعه ملي، تحول 
نظام مالياتي مبتني بر درآمد خانوار و بازنگري 
در معافيت ه�اي ماليات�ي، بازنگ�ري در طرح 
تحول سامت، تأمين حداقل معيشت، افزايش 
قيمت حامل هاي ان�رژي و احتمااً ب�از توزيع 
يارانه ه�ا از طري�ق كارت هاي اعتب�اري كه بر 
اس�اس آن مردم نس�بت ب�ه خري�د كااهاي 
اساس�ي و انرژي اقدام خواهند ك�رد از جمله 
مهم ترين موارد طرح پيشنهادي اصاح ساختار 
بودجه توس�ط س�ازمان برنامه و بودجه است. 
طرح پيشنهادي اصاح س��اختار بودجه كه قرار 
است به زودي براي اعام عمومي و نظرخواهي از 
نخبگان و اقتصاد دانان اعام عمومي شود به نوعي 
بسته اي كامل از طرح مشكات اقتصادي كشور را 
ترسيم كرده و البته براي بسياري از آنها نيز راهكار 
ارائه داده اس��ت. پس از ارائه برنامه »برنامه اداره 
كشور بدون نفت« با اسم اختصاري » بتن« احتمااً 
امروز يا در روزهاي آتي برنامه اصاحات ساختاري 
بودجه كه توسط اقتصاد دانان جوان از سوي برنامه 
و بودجه و با توجه به دس��تور مقام معظم رهبري 
تهيه شده جهت ارائه نظرات كارشناسان اقتصادي 

به شور گذاشته مي شود. 
 مهم ترين رئوس اين برنامه كه در دو فاز كوتاه مدت 
و ميان مدت براي اجرا، طراحي شده تقريباً شبيه 
نظرات مركز پژوهش هاي مجلس و البته آخرين 
مبحث ارائه شده توسط دكتر نيلي است كه شامل 
اصاح بازار انرژي، بر قراري قواعد مالي در بودجه 
متناس��ب با واقعيت هاي درآمد و ن��ه هزينه ها و 
اصاح مأموريت صندوق توس��عه ملي به منظور 
ايجاد ثبات س��ازي اس��ت كه در قالب چهار محور 
درآمدزايي پاي��دار، هزينه كرد كارا، ثبات س��ازي 
اقتصاد كان و توس��عه پايدار و بااخ��ره تقويت 
نهادي بودجه دنبال خواهد شد.  اين برنامه اگر چه 
از نگاه برخي منتقدان كلي و بسته اي كامل از طرح 
مشكات است اما به زعم طراحان نقشه راه همراه 
با رويكردهاي سياستي اس��ت كه با اولويت بندي 
صحيح و با پشتوانه دس��تو ر مقام معظم رهبري و 
پش��توانه تأييد و اختيارات سران سه قوه ر شرايط 
تحميلي تحريم حتماً گام ه��اي مهمي در جهت 

رهايي از نفت بر خواهد داشت. 
  رئوس برنامه هاي كوتاه مدت 

 در طرح پيش��نهادي س��ازمان برنام��ه و بودجه 
تقس��يم كار در برنامه كوتاه م��دت در چهار محور 
باا بر موضوعات مهمي تأكي��د دارد كه در بخش 
درآمد زايي بر اصاح نظام يارانه اي كااهاي اساسي 
و انرژي كشور تأكيد شده و در عين حال بر تأمين 
حداقل معيشت از طريق مكانيزم كارت اعتباري 

براي اس��تفاده و تهيه كااهاي اساسي و سوخت 
مدنظر قرار گرفته است. 

 همچني��ن در بخ��ش درآمد زاي��ي ب��ر كاهش 
معافيت ه��ا و افزايش پايه ها و پوش��ش مالياتي 
تأكيد ش��ده كه از جمله مي توان به حذف برخي 
ماليات ها از جمله ماليات بر اجاره ماليات هاي و 
ماليات بر درآمد كل خانوار و نه افراد اشاره داشت. 
به عاوه فروش دارايي ه��ا از طريق صندوق هاي 

ETF نيز مد نظر قرار گرفته است. 

 Exchange Tradable ي��ا ETF صن��دوق
Found نوع��ي از صندوق هاي س��رمايه گذاري 

اس��ت كه از دارايي هاي متنوع تش��كيل ش��ده و 
واحدهاي آن در طول روز همانند س��هام در بازار 
معامله مي شود و ساختاري ش��بيه صندوق هاي 
سرمايه گذاري مشترك دارند؛ يعني شما در طول 
ساعات و روزهايي كه بازار معامات سهام باز است 
مي توانيد يك يا چند واحد از يك صندوق ETF را 

بخريد، يا چند واحد از آن را بفروشيد. 
اما در برنامه كوتاه مدت در بخش مديريت هزينه 
كاهش هزينه هاي اجتناب پذي��ر و اولويت بندي 
كاهش هزينه هاي ش��ركت هاي دولتي و كاهش 
بخشي از هزينه هاي طرح هاي تحول كه اثر چنداني 

بر رفاه ندارد نيز مد نظر قرار گرفته است. 
در بخش ثبات س��ازي نيز در برنام��ه كوتاه مدت 
انتش��ار اوراق ب��ه همراه عملي��ات بازار ب��از براي 
سرمايه گذاري هاي عمراني و زير ساختي و اصاح 
اساسنامه صندوق توس��عه ملي و راه اندازي بانك 
توسعه اي جهت خارج كردن نفت از بودجه در نظر 

گرفته شده است. 
در بخش اصاح نهادي ني��ز در برنامه كوتاه مدت 
اصاح و تكميل س��امانه يكپارچه مديريت مالي 
دولت، اصاح طبقه بندي حساب ها، استقرار برنامه 
ميان م��دت بودجه ريزي و رهاي��ي از بودجه هاي 
يكساله كه دستگاه ها را ملزم به هزينه بودجه ها در 

يكس��ال مي كند و بااخره تقويت زير ساخت هاي 
نظارت بر اجراي بودجه در دستور كار قرار دارد. 

  تقسيم كار در ميان مدت 
 همچني��ن در برنامه ميان مدت نيز بر اس��اس 
همين محورهاي چهارگانه اهم سياس��ت ها به 

شرح زير است: 
 استقرار نظام مالياتي و يارانه اي بر پايه هاي مبتني 
بر درآمد خانوارو خود اظهاري، اصاح نظام ماليه 
نفت و گاز در داخل كشور، مديريت دارايي مالي 
دولت، مولد س��ازي دارايي هاي دولت به عنوان 
پايه ه��اي درآمد زايي در نظر گرفته شده اس��ت.  
به عاوه در بخش مديريت هزينه ها اصاح نظام 
يارانه ) توليد، كش��اورزي، بيمه سامت ( و بيمه، 
چابك سازي، افزايش بهره وري و كوچك سازي 
دول��ت و اصاح س��اختار ش��ركت هاي دولتي، 

تأسيس بانك توسعه 
 اص��اح صندوق ه��اي بازنشس��تگي و تأمين 

اجتماعي مد نظر است. 
 در بخش ثبات سازي نيز قرار است در ميان مدت 
بدهي دولت و اصاح روابط ب��ا نظام بانكي تأمين 

اجتماعي و پيمانكاران ساماندهي شوند. 
در بخش اصاح نه��ادي بودجه نيز قرار اس��ت 
فرايند اصاح بودجه شركت هاي دولتي و افزايش 
شفافيت و بسط گزارش گيري مالي از نهادهاي 
عمومي و غير عمومي و س��اماندهي عمليات فرا 

بودجه اي آغاز شود. 
   زمان بندي اجراي طرح 

 بر اس��اس طرح مذكور قرار اس��ت زمان مراحل 
تصويب و اجرا به شرح زير باشد: 

-  ارائه نقشه راه برنامه اصاحات در خرداد ماه 
-  تصويب و آغاز برنامه اي كوتاه مدت با زمان بندي 

ارائه شده در تيرماه امسال 
-  تهيه برنامه هاي عملياتي ميان مدت در مرداد ۹8 

-  آغاز اجراي برنامه ميان مدت در فروردين ۹۹ 
گفتني است برخي زمان بندي ها در اجراي جزئيات 

اين طرح نيز به شرح زير پيشنهاد شده است: 
-  دسترسي كليه نهادهاي متولي اجراي بودجه 

به سامانه هاي بودجه اي 
-  استقرار سامانه كنترل تعهدات در بهمن ۹8 
-  استقرار مديريت جريان نقدي اسفند ۹۹ 

-  ايجاد امكان پايش حس��اب هاي بخش عمومي 
غير دولتي بهار ۹۹ 

-  س��امانه جامع س��رمايه گذاري بخش عمومي 
اسفند ۹۹

-  ارائه گزارش تحليلي عملكرد مالي شركت هاي 
دولتي به شكل عمومي تير ۹8 

-  اصاح نحوه ارا ئه بودجه شركتي و افزايش پوششي 
شركت هاي دولتي در سند بودجه آذر۹8

وزي�ر نف�ت در حالي از صفر ش�دن ص�ادرات 
نفت اي�ران به چين س�خن گفته ك�ه به گفته 
كارشناس�ان، يك�ي از داي�ل اصل�ي قط�ع 
اي�ن ص�ادرات، تصميم�ات وزارت نف�ت و 
بي توجهي به راهبرد انرژي اين كش�ور است. 
به گزارش »مهر«، چين با مصرف روزانه 12/5 تا 
13 ميليون بشكه نفت، دومين كشور مصرف كننده 
نفت جهان پس از امريكاس��ت. چيني ها كه قصد 
دارند به قدرت نخست اقتصاد جهان تبديل شوند، 
اس��تراتژي جديدي را در حوزه ان��رژي طراحي و 
پياده س��ازي كردند كه محور اصل��ي آن، امنيت 
تأمين انرژي م��ورد نياز اس��ت. از اي��ن رو چين 
قراردادهاي متنوعي را در حوزه س��رمايه گذاري 
نفتي با كشورهاي مختلف جهان منعقد مي كند 
و پيوندهاي انرژي خود را با شركاي خود عميق تر 
كرده اس��ت. چيني ها در راهبرد خ��ود روي چند 
راهكار مهم تأكيد داشته اند كه مهم ترين آن، ايجاد 
اتصال ميان سرمايه گذاري خود و تأمين نفت مورد 
نياز است به اين شكل كه در ميادين و كشورهايي 
سرمايه گذاري مي كنند كه بتوانند نفت توليد شده 

را به چين منتقل كنند. 
در اين راهبرد، هم كشور ميزبان از سرمايه گذاري 
و تضمي��ن ب��ازار خ��ود مطمئن مي ش��ود و هم 
سرمايه گذار، منابع خود را صرف پروژه اي مي كند 
كه عاوه بر كسب س��ود، يارانه بزرگي به اقتصاد 

چين مي دهد. 
به همين دليل است كه در بيشتر قراردادهاي نفتي 
چيني ها، قدرت و اراده سياسي پكن ديده مي شود و 
كشورهاي نفتي نيز با درك اين مهم، همكاري خود 
را با چين افزايش داده اند زيرا با توجه به سخت تر 
شدن نفوذ در بازارهاي نفتي به دليل مازاد عرضه، 
چنين قراردادهايي براي كشور توليد كننده بسيار 
جذاب است كه هم منابع نفتي اش به توليد مي رسد 

و هم به راحتي بازارش تضمين مي شود. 
   رونق بازار نفت به سبك چيني

بر اس��اس راهب��رد چيني ها، ش��ركت هاي نفتي 
اين كشور از برزيل گرفته تا كشورهاي آفريقايي 
و خاورميانه حض��ور فعالي دارن��د و قراردادهاي 
بسياري را امضا كرده اند. ميزان مصرف نفت چين 
طي يك دهه اخير با يك جهش حداقل 5 ميليون 
بشكه اي مواجه شده است و پيش بيني مي شود اين 
رقم تا سال 2025 ميادي به بيش از 16 ميليون 

بشكه افزايش يابد. 
تأمين اين نفت، چيني ها را بر آن داشته تا حداكثر 
بهره وري را از سرمايه گذاري خود داشته باشند؛ اين 
نگاه موجب ش��ده تا شركت هاي چيني طي چند 
سال اخير در رده غول هاي بزرگ جهان قرار بگيرند 
در حالي كه هنوز در ايران نوع ن��گاه به چيني ها 

آغشته به سياست و اراده هاي شخصي است. 
بر اس��اس راهبرد چين بود كه در دولت پيشين، 

چند قرارداد، درس��ت در اوج تحريم ه��ا با ايران 
امضا شد و بر اس��اس اين قراردادها، شركت هاي 
ساينوپك و سي ان پي سي توسعه ميادين آزادگان 
ش��مالي، آزادگان جنوبي و ي��ادآوران را بر عهده 
گرفتند. آزادگان شمالي و يادآوران به بهره برداري 
رسيدند، اما سي ان پي سي در آزادگان جنوبي گام 
بزرگي برنداشت. با اين وجود انتظار مي رفت وزارت 
نفت مذاكره هاي جديدي را با چيني ها آغاز كند اما 
بدون توجه به جوانب قرارداد، بزرگ ترين شركت 
نفتي چين كه دولتي اس��ت، اخراج و قراردادش 
فسخ شد تا اين شركت با طرح ش��كايت از ايران 

شرايط را براي كشورمان سخت كند. 
در ادامه برخوردهاي عجيبي با شركت هاي چيني 
صورت گرفت و در هيجان پس از برجام و اميد به 
همكاري با ش��ركت هاي اروپايي، چيني ها از فاز 
دوم توسعه ميادين آزادگان شمالي و يادآوران هم 
كنار گذاشته شدند،اما پس از انصراف شركت هاي 
غربي از حضور در ايران، شركت ملي نفت دوباره به 
سراغ چين رفت. برخوردهاي غير متعارف با پكن 
در نهايت چيني ها را به عقب ران��د و گايه هايي 
نيز از سوي دولت چين مطرح شد و در سفر علي 
اريجاني به پكن، رئيس مجلس شوراي اسامي 
مأمور ترميم روابطي شد كه يكي از دايل آسيب 

ديدنش، تصميمات وزارت نفت بود. 
وزير نفت هم با تأييد اين موضوع در مصاحبه اخير 

خود س��عي كرد روابط ايران و چي��ن را در حوزه 
نفت قابل قبول ارزياب��ي كند، اما با اين حال اعام 
كرد كه چيني ها در ماه مي  هيچ برداشتي از نفت 
ايران نداشته اند. اگر فرض را بر صحت گفته هاي 
وزير نفت بگذاريم اين س��ؤال ايجاد مي ش��ود كه 
چگونه چين در دوره پيشين تحريم ها، بيشترين 
همراهي را به ايران داشت ولي در دوره فعلي عقب 

نشسته است؟
در دوره پيش��ين تحريم ها كه بسيار گسترده تر و 
دقيق تر از تحريم هاي فعلي بود و به معناي واقعي 
كلمه بين المللي بودند، چيني ها واردات نفت خود 
را هيچگاه به زير 300 هزار بش��كه كاهش ندادند 
ولي امروز واردات خود از ايران را صفر كرده اند. به 
گفته كارشناسان قطع واردات نفت چين از ايران 
كه وزير نفت از آن خبر داده، معلولي است كه علت 
آن را بايد در ع��دم درك راهبرد چين و همچنين 
تصميمات عجيب وزارت نفت جس��ت وجو كرد. 
البته برخي مطرح مي كنند كه چيني ها با كاهش 
ميزان وابستگي خود به كشورهاي نفتي، واردات از 

ايران را كاهش داده اند. 
كساني كه سعي دارند وزارت نفت را در دوري چين 
از ايران بي تقصير جلوه دهند، فراموش كرده اند كه 
طي چند س��ال اخير ميزان واردات نفت چين از 
روسيه 5 برابر شده و به نزديك 1/5 ميليون بشكه 

در روز رسيده است.

فرجام تصميمات عجيبي كه ژنرال گرفت 
چين را وزارت نفت از ايران جدا كرد

  گزارش 2

مصطفي مالكي تهرانيوحید   حاجی پور

رئيس س�ازمان راهداري و حم�ل و نقل ج�اده اي علت 
مخالفت وزير راه با انجام فرآيند واگ�ذاري آزادراه هاي 
دولت�ي را افزاي�ش چش�مگير قيم�ت تم�ام ش�ده 
نگهداري آزادراه و وارد آمدن فش�ار بر مردم دانس�ت. 
عبدالهاشم حسن نيا در گفت وگو با »مهر« درباره علت عدم 
واگذاري آزادراه هاي دولت��ي به بخش خصوصي و مخالفت 
وزير راه و شهرس��ازي با اين واگذاري به رغ��م تأكيد قانون 
برنامه پنج ساله ششم بر انجام اين واگذاري ها اظهار داشت: 
قيمت تمام ش��ده نگهداري و تعمير آزادراه با شاخص هايي 
كه قبل از توقف فرآيند واگذاري از سوي سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي طي ش��ده بود، در پي تورم هاي اخير 

افزايش شديدي داشته است. 
وي افزود: در پروسه جديد با قيمت هاي ريالي و ارزي جديد، 
هزينه هاي نگهداري آزادراه با عوارضي كه خودروهاي عبوري 

بايد پرداخت كنند، مطابقت داده مي شود. 

معاون وزير راه ادامه داد: اگر قرار باشد عوارض آزادراه بر 
اساس قيمت تمام ش��ده تعميرات و نگهداري آن تعيين 
شود، مجبوريم نرخ عوارض آزادراه هاي دولتي )به عنوان 
مثال آزادراه تهران- قم( را ده برابر يا هزار درصد افزايش 
دهيم، ام��ا از آنجايي كه جامعه ظرفي��ت پذيرش چنين 

ميزان از افزايش��ي را ندارد، اين روند فعًا متوقف ش��ده 
ولي به طور كلي از دس��تور كار خارج نشده است؛ با اين 
حال در نظر داريم بتوانيم با تعريف شاخص هاي جديد، 
قيمت عوارض آزادراه هاي دولتي كه قرار است به بخش 
خصوصي واگذار ش��ود، تعيين و سپس مراحل واگذاري 

آنها طي شود. 
رئيس س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي درباره علت 
افزايش قيمت تمام شده تعمير و نگهداري آزادراه ها در يك 
سال اخير گفت: در سال هاي قبل قير مورد نياز را رايگان به 
ما واگذار مي كردند اما در حال حاضر هر يك تن قير 3/5 تا 
4 ميليون تومان هزين��ه دارد. خط كش��ي آزادراه ها در هر 
كيلومتر ۷ ميليون تومان براي س��ازمان راهداري هزينه در 
بر دارد. بنابراين بخش خصوص��ي نمي تواند با اين قيمت ها 
و بدون افزايش چش��مگير عوارض آزادراهي، نگهداري آن 

را بر عهده بگيرد.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي خبر داد
مخالفت وزارت راه با واگذاري آزادراه ها

مهران ابراهیمیان 
  گزارش   یک

و گهی مف
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مجيد عسگرپور  |   مهر
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اشتباهعجيبآقاي»حقالناس«
علي قلهكي در كانال شخصي خود در مورد انتشار فايل 
صوتي صحبت تلفني وزير ارتباطات با اپراتور يكي از 
شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت نوشته كه: 
يك فايل صوت��ي از تماس تلفن��ي آذري جهرمي با 
كارمند يكي از شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت در كانال هاي 
تلگرامي هميشه حامي وزير)ايس��نا، انتخاب، كانال هاي ميليوني كه 
ممبر خود را مديون وزارت ارتباطات هس��تند و...( منتش��ر شد. اين 
مكالمه جداي از شوآف درك نشدني! نشان دهنده اشتباه وزير ارتباطات 
در اصول ابتدايي وزارتخانه تحت مديريت  خود است. در ادامه متن پياده 

شده مكالمه و اشتباهات وزير و چند سؤال را مي آورم:
آقاي جهرمي زنگ زده اند به پش��تيباني يك ش��ركت وگفته اند: »من 
اينترنت ندارم، خانم اپراتور شركت هم چك كرده و مي گويد خط شما 
اينترنت دارد ولي از ما سرويس نگرفته ايد، آقاي جهرمي گفته اند يعني 
چي با شما نيست، مگه ش��ما مخابرات نيستيد؟!  اون خانم گفته اند ما 
شركت خدمات دهنده اينترنت مخابرات هستيم، نه خود مخابرات! بعد 
آقاي وزير خودشان را نباخته و مي گويند يعني زنگ زدم به شاتل؟! خانم 
اپراتور با صبر و البته با تعجب گفته اند خير آقا! شاتل يك شركت ديگر 
خدمات دهنده ديگر است و به ما ربطي ندارد، از شركت مخابرات آمار 
بگيريد و ببينيد خط شما از كدام شركت اينترنتي خدمات مي گيرد.«

متوجه ماجرا شديد؟! اپراتور شركت پاسخي حرفه اي  به وزير داده  بعد 
وزير ارتباطات توئيت كرده  اند كه زنگ زدم و بلد نبودند! تقصير خانم 
اپراتور چيس��ت كه وزير ارتباطات روال كار زيرمجموعه خودشان را 
نمي دانند؟! اميدوارم آقاي آذري جهرمي فهميده باشند كه اينترنت، 
يكي از سرويس هاي شركت مخابرات ايران است و پشتيباني اين دو 

از هم جدا هستند!
 شايد براي برخي از اين تماس تجربه اي حاصل شود و بفهمند سخت تر 
از وزارت در  جواني، رانژه كردن خطوط تلفن است، چون هميشه يك 
صندلي براي وزير شدن هست ولي هميشه رانژه آزاد پيدا نمي شود! اما 
سؤال مهم پاياني اين است كه آيا آذري جهرمي با همين سطح از سواد، 

پيشرفِت شبكه  ملي اطاعات را ۸۰درصد اندازه گيري كرده است؟!
........................................................................................................................

وناگاههوآويتهديدامنيتيشد!
كاربري به نام زكي پديا نوشته: گوگل گفته سيستم 
عامل اختصاصي هوآوي تهديد امنيتي براي اندرويده. 
وقتي آمازون همين كار رو كرد تهديد امنيتي نبود، 

حاا كه پاي يه شركت غير امريكايي وسطه تهديد امنيتي شد؟
........................................................................................................................

پهلويودفاعازحقوقزنان؟!
مهدي علي پور نوشته: نور پهلوي فرزند ش��اهزاده رضا پهلوي: زنان از 
نظر جمهوري اس��امي »شهروند درجه دوم« هس��تند و سال ها قبل 
پدربزرگ نور پهلوي محمدرضا شاه در حضور شهبانو فرح تأكيد كردند: 

زنان عقل شان از مردان كمتر است!
........................................................................................................................

يكذرهشرم!
اميرعلي صفا در توئيتي نوشته: آقاي وزير نيرو من قول ميدم يك وعده 
غذا رو هم نخورم اگر شما بفرماييد در حس��اب بانكي تون چقدر پول 
است، همسر و فرزندانتان كجا زندگي مي كنند و خودتون اان دقيقاً 
كجا ساكن هستيد؟ يك ذره ش��رم كنيد از مردمي كه بعضاً ديگه يك 

وعده غذا خوردن براشون انتخاب نيست، اجباره... 
........................................................................................................................

همانشعاريكهبهازهاريميگفتيم!
علی صدری نيا در توئيتی نوشت:  وقتي افول حكومت پهلوي شروع شده 
بود، ازهاري گفته بود صداي شعارها واقعي نيس��ت، اين صداي نواره! 
حاا در دوران افول امريكا نماينده ويژه اين كش��ور در امور ايران گفته 
موشك هاي ايران واقعي نيست، فتوشاپه! برايان هوك بايد همون شعاري 

كه مردم خطاب به ازهاري مي گفتن رو قاب كنه بزنه توي اتاقش!
........................................................................................................................

جواباروپاييهاهمينيكجملهاست
مجتبي دانش طلب نوش��ته: »وقتي با امريكا در تحريم ايران همكاري 
مي كنيد نمي توانيد از ايران بخواهيد در برجام بماند.« جواب اروپايي ها 
و روس��يه و چين همين يك جمله اس��ت و اگر وزير خارجه كاربلدي 
داشتيم مي توانست اضافه كند: نيازي به صدقه شما نداريم، اگر حاضر 

شويد روزي 2ميليون بشكه نفت بخريد به برجام برمي گرديم. 
........................................................................................................................

شلهزردبرايلينكلن!
فريد ابراهيمي در توئيتي نوش��ته: اون ناو آبراهام لينكلن كه براندازا 
مي گفتن قراره كار رژيم رو يكسره كنه كجاست اان؟ يه ذره شله زرد 
از ماه رمضون اضافه مونده خواس��تم بدم كاپيتانش. بنده خدا دست 

خالي برنگرده پيش زن و بچش نيويورك!

حجتااسامسالك:
 به اينستكس كه كاغذي بيش نيست

دل خوش نكنيد 
نماين�دهاصفه�انگف�ت:آق�ايظري�فب�هاينس�تكس
چراك�ه نكني�د دلخ�وش نيس�ت، بي�ش كاغ�ذي ك�ه
نيس�ت. اعتم�ادي همانن�دامريكاييه�ا اروپايي�ان ب�ه
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت ااسام احمد سالك نماينده مردم 
اصفهان در جلسه علني روز گذشته مجلس در نطق ميان دستور خود، 
گفت: شيطان بزرگ با به كارگيري تمام ابزار هاي سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي و با تكيه بر ابزار رشد تكنولوژي و فضاي مجازي 
در يك جنگ تبليغاتي و اقتصادي تمام عيار به مقابله با انقاب اسامي 
و امت مسلمان و غيور ايران اسامي برخاسته و اين تصميم را دارد كه 
نور خدا را يعني تجلي قرآن و عترت انقاب اسامي و وايت را خاموش 
كند. نماينده مردم اصفهان ادامه داد: نمود اين امر در جنگ تحميلي 
هشت ساله، فتنه ۷۸ و فتنه ۸۸ آش��كار شده و اين مطلبي قابل توجه 
است، اما به اذن الهي نخواهد توانست و شاهد گسترش فرهنگ اسام 
ناب و انقابي در تمامي نقاط جهان هس��تيم و به عنوان نمونه حضور 
مردم ش��ريف ايران در بيش از ۹۵۰ نقطه در ايران و نيز بيش از ۱۰۰ 
نقطه در كشور هاي جهان در روز قدس كه ميراث حضرت امام)ره( است 
با هدف محو اسرائيل و بازگشت فلسطينيان به سرزمين آ با و اجدادي 

خود كه بايد گفت آن روز كه خيلي دير نيست، عملي خواهد شد. 
حجت ااسام سالك بيان كرد: من با صداي بلند به سران امريكا، اسرائيل 
و اروپا و همچنين مزدوران آ نها در منطقه و وابس��تگان داخلي آنها عرض 
مي كنم كه »موتو به غيضكم« يعني شما بايد در اين عصبانيت بميريد كه 
اثري از ش��ما باقي نخواهد بود و آنچه باقي مي ماند تحقق اسام ناب است. 
وي خطاب به مسئوان افزود: ما مسئوان در قواي سه گانه مقننه، مجريه و 
قضائيه و ساير نهاد هاي مربوطه موظف هستيم به عنوان خادم شما ملت و به 
عنوان امانتدار به نمايندگان شما در صراط توحيد و وايت مسير تعيين شده 
حضرت امام)ره( را با حركتي هوشمندانه و اطاعت از مقام معظم رهبري با 
عزت، حكمت و اقتدار طي الطريق نماييم. حجت ااسام سالك بيان كرد: 
امروز كشور ما در قالب وضعيت نگران كننده معيشت مردم در دوران ركود 
اقتصادي و تورمي است كه مردم را گرفتار تورم و گراني نموده است آن هم 
بدون هيچ گونه نظارتي و توصيه ما در اين زمينه به مسئوان اين است كه با 
تكيه بر اصل ما مي توانيم و روحيه جهادي و مديريت انقابي دست در دست 

هم داده بر مشكات مردم فائق آمده و آن را حل كنيم. 

نزديكيكماهفضايتبليغاتيامريكاوتهديدبهحملهنظامي
واقداماتجنجاليمازمباآن،مانندادع�اياعزامناوگروه
آبراهاملينكلنبهخليجفارس،فضايبس�يارس�نگينيرا
ايجادك�رد،بهنحويك�هدرداخلايرانبعضيهاباورش�ان
ش�دكهواقعًادرآس�تانهجنگقرارداريموبهزوديشاهد
رفتاريتهاجم�ي-نظاميازس�ويامري�كا،همانگونهكه
درافغانس�تان،ع�راقوليبياتف�اقافتاد،خواهي�مبوديم.
همچنينكس�انيهمك�هتهدي�داتامري�كاراواقعًاجدي
نگرفتند،كوشيدندآنرابرجس�تهكنندوازفضايموجود
بهس�وداهدافسياس�يخودبهرهببرندوبدينس�انعمًا
بهتبليغاتجنگيامري�كاعليهايرانياريرس�انيدند.اين
درحالياس�تكهبعض�يازمطلعي�نخبرهدراي�نحوزه،
ازجملهدرخ�ودامريكا،تبليغ�اتجنگيدول�تترامپرا
غيرواقعبينانهوغيرقابلتحققوصرفاًجنگروانيميدانند.
يكي از مهم ترين واكنش ها به تبليغات جنگي دولت ترامپ عليه 
ايران به »چاك هيگل« تعلق دارد. هيگل از سناتورهاي سرشناس 
حزب جمهوريخواه بود كه اكنون بازنشس��ته ش��ده است. او از 
مخالفان اصلي سياست هاي نظامي گرايانه »جرج واكر بوش« بود و 
در عصياني كه در اواخر دولت بوش در كنگره عليه اين سياست ها 
پديد آمد، مهم ترين شخصيت معترض از حزب جمهوريخواه بود. 
در حزب دموكرات دو چهره شاخص »سناتور اوباما و خانم نانسي 
پلوسي« بودند. خانم پلوسي هم  اكنون رئيس مجلس نمايندگان 
است، به  همين دليل بعدها در دولت اوباما، چاك هيگل مدتي وزير 
دفاع امريكا شد ولي به  خاطر رويكردهايي كه عليه اسرائيل و براي 
كاهش بودجه نظامي داش��ت، او را حذف كردند، يعني به  خاطر 
فشارهاي زياد كه بخش عمده اين فشارها از جانب باند نتانياهو و 

متحدين او در داخل امريكا بود، مجبور به استعفا شد. 
نگاهیبهالگویتهديدامريكاعليهايران

برخي نيروهاي سياس��ي منطقه، به  طور اخص مافياي اسرائيل 
و باند نتانياهو و نيروهايي در ابوظبي و عربستان سعودي و ساير 
كانون هاي ضد ايراني، سعي در اس��تفاده از اين ماجرا داشتند تا 
ش��ايد بتوانند اين جنگ تبليغاتي را به جنگ واقعي بدل كنند. 
آنان تصور كردن��د فرصتي طايي پديد آمده اس��ت و مي توانند 
با ايجاد بعضي حوادث ناخواس��ته درگيري ايجاد كنند و امريكا 
را بدون تصويب كنگره و حتي بدون تصوي��ب رئيس جمهور در 
وضعيت جنگي با ايران قرار دهند.  در اين فضاي سنگين، سخنان 
سه شنبه 2۴ ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ رهبر انقاب اسامي در ديدار 
مس��ئوان نظام، نقطه عطفي در افول اين تبليغات جنگ طلبانه 
بود. روز بعد، چهارشنبه، ترامپ در توئيتر خود تلويحاً به تبليغاتي 
بودن اين جنگ رواني اذعان كرد. توئيت فوق آغاز عقب نش��يني 
بود كه روزهاي پنج شنبه و جمعه كامًا بارز شد، به  عبارت ديگر، 
پس از سخنان رهبر انقاب اسامي از روز چهارشنبه موج تبليغات 
جنگي عليه ايران به سرعت افول كرد تا بدان جا كه روز جمعه وال 
استريت ژورنال در گزارش خود از پايان دوران دو هفته اي تبليغات 

جنگي عليه ايران سخن گفت. 

همچنين رهبر انقاب اس��امي در س��خنان سه ش��نبه خود به 
مقايسه سياست هاي امريكا در اين ۴۰س��اله اخير با وضع فعلي 
پرداختند. زمان پيروزي انقاب، يعني س��ال ۱۹۷۹، اوج جنگ 
س��رد و اوج اقتدار امريكا به ش��مار مي رود. ايران يعني حكومت 
محمدرضا شاه، پايگاه بس��يار مهم امريكا در منطقه بود و يكي از 
متحدين اصلي و اس��تراتژيك امريكا به شمار مي رفت. حفظ اين 
پايگاه بزرگ منطقه اي براي امريكا اهميت خيلي زيادی داش��ت 
ولي همانطور كه رهبر انقاب اس��امي فرمودن��د، آنها در قبال 
انقاب ايران، براي حفظ رژيم شاه و اين پايگاه مهم جرئت نكردند 

كه دخالت نظامي كنند. 
 در دوران ۴۰س��اله پس از انقاب، امريكا به كارهايي از اين نوع 
عليه انقاب ايران دست زد ولي حتي در اوج بحران روابط ايران و 
امريكا كه همان ماجراي انه جاسوسي است، طرح دخالت نظامي 
را اجرا نكرد، حداكثر در حد همان ماجراي طبس كه طرحي بسيار 
محدود براي فراري دادن اعضاي زنداني ش��ده سفارت امريكا در 

ايران بود كه با آن وضع شكست خورد. 
 به رغم تاش هاي امريكا براي س��ركوب امواج انقاب اس��امي، 
حتي در دوران جنگ هش��ت س��اله صدام عليه ايران نيز امريكا 
جرئت نكرد مستقيماً وارد عمل ش��ود. هر چند ما امروزه اسناد 
زيادي داريم كه نقش نيابتي صدام را ثابت مي كند، يعني همان 
تعبير »جنگ نيابتي«  كه خود امريكايي ها به كار مي برند، در مورد 
صدام هم مصداق پيدا مي كند و جنگ صدام را جنگ نيابتي به طور 
عمده امريكا و بريتانيا عليه ايران نشان مي دهد. در دوران جنگ 
هر زمان كه مي ديدند ايران در موضع برت��ري نظامي قرار دارد و 
جنگ به سمت پيروزي ايران مي رود، رژيم صدام را به شدت تقويت 
مي كردند تا ايران به پيروزي نرسد و در مقابل جنايات وحشتناك 
جنگي، به خصوص جنايات شيميايي رژيم صدام، سكوت كامل 
تبليغاتي مي كردند. اين وضعيت امريكا در دوران جنگ تحميلي 

بود كه ب��از در همان دوران ه��م مداخله نظامي مس��تقيم براي 
ساقط كردن نظام سياسي جمهوري اسامي ايران را قابل تحقق 

نمي دانستند و به اين كار دست نزدند. 
ازحادثه۱۱سپتامبرتاحملهبهسوريه

سپس دوران پس از حادثه ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ كه دوران هشت 
ساله زمامداري جرج بوش و ديك چني، معاون رئيس جمهور 
است، آغاز مي شود. مي دانيم كه ديك چني تا به امروز پيوندهاي 
بسيار عميق و گس��ترده اي با مافياي نظامي گرايي دارد كه در 
فروش تجهيزات جنگي به كش��ورهاي عربي از طريق برجسته 
كردن تهديد اي��ران و مداخات مافياي��ي و غيرقانوني ذينفع 
است. اين آقاي ديك چني شهره است. در دوران زمامداري اين 
دو نفر، يعني جرج بوش پسر و ديك چني، حادثه مهمي چون 
۱۱سپتامبر رخ داد كه مستمسكي براي سياست نظامي گرايانه 
آنان ش��د تا حدي كه شخصيت هاي برجس��ته امريكايي چون 
»گور ويدال« آن را ساخته باند بوش و ديك چني اعام كردند 
كه نتيجه آن تهاجم نظامي به افغانس��تان و عراق شد. در اين 
دوران بس��يار پرالتهاب و خطرناك نيز گزينه حمله نظامي به 
ايران براي امريكا مطرح بود ولي هيچ گاه آن را كارآمد ندانستند، 
چون وض��ع ايران ه��م از نظر جمعي��ت، هم از نظ��ر موقعيت 
استراتژيك و هم از نظر جايگاه مهمي كه جنبش هاي ملهم از 
انقاب اسامي ايران در سراسر منطقه دارند و مي توانند موجي 
بزرگ در بخش مهمي از جهان ايج��اد كنند، به هيچ وجه قابل 

مقايسه با وضع رژيم صدام در عراق نبود. 
 دوران جرج واكر بوش به بحران ب��زرگ اقتصادي امريكا منتهي 
شد و از درون اين بحران جنبش ضدجنگ پديد آمد و چهره هاي 
شاخص آن در حزب جمهوريخواه، سناتور چاك هيگل و در حزب 
دموكرات، س��ناتور اوباما بودند. اين جنبش س��بب شد اوباما در 
انتخابات رياست جمهوري به پيروزي برسد و جرج بوش ۳۷ روز 

پيش از انتقال قدرت به اوباما توافق مشهور به بوش- مالكي را امضا 
كند كه متضمن خروج نيروهاي نظام��ي امريكا از عراق بود. اين 
توافق تا دسامبر 2۰۱۱ در دولت اوباما تحقق يافت و اوباما خروج 
نيروهاي امريكايي از عراق را جش��ن گرفت و سخنراني معروف 
خود را در آكادمي نظامي وس��ت پوينت بيان كرد و پايان دوران 

ماجراجويي نظامي را در سياست خارجي امريكا نويد داد. 
 به عب��ارت ديگ��ر، از اواخر دوران ج��رج بوش فض��اي داخلي 
امريكا به س��متي رفت كه امكان در پيش گرفتن سياست هاي 
نظامي گرايانه و جنگ طلبانه ش��بيه دوران جرج بوش را واقعاً و 
عمًا منتفي كرد، ه��م براي امثال اوباما و ه��م ترامپ كه او هم 
مانند اوباما بر بنياد همين شعارهاي ضدجنگ به قدرت رسيد. 
در انتخابات رياست جمهوري 2۰۱۶ امريكا هم شاهد بوديم كه 
چگونه و با چه ش��عارهايي ترامپ توانس��ت آرا را به  سمت خود 
جلب كن��د. او مكرر از هزينه ۶ يا ۷تريلي��ون داري جنگ هاي 
امريكا در خاورميانه از زمان حادثه ۱۱سپتامبر 2۰۰۱ گفت ولي 
هيچ وقت به اين نكته اش��اره نكرد كه اين چند تريليون دار نه 
تنها به جيب مردم منطقه نرفته است بلكه به جيب پيمانكاران 
دولت امريكا به ويژه پيمانكاران پنتاگون رفته است و اين يعني 

غارت مردم امريكا. 
 زماني كه ترامپ بر اس��اس اين ش��عارها به قدرت رسيد، خيلي 
روش��ن اس��ت كه اگر بخواهد در انتخابات 2۰2۰ مجدداً آرا را 
به دست بياورد و مجدداً رئيس جمهور شود، احتمال آن هست كه 
نتواند از شعارهاي ضدجنگ طلبي و مداخله نظامي در خاورميانه 
تخطي كند، هر چند ترامپ افرادي مانن��د بولتون را برگزيد تا 
سياس��ت هاي تهديدآميز و ارعاب آميز را عليه ايران به كار برند، 
ولي به نظر مي رس��د نيت بولتون و ترامپ يكسان نيست، يعني 
ترامپ در پي ارعاب براي تس��ليم كردن ايران است ولي بولتون 
به دنبال همدستي با افرادي مثل نتانياهو و بعضي كانون هاي ضد 
ايراني منطقه در عربستان سعودي، امارات و... است تا به  شكلي 
ماجرا را به جنگ واقعي تبدي��ل و جنگ جديدي در خاورميانه 

ايجاد كند كه البته جنگ بسيار عظيم و مهلكي خواهد بود. 
سياست هاي رهبر انقاب اسامي در جنگ داخلي سوريه- كه طبق 
اعتراف برژينسكي در اواخر عمرش با تحريكات سعودي و امارات و 
شركايشان ايجاد شد- تماميت و ثبات سوريه و سراسر خاورميانه را 
حفظ كرد و پيروزي بزرگ منطقه اي ايران را سبب شد. اين سياست 
ايران بود كه پس از حوادث اوت- س��پتامبر 2۰۱۳ مشاركت فعال 
روسيه را در سوريه سبب شد و روسيه را ترغيب به ايفاي نقش فعال 
در حفظ دولت قانوني سوريه كرد و سخنان سه شنبه رهبر انقاب 
اس��امي، نقطه عطفي در اين تحوات اس��ت. اگر عوامل جديد و 
پيش بيني نشده وارد نشود، به نظر مي رس��د تهديدهاي نظامي و 
تبليغات جنگي عليه ايران با سربلندي ايران به پايان رسيده است، 
البته بايد تأكيد كرد كه تحركات و شيطنت ها به پايان نرسيده است 

و به شكل هاي ديگر همچنان ادامه خواهد يافت.
پايگاهاطاعرسانیدفترحفظونشرآثار
حضرتآيتاهالعظمیخامنهای

نگاهیبهعقبنشينیترامپدرمقابلايران

کمر جنگ روانی امریکا علیه ایران چگونه شکست؟

گزارش  2 

چرامدعيانحقوقزندربرابرجنايتخانگيعليهيك»زن«سكوتكردهاند؟

شيرزنان مدافع حقوق زن يا بره های ساكت سياست؟!
قتلهايخانوادگ�ينهدرايرانونهدرسراس�ر
جهاناتفاقجديدينيست،اينالبتهبهمعناي
عاديبودنياقابلتقبيحنكردنجنايتنيست
ام�اقتليك�همحمدعل�ينجفيمرتكبش�ده
اس�ت،ازجه�تجناي�ترويداده،ميتوانداز
جنبهحقوقيياحادثهايبررسيشود.آنچهاين
جنايتراخ�اصميكندوبهقلماهلسياس�ت
ميكشاند،سابقهسياس�يقاتلاستكهباخود
كليحاش�يهوحرفوحديثبهميانميآورد.
دو موج پررنگ سياسي تاكنون حول اين قتل شكل 
گرفته اس��ت؛ دو موجي كه برخ��اف ذهنيت پيش 
ساخته، نه توسط منتقدين سياسي قاتل، بلكه توسط 
حامي��ان او و هم حزبي هايش ايجاد ش��د؛ يكي موج 
حمايت بسياري از خبرنگاران اصاح طلب از محمد 
علي نجفي و به م��وازات آن، ايراد ان��واع تهمت ها به 
مقتول براي توجيه قتلي كه هم حزبي شان انجام داده 
است و دوم افش��اگري هاي غامحسين كرباسچي، 
دبيركل حزب كارگزاران س��ازندگي، در مورد اطاع 
خواص اصاح طلب از رابطه ميترا استاد و محمدعلي 
نجفي قبل از انتخاب نجفي به عنوان شهردار تهران و 
بي اعتنايي آنان به اين موض��وع و نيز بي توجهي آنان 
به نتيجه  منفي استعام از نهادهاي امنيتي در مورد 
نجفي. يك نكته اما در اين ميان، كمتر مورد توجه قرار 
گرفت؛ زنان اصاح طلب به عنوان كس��اني كه ادعا و 
صدايشان در باب حقوق زن، جنايات خانوادگي و لزوم 
حمايت از زن در خانواده و جامعه خيلي بلند است، اين 

روزها زيادي ساكت نيستند؟!
شهريامنبرايزنانغيرازخانهمن!

همان س��اعات اوليه پس از دستگيري محمدعلي 
نجفي و اعت��راف او به قتل همس��رش، در حالي كه 
خبرن��گاران اصاح طل��ب هنوز در ش��وك بودند و 
سناريوهاي تخيلي براي توجيه جنايت هم حزبي شان 
ننوشته بودند، جماتي از يك پيام نجفي به مناسبت 
روز زن و در دوران تصدي اش بر شهرداري پايتخت 
در فضاي مجازي دست به دست مي چرخيد: »زنان 
بدون شك شهروندان برتر اين شهر هستند، چراكه 
آم��وزگار، ياور و دلس��وز ديگر ش��هروندانند. زنان، 
مادران اين شهر هستند... اميد دارم بتوانيم تهران 
را به ش��هري مطلوب، امن و آرام ب��راي همه زنان و 
دختران اين ش��هر تبديل كنيم تا بخشي كوچكي 
از دين بزرگي كه زنان بر گردن شهر دارند را جبران 
كنيم« اين جمات در كنار دو گزاره  خبري معنايي 
خاصي مي يافت؛ يكي سخنان فرزند همسر نجفي 
در مورد كتك كاري مكرر مادرش و نجفي در منزل و 

ادعاي اين نوجوان در مورد شكستن دستش زماني 
كه يك بار خواس��ته مانع اين زد و خورد خانوادگي 
شود! دومي هم تصوير ذهني از پيكر خونين زني كه 
مردش مي خواست تهران را به شهري امن براي زنان 
تبديل كند و حاا انتهاي آشنايي عاشقانه و زندگي 

يك ساله شان چهار گلوله است. 
نجفي در پاسخ به س��ؤال يك خبرنگار در دادسرا در 
مورد كتك زدن همس��رش، با لبخندي مي گويد، او 
بيشتر مرا مي زد! بعدها در كيفرخواستي كه دادستاني 
براي محمدعلي نجفي به دادگاه ارائه مي كند، در مورد 
سه رديف اتهامي براي او درخواست مجازات مي شود 
كه اول قتل عمد و دومي نگهداري غيرمجاز اس��لحه 
است. سومي اما از نقطه نظر موضوع اين نوشتار قابل 
توجه است: »ج- ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به 
جرح )غير فوتي( « كه نش��ان مي دهد ضرب و شتم 
همسر توسط نجفي از چشم دادستاني و ابد پزشكي 
قانوني دور نمانده است. خش��ونت خانگي عليه زنان 
و حتي عليه مردان اتفاق جديدي نيس��ت، اما براي 
كساني كه مدعي حقوق زنان و صلح و صفا در خانواده 
هستند، قبيح تر است. چه آنكه فراتر از جنايتي كه رقم 

زده اند، نشان از يك فريب سياسي دارد، نشان از دروغ، 
نشان از آنكه حقوق زن را نردبان كرده اند و عوام فريبانه 
از پله هاي آن باا مي روند و چون به خلوت مي روند، آن 

كار ديگر مي كنند!
زنان اصاح طلب، همانان كه براي حقوق آن اقليتي 
از زنان كه عاقه مند به حضور در اس��تاديوم هاي 
فوتبال براي ديدن مس��ابقات مردان هستند، چه 
فريادها نزدند و چه دروغ ها نگفتند، كامي در اين 
مورد نگفتند. س��كوت كردند، دليلش روشن بود؛ 
حقوق زنان تا آنجايي نردبان است كه خدشه اي به 
منافع جناحي وارد نياورد. نجفي يك اصاح طلب 

است و مي شود در برابر جنايت او سكوت كرد. 
تهمتهايجنسيتيبرايمامجازاست!

يكي ديگ��ر از مجال هايي ك��ه انتظار ب��ود بزرگان 
جبهه زنان اصاح طلب سكوت را جايز ندانند، ايراد 
تهمت هاي زنانه به ميترا اس��تاد ب��ود. خبرنگاران 
اصاح طلب از خيانت ميترا استاد به نجفي نوشتند و 
او را صريحاً مهدورالدم خواندند! برخي هم او را پرستو 
)زني كه با جاذبه هاي زنانه با مردان ارتباط مي گيرد 
و جاسوسي مي كند( ناميدند تا به نجفي براي قتل او 

حق بدهند و برخي شان حق هم دادند! در اين ميان 
يك خاطره از 2۰س��ال پررنگ شد. سال ۸۰ سعيد 
حنايي، قاتل زنجي��ره اي ۱۶زن خياباني را به قتل 
رساند. او در دادگاه با ادعاي اينكه زنان روسپي و فاسد 
بودند، از كارش دفاع كرد و البته به اعدام محكوم شد. 
اصاح طلبان در آن زمان تا مرز دفاع از فساد اخاقي 
هم پيش رفتند، اما ۱۸سال بعد همين انسان هاي 
مدعي حقوق زنان با طرح ادعاي پرستو بودن قرباني 
و خيانت و مهدورالدم بودن ميترا استاد، از منطق آن 
قاتل براي تلطيف جنايت هم حزبي ش��ان استفاده 
كردند! دنياي سياست وقتي ديني نباشد، همين قدر 
گاهي زشت و كثيف مي شود. سعيد حنايي باز دليل 
بهتري داشت، مي گفت مردي مزاحم همسرم شده  
و براي آنكه مزاحم ديگران با تصور زن خياباني بودن 

نشوند، زنان خياباني را مي كشم!
تعددزوجاتبرايسياسيونمامجازاست؟!

به ارديبهشت ۹۷ بازگرديم. زماني كه خبر ازدواج دوم 
محمدعلي نجفي با آن تصاوير عاشقانه علني شد. زن 
اول نجفي را مي توان در چارچ��وب همان زناني ديد 
كه زنان مدعي حقوق زن براي حف��ظ حقوق آنان با 

تعدد زوجات مخالفت مي كنند و آن را همپاي خيانت 
ارزيابي مي كنند. او ۴2 سال با نجفي زندگي كرد و در 
نهايت به دليل آنكه نجفي عاشق زني حتي كم سن تر 
از دختر خودش شد، تنها ماند. چرا مدعيان حقوق زن، 
چرا اين اصاح طلبان آن زمان بر خصوصي بودن اين 
ازدواج و ربط نداشتن آن به ديگران تأكيد مي كردند و 
كسي پيگير حقوق زن اول نشد؟ نسخه هايشان را فقط 
براي ديگران مي پيچند و چون به خود مي رسند، كبكي 
مي ش��وند س��ر زير برف كرده؟! آيا زنان اصاح طلب 
مخالف ازدواج دختران با مرداني هم س��ن پدر خود 
نيستند؟ چرا سكوت كرده اند؟! اصاح طلبان در اين 
زمينه توضيحات بس��ياري را بده��كار افكار عمومي 
هستند. يك وزير ارشادشان همسراني موقت داشت، 
ديگري به دليل ارتباط با زني جاسوس استعفا كرد، 
رئيس دفتر رئيس جمهور سابق شان هم كه پيام هاي 

عاشقانه براي خبرنگار زن مي فرستد. 
س�كوتمازرضايتنيس�ت،دس�تورازباا

رسيدهاست!
وقت��ي در توئيتر علي عليزاده ب��ه زنان اصاح طلب 
ايراد گرفت كه »س��ه روز از مهم ترين قتل مربوط 
به خش��ونت خانگي در تاريخ معاص��ر ما مي گذرد. 
هر ج��اي دنيا بود فع��اان زن��ان، وكا، مددكاران 
و نهاده��اي حماي��ت از قربانيان خش��ونت خانگي 
تظاهرات مي كردند اما دريغ از يك كلمه از فعاان 
حقوق زن ايراني. سكوت كاسبكارانه شان به خاطر 
نزديكي به اصاح طلبان، همدستي در قتل است.« 
ش��هيندخت مواوردي، معاون س��ابق امور زنان و 
خانواده حس��ن روحاني در پاس��خ نوشت: »گاهي 
سكوت از سر رضايت نيست، گاهي سكوت سرشار 
از ناگفته هاست و شايد سكوت بره ها! همه سكوت ها 
از يك جنس نيستند، تو خود حديث مفصل بخوان 
از اين مجمل...« و همين يعن��ي آنان نه آنچنان كه 
نشان مي دهند، شيرزنان عرصه دفاع از حقوق زنان، 
بلكه بره هاي ساكت و دست پرورده  سياستمداران 
هس��تند كه با دس��تور از باا و براي حف��ظ منافع 
جناحي س��اكت مي ش��وند. فقط كافي است فرض 
كنيم اين جنايت و اين حواش��ي مربوط به يك مرد 

اصولگرا بود، اصاح طلبان چه مي كردند؟!
س��كوت مدعيان حقوق زن، از زنان اصاح طلب تا 
اعضاي فراكسيون زنان مجلس تا فمينيست ها تا 
همه دخت��ران و زنان خبرن��گار اصاح طلب كه به 
مديحه سرايي نجفي و ايراد تهمت به همسر كشته 
ش��ده  او پرداختند، باا بردن تابوت صداقت ذيل 

پرچم اصاح طلبي بود.

کبری آسوپار
   گزارش  یک

طرح:حسينكشتكار|  جوان
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88498436سرويس فرهنگي

   فرزين ماندگار
در حالي که اتحاديه اروپا روز به روز مناسبات 
تجاري و اقتصادي با ايران را محدودتر مي کند، 
مدير مؤسس�ات ملي فرهنگ�ي اتحاديه اروپا 
عنوان مي کن�د که کش�ورهاي اي�ن اتحاديه 
براي گس�ترش تعامات فرهنگي خود با ايران 
جايگاه ويژه اي قائل هس�تند و در تاش�ند تا 
پل هاي فرهنگي  را با ايران بيش از پيش بسازند. 
جالب است که هر قدر اتحاديه اروپا سعي مي کند 
راه ه��اي توليد عل��م و صنعتي ش��دن در ايران را 
مس��دود کند به همان نس��بت ت��اش مي کند تا 
مناس��بات فرهنگي را با ايران در بهترين س��طح 
افزايش دهد چراکه در مب��ادات فرهنگي آن هم 
از نوع سينمايي اش به طور معمول ايران در موضع 
انفعال قرار داشته و ترويج سينماي جشنواره اي در 
ايران طي 40 س��ال اخير از همين مسئله حکايت 
دارد.  مراس��م افتتاحيه هفته فيلم هاي اروپايي با 
حضور سفراي کشورهاي هلند، قبرس، اسلواکي، 
اکوادور، اسپانيا، دانمارک، پرتغال و رايزن  فرهنگي 
مجارستان، معاون سفير اسلووني، دبير اول سفارت 
هلند، رايزن فرهنگي لهس��تان، دبير اول و رايزن 
فرهنگي س��وئيس، معاون سفير اس��پانيا، رايزن 
فرهنگي ايتاليا، رايزن فرهنگي بلغارس��تان، دبير 
اول سفارت س��وئد، دبير س��فارت نروژ، »ژان ون 
دولد« کارگردان فيل��م »ارتش خاموش« در خانه 
هنرمندان برگزار ش��د.  در اين برنامه »الکس��اندر 
ريه گر« مدير مؤسس��ات ملي فرهنگ��ي اتحاديه 
اروپا در ايران )EUNIC( و دبير انجمن فرهنگي 
اتريش در توضيحي درب��اره فعاليت هاي اين نهاد 
مي گويد: »يونيک از ابتداي تأسيس خود در سال 
۲00۶، همواره در پي ايجاد اعتم��اد، درک و فهم 
ميان ملل اروپاي��ي و ديگر نقاط جه��ان از طريق 
فرهنگ بوده است. ما به همرساني اقدامات سازنده، 
تش��ويق تنوع فرهنگي و درک متقابل فرهنگ ها 

معتقد هستيم.«
   کدام تنوع فرهنگي!

البت��ه آنچه ريه گ��ر از آن به عنوان تش��ويق تنوع 
فرهنگي و درک متقابل فرهنگ ها ياد مي کند، در 
نگاه اول ممکن است خوشايند به نظر برسد اما اين 
در حالي رقم مي خورد که مسئوان فرهنگي کشور 
ما همانند اروپايي ها با هوشمندي و دست پر و نيز 
سياستگذاري هاي دراز مدت به همکاري فرهنگي 
با دول اروپايي نگاه کنند؛ سياستگذاري هايي که 
باعث شود ما صرفاً در موضع انفعال فرهنگي قرار 
نگيريم چراکه آنها از موضع فعاانه با ما مواجه بوده 
و خواهند بود. مسئله اين است که در اين مراودات 
فرهنگي ک��ه اروپايي ه��ا روز به روز ب��ر حجم آن 
مي افزايند تا چه اندازه قرار است فرهنگ ايراني- 
اسامي در معرض تبادل قرار بگيرد و اساساً بدانيم 
معناي دقيق آنچه به عنوان تنوع فرهنگي از آن ياد 

مي شود و همواره تجويزمي شود، چيست. 
مدير مؤسس��ات ملي فرهنگي اتحادي��ه اروپا در 
ايران مي افزايد: »هفته فيلم هاي اروپايي امس��ال 
هدفمندترين پ��روژه فرهنگي اروپا ت��ا به امروز و 
گوياي ماه ها فعاليت کش��ورهاي شرکت کننده از 
جمله اتريش، بلغارستان، بلژيک، قبرس، دانمارک، 
فناند، آلمان، يونان، مجارستان، ايتاليا، نروژ، هلند، 
لهستان، پرتغال، سوئد، اسلواني، اسلواکي، اسپانيا و 
سوئيس است که در قياس با سال پيش توانسته ايم 
هم شمار کشورهاي شرکت کننده و هم شهرهاي 
دخيل در پروژه را تا ۲۵ درصد افزايش دهيم و اين 
امر گوياي اهميت عظيمي اس��ت که کشورهاي 
اتحاديه اروپا و البته سوئيس و نروژ براي گسترش 

تعامات فرهنگي خود با ايران قائل هستند.«
ابراز خوش��حالي ب��راي اينکه حجم بيش��تري از 
کشورهاي اروپايي در اين زمينه همکاري خواهند 
کرد و همچنين تعداد بيشتري از شهرهاي ايران 
قرار است در اين زمينه دخيل شوند چيزي است 
که در سخنان اين مسئول اروپايي مشهود است. 
جالب است که تأکيد مي کند اين امر گوياي اهميت 

عظيمي است که کش��ورهاي اتحاديه اروپا و البته 
سوئيس و نروژ براي گس��ترش تعامات فرهنگي 

خود با ايران قائل هستند. 
   اميدواري�م ب�راي فيلمس�ازان اي�ران 

الهام بخش باشيم!
ريه گر همچنين از تاش براي گسترش اين مراودات 
خبر مي دهد: »در تاشيم تا پل هاي فرهنگي مان را 
با ايران بسازيم زيرا معتقديم تبادل فرهنگي عنصر 
اصلي در عمق بخش��ي به درک متقابل از يکديگر 
است. همچنين مفتخريم که فيلمسازاني از قبرس، 
هلند، سوئد و س��وئيس کارگاه هايي را در تهران و 
ديگر شهرها برگزار مي کنند که اميدواريم آغازگر 
گفتماني پرثمر و حتي بي��ش از آن، همکاري هاي 
جديد باش��د. اميدواريم فيلم ه��اي اروپايي که در 
بابل، اصفهان، کرمان، کيش، مشهد، تبريز، تهران و 
شيراز اکران مي شود به عمق بخشيدن درک تنوع 
فرهنگي و هنري اروپا کمک کند. اميدواريم جامعه 
ايران که با فيلمس��ازان، کارگردانان و بازيگران در 
سطح جهان خود خو گرفته اند، از فيلم هاي منتخب 

ما الهام بگيرند.«
ظاهراً ريه گ��ر آنقدر مدي��ران فرهنگي جمهوري 
اسامي را منفعل و ساده دل يافته که به اين راحتي 
منوياتش را بروز مي دهد و جمله استراتژيک خود 
را پنهان نمي کند: » اميدواريم جامعه ايران که با 
فيلمسازان، کارگردانان و بازيگران در سطح جهان 
خود خو گرفته اند، از فيلم ه��اي منتخب ما الهام 
بگيرند.«  حرف اصلي همين است. قرار است آنها 
الهام بخش فيلمسازان ما باشند. يعني همين کاري 
که تا به حال از طريق جشنواره هايش��ان و به طور 
سيستماتيک با سينماي ما مي کردند را قرار است 
به شکلي ويژه تر و با سياس��تگذاري هاي تازه تري 
انجام بدهند.  در ادامه اين مراسم ژاک ورنر سفير 
کشور هلند با بيان اينکه امس��ال افتخار برگزاري 
جشنواره فيلم اروپا در ايران نصيب سفارت هلند 
شده اس��ت، گفت: ما با کمک و همراهي مؤسسه 
سينمايي »هنروتجربه« توانستيم ۱۹ فيلم اروپايي 
را در هشت ش��هر ايران معرفي کنيم. امسال ما نه 
تنها به دنبال فيلم هايي با کيفيت ارزشي باا بوديم 
که جايزه برده اند و نامزد دريافت جوايز بين المللي 
هم هس��تند، بلکه يک موضوع ديگ��ر را هم براي 
انتخاب مدنظر قرار داديم؛ اينکه فيلم ها مي بايست 
نش��ان دهنده ارزش هاي اروپايي بوده و پيام هاي 
مثبتي براي جوامع دنيا در برداش��ته باشد.  اينکه 
يک سياس��تمدار اروپايي بخواهد آثار به نمايش 
درآمده در کشوري ثالث نشان دهنده ارزش هاي 
اروپايي باشد، چيز عجيب و غريبي نيست و خيلي 
هم بايد عادي تلقي ش��ود اما اين واقع��اً دردناک 
است که سياستمداران و مسئوان فرهنگي ايران 
از ارزش هاي فرهنگي ايران زياد س��خني به ميان 
نمي آورند.  ورنر مي افزايد: »اين پيام ها مي توانند در 

مسير باا بردن آگاهي مثًا در مورد محيط زيست 
و تغييرات اقليمي باش��د مانند فيلم سوئيسي که 
درباره انقراض تدريجي زنبورهاست. بعضي وقت ها 
اين پيام ها در مورد مواظبت و حمايت از جوامع و 
فرزندانمان هس��تند مثل فيلم نروژي که در مورد 
يک حمله تروريستي در سال ۲0۱۱ است که در 

اثر آن تعداد زيادي کودک کشته شد.«
واقعاً چرا اين اروپايي ها به مسئله محيط زيست و 
تغييرات اقليمي و مباحثي از اين دست و همکاري 

در اين موارد با ما ايراني ها عاقه زيادي دارند. 
 ورنر درباره ديگر فيلم هايي که قرار اس��ت در اين 
هفته نمايش داده شوند، گفت: » يک فيلم هلندي  
داريم که نش��ان دهنده اهميت ب��ااي مواظبت و 
حمايت از کودکانمان در مقابل خشونت و درگيري 
اس��ت. اين فيلم داستان پس��ربچه کوچکي است 
که در آفريقا ربوده مي ش��ود تا به اجبار به عنوان 
يک کودک س��رباز کار کند. يک خواننده مشهور 
هلندي که س��فير انجمني اس��ت به  ن��ام کودک 
جنگ، مي خواسته در هلند آگاهي مردم را نسبت 
به سرنوشت تعداد زيادي کودک در آفريقا که در اثر 
جنگ و درگيري بحران زده شده اند، باا ببرد. اين 
خواننده مشهور از کارگردان هلندي فيلم، آقاي ژان 
ون دولد که امروز در اينجا حضور دارند، خواست 
تا به او کمک کند و اين داس��تان را براي درس��ت 
کردن فيلم آن بنويس��د. آنها در ساختن اين فيلم 
از تجارب واقعي کودکاني که مورد حمايت انجمن 
کودک جنگ قرار گرفتند، استفاده کردند. اکران 
اين فيلم هلندي تأثير بسيار قابل توجهي گذاشت 
به حدي که از کارگردان آن دعوت شد که فيلم را 
در سازمان ملل متحد در نيويورک، در کميسيون 
اروپا و در دادگاه بين المللي اهه به نمايش بگذارد.  
س��فير هلند ب��ا تأکيد ب��ر اينکه تصاوي��ر گوياي 
هزاران کلمه هستند و اين فيلم به سياستگذاران 
بين المللي و قضات و رهبران کمک کرده تا اهميت 
اهداف جهاني حمايت از حقوق بش��ر و حمايت از 
ضعيف ترين اعضاي جوامع يعني کودکان، زنان و 
اقليت ها را درک کنند، گفت: اتحاديه اروپا هميشه 
آماده گفت وگو در اين موارد است و آمادگي دارد 
با تمام کش��ورهايي که مي خواهند به اين اهداف 

برسند در اين زمينه همکاري کند. 
   اين اروپايي هاي مهربان و حامي حقوق بشر!
واقعاً آدم وقتي اي��ن حرف ها را درب��اره کودکان 
آفريقاي��ي و فيلم س��اختن درباره آنه��ا و حقوق 
بشر مي شنود احس��اس مي کند چقدر با آدم هاي 
مسئوليت شناس و مهرباني طرف است و کاش اين 
آدم هاي مهربان و فيلمسازانشان سري هم به کشور 
يمن مي زدند و از وضعيت کودکان اين کشور هم 

فيلم مي ساختند. 
سفير هلند درباره نمايش چنين فيلم هايي در ايران 
نيز عنوان کرد: »افتخار دارم به اطاعتان برسانم که 

در اين هفته طيف گسترده اي از فيلم هاي جالب 
را تماش��ا مي کنيم که هر کدام پي��ام مهمي دربر 
دارند. به اشتراک گذاشتن اين داستان ها با ايرانيان 
امري است که همه سفارت هاي اروپايي براي آن 
اهميت قائل هستند و براي اين  کار چه راهي بهتر 
از تبادل فرهنگي. امي��دوارم فيلم هاي ما برايتان 

سرگرم کننده و جالب باشند.« 
جعفر صانعي مقدم، مديرعامل مؤسسه سينمايي 
»هنروتجربه« ني��ز آخرين س��خنران اين برنامه 
بود که ضمن خوش��امدگويي ب��ه مهمانان حاضر 
در مراسم از الکساندر ريه گر مدير مؤسسات ملي 
فرهنگي اتحاديه اروپا در ايران)EUNIC(يونيک، 
سيدعلي پاکدامن مديرکل امور ديپلماسي عمومي 
وزارت امور خارجه، ش��ريعتي رئي��س اداره امور، 
همکاري هاي ديني، فرهنگي، هنري و ورزش��ي 
وزارت امور خارجه، محمدعل��ي کياني مديرکل 
همکاري هاي فرهنگ��ي و امور ايراني��ان خارج از 
کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامي، روح اه 
حسيني مديرکل دفتر جشنواره ها و همکاري هاي 
بين المللي، س��فرا و هنرمندان براي همکاري در 

برگزاري اين رويداد تشکر کرد. 
وي همچنين برگ��زاري هفته هاي فيل��م و ايجاد 
امکاني براي آشنايي هنرمندان کشورهاي مختلف 
با همديگر را موجب نزديکي و آش��نايي اين قشر، 
با فرهنگ و آداب زندگي س��اير انسان ها در نقاط 
مختلف جهان دانس��ت و افزود:» به عبارت ديگر 
هنر سينما و فيلم دريچه اي است براي اينکه نشان 
دهيم انسان ها با زبان ها و فرهنگ هاي مختلف تماماً 
عضوي از جامعه بزرگ انس��اني هستند و همگي 
مي بايست از حق مساوي براي زندگي و بهره مندي 
از امکانات مختلف فرهنگي و اقتصادي برخوردار 
باش��ند. متأس��فانه زياده خواهي ها و نقطه نظرات 
سياسي بعضي کشورها، محدوديت هايي را براي 
برخي از کشورها از جمله ايران به وجود آورده اند.« 
وي خطاب ب��ه حاض��ران در اين مراس��م گفت: 
»هنرمندان، مهمانان و سفراي محترم که در اين 
جمع حضور داريد، بياييد تا از اين رويداد فرهنگي 
در حال برگزاري، الگو بگيريم و امکان بهره مندي 
همه انسان ها را از پيشرفت هاي اقتصادي و فرهنگي 

و اجتماعي فراهم آوريم.«
احتمااً ازم است در پايان تأکيد شود که تعريض 
اين گزارش به مراودات فرهنگي با ديگر ملل جهان 
اعم از اروپايي ها نيست بلکه هشدار و تذکري در اين 
باب است که اين مراودات به طور يک سويه فرهنگ 
و منش اروپايي را به اي��ران منتقل نکند و اينکه از 
سوي ديگر ازم است مسئوان فرهنگي ما نيز در 
انتخاب آثار ايراني و ارائه به جش��نواره هاي فيلم 
ايراني در خارج از کشور دغدغه انتقال ارزش هاي 
ايراني- اسامي را مدنظر قرار دهند و همواره کشور 

را در وضعيت انفعال قرار ندهند. 

دبير ششمين دوره انتخاب پايتخت کتاب عنوان کرد
 ارزيابي هاي علمي و ميداني 
پايتخت كتاب را تعيين مي كند

    سيدمرتضي ذاکر
هم شيراز و هم يزد قوي تر از شهرهاي ديگر براي پايتخت جهاني 
کتاب فعاليت مي کنند. سال گذش��ته ارزيابي ميداني در زمينه 
اجراي طرح هاي کتابخواني در پايتخت هاي کتاب ايران داشتيم 
و امس��ال عاوه بر ارزيابي ميداني اجراي طرح ها را از نظر علمي 
هم ارزيابي مي کنيم.  ابراهيم حيدري دبير ششمين دوره انتخاب 
پايتخت کتاب ايران در خصوص اين دوره از برگزاري جش��نواره 
گفت: جشنواره انتخاب پايتخت کتاب ايران برنامه اي است که هم 

اکنون ششمين دوره آن آغاز شده است. 
وي افزود: اين طرح را از طرح انتخ��اب پايتخت جهاني کتاب در 
يونسکو گرفتيم و بومي س��ازي کرديم براي همين در اين طرح 
تغيير خاصي وجود ندارد. ش��اخص هاي انتخاب پايتخت کتاب 
ايران همان ش��اخص هايي است که در گذش��ته وجود داشت و 
اعضاي برگزارکننده طرح هم تغييري نکرده اند.  دبير شش��مين 
دوره انتخاب پايتخت کتاب ايران بيان کرد: انتخاب شهر فعال در 
حوزه کتابخواني به اين دوره برگزاري طرح پايتخت کتاب افزوده 
شد. امسال هر استاني مي تواند شهر برگزيده اش را انتخاب کند 
و به شهر فعال در زمينه کتابخواني هم جوايزي خواهيم داد.  وي 
افزود: استان ها براي شرکت در جشنواره انتخاب پايتخت کتاب 
ايران تا ۳0 آذر ماه فرصت دارند مجموعه فعاليت ها و برنامه هاي 
خود را در اين زمينه به دبيرخانه جشنواره انتخاب پايتخت کتاب 
ايران ارسال کنند. از آنجا که جشنواره يک جشنواره برنامه محور 
است، استان ها مي توانند در اين جشنواره با توجه به ظرفيت هاي 
بومي، منطقه اي و جغرافيايي هر شهر هم افزايي را بين نهاد هاي 
مختلف براي ترويج کتابخواني ايجاد کنند. برنامه هاي موجود را 
در جشنواره پايتخت کتاب ايران داوري مي کنيم و در نهايت يک 

شهر به عنوان پايتخت کتاب ايران انتخاب مي شود. 
دبير جشنواره پايتخت کتاب ايران با اشاره به برگزاري کارگاه هاي 
آموزش��ي براي پنج پايتخت کتاب ايران در زمينه برنامه نويسي 
براي شرکت در پايتخت جهاني کتاب تصريح کرد: سه شهر از ميان 
پنج شهر برگزيده در جشنواره پايتخت کتاب ايران برنامه هايشان 
را طبق چارچوب يونس��کو براي انتخ��اب پايتخت جهاني کتاب 
به اين سازمان فرستادند. از ميان اين ش��هرها، نيشابور به ميان 
شهرهاي نهايي راه يافت. منتها به دليل بحث هاي مميزي کتاب 
و شرايطي که در هر کش��وري وجود دارد و کشور ما هم شرايط 
خودش را دارد، امتيازهايش از امتيازهاي کشورهاي ديگر کمتر 
شد. نيشابور توانست جزو شهرهاي نهايي براي انتخاب پايتخت 
جهاني کتاب قرار بگيرد و امسال شهر يزد فعاليت هايي جدي در 
اين زمينه انجام مي دهد.  حيدري با اش��اره به اينکه فعاليت هاي 
حوزه کتاب و فرهنگ ديربازده است، افزود: المان ظاهري شهر در 
زمينه کتابخواني، راه اندازي کافه کتاب و طرح هاي کتابخواني از 

جمله ماک هاي ما در اين ارزيابي است. 

 خلوص نيت راننده اسنپ 
و الگو شدنش

    معصومه طاهري 
راستش راننده اس��نپ من را به ياد ش��هيد حججي مي اندازد؛ 
حججي نيز يکي از هزاران مدافع حرمي ب��ود که بي ادعا و براي 
خدا به س��وريه رفت. خان��واده او هم مانند بس��ياري زخم زبان 
منافقان و جاهان را شنيده بود اما خدا حججي را انتخاب کرد به 
دليل رفتار خالصانه اش تا عزيز يک ملت شود. حججي به تنهايي 
فضاسازي هاي عظيم دشمن را از بين برد. او يک مدافع حرم ساده 
بود. نه سردار بود، نه س��ردارزاده حتي روحاني و طلبه هم نبود. 
جالب اينکه پدرش يک راننده تاکسي بود. ماجراي راننده اسنپ 
که سر زبان ها افتاده از جهتي شبيه عملکرد شهيد حججي است. 
در زماني که موج عظيم رسانه اي براي حمله به حجاب و اعتقادات 
با قوت بسيار جامعه را هدف قرار داد و بسياري از مسئوان خود را 
صاحب نظر در عرصه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مي دانند 
ولي با بودجه هاي کان نتوانس��ته اند کار چنداني انجام بدهند، 
يک راننده اسنپ با نيتي خالص مانند حججي موجي فرهنگي 
عليه هتاکان و ارزش هاي اجتماعي و ديني ب��ه راه انداخت و او 
هم مانند حججي عزيز شد. جالب آنجاست که هنوز نور خلوص 
نيت حججي ادامه دارد. آن جوان ساده با نيت خالصانه و خدايي 
در زمان خود فتنه رسانه هاي دشمن را خواباند و حاا در آستانه 
دومين س��الگرد ش��هادتش باخبر مي ش��ويم کاميک استريپ 
حججي براي افش��اي نقش امريکا در حمايت از تروريست هاي 
داعش به ۳0 زبان توليد و انتش��ار يافته است. راننده اسنپ هم 
شهروندي شبيه اوست. در جاي ديگر و کاري ديگر که ناخواسته 
يک حرکت بزرگ در راس��تاي فرهنگ ديني ب��ا خلوص نيتش 

شکل داده است. 
در بحث حج��اب و عفاف خيلي ها ح��رف مي زنند ول��ي عمدتاً 
ش��عارهاي زيبا مي دهن��د. خيلي ها ه��م عاوه بر ح��رف زدن، 
بودجه هاي بيت المال را هدر مي دهند. نمونه آن مؤسساتي است 
که برخي شخصيت ها و آقازاده هاي وابسته به آنها با نام گسترش 
فرهنگ حجاب و عفاف تأس��يس کردند اما بيشتر محفلي براي 
نان درآوردن است تا دغدغه ديني و خروجي همين عدم خلوص 
نيت هاست که در جامعه سر باز کرده و معضلي فرهنگي شده است. 
در مقوله حجاب نکات مهم کليدي وجود دارد ولي برخي به اسم 
امر به معروف و نهي از منکر هم��ان کاري را کردند که خوارج در 
زمان امام علي به اسم اسام کردند. عده اي تعمد داشتند و عده اي 
اختال هاي شخصيتي خود را با نام امر به معروف و نهي ازمنکر در 
جامعه تخليه کردند. عده اي با رفتارهاي ابلهانه خود به نام دين و 

گاه امر به معروف در ترويج بي ديني نقش مهمي داشتند. 
اما راننده اس��نپ برعکس اين خوارج نه براي خودنمايي و ديده 
شدن و نه براي فرونشاندن عقده هاي ش��خصي امر به معروف و 
نهي از منکر نکرده اس��ت، بلکه خلوص نيت او بود که باعث شد 
يک شبه بر سر زبان ها بيفتد و الگويي براي امر به معروف گردد. 
راننده اسنپ آن زمان هيچ حامي اي جز خدا نداشت. در حالي که 
مي توانست حرکت هنجارشکنانه ضدديني آن زن را ناديده بگيرد 
اما بي تفاوت نماند و به چيزي عمل کرد که باورش بوده است. او 
از جمله قشر زحمتکشي اس��ت که لقمه حال به خانه مي برد و 
براي اين لقمه حتي حجاب مسافرش را هم مدنظر قرار مي دهد 
و اين چيز کمي نيست. چه آنکه بنا به فرمايش امام علي)ع( همه 
ما مسئول هستيم. پس چنين فردي با اين تعهد ديني و اعتقادي 

بايد الگو شود. 
 راننده اسنپ يک قهرمان است و کار قهرمانانه خود را انجام داده 
است. خدا هم او را چون خورشيد در شب تار بي عملي مسئوان 
در همايش ه��اي خنثي و پرهزين��ه براي دف��اع از ارزش هايش 
درخش��انيده اس��ت. حاا اين بس��تگي به ما دارد که از اين نور، 
چراغاني ديني و فرهنگي بسازيم يا مانند همان مسئوان بنشينيم 
تا اين شهاب هم بگذرد؛ هرچند همه ما وس��يله هستيم. اگر در 
معرفي اين نور کاري کرده باشيم به مسئوليت خود عمل کرده ايم 
وگرنه ماييم و جواب قيامت. در واقع راننده اس��نپ همان درسي 
را به ما و مدعيان امر به معروف و نهي از منکر داد که حججي دو 
سال قبل برايمان سرمشق کرد؛ همان درسي که حضرت يوسف 
داد و قرآن کليدواژه آن را خلوص نيت يوسف معرفي کرد. پس با 

خدا باش و پادشاهي کن.

بسط فرهنگی اروپا در عین قبض اقتصادی علیه ایران!
مدير مؤسسات ملي فرهنگي اتحاديه اروپا در ايران برنامه هاي اين سازمان را تبيين کرد
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   مصطفی محمدی
مدير انتشارات ش�مع و مه از انتشار نسخه انگليسي 
»قصه هاي مجيد« هوشنگ مرادي کرماني به صورت 
مشترک با ناشر انگليسي کاماپرس در لندن خبر داد. 
افشين شحنه تبار، مدير انتشارات شمع و مه از انتشار ترجمه 
کتاب »قصه هاي مجيد« هوشنگ مرادي کرماني خبر داد و 
گفت: اين کتاب مشترکاً با ناشر انگليسي کاماپرس منتشر 
خواهد شد و ماه آينده در لندن با حضور نويسنده و مترجم 
از آن رونمايي مي شود.  وي ادامه داد: کارولين کراسکري 
مترجم امريکايي تبار دو سالي است که مشغول ترجمه اين 
کتاب است و مايکل مک اروين نيز ويراستاري آن را انجام 
داده است. اين کتاب شامل ۲۵ داستان از قصه هاي مجيد 
است.  کارولين کراس��کري، محقق دانشگاه يو سي ال  اي 

امريکا با تأکيد بر اينکه »قصه هاي مجيد« داستان بي نظيري 
است که بخش��ي از فرهنگ ايرانيان را به ش��يوه اي کاما ً 
جذاب بيان کرده است. افزود: با عرضه اين کتاب به جامعه 
مخاطبان انگليسي زبان »قصه هاي مجيد« زندگي دوباره اي 
در خارج از مرزهاي زبان فارس��ي پيدا مي کند.  کراسکري 
که قبًا ترجمه هاي ديگري از کتاب هاي مرادي کرماني را 
نيز بر عهده داشته است ، گفت: من فکر مي کنم بايد به خانه 
مردم نزديک شويم، به خانه مردم برويم با کتاب و داستان 
مردم را از نزديک نشان دهيم ، تا بفهمند ما در زبان و دين 
فرق مي کنيم،  اما همه انسانيم و شبيه هم. اينگونه دو ملت 
به هم نزديک مي ش��وند.  پيش از اين کراسکري از ترجمه 
۲۵ داستان قصه هاي مجيد براي عرضه در نمايشگاه کتاب 
فرانکفورت خبر داد و گفته بود ک��ه مخاطبان امريکايي با 

خواندن اين کتاب شگفت زده خواهند شد.   
هوشنگ مرادي کرماني نويسنده نام آشناي ادبيات معاصر 
است، اگرچه به نويس��نده کودک و نوجوان شهره گشته 
است، اما خودش معتقد اس��ت که کتاب هاي او مخاطب 
خاص نداشته  اس��ت و همه انس��ان ها از کودک و نوجوان 
گرفته تا پدران و م��ادران و مادربزرگ ه��ا و پدربزرگ ها 
مخاطبان آثارش هس��تند. مرادي کرماني درباره نگارش 
»قصه هاي مجيد«  مي گويد: زماني که اين داستان را نوشتم ، 
هيچ ناشري حاضر به انتشار آن نمي شد، مي گفتند »يا بايد 
مثل صمد بهرنگي بنويسي يا مثل محمود حکيمي«، ۹ ماه 
تمام »قصه هاي مجيد« زير بغلم بود و از اين ناشر به آن ناشر 
مي رفتم . همه نصيحتم مي کردند و مي گفتند: »اين طرز 

نوشتن تو را کسي نمي پسندد.« 

نسخه انگلیسي »قصه هاي مجید« ماه آینده منتشر مي شود

كتاب صوتي ناميرا منتشر شد
کتاب صوتي ناميرا اثر صادق کرميار از سوي کتاب نيستان منتشر شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، اين رمان که برنده جايزه جال 
و جايزه کتاب سال است، در مورد دختر و پسري جوان از اهالي کوفه 
اس��ت که بدون منفعت طلبي هاي روزافزون مردم کوفه به دنبال 
حقيقت هستند اما در ميان رفتارهاي متناقض سرداران بزرگ کوفه، 

بين حمايت از امام حسين )ع( يا وفاداري به يزيد سرگردانند. 



روایت
روایتی خواندنی از کشف پیکر شهید حمیدرضا ماحسنی

 پس از 27 سال بی خبری 
من همان شهيد قبر وسطي در بوستان نهج الباغه هستم!

  احمد محمدتبریزی
زندگی و ش�هادت هر شهیدی ناگفته های 
زی�ادی دارد ک�ه دل ه�ای عاش�قان را 
مش�تاق ش�نیدن می کند. باید ب�ا گوش 
دل پای حرف های ش�هدا نشست و نکات 
زندگی ش�ان را رمزگش�ایی کرد. ش�هید 
حمیدرضا ماحس�ني یکی از ش�هدایی 
اس�ت که زندگ�ی او از بدو تول�د تا حضور 
در جبهه های دف�اع مق�دس و حتی پس 
از ش�هادت نیز ن�کات جالبی درب�ر دارد.
حمیدرضا که در سال های جوانی عازم جبهه 
شده بود، در 18 سالگی شهد شیرین شهادت 
را نوشید. وی نخستین بار در سال 1361 در 
عملیات والفجر مقدماتي در معیت لشكر 27 
محمد رسول اه)ص( در منطقه عمومي فكه 
حضور یافت. وجودش پاک و سرشار از بندگی 
خدا بود. در اوج جوانی تنها به جهاد در راه خدا 
فكر می کرد و آرزویش شهادت در این راه بود.

وقتی یک سال بعد می خواست عازم جبهه شود 
در وصیتنامه اش چنین نوشت: »اگر جسمي 
ناتوان از من باقي ماند که امید آن کم اس��ت، 
آن را در کرباي ایران یعني بهشت زهرا)س( 
دفن کنید و اگر جسمي براي شما نیامد این را 

بدانید که فاطمه زهرا)س( و امام زمان)عج( 
بااي سر ما مي آیند و ما تنها نیستیم.« خود 
را آماده شهادت کرده بود و می دانست که در 
این اعزام به آنچه از خدا می خواهد،  می رسد. به 
اذعان خانواده آن روزها نزدیک غروب آفتاب 
به مسجد مي رفت و حدود دو تا سه ساعت به 
عبادت و راز و نیاز مي پرداخت؛ براي حمیدرضا 

مسلم بود که به شهادت مي رسد.
خواهر ش��هید توضیح می دهد دفعه آخر که 
شهید حمیدرضا مي خواست به جبهه اعزام 
شود، گفت: »از شما و مادر راضي نیستم اگر 
پشت من آیت الكرس��ي بخوانید تا من باز هم 
از جبهه به منزل برگردم زی��را همرزمانم که 
جوار من بودند به شهادت مي رسند ولي من به 
شهادت نمي رسم.« همچنین شهید در نامه ای 
که 10 روز قبل از شهادتش به مادر می  نویسد 
در بااي نامه این گونه می نویس��د: »آخرین 
نامه«؛ وي در این نامه نوش��ته بود: »مادر من 

را ببخشید که لباس هاي داخل ساک- که از 
منطقه براي ش��ما مي آید- تمیز نیست، من 

وقت نكردم آنها را بشویم.«
شهید ماحسنی در آبان سال 62 برای انجام 
»عملیات والفجر 4« ع��ازم مناطق عملیاتی 
پنجوین شد. در این عملیات به شهادت رسید 
و پیكرش مفقود شد. کسی هیچ خبری از او 
نداش��ت. پدر حمیدرضا برای گرفتن خبر به 
منطقه عملیاتی رفت و به شهید همت گفت: 
از حمید هیچ خبري نیست. شهید همت نیز 
پاسخ داد که گم شده و در ادامه به پدر شهید 
گفت: »یقیناً حمیدرضا ش��هید ش��ده چون 

حاات و روحیه  خاصي پیدا کرده بود.«
خانواده س��ال ها منتظر خبری از حمیدرضا 
 ماندند اما خبری نیامد. وقتی خانواده تصمیم 
گرفتند قبری نمادین برای حمیدرضا بگیرند، 
به خواب برادرش آمد و توصی��ه کرد که قبر 

نگیرید!
بعدها خواهر ش��هید سر مزار ش��هید احمد 
پارک )از ش��هدای گردان عّمار( روی قابی 
عكس ب��رادرش را می بین��د و متوجه رفاقت 
شهید پارک و برادرش می شود. این خواهر 
شهید اوایل سال 89 س��ر مزار شهید پارک 

حاض��ر می ش��ود و او را به م��ادرش حضرت 
زهرا)س( قس��م می دهد و می گوید: »شهید 
پارک مي دانم مقام باایي داري؛ به حمیدرضا 
بگو به خواب من بیاید؛ از او هیچ خبري نداریم. 

سام من را به حمیدرضا برسانید.«
چند روز بعد از این درخواس��ت خواهر خواب 
برادرش را می بینید. خواهر شهید درباره این 
رؤیای صادقه می گوید: خواب دیدم جمعیت 
خیلي زیادي از خیابان س��ردار جنگل عبور 
مي کنند؛ صداي حمید را ش��نیدم که گفت: 
»آبجي! ب��ه اذن خداوند، تمام ای��ن تعداد را 
شفاعت مي کنم«. گفتم: »دلیلش چیست؟ 
تو چرا ای��ن تع��داد را ش��فاعت مي کني؟« 
گفت: »تمام ای��ن افراد براي تش��ییع  جنازه 
من آمده اند«. یک مردي هم از آن کنار عبور 
مي کرد و داخل جمعی��ت نیامد، حمیدرضا 
گفت: »آبجي! این آقا را هم شفاعت مي کنم.«

در همان روزها سه شهید گمنام را در بوستان 
نهج الباغه به خاک می سپارند. یكی از بستگان 
در رؤیای��ی صادقه خواب ش��هید را می بیند 
که می گوید: »من همان ش��هید قبر وسطي 
بوستان نهج الباغه هستم.« وقتی که خانواده 
سر مزار حاضر می ش��وند می بینند که روی 
سنگ مزار نوشته شده: »شهید 18ساله، محل 
ش��هادت منطقه پنجوین در عملیات والفجر 
4.« پس از بررسی و یافتن همرزمان شهید و 
جویای نحوه شهادت او، قبر شهید مورد تأیید 
واقع می شود. شهید حمیدرضا ماحسنی پس 
از 27 سال به میهن بازمی گردد و خانواده اش 

مزارش را پیدا می کنند.
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خواهر شهید توضیح می دهد دفعه 
آخر ک�ه حمیدرضا مي خواس�ت به 
جبهه اعزام ش�ود، گفت: »از شما و 
م�ادر راضي نیس�تم اگر پش�ت من 
آیت الکرسي بخوانید تا من باز هم از 
جبهه به منزل برگردم زیرا همرزمانم 
که جوار من بودند به شهادت مي رسند 
ول�ي من ب�ه ش�هادت نمي رس�م.«

گفت وگوی »جوان« با همسر و یکي از همرزمان شهید ابوالفضل موسوی از شهدای حادثه تروریستی خاش-زاهدان

دل از طفانش کند و دل به شهادت داد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  شکوفه زمانی 
چند وقتی اس�ت ک�ه در صفح�ات ایثار و 
مقاوم�ت ب�ه معرف�ی 27 ش�هید حادث�ه 
تروریستی جاده خاش-زاهدان می پردازیم. 
ش�هید ابوالفضل موس�وی یک�ی از همین 
شهداست که در دوران خدمتش به عنوان 
یک پاسدار، در مأموریت های زیادی شرکت 
داش�ت و به اذع�ان دوس�تانش در تمامی 
ای�ن مأموریت ه�ا با احس�اس مس�ئولیت 
خاصی انج�ام وظیفه می ک�رد. او که متولد 
23 بهمن 1361 ب�ود، در ی�ک اتفاق جالب 
درس�ت ی�ک روز بعد از س�ی و شش�مین 
س�الروز تولدش در روز 24 بهمن 1397 به 
شهادت رسید. گفت وگوی ما با اسماءسادات 
موسوی همس�ر ش�هید را پیش رو دارید.

ش�هید موسوی س�ن و س�ال زیادی 
نداشت اما گویا سابقه نظامی طوانی 

مدتی داشت.
بله ایشان متولد سال 61 بود که بافاصله بعد 
از پایان تحصیاتش در سال 79 زمانی که 18 
سال داشت، وارد سپاه شد. 18 سال هم سابقه 
پوشیدن لباس سبز پاسداری داشت که شهید 
شد. ما با هم نسبت فامیلی داشتیم و سال 82 
به عقد هم درآمدیم. حاصل 15 س��ال زندگی 
مش��ترک مان دو فرزند به نام های علی متولد 

سال 86 و حسین متولد سال 94 است.
در زندگی مش�ترک ایش�ان را چطور 

آدمی شناختید؟ 
ابوالفضل عاقه عجیبی به اهل بیت)ع( داشت. 
خصوصاً عشقش به آقا امام حسین)ع( خاص 
و مثال زدنی بود. زمان بارداری فرزند دوم مان 
گفت اگر فرزندم دختر باشد اسمش را فاطمه 
می گذارم و اگر پس��ر ش��د نامش را حس��ین 
می گذارم. یادم اس��ت برای بار اول که اسمش 
در محل کار برای شرکت در پیاده روی اربعین 
درآمده بود خیلی خوش��حال ب��ود. می گفت 
دوست دارم با شما بروم که من گفتم: با داشتن 
بچه کوچک فعًا امكان رفتن ندارم. بعد که از 
کربا برگشت دغدغه اش این بود که من را هم 
به کربا بفرستد. حتی در مواقعی که مأموریت 
بود در حرف هایش تكرار می کرد: دوست دارم 
ش��ما هرچه زودتر به کربا بروید که من به او 
می گفتم دیر نمی شود، کمی بچه ها بزرگ تر 
ش��وند با بچه ها می رویم. اما قس��مت نشد و 

ابوالفضل به شهادت رسید.
همسرتان پاسدار بعد از دفاع مقدس 
بود، حدس می زدید روزی شهید شود، 

یا از شهادت حرفی می زد؟
ابوالفضل زیاد در مورد ش��هادتش با اطرافیان 
مثل فامیل و همكارانش  صبحت می کرد. حتی 
وصیتنامه اش را نوشته بود. ما بعد از شهادتش 
این را فهمیدیم. همیش��ه حرف ش��هادت را 
طوری بر زبان می آورد که روحیه من ضعیف 
نش��ود. می گفت: »من زیاد عم��ر نمی کنم« 
ما هیچ وقت در ای��ن مدت 15 س��ال زندگی 
مشترک از دس��ت یكدیگر ناراحت نشدیم و 
خیلی عاشقانه در کنار هم زندگی کردیم ولی 
همیش��ه همس��رم از من حالیت می طلبید. 
ابوالفضل آن قدر در طلب شهادت مصمم بود 
که طی این دو سال اخیری که زیاد به مأموریت 
می رفت یک روز آمد به من گفت: »می خواهم 
بفرستمت رانندگی یاد بگیری که بتوانی روی 
پای خودت بایستی.« انگار فكر نبودن هایش 
را کرده بود. البته مأموریت های زیاد همسرم 
روی من خیلی اثر گذاش��ته بود و باعث شده 
بود محكم بار بیایم، طوری که از نبودن هایش 

گایه نمی ک��ردم و بهانه نم��ی آوردم. این در 
حالی بود که فاصله مأموریت هایش کم بود و 
در این 15 س��ال روی هم رفته خیلی در کنار 

هم نبودیم.
ماجرای وصیتنامه چه بود؟

همسرم چون از ش��هادت خودش خبر داشت 
برای همین وصیتنامه ای نوشته بود که بنده از 
آن بی اطاع بودم. بعد از شهادتش متوجه این 
وصیتنامه شدم. در بخشی از  وصیتنامه نوشته 
بود: »چند جمله خطاب به همسر فداکارم که 
از سادات بنت الزهرا هس��تند که از بدو شروع 
زندگی سختی ها و مشكات زیادی را تحمل 
کرده اند و با توجه به اینكه در س��پاه پاسداران 
مش��غول بوده ام به همین عل��ت در گذراندن 
دوره های آموزش��ی و مأموریت ها و مشكات 
دیگری ک��ه در زندگی داش��تند ی��ار و یاور و 
هم درد و مشوق من بودند. با صبر و شكیبایی بر 
مشكات غلبه نمودند و باعث موفقیت بنده در 

کارها و مأموریت هایم بودند.«
اگ�ر بخواهید همس�رتان را بیش�تر 
به ما معرف�ی کنید و از ش�اخص های 
اخاق�ی اش بگویی�د چ�ه نکاتی در 

زندگی شان جلب توجه می کند؟
به خانواده و بچه ها خیلی عاقه نشان می داد. 
از خصوصیات بارزش این بود که خیلی روحیه 
شوخ طبعی داش��ت. با آنكه خس��ته از سرکار 
می آمد ول��ی هی��چ وقت خس��تگی خودش 
را داخل خانه بروز نمی داد. دوس��ت داش��ت 
خانواده اش همیشه خوش��حال باشد. آن قدر 
خوبی هایش بی ش��مار بود که م��ن هرچه از 

خوبی هایش بگویم، کم گفته ام!
با این همه عاقه ای که نس�بت به هم 
داش�تید چگونه با نبودن های ایشان 

کنار می آمدید؟ 
راس��تش من انتظار ش��هادتش را نداش��تم. 
چ��ون ابوالفضل آدم��ی نبود ک��ه از خطرات 
مأموریت های��ش بگوید اما یک ب��ار که گفت 
می خواهد به س��وریه برود و ثبت نام هم کرده 
اس��ت، ابراز ناراحتی کردم و گفتم اگر شهید 
بشوی چگونه جواب بچه هایت را بدهم؟ ولی 
بعد راضی به رفتنش ش��دم. چون از س��ادات 
هس��تم گفتم نكند آن دنیا نتوانم جواب جدم 
را بدهم! به خودم  گفتم قس��مت هرچه باشد 
همان می شود. قسمت نشد ابوالفضل به سوریه 
برود. اما با جریان مدافع حرم شدنش به صورت 
غیرمستقیم من را آماده شهادتش کرد. گاهی 

به می گف��ت: »آماده باش، ممكن اس��ت یک 
روز خبر شهادت من را بدهند.« وقتی هم که 
شهید شد، پدر و مادر ایش��ان خیلی بی تابی 
کردند، ولی م��ن چون زن ی��ک نظامی بودم 
دیگر در رفتن های ابوالفضل محكم شده بودم 

و بی تابی نكردم.
چه خاط�ره ای از ایش�ان در ذهن تان 

ماندگار شده است؟
یک روز ش��هید اعام کرد تشییع جنازه یكی 
از شهدای فاطمیون در کاشان است، خواست 
همراهش بروم که به خاطر پس��ر کوچک مان 
نتوانستم بروم. خود ابوالفضل  رفت و موقعی که 
آمد با خوشحالی گفت: من شهید مدافع حرم را  
درون قبر گذاشتم. پرسیدم چی شد که این کار 
قسمت شما شد؟ گفت: خواست خدا بود. وقتی 
شهید را درون مزارش گذاشتم دیدم سر به تن 
ندارد. مادرش بسیار بی تابی می کرد. برای این 
مادر شهید خیلی ناراحت شدم. چند وقت بعد 

وقتی که ابوالفضل ش��هید شد و می خواستند 
پیكر خودش را به خاک بسپارند، دیدم قسمتی 
از صورتش نیس��ت. یاد خاطره دفن ش��هید 
فاطمیون افتادم. به ابوالفضل گفتم آن موقع به 
خودت چه گفتی و چه آرزویی کردی؟ شاید 
آن لحظه ابوالفضل به حال آن شهید فاطمی 
غبطه خورده بود که خ��دا هم چنین مرگی را 

نصیب خودش کرد.
همس�رتان در یک�ی از محروم ترین 
ش�هید  کش�ورمان  اس�تان های 
ش�د، خیلی وقت بود به سیس�تان و 

بلوچستان می رفت؟
بله چند سالی می ش��د که به منطقه سیستان 
و بلوچس��تان می رفت و از آنج��ا برایم تعریف 
می کرد. من هم ی��ک طوری ب��ا منطقه آنجا 
آش��نا ش��ده بودم. دفعه آخر ابوالفضل با یک 
بسیجی به نام سیدثاراه رفته بود که هر موقع 
زنگ می زد من سراغ دوس��تش سیدثاراه را 
می گرفتم. می گفت او اینجا را خیلی دوس��ت 
دارد و می گوی��د کاش زودت��ر با اینجا آش��نا 
می ش��دم. در صورتی که این منطقه بادهای 
ش��دید و گرد و خاک های فراوان دارد. یک بار 
که ابوالفضل زنگ زده بود یكه��و گفتم نكند 
حاا که با سیدثاراه به منطقه رفتید شما را به 
شهادت برسانند. در صورتی که این جمله را من 
هیچ وقت در این مدت دو سال مأموریت های 
همس��رم به زبان نیاورده بودم. همس��رم یک 
انگشتر عقیق نقره داشت که فرمانده گردانش 
متبرک به ضریح امام حسین )ع( از کربا برای 
او آورده بود. هیچ گاه آن انگش��تر را از خودش 
دور نمی کرد اما یک روز قبل از ش��هادتش از 
منطقه به من زنگ زد و گفت انگش��ترم را گم 
کرده ام و هرچه می گردم آن را پیدا نمی کنم. 
نفهمیدم حكمت این گم شدن انگشتر شهید 
قبل از شهادتش چه بود؟ پیكرش هم که آمد 
اثری از انگشتر متبرکه نبود. اواخر اخاق شهید 
خیلی خاص شده بود. گویا می دانست که بعد از  
این مأموریت دیگر به خانه برنمی گردد. همیشه 
که به مأموریت می رفت از من بسیار حالیت 
می طلبید اما این دفعه حتی پرداخت مهریه مرا 
هم در نظر گرفته بود. یک روز وسط نماز ظهر و 
عصر به من گفت: »مهریه ات به گردنم است که 
هرچه زودتر باید درستش کنم«. قبل از رفتن 
به منطقه عكس خودش را با پسرمان علی به 
دیوار خانه نصب ک��رد، در حالی که هیچ وقت 

عكس خودش را به دیوار نمی زد.

فرزندان تان با قضیه ش�هادت بابا کنار 
آمده اند؟

پس��ر بزرگم درک باای��ی دارد. از موقعی که 
به علی گفتم پدرت با ش��هادت به مقام باایی 
دست یافته، با شهادت پدرش کنار آمده است 
ولی پسر کوچكم با بی قراری هایی  که دارد من 
را از پا درآورده است. من خودم تا هفتم شهید 
خیلی ناراحت بودم. وقتی خانواده شهدا به من 
سر می زدند و می گفتند نگران نباش شهیدت 
زنده و همیشه در کنارتان است، فكر می کردم به 
خاطر دلداری دادنم این حرف ها را  می زنند ولی 
بعدها خودم این حضور ش��هید را در زندگی ام 
تجربه و احس��اس کردم. بیشتر وقت ها حضور 
ش��هید را در کنار خودم حس مي کنم و با صدا 

زدن نامش آرام می گیرم.
 حمیدرضا رجبی از دوستان و همرزمان 

شهید
آش�نایی شما با شهید موس�وی از چه 

زمانی شروع شد؟ 
در س��پاه ب��ا ه��م هم��كار بودی��م. ب��ه دلیل 
مأموریت های مش��ترک کاری بیشتر وقت ها 
کنار هم بودیم و همین دوستی مان را عمیق تر 
می  کرد. تعهد کاری بیش از حد ابوالفضل زبانزد 

خاص و عام بود.
همسرشان می گفتند که شهید موسوی 
خیلی در جمع همکاران ش�ان آرزوی 

شهادت می کرد.
اتفاقاً جم��ات زیادی از ش��هید موس��وی به 
یادگار مانده که نش��انگر عش��ق و عاقه اش به 
شهادت است. موقعی که آقای موسوی فرمانده 
یكی از گروهان های گردان امام حس��ین)ع( و 
مربی تاکتیک آموزشی بسیجیان کاشان بود، 
بس��یجی های خوش ذوق دفتر خاطرات ش��ان 
را در اختیار آقای موس��وی گذاشته بودند که 
مطلبی را بنویسند. آن موقع بحث اعزام مدافعان 
حرم مطرح بود. ایشان این طور یادگاری نوشته 
بود: »اگر ب��رای اینجانب رفتن به حرم حضرت 
زینب )س( مقرر شد خدا را شكر کرده و از شما 
می خواهم برای من دعا کنید. اگر ایق باشم به 
فیض شهادت برس��م و اگر نه تا آخر بتوانم این 
راه را ادامه دهم. امیدوارم بتوانم در راه  شهدای 
اس��ام مخصوصاً ش��هدای مدافع حرم قدمی 
بردارم«. این جمله در سال 95 نوشته شد و در 

سال 97 محقق شد.
به نظر ش�ما چطور می ش�ود فردی با 
داشتن دو فرزند کوچک دل از همه چیز 

بکند و راه شهادت را انتخاب کند؟ 
آقای موسوی عاش��ق خدمت به اسام و بسیار 
عاشق اهل بیت )ع( بود. خودش را مرید حضرت 
آقا می دانست. هر کس��ی که چنین شخصیتی 
داشته باش��د مسلماً دوس��ت دارد عاقبتش به 
ش��هادت ختم ش��ود. بنده جمات بسیاری از 
شهید دارم که در مورد رواج بی حجابی، تحریم ها 
و فشار به مردم، سیاست و... قید شده است. همه 
اینها بیانگر این اس��ت که ایشان بیشتر دغدغه 
مردم را داش��ت تا خانواده خودش. یک فیلم از 
س��ال تحویل 97  از شهید موس��وی به یادگار 
مانده است. آنجا می گوید: »امسال انشاءاه سال 

ظهور آقا امام زمان )عج( باشد.«
سخن پایانی؟

امنیت مقوله مهمی در حفظ کشور است. امنیت 
در گرو وجود اشخاصی چون مرزداران، نیروی 
انتظامی و... تأمین می شود. ما همه باید قدردان 
شهدایی چون موس��وی و همرزمان شهیدش 
باشیم. اما متأس��فانه در نزد برخی مسئوان و 
قشرهایی از مردم، به کار و زحمات این عزیزان 

توجه خوبی صورت نمی گیرد.

همس�رم ی�ک انگش�تر عقی�ق نقره 
داش�ت که فرمان�ده گردانش متبرک 
به ضریح امام حسین )ع( از کربا برای 
او آورده ب�ود. هیچ گاه آن انگش�تر را 
از خ�ودش دور نمی کرد ام�ا یک روز 
قبل از شهادتش از منطقه به من زنگ 
زد و گفت انگش�ترم را گم ک�رده ام و 
هرچه می گردم آن را پی�دا نمی کنم. 
نفهمیدم حکمت این گم شدن انگشتر 
ش�هید قب�ل از ش�هادتش چ�ه بود؟
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   حجت  ااسام عليرضا فرهنگ*
يك��ي از راه ه��اي كس��ب آرام��ش در زندگي 
دس��تگيري و رس��يدگي خالصانه و بدون منت 
از مس��تمندان و فقيران است. انس��ان فطرتاً از 
دستگيري و كمك به نيازمندان خوشش مي آيد 
و با اي��ن كار در وج��ود خود احس��اس آرامش 
مي كند؛ چراكه وقتي انس��ان با چشم خود نياز 
كسي را ببيند يا حس كند اما نتواند دستگيري 
كند، يك احساس ناراحتي و ناآرامي مي كند و 
دوست دارد مي توانست به آنان كمك كند. اين 
به نوعي آرامش به انسان مي دهد. اما اين آرامش 
وقتي با نيت الهي صورت گرفت، اين احس��اس 
در وجود انسان بيشتر مي شود؛ چراكه انسان ها 
وقتي احسان مي كنند، دوست دارند اين احسان 
از طرف شخصي كه به او احسان مي شود مورد 
تشكر واقع ش��ود اما از آنجا كه گاهي اوقات اين 
اتفاق نمي افت��د، مقداري ناآرامي در انس��ان ها 
به وج��ود مي آيد. از اين رو خ��داي متعال براي 
اينكه اين ناآرامي نيز از وجود انسان بيرون رود 
ما را به دستگيري خالصانه و بدون منت دعوت 
كرده است؛ چراكه وقتي انسان ببيند كسي از او 
نسبت به احسانش تشكر نكرد چه بسا منتي هم 
بر شخص بگذارد كه همين امر به جاي اينكه نياز 
شخص را برطرف كند، به نوعي با اين منت باعث 

شرمندگي شخص شود. 
اما چرا نفاق و دس��تگيري باعث آرامش شخص 
و حتي يك جامعه مي ش��ود؟ دليل اول تقويت 
معادباوري و خداباوري در زندگي اس��ت. وقتي 
انسان دست دهنده داشته باشد درواقع دارد قلب 
و دل خود را از وابستگي به مال و مواهب دنيا كم 

مي كند. وقتي اين وابستگي كم مي شود، طبيعتاً 
دلبستگي به آخرت و ذخيره سازي براي آينده 
زندگي خود كه در دنيايي ديگر رقم مي خورد، 

بيشتر مي شود. 
هرچه انسان آخرت برايش مهم تر باشد، بيشتر 
دست بخشش دارد. الگوي عملي ما اهل بيت)ع( 
هستند كه در انفاق به ما درس بزرگي مي دهند. 
دادن انگشتر با نيت خالص در نماز باعث شد تا 
در شأن علي)ع( آيه نازل شود يا اطعام به فقير، 
مس��كين و يتيم باعث نزول آيات سوره انسان 
ش��د و... پس م��ا در آخرت به انفاق ه��ا احتياج 

پيدا مي كنيم. 
دليل دوم اين اس��ت كه انفاق، ت��وكل و اعتماد 
انسان به خدا را بيش��تر مي كند. كساني كه در 
انفاق سست هستند، يكي از دايلشان اين است 
كه مي گويند: »از كجا معل��وم اگر كمك كردم، 
به جاي اين مالي جايگزين اموال من شود؟ چه 
تضميني است؟« همين باعث مي شود اگر هم 
مقداري انفاق كرد آرامش نداشته باشد. چون به 

وعده خدا اعتقاد و باور قوي ندارد. 
دليل سومي كه انفاق باعث آرامش مي شود اين 
است كه وقتي انس��ان انفاق مي كند، درواقع با 
خودخواه��ي و بخل مبارزه مي كند. كس��ي كه 
بخيل است، آرام نيست اما كسي كه سخي است، 
آرام است و مي داند به نفع خود كار مي كند، قبل 
از اينكه به نفع ديگران باشد. اينها همه از عوامل 
رس��يدن به ش��ادي و آرامش دروني است. پس 
فراموش نكنيم از عوامل مهم آرامش در زندگي 
دستگيري و خدمت به انسان هاي نيازمند است. 
*كارشناس مذهبي و پژوهشگر سبك زندگي

تقويت خداباوري براي رسيدن به روحيه دستگيري 
سخي آرامش دارد، نه بخيل!

جلوه هاي روحيه پهلواني در مردم ايران

آنان كه گمنامند اما پهلوانند

سبك تعالي

سبك همدلي سبك جوانمردي

روايت پهلواني در گفت وگو با جوانمردان حاضر در يادواره شهداي جوانمرد شهر تهران

پهلوانان را خانه نشين نكنيم

  محمدصادق دهنادي*
رجع�ت پيكر مطهر ش�هيد مجي�د قربانخاني در 
ارديبهشت ماه امس�ال و حضور بي نظير اقشار و 
گروه هاي مختل�ف مردمي در آيين تش�ييع اين 
شهيد بزرگوار انگيزه اي براي اجراي ويژه برنامه اي 
از سوي فرهنگس�راي خاتم)ص( در منطقه 18 به 
منظور بزرگداشت ش�هدا و جانبازان عياري شد 
كه از ش�هرت، قدرت و زيباي�ي جواني دل كندند 
و جان به جهاد و شهادت س�پردند. بر اين اساس 
افتخار تكريم و تجليل سه نسل شهداي جوانمرد، 
شامل ش�هداي نهضت اس�امي همچون شهيد 
طيب حاج رضايي، نس�ل دوم ش�هداي جوانمرد 
شامل شهداي دفاع مقدس همچون شهيد ضرغام 
و شهيدان برادران طوقاني و همچنين نسل سوم 
شهداي جوانمرد، جواناني همچون مجيد قربانخاني 
كه توانس�تند راه دو نسل گذش�ته را ادامه دهند 
نصيب ما ش�د و البته تمام اين س�ه نسل پيروان 
مسلك آزادگي حضرت امام حسين)ع( هستند. 

بي ش��ك آزادگي، پايه دينداري انس��ان ها است. به همين 
خاطر امام حسين)ع( مي فرمايند: »اگر دين نداريد، ااقل 
آزاده باشيد.« ممكن است ما به دليل تبليغات ضداسامي 
دشمنانمان و اتفاقات سوئي كه به واسطه آنان در اين راستا 
افتاده يا خواهد افتاد، در ترويج برخي ش��عائر دين مشكل 
داش��ته باش��يم. اما مي توانيم با س��رمايه گذاري در حوزه 
اخاق و جوانمردي ها، روحيه دفاع از شرف و خداپرستي 

را باا ببريم و نتيجه و خروجي اش هم، مجيد قربانخاني ها 
مي شود. افرادي همچون شاهرخ ضرغام، مجيد سوزوكي، 
طيب حاج رضايي ها و... كه يك عمر لوطي ميدان خدمت به 
خلق براي رضاي خدا بودند. حتي به افرادي همچون حاج 
رضايي لقب تاج بخش را مي دادند. چون او كسي بود كه در 
كودتاي 28 مرداد تاج را به شاه برگرداند، اما پس از مدتي 
مرام، معرفت و مسلكي كه در وجود او بود، باعث شد به مردم 
بپيوندد و به اس��تبداد شاهنشاهي پش��ت كند. همچنين 

حاج رضايي سخت معتقد بود كه حاضر است هر كاري كند 
اما به علم و پرچم سيدالشهدا خيانت نكند. 

ما ايراني ها اگر اين نگاه معرفتي را و خصوصاً در جوانمردي 
و دفاع از ش��رف و ناموس ترويج كنيم، درنهايت اين امر به 
توسعه دينداري منجر خواهد ش��د. با اين رويكرد و انگيزه 
يادواره »پيم��ان جوانم��ردان« كه عن��وان آن برگرفته از 
حلف الفض��ول دوران جوان��ي پيامبر اكرم)ص( اس��ت در 
سومين روز شهادت اميرالمؤمنين)ع( مصادف با 23 رمضان 

به همت فرهنگس��راي خاتم)ص( و با هم��كاري باغ موزه 
قصر در محل زورخانه اين م��كان فرهنگي تاريخي برگزار 
شد. پيغمبر قبل از رسالتشان به تنها تفكري كه پيوستند، 
حلف الفضول يا همان پيمان جوانم��ردان بود و حتي بعد 
از رسالتشان فرمودند: »من افتخار مي كنم به عضويت در 
پيمان جوانمردان.« زيبا اس��ت اگر اكنون ما نيز همچون 
سنت پيغمبر و گذشتگان انسان هاي مختلف را از مسلك ها، 
مذهب ها و نگره هاي مختلف به پاي جوانمردي و اخاق ناب 
انساني دعوت كنيم. اين امر پيش از هر ايدئولوژي و فرهنگي 
مي تواند زمينه هاي هدايت افراد به راه راس��ت را به وجود 
آورد. من معتقد نيستم كه قاطبه جوانان ما امروز به سمت 
فساد مي روند. فكر مي كنم اين طرز فكر كم لطفي به جوانان 
است؛ چراكه اكثر جوانان ما پاك هستند، اما همانطور كه 
اگر لكه سياهي روي پيراهن سفيدي باشد بيشتر خودنمايي 
مي كند، قاعدتاً بدي ها نيز بيشتر به چشم مي آيد. به اعتقاد 
من، ما بايد تش��كل هايمان را بيش��تر كنيم و در اين راستا 
بهترين راه، گفت وگو اس��ت. اگر ام��روز گفت وگوهايمان 
با پهلوانان و جوانان اس��ت، روزهاي ديگر با روش��نفكران، 
علما، هنرمندان، دانش��مندان و... باشد. در هر صورت بايد 
گفت وگوهاي اجتماعي حول محور منافع مش��ترك ملي 
و آييني گسترش پيدا كند و اينگونه است كه ما مي توانيم 
جوانانمان را از دام هايي كه در فضاي رسانه اي و... به دست 

دشمنانمان برايشان گسترده شده است، نجات دهيم. 
*رئيس فرهنگسراي خاتم)ص(
 و دبير يادواره »پيمان جوانمردان«

   بهنام صدقي
در طول تاريخ ردپ�اي گروه هاي مختلف عياران، 
فتي�ان و پهلوان�ان در ه�ر دوره اي ب�ه چش�م 
مي خورد. اين افراد مانند پوري�اي ولي با هاله اي 
از تق�دس و پاكي، نقش�ي اس�طوره اي در اذهان 
حك و جاي خ�ود را در دل ها ب�از كرده اند. مردم 
خصوصًا قش�ر ضعيف جامعه گاهي با اميد به اين 
افراد و گروه ها، روزنه هاي روش�ني را در تاريكي 
و ظلم شاهان مس�تبد براي خود مي يافتند. پس 
از انقاب اسامي و با وقوع جنگ تحميلي روحيه 
جوانمردي و پهلوان�ي به يكب�اره در جوانان اوج 
گرفت و اسطوره هاي جوانمردي و فتوت نيز بيش 
از گذش�ته به جامعه معرفي ش�دند. ام�ا امروز با 
ترويج فرهنگ و آداب زندگي مدرن آيا جايي براي 
فرهنگ و منش جوانمردي و پهلواني مانده است؟ 
واقعيت آن اس�ت كه هنوز پهلوانان زنده اند و بر 
متوليان فرهنگي جامعه است كه مانع خانه نشيني 
پهلوان�ان و روحيه پهلواني ش�وند. م�اه مبارك 
رمضان انگيزه خوب�ي براي تروي�ج اين فرهنگ 
بود و فرهنگسراي خاتم)ص( در منطقه 18 تهران 
-منطقه اي كه شهداي جوانمرد بسياري همچون 
شهيد قربانخاني از شهداي مدافع حرم را تقديم 
انقاب و اس�ام كرده اس�ت- با برگزاري يادواره 
»پيمان جوانمردان« و تكريم و تجليل از خانواده 
ش�هداي جوانمرد ش�هر تهران، گامي در مس�ير 
احي�اي روحيه جوانم�ردي و پهلواني برداش�ت. 
آنچ�ه مي خوانيد ماحصل گفت وگو ب�ا چند تن از 
مهمانان اين ويژه برنامه است كه در ميان مردم به 
جوانمردي و پهلواني شهره و در انجام امور خيريه 

و خداپسندانه پيشقدم هستند. 
      

   پهلواني در دستگيري از ضعفا و فقراست
حشمت اه قاعدي هستم، 
48 ساله. نام پدرم ذوالفقار 
است و بر همين اساس اين 
لق��ب را هم به من نس��بت 
داده ان��د. پدر م��ن يكي از 
كشاورزان فعال منطقه 18 
بود و من هم راه ايش��ان را 
ادامه مي ده��م. افتخار من 

اين است كه شيعه اميرالمؤمنين)ع( هستم. همانطور كه 
مي دانيد پهلوان زياد است اما پهلوان واقعي و كسي كه 
نامش ماندگار شده اس��ت حضرت علي)ع( است و همه 

پهلوانان امروز نوكر او هستند. 
اگر ريا نباشد بنده در كار خير نيز دستي دارم كه نيازي 
به ذكر موارد آن نيست. به قول پهلوان عليرضا سليماني، 
پهلواني فقط به زور بازو نيس��ت، بلكه به گرفتن دست 
ناتوانان و ضعفا و فقرا است. به قول معروف »هرگز نخورد 
آب، زميني كه بلند اس��ت«. به نظر من نس��ل پهلوان و 
پهلواني ضعيف شده است و بايد در راه ترويج آن كوشيد. 
نصيحت من به جوانان كشورمان اين است كه از مصرف 
دخانيات دوري و تا مي توانند ورزش كنند. اگر مي خواهيد 
در زمان پيري و فرسودگي زندگي راحتي از نظر سامت 
جسماني داشته باشيد به ورزش اهميت بدهيد، از مصرف 
دخانيات دوري كنيد و دستگير نيازمندان باشيد. بهترين 
كار اين است كه پيروي از روحيه و سيره شهداي جوانمرد 

را فراموش نكنيم. 
   ورزش بايد همراه با پهلواني و مروت باشد

مرتضي يوسفي هستم، 48 
س��اله و متول��د منطقه 18 
ته��ران. همانط��ور ك��ه هر 
كشوري يك ورزش سنتي 
مختص به خود دارد، براي 
مثال ورزش س��نتي كشور 
چين كاراته اس��ت، ورزش 
سنتي كشور ما نيز پهلواني 
است. پهلواني ورزشي آييني و سنتي در جامعه ما است و 
پيشواي ما در اين امر اميرالمؤمنين)ع( هستند و پورياي 
ولي ني��ز به عن��وان پيشكس��وت اين ورزش باس��تاني 

هستند. 
همان طور كه اميرالمؤمنين)ع( نش��انه صبر و گذشت 
بوده اند، در نتيجه ادغ��ام اين دو ويژگ��ي جوانمردي 
و گذش��ت خواهد ش��د. ورزش بايد همراه با پهلواني و 
پهلواني نيز بايد همراه با مروت باشد. اگر كنار ورزش هاي 
قهرماني، ورزش پهلواني نباشد، هيچگاه جايگاه كسب 

شده ارزش واايي نخواهد داشت. 
خوش��بختانه امروزه در كش��ور ما افرادي كه كار خير 
مي كنند زياد هس��تند. براي مث��ال در همين منطقه 
18 افراد زيادي هستند كه دس��ت مظلومين و فقرا را 
مي گيرند و در جهت كار خير در تاش��ند و خط مشي 

اميرالمؤمنين را دنبال مي كنند. باي��د به اين امر مهم 
بيش از پيش توجه داشت. 

   جوانان را با درس هاي پهلواني آشنا كنيم
علی دوستي هستم، متولد 
سال 59 در منطقه يافت آباد. 
نصيحت م��ن ب��ه جوانان 
كشورمان اين است كه در 
راه حفظ سامتي شان كوشا 
باشند و از مصرف دخانيات 
كه دش��من اصلي سامتي 
انسان اس��ت دوري كنند و 
همچنين احترام به بزرگ تره��ا به خصوص پدر و مادر 
خود را فرام��وش نكنند. براي بيش��تر ش��دن روحيه 
جوانمردي در جوانان بايد آنها را تشويق كرده و به ميدان 
آورد و به آنان فرصت داد تا روحيه جوانمردي را در عمل 
تجرب��ه كنند. بايد ب��ه جوانانم��ان درس پهلواني -كه 
مهم ترين ام��ر در اين زمينه اس��ت- را آموزش دهيم. 
همچنين پس از هر موفقيت بايد از آنها تقدير به عمل 
آيد تا به اي��ن ترتيب جوانانمان را تش��ويق و به اين راه 
دعوتشان كنيم. من در حد و در توانم در انجام كار خير 
فعاليت مي كنم و از اين بابت مفتخرم و اميدوارم نه تنها 
تمام پهلوانان و جوانم��ردان، بلكه تمام مردم به ميدان 
بيايند و دس��ت نيازمندان را بگيرند. اين روحيه بايد با 
معرفي شهداي جوانمرد بيش از اينها در جامعه ترويج 
داده ش��ود. روحيه پهلواني با روحيه دستگيري از فقرا 

عجين است. 
   جوان گرايي، استعداديابي و تدارك محيط هاي 

ورزشي
وحيد نورالهي كيا هس��تم، 
متولد منطقه 18. به نظر من 
ب��راي ج��ذب جوان��ان به 
فرهنگ جوانمردي و ورزش 
پهلواني مهم ترين موضوع 
همانگون��ه ك��ه رهب��ري 
ب��ر  تأكي��د  فرمودن��د 
جوان گرايي در جامعه است. 
در اين راستا بايد محيط هاي ورزشي بيشتري تدارك 
ديده شود و تعداد سالن هاي زورخانه ها افزايش يابد و در 
وهله اول استعداديابي شود. امروزه مشاهده مي كنيم كه 
برخي جوانان ما به دود و مصرف دخانيات گرايش پيدا 

كرده اند. مس��ئوان مربوطه و متوليان امر مي توانند با 
برنامه ريزي هاي صحيح جوانان كشور را از همان دوران 
كودكي و از پايه به سمت ورزش تشويق كنند. به نظر 
من در اين ام��ر مهم ترين و پررنگ تري��ن نقش را ابتدا 

خانواده ها و سپس مسئوان دارا هستند. 
    جوانان را به سوي ورزش هدايت كنيد

محرم شيرزاديان هستم از 
منطقه 18 و سال هاست كه 
در عرص��ه ورزش فعالي��ت 
مي كنم. همچنين هر سال 
از سوي شهرداري به منظور 
خادمي به كرباي معا اعزام 
مي شوم و اين خدمتگذاري 
برايم افتخار بزرگي اس��ت. 
درخواست من از مسئوان اين اس��ت كه جوانان را به 
كارهاي خيريه و ورزش هداي��ت و از مصرف دخانيات 
دورشان كنند. تعداد باشگاه ها را بيشتر كنند و به جوانان 
عاقه مند به اين حوزه بيشتر بها بدهند. توصيه من به 
جوانانمان ورزش، راستگويي و احترام به والدين است. 
هر فردي كه به پدر و مادر خ��ود نيكي كند، قطعاً خير 
خواهد ديد. من به واسطه شغلي كه در شهرداري دارم 
براي تس��ريع كار مراجعه كنندگان آنه��ا را راهنمايي 

مي  كنم و اينگونه در انجام كار خير كوشا هستم. 
   مس�لك پهلوان�ي ب�ا روحي�ه دس�تگيري

 گره خورده است
امين فرزانه هستم و در كنار 
فعالي��ت  پيشكس��وتان 
مي كنم. كساني كه با وجود 
وضع مالي ضعي��ف در راه 
كمك به مس��تضعفان در 
تاشند، مطمئناً خداوند نيز 
يار و همدمشان بوده و اين 
محبت و دلسوزي ش��ان را 
جبران مي كند. من در كنار آقاي حشمت اه قاعدي در 
كار خير فعال هس��تم و از ايشان تش��كر ويژه مي كنم. 
ايشان حتي به مناطقي كمك مي كنند كه صعب العبور 
بوده و جزو مناطق دورافتاده هستند. به نظر من مرام و 
مس��لك پهلواني با روحيه جوانمردي و دس��تگيري از 
نيازمندان و فقرا گره خورده و چه خوب است كه الگوها 

را در اين زمينه معرفي كنيم. 

جوانان را به حلف الفضول دعوت كنيم
پيمان جوانمردان، آيين تجليل از مرام شهداي جوانمرد نگاه

  مطهره تنگستاني
همه ما ن�ام پوري�اي ولي و تخت�ي را بارها 
شنيده ايم. نام هايي آش�نا كه در كنار آنها 
صفات�ي ب�زرگ مي آيد؛ صفات�ي همچون 
جوانم�ردي و مردانگ�ي. جوانمرد اس�مي 
فارسي به معناي داراي خصلت هاي نيك و 
پسنديده مانند بخشندگي، گذشت، دليري 
و كمك به ديگران اس�ت. پهل�وان واقعي 
كس�ي اس�ت كه از خود بگذرد و به خاطر 

ديگران پا روي منيت خود بگذارد. 
امروزه با واگذاري اين وظيفه به ارگان هاي دولتي 
شايد عده اي از زير بار اين مسئوليت شانه خالي 
مي كنند اما آيا واقعاً اي��ن روحيه بين جوانان ما 
تضعيف شده اس��ت؟ در قديم شايد در شهرها و 
هر قريه و روس��تايي نام يكي دو نفر را به عنوان 
پهلوان مي آوردند اما اين روزها هس��تند افرادي 
كه شايد گمنامند اما بزرگ پهلوانان روي زمينند. 
چند وقت پيش داشتم با يك بچه ات محله هاي 
پايين شهر مصاحبه مي كردم؛ شخصي كه همه 
او را با عنوان قلدري بيش��تر مي شناختند اما در 
باطنش دنيايي از كمك به افراد ضعيف و ناتوان 

مخفي بود. 
حتماً همه يادمان مي آيد زلزله كرمانش��اه را كه 
يك ش��به س��يل جمعيت براي خدمت رساني 
به آنجا س��رازير ش��د. البته بودند افرادي كه در 
منزل نشس��تند و با دي��دن اين اتفاق��ات هيچ 
تكاني نخوردند اما اكثر اف��راد جامعه حتي اگر 
نمي توانس��تند كمكي كنند س��عي مي كردند 
دس��ت ها را باا برده و دعا كنند و با نشان دادن 
اندوه خود اعام همدردي كنند. پيرزن روستايي 
كه دارايي اش نان خش��ك خانه اش ب��ود، آن را 

مي آورد تا برسد به دست آسيب ديدگان زلزله. 
در ابتداي امس��ال حادثه س��يل خوزستان را 
همه خوب به ي��اد مي آوري��م. تقويت روحيه 
جوانمردي يعني اينك��ه آن زلزله زدگاني كه 
هنوز خانه و زندگي آنچناني ندارند، داوطلب 
مي شوند براي كمك به س��يل زدگان! روحيه 
جوانمردي يعني آن پيرزني كه خانه اش را آب 
برده و حتي جاي خانه اش را دقيق نمي داند اما 
ليوان آب به دست مي خواهد خدمتي كند به 
جهادگران و آسيب ديدگان! قضاوت با شما! آن 
روزها در شهر كه مي گفتيم پهلوان مي خواهيم، 
نام يكي دو نفر را مي آوردند اما امروز ديگر نام 
آنها نيست بلكه آثار و اعمال جوانمردانه آنان را 

بايد شمرد كه تعداد آنها اينقدر فراوان است كه 
ديگر نام آور نيستند. 

البته فراموش نكنيم جوانمردان هشت سال دفاع 
مقدس را كه از خون خود گذش��تند تا امروز ما 
آزادانه زندگي كنيم. جوانمردي فارغ از جنسيت 
است. به ياد بياوريم پيرزني را كه سه فرزند خود 
را در راه اسام داده و مي گويد:  »اي كاش فرزند 
ديگري هم داش��تم.« خودش را تم��ام و كمال 
وقف مي كند. خان��ه اش را براي پخت نان و تمام 
دارايي اش را مي گذارد و... امروز ما اينها را با عنوان 
جوانمردي نمي خوانيم اما اينان همان جوانمردان 
خاموشند. خوشنامان گمنامي كه در اوج گمنامي 

كارهاي بزرگي مي كنند. 
درست است كه روحيه شهرنشيني شايد قدري 
غبار غفل��ت را ب��ر مهرباني و ازخودگذش��تگي 
پراكنده اس��ت و همه ما فكر مي كنيم كه ديگر 
پهلوان و جوانم��ردي نداريم اما اي��ن روحيه با 
تشعش��عات پر زرق و برق خود  حتي آن غبار را 
زدوده و در ي��ك اتفاق غيرمنتظ��ره و عجيب بر 
اين غبارها غلبه مي كند و عرض اندامي كرده و 

مي گويد كه هنوز من زنده ام. 
ما مبارزه با ظلم و س��تم را قانوني كرديم اما باز 
اف��رادي را مي بينيم كه هنوز دردش��ان مي آيد 
وقتي مي بينند جواني گوشه خيابان بيكار است، 
پس زمي��ن و زم��ان را زي��ر و رو مي كنند براي 
پيدا كردن كار براي او. دردش��ان مي آيد وقتي 
مي بينند گوش��ه لبان جواني سيگار است، پس 
او را امر و نهي مي كنند. بگذري��م از جواناني كه 
از اين فتوت ها ناراحت مي شوند و فكر مي كنند 
قصد فضولي است نه كمك. هستند افرادي كه 
دردشان مي آيد وقتي مي بينند كودكان يمن و 

غزه و... در آن سوي دنيا مورد ستمند. 
بهتر است اين روحيه را روز به روز عمومي تر كنيم 
و در بين افراد جامعه گسترش دهيم تا به جاي 
يكي، دو پهلوان، ميليون ها پهلوان داشته باشيم. 
آن وقت اس��ت كه آمار جرم و بزهكاري خود به 
خود كاسته مي شود. آن وقت ارگان هاي مجري 
قانون به جاي گرفتن مجرم، به تربيت و تقويت 
روحيه جوانمردي خواهن��د پرداخت كه به نظر 
مي رسد بدون مشاركت شهروندان حفظ امنيت 
اجتماعي واقعاً به سختي ميس��ر است. آن وقت 
همه در كنار هم زندگي سرشار از اميد را داشته 
و ديگر حتي قشر ضعيف جامعه نيز با اميد به اين 

جوانمردان ترسي از آينده شان نخواهند داشت.

براي بيش�تر ش�دن روحي�ه جوانمردي 
در جوان�ان باي�د آنه�ا را تش�ويق كرده 
و ب�ه مي�دان آورد و ب�ه آنان فرص�ت داد 
تا روحي�ه جوانم�ردي را در عم�ل تجربه 
كنند. نه تنها تمام پهلوانان و جوانمردان، 
بلكه تمام مردم به ميدان بيايند و دس�ت 
نيازمن�دان را بگيرند. اين روحي�ه بايد با 
معرفي ش�هداي جوانمرد بيش از اينها در 
جامعه ترويج داده ش�ود. روحيه پهلواني 
با روحيه دس�تگيري از فقرا عجين است



  سمانه صادقی
پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 
صفحه توئیترش نوشت ایران »اگر و هر وقت آماده 
باشد« با ایاات متحده تماس خواهد گرفت. عده ای 
خوش خیال با حسرت در پی این حرف برآمدند که 
بااخره مقامات ایرانی چه زمان با کاخ سفید تماس 
خواهند گرفت. البته برخی هم هستند که از دیرباز 
سؤالشان این بوده که برآوردن خواسته های امریکا 
و برقراری روابط با او مگر چه اشکالی داشته که ما 
سال هاست در برابرش مقاومت می کنیم. در نوشتار 
پیش  رو سعی داریم به طور اجمالی به تاریخچه ای 
از علت حض�ور امریکایی ها در ای�ران بپردازیم.

  
  ایران مطمح نظر انگلستان

همان طور که همگان مطلعند پس از روغن حیوانات و 
فضوات، زغال سنگ سال ها سوخت اصلي مردم دنیا 
بود ولی چون این سوخت با دردسر بسیار و از اعماق 
زمین به دس��ت مي آمد، امریكایي ها و انگلیس��ي ها 
براي کشف و اثبات برتري نفت نسبت به زغال سنگ 
تاش بسیاري کردند. اولین حفاري چاه نفت هم در 
سال 1859 میادي و در ایالت پنس��یلوانیا واقع در 
شمال شرقی امریكا توسط کنلل »ادوین ال دریك« 
انجام ش��د. هرچند از دوران باس��تان این ماده مورد 
اس��تفاده برخی اقوام قرار می گرفت ول��ی بعد از این 
اکتش��اف بود که جهانیان پی به اهمیت نفت بردند و 
مناطق مختلفی را مورد حفاری قرار دادند. البته در آن 
روزگار کسي باور نمي کرد که کشور ایران نیز نفت خیز 
باشد تا اینكه نخستین بار یك شرکت تجاری هلندی 
که متعلق به »آلبرت هوتس« بود امتیاز استخراج نفت 
در مناطق دالكی و قشم را از ناصرالدین شاه دریافت 
کرد ولی چون نتیجه ای از حفاری  ها حاصل نشد امتیاز 
را به شرکت حقوق معدنی بانك ایران که زیر نظر بانك 
شاهنشاهي بود، واگذار کرد. این بانك متعلق به بارون 
جولیوس دورویتر و انگلیس��ي بود. البت��ه رویتر هم 
نتوانست کاري در زمینه استخراج نفت ایران از پیش 

برد و درصدد واگذاری امتیاز برآمد.
 در این دوره ویلیام ناکس دارس��ي اس��ترالیایي که 
در کش��ورش به دنبال اس��تخراج نفت ش��یل بود از 
پیشنهاد وی استقبال کرد و به حفاری در آن مناطق 
پرداخت. نهایتاً در خرداد 1287 نخستین چاه نفت 
در مسجدس��لیمان فوران کرد.  این اکتش��اف باعث 
ش��د کش��ورهای دیگر هم به فكر حفاری و اکتشاف 
چاه نفت در ایران بیفتند، لذا ما در این دوران ش��اهد 

پیش��نهادهایی از جان��ب س��رمایه گذاران آلمانی، 
امریكایی و فرانس��وی در زمینه حفاری و اس��تخراج 
معادن نف��ت ایران بودی��م. همان طور که در اس��ناد 
تاریخی آمده در طول تاریخ هیچ گاه بیگانگان دست 
دوس��تی به س��مت ایران دراز نكرده اند مگر آنكه در 
قبالش سود و منفعتی دوچندان به دست آورده باشند. 
انگلیس��ی  ها در این میان کهنه کارتری��ن غارتگرانی 
هستند که به چپاول ذخایر کشورمان پرداخته اند و 
همواره به ایران به چش��م یك موقعیت نگاه کرده اند. 
این نكته ای اس��ت که لرد کرزن وزی��ر امور خارجه 
انگلستان هم در نطقش در مجلس اعیان انگلیس به 
آن اعتراف کرده. وی می گوی��د: »ایران براي ما مهم 
است و از بیش از 100 سال گذشته جایگاه مهمي براي 
ما داشته است.« در واقع جایگاه مهم ایران مربوط به 
معادن نفت و موقعیت استراتژیك آن می شده و این 
نكته ای است که وینس��تون چرچیل هم به آن اشاره 
کرده: »نفت ای��ران مانند خون در رگ هاي فس��رده 
امپراتوري جریان پیدا کرد و حیات مجدد به ما داد.« 

  پاي امریکایي  ها به ایران باز مي شود
در س��ال 1870، ناصرالدین شاه برای نخستین بار به 
امریكایی ها اجازه تأسیس نخستین مرکز میسیونری 
مذهبی را داد لذا می ت��وان گفت ورود امریكایی  ها به 
ایران تقریباً از س��ال 1870 آغاز می شود ولی برخی 
 Monroe(معتقدند امریكایی ها از دکترین مونروئه
Doctorine( تبعی��ت می کردند که آنها را در خود 

قاره امریكا مح��دود می کرد، در حال��ی که این طور 
نبود. در همان زمان که دکترین مونروئه اجرا می شد، 
امریكایی ها از طری��ق فنی، تج��اری و فرهنگی و از 
طریق میس��یونرهای تبش��یری و مس��یحی در این 
منطقه حضور داشتند. مثًا از سال 1873 امریكایی ها 
در تجارت تریاک ایران حضور جدی داشته  و هر چه 
می گذشته توقع بیش��تری داشتند از جمله اکتشاف 

نفت در ایران.
امریكایی  ها چند باری معادن م��ا را مورد کاوش قرار 
دادند، یك بار اوایل و یك بار اواخر سلطنت رضا شاه 
ولی موفق نش��دند. مثًا پیش از آغ��از جنگ جهانی 
اول یك شرکت امریكایي خواستار کاوش  های نفتی 
در مناطقی از ایران ش��د که متعلق به ش��رکت نفت 
انگلیس نبود اما انصراف داد. ب��ار دیگر هم در خال 
سال  های پایانی جنگ جهانی دوم چند شرکت نفتی 
امریكایی به فكر کس��ب امتیاز نفتی در ایران افتادند 
و پیش��نهاداتی هم ارائه دادند اما این پیش��نهادات 
با مذاکرات ش��وروی برای کس��ب امتیاز نفت شمال 

همزمان شد.
  نادیده گرفتن امریکایی ها و آغاز افشاگری ها

امریكایی ها همیشه به اکتشاف نفت در ایران عاقه مند 
بودند اما انگلیس��ی  ها همواره با این مسئله مخالفت 
می کردند. در واقع انگلیس��ی ها و فرانس��وی ها بعد 
از جن��گ جهانی اول اساس��اً امریكایی ه��ا را در این 
منطقه نادیده گرفته و کل منطقه را بر اساس قرارداد 
س��ان رمو)Sanremo( بین خودشان تقسیم کرده 
و هیچ چیزی به امریكایی ها ن��داده بودند، به همین 
خاطر هم امریكایی ها در برابر قرارداد 1919  ایستادند 
و دست به افش��اگری هایی علیه انگلیس  زدند. مثًا 
در 14 آوریل 1919 وقتی س��فارت انگلیس از دولت 
وثوق الدوله حمایت می کند سفارت امریكا این مسئله 
را گزارش می دهد و می گوی��د: »دولت انگلیس همه 
چیز را در اینجا کنترل می کند. روابط ایران و انگلیس 
مهم ترین بخش روابط خارجی ایران است.« این سند 
به یك تاجر زرتشتی نیز اشاره دارد که تاش می کند 
برود و با کسان دیگری مثل امریكایی ها قرارداد ببندد 
اما انگلیسی ها بافاصله وارد ش��ده و معامله را به هم 
می زنند و او را مجبور به بستن قرارداد با انگلیسی ها 

می کنند.
  خوش ب�اوری رج�ال ایران�ی نس�بت ب�ه 

امریکایی ها
دخالت انگلیسی ها در امور تجارت سبب می شود که 
32 نفر از رجال ایرانی در همان مقطع به سفیر امریكا 
نامه  بنویسند و بگویند »انگلیس در تمام شئون دولتی 
ایران دخالت می کند و تأکید   داشته اند کوچك ترین 
تغییری در ایران نیس��ت که با تأیید سفارت انگلیس 
صورت نگی��رد.« حتی دیكس��ون به عن��وان مأمور 
اجرای قرارداد 1919 در راستای افشاگری هایی که 
امریكایی ها در آن دوران نسبت به انگلیسی ها انجام 
می دادند، می گوید »پوتین های قوای قزاق که از قزوین 
به س��مت تهران حرکت می کردند، از انب��ار اردوگاه 
نظامی انگلیسی ها بوده است.« علت نامه نگاری رجال 
ایران به سفارت امریكا این بود که امریكایی ها در آن 
دوران ژست مستقل و ضداستعماری گرفته بودند و 
بعضی ها گمان می کردند آنها به عنوان قدرت س��وم 

می توانند به ما کمك کنند. 
در حالی ک��ه امریكایی ها به دنبال منافع خودش��ان 
بودند و وقتی در سال 1921 یعنی کمی بعد از کودتا، 
با انگلیس��ی ها قراردادی بس��تند ای��ران و منافعش 
دیگر برایش��ان چندان اهمیتی نداشت. در این سال 
انگلیس��ی ها و امریكایی ها با یكدیگر به توافق نفتی 

دولت امریکا برای اینک�ه بتواند بحران 
اقتصادی را پشت سر بگذارد، نیاز داشت 
که بر وزن و اعتبار دار بیفزاید تا بدین 
وسیله قدرت اقتصادی امریکا هم زیاد 
شود. بنابراین دولت امریکا به محمدرضا 
پهلوی پیش�نهاد داد قیمت نفت را باا 
ببرد. با افزایش میزان درآمدهای نفتی 
ایران، شاه بخش عمده درآمدهای حاصله 
را در انگلستان و امریکا سرمایه گذاری 
ک�رد و کارخانه ه�ای ورشکس�ته آنها 
را خرید و از ورشکس�تگی نج�ات داد
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رؤیاي تاریخي و بي فرجام امریکا براي ایران، از آغاز تا پایان پهلوي  ها

 تاش تاريخي
 براي خرد كردن اراده ايرانيان
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  امید رازي
مي گویند گذشته چراغ 
راه آینده اس��ت، چگونه 
مي ت��وان به ح��وادث و 
اتفاقاتي که در گذش��ته 
روي داده است پي برد؟ 
از  مي ت��وان  چگون��ه 
توس��عه  و  پیش��رفت 
گذش��تگان ک��ه باعث 
رویدادهاي دوران حال شده است آگاه گردید؟ چگونه 
مي توان از ظلم، جور و ستم فرمانروایان و حاکمان و 
پادش��اهان تاریخ گذش��ته جامعه مطل��ع گردید؟ 
گفته هاي شفاهي و مكتوبات بهترین مأخذ و منبع 
براي آگاه گردیدن است و مطبوعات را با اینكه بیش 
از 200 سال در ایران قدمت ندارند مي توان برترین و 
مؤثرترین منبع فهم و آگاهي از نس��ل هاي گذشته 
قلمداد کرد. مطبوعات آیین��ه تمام نماي اتفاقات و 
رخدادهایي اس��ت که در یك جامعه اتفاق مي افتد 
و منعكس کننده آنها براي زمان حال و حتي آینده 
مي باشد. مي گویند جامعه اي که مطبوعات ندارد یا 
مطبوعات آن در حال سكون، سكوت و خفقان قرار 
دارد مانند ساختماني مي ماند که فاقد چراغ و وسایل 
روشنایي مي باشد و این چنین جامعه اي نمي تواند 
باعث آگاهي و درک مس��ائل فرهنگ��ي، اجتماعي، 
تاریخي، سیاسي و اقتصادي و... مردم آن خّطه گردد. 
نباید فرام��وش کرد که این مطبوعات هس��تند که 
افشا کننده فسادها، ظلم ها و تباهي ها در یك جامعه 
مي باش��ند و دس��ت کارگزاران خطاکار و ستمگر و 

اجحاف کننده به حقوق مردم را رو مي کنند. 
مگر حادثه واترگیت در امریكا را که منجر به استعفاي 
ریچاد نیكس��ون رئیس جمهور امریكا شد روزنامه 
واشنگتن پست افشا ننمود و باعث آن رسوایي بزرگ 
در جامعه توسعه یافته امریكا نشد که شاید تاکنون 
مردم امری��كا و دولتمردان آن تاوان ای��ن رویداد را 
پس مي دهند و مگر روزنامه هاي عراقي در چند سال 
پیش جنایاتي را که در زن��دان ابوغریب اتفاق افتاد 
افشا ننمودند و آنچنان دولت عراق و امریكا را در مورد 

بازداشتگاه به چالش کشیدند که باعث رسوایي امریكا 
و دولت  وقت ع��راق گردی��د؟ مي گویند مطبوعات 
رکن چهارم دموکراسي بعد از قواي مقننه، مجریه، 
قضائیه در یك جامعه مي باشند و در جامعه ما نیز از 
بدو پیدایش، کم وبیش چنین نقشي را ایفا نموده اند. 
اینك سخن درباره قتل یكي از مطبوعاتي هایي است 

که به مرگي فجیع کشته شد. 
 مجله تهران مصور به صاحب امتیازي» ع. نعمت« 
در تهران تأس��یس و در سال1308 شمسي منتشر 
شده اس��ت. طهران مصور معمواً در16 صفحه به 
قطع وزیري بزرگ، هفته اي یكبار، روزهاي ش��نبه 
طبع و شماره دوم س��ال اول آن در تاریخ شنبه23 
آذرماه1308 شمسي منتشر شده است. محل اداره  
مجله: تهران � کوچ��ه حاجي باقر صراف. قس��مت 
اشتراک آن داخله س��اانه25 قِران شش ماهه13 
قِران و خارجه سه دار و دو دار. تك شماره 10 شاهي. 
قیمت اعانات به غیر از صفحه اول سطري سه قِران 
است. شعار مجله که روي جلد آن چاپ شده تصویر 
خرابه هاي طاق کسري و در بااي آن اسم روزنامه) 
تهران مصور( و در طرف راس��ت کلمه»تأسیس« و 
در طرف چپ سال تأسیس»1308« طبع گردیده. 
مندرج��ات مجله عبارت اس��ت از: مقاات مختلف 
اجتماعي و تاریخي و فكاهي و اخبار داخله و پاورقي 
مجله رمان) اسرار اله زار( است. در شماره دوم سال 
اول مقاله به قلم س��عید نفیس��ي و نیز مقاله به قلم 
حبیب اه صحیحي به عنوان) هفته نس��وان( درج 
است. مجله تهران مصور از حیث طبع و کاغذ زیبا و 
مرغوب نیست ولي از حیث مندرجات مجله مفید و 
سودمندي است. تهران مصور به وضع مذکور مدتي 
منتشر مي شد و بعداً تعطیل گردیده و مجدداً پس 
از وقایع ش��هریور 1320 به مدیریت احمد دهقان 
به وضع مطلوبي منتش��ر شده اس��ت. تهران مصور 
هنگامي که به مدیریت احمد دهقان منتشر مي شد 
یكي از بهترین مجات هفتگي تهران بود و از لحاظ 
مبارزه هاي شدیدي که مدیر آن با توده اي ها مي کرد 
آن را در صف اول روزنامه هاي مب��ارز قرار داده بود. 
مقاات و داس��تان هاي تاریخي و اخب��ار زره بیني 
طهران مصور قابل استفاده براي عموم بود به قسمي 
که تیراژ مجله به چند هزار مي رس��ید. این وضع تا 
موقعي که احمد دهقان به قتل رس��ید ادامه داشت 
و پس از آن ه��م به مدیریت عب��داه واا - که قبًا 
مدیریت داخلي مجله را داشت- باز منتشر مي شد. 
اثري که از آن سخن مي رود، به موضوع مرگ دهقان 

پرداخته است. امید آنكه مقبول افتد. 

به بهانه انتشار اثر تاریخي- پژوهشي 
»اسرار قتل احمد دهقان«

 چه كسي 
به دهقان شليك كرد؟

رس��یدند و انگلیس��ی ها به ش��رکت های نفتی 
امریكایی اجازه دادند در عراق امروز و بین النهرین 
آن زمان حضور یابند، ول��ی در ایران به هیچ وجه 
به آنها اج��ازه فعالیت ندادند. البت��ه یك بار یكی 
دو ش��رکت امریكایی تصمیم گرفتند امر تجارت 
در ایران را امتحان کنند اما لو رفتن این مس��ئله 
باعث ش��د لیمیری)Imiri( سرکنسول امریكا، 
به فجیع ترین ش��كل ممك��ن در س��ال 1303 
تهران کشته شود. این مسئله به خاطر آن بود که 
امریكایی ها بفهمند باید کاً فكر دخالت در مسائل 

نفتی ایران را از سرشان بیرون کنند.
  ملی شدن نفت و عواقب آن

پس از آنك��ه ونزوئا موفق ش��د از طریق مذاکره 
به توافق 50-50 با ِشل برس��د ایران نیز خواهان 
برگش��ت به قرارداد 1933 با شرکت نفت ایران و 
انگلیس ش��د، اما با خودداری شدید انگلیسی ها 
برای مذاکره سیاستمداران ایرانی تصمیم گرفتند 
خواس��ته خود را به صورت ایح��ه ای به مجلس 
بیاورند. در مجلس ش��انزدهم کمیسیونی به نام 
نفت تشكیل ش��د که ریاس��تش را دکتر مصدق 
بر عهده داش��ت. بعد از تحقیق و بررسی جوانب 
مختلف در 24 اس��فند 1329 این کمیس��یون 
رأی به ملی ش��دن نفت ایران داد که این رأی در 
مجلس س��نا هم مورد پذیرش واقع شد. مجلس 
شورای ملی نیز در جلس��ه روز هفتم اردیبهشت 
قانون خلع ید از ش��رکت نفت انگلیس را تصویب 
کرد.  مصدق معتق��د بود برای عقیم گذاش��تن 
تحرکات انگلیس��ی ها باید قانون خلع ید هرچه 
زودتر اجرا شود، لذا در 24 اردیبهشت دولت طی 
بخشنامه ای انحال شرکت نفت ایران و انگلیس 
را ب��ه کلی��ه ادارات و س��ازمان  های دولتی اعام 
کرد. البته امریكایی  هایی نظیر مایكل تورنبرگ 
س��وئدي ااصل هم بودند که در شكل گیری این 
جریان نقش داش��تند.  آنها نیز نس��بت به دامنه 
اختیارات انگلیسی ها در کش��ور ما معترض بوده 
و در ماقات با مصدق مي گفتند ش��ما مي دانید 
این نفتي که دارید چه س��رمایه اي هس��ت، این 
پدرس��وخته ها آن را مي برند و به شما هیچ چیز 

نمي دهند.
با تصویب این ایحه انگلیسی ها دعوایی حقوقی 
علیه ملی  کردن صنعت نفت ایران به راه انداختند 
اما دیوان بین المللی دادگستری اهه درخواست 
انگلستان برای محاکمه را رد کرد و دفاع مصدق 
را پذیرفت که می گفت این دع��وا تخاصمی بین 
یك کش��ور و یك شرکت تجاری اس��ت، نه بین 

دو کشور. 
بریتانیایی ها به امید آنك��ه تحریم هایی بر ایران 
وضع و ایران را مجبور به تغییر اعمال خود کنند 
بحث را به شورای امنیت سازمان ملل کشاندند. 
به همین روی دکتر محمد مصدق که بس��یار به 
امریكایی ها خوش��بین بود، در 8 اکتبر 1951 به 
نیویورک رفت تا استدال های ایران به نفع ملی  
کردن نفت را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح 
کند.  بریتانیا فكر نمی ک��رد مصدق به این خوبی 
موضع ایران را در مقابل شورا مطرح کند و بعضی 
اعضای ش��ورا مثل هند و ترکیه از او پش��تیبانی 
کنند و ترومن، رئیس جمهور امریكا، به نفع مصدق 
موضع بگیرد. مصدق در سفر خود به امریكا موفق 
شد از حق ایران برای س��ودبری از منابع طبیعی 

خود دفاع کند.
  همراهی امریکایی ها در تحریم نفتی ایران

در این دوران با آنكه ما از نظر پارلمانی قانون ملی 
کردن صنعت نفت را به خوبی پیش برده بودیم و 
دنیا هم پذیرفته بود که نفت ایران می تواند ملی 
شود اما غفلت ما نسبت به سیاست دنیا و اطاعات 
ناقص مان از بازار نفت موجب ش��د عمًا نتوانیم 
نفت مان را به فروش برسانیم. ما اطاع نداشتیم 
که منابع نفتی دنیا به دو نیم کره غربي و ش��رقي 
تبدیل ش��ده، بخش غربي اش متعلق به امریكا و 
بخش شرقي اش متعلق به شرکت شل و بریتیش 
پترولیوم و کمپاني فرانس��یس پترول فرانس��ه و 
کش��ور هلند اس��ت و نفتكش  ها زیر نظر همین 
شرکت  ها فعالیت مي کنند و بدون اجازه آنها هیچ 

نفتكشي نفت ما را حمل نمي کند.
 در چنین شرایطی پس از اعام ملی شدن صنعت 
نفت تنها دو کشور ژاپن و ایتالیا که خود در جنگ 
جهانی دوم شكست خورده بودند خواهان نفت ما 
شدند. البته چند شرکت امریكایي مثل التون جونز 
هم با اعام اینكه نفتكش دارند خواهان نفت ایران 
ش��دند اما همه حرف  هایش��ان بلوف بود.  دکتر 
مصدق در این دوران با اعتقاد به اینكه انگلیسي  ها 
طي 50 سال معادن ما را غارت کرده اند به کمك 
امریكایي  ها امیدوار شد. در واقع خوش بیني دکتر 
مصدق در آن روزگار بس��یار ش��بیه خوش بیني 
برخی دولتمردان ما به اوباما و جان کري اس��ت. 
امریكایی ها که در ابتدای راه ملی ش��دن صنعت 
نفت ایران نق��ش همراه ملت ای��ران و میانجی را 
داشتند با پیروزی وینستون چرچیل در انگلستان 
و آیزنهاور در امریكا نس��بت به برخ��ورد با دولت 
دکتر محمد مصدق با انگلیس��ی ها همسو شدند.  
در واقع با زمینه سازی  هایی که انگلیسی ها انجام 
داده بودند امریكایی ها تصور می کردند مماشات 
در مقابل مصدق به پیروزی حزب توده در  ایران 
منتهی خواهد شد، لذا بر اساس اسنادی که توسط 
کتابخانه ریاست جمهوری هری ترومن در سال 
1996 افشا شده، دولت های امریكا و بریتانیا حتی 
طرحی موسوم به Daniel policy را آماده کرده 
بودند که در صورت احتمال دستیابی شوروی به 
منابع نفتی خاورمیانه امری��كا و بریتانیا، ایران و 

عربستان را بمباران هسته ای کنند.
  سرانجام یك کودتاي امریکایي

امریكایی ها که نظرش��ان نس��بت به ملی شدن 
صنعت نفت ای��ران تغییر کرده ب��ا انگلیس برای 

برپایی کودتایی در ایران دست به همكاری زدند. 
ابتدا هم ق��رار می ش��ود طرحی به ن��ام آژاکس 
)چكم��ه( که انگلیس��ی  ها طراحی ک��رده بودند 
را امریكایی ه��ا اج��را کنند. جالب اس��ت بدانید 
که امریكایی ها آن زمان در ارت��ش ایران 80، در 
ژاندارمری 20 و در شهربانی 3 مستشار داشتند.  
عاوه بر این سازمان سی.آی.ای نیز در آن دوران 
تازه تشكیل شده بود و انگلستان عوامل بسیاری 
را مثل ب��رادران رش��یدیان در اختی��ار آنها قرار 
داده ب��ود، لذا پ��س از وقوع کودت��ای 28 مرداد 
سال 1332، فضل اه زاهدی نخست وزیر جدید 
مجدداً در صدد برق��راری روابط با دولت انگلیس 
برآمد ک��ه نتیجه مذاکراتش تحمی��ل قراردادی 
تحت عنوان کنسرسیوم به ملت ایران شد. در این 
قرارداد دولت ایران تضمین مي کرد که تا 25 سال 
اکتشاف و استخراج و فروش نفت تولیدي اش را 
به شرکت  هاي عضو کنسرسیوم )امریكا، انگلیس، 
هلند و فرانس��ه( بفروش��د. بدین ترتیب با تأیید 
قرارداد کنسرسیوم در مهرماه 1333 فروش نفت 
ایران پس از نزدیك به چهار س��ال وقفه از بهمن 
همان سال از سر گرفته شد. با تصویب این قرارداد 
امریكایی ها که سال ها در پی معادن نفت ایران و 
بهره برداری از آن بودند س��رانجام به هدف خود 
رسیدند و با شراکت انگلیس تا سال 1351 نفت 
ایران را به تاراج بردند. پس از آنكه رژیم پهلوی به 
کمك کودتای امریكایی  28 مرداد 1332 توانست 
بر حكومت تس��لط کامل پیدا کن��د تبدیل به برده 
ارباب��ان امریكایی ش��د به طوری که در س��ال های 
1341 و 1342 موقعی که جان اف. کندی در امریكا 
رئیس جمهور می شود به شاه فشار می آورد و امینی 
را نخست وزیر می کند. بین ش��اه و جان اف. کندی 
تنشی وجود داش��ت اما از نوع تنش های رایج میان 

نوکران و اربابان. 
   بلوف باا رفتن قیمت نفت 

از سال های 1972 و 1973 به بعد و پس از جنگ 
جهانی دوم و پیمان برتون وودز مبادله اقتصادی 
به جای طا با  دار انجام ش��د اما حج��م دار در 
گردش این سال ها به شدت کاهش یافت و مبادله 
با دار کم و این مس��ئله موجب افت اقتصادی در 
امریكا ش��د، لذا در س��ال 1973 بحران گسترده 
اقتصادی در امریكا پیش آم��د. دولت امریكا برای 
اینك��ه بتواند این بحران اقتصادی را پش��ت س��ر 
بگذارد، نیاز داشت که بر وزن و اعتبار دار بیفزاید تا 
بدین وسیله قدرت اقتصادی امریكا هم زیاد شود. 
بنابراین دولت امریكا به محمدرضا پهلوی پیشنهاد 
داد قیمت نفت را باا ببرد. در این کار زکی یمانی 
وزیر نفت عربستان هم با امریكایی ها همراهی کرد، 
لذا قیمت نفت در هر بشكه س��ه، چهار برابر شد و 
میزان کارایی و توان حجم استفاده از دار باا رفت 

و اقتصاد امریكا از بحران نجات یافت.
  نجات امریکایی ها با پول های ایران

با افزایش میزان درآمدهای نفتی ایران، شاه بخش 
عمده درآمدهای حاصله را در انگلستان و امریكا 
س��رمایه گذاری کرد و کارخانه های ورشكس��ته 
آنها را خرید و از ورشكس��تگی نجات داد و بخش 
دیگری را هم صرف خرید هواپیمای آواکس، تانك 
چیفتن و هواپیماهای  F14 و  F16 کرد. بخش��ی 
را هم برای جلوگی��ری از اعتراض��ات مردمی به 
عنوان افزایش حقوق کارمندان، تحصیل رایگان و 
بیمه خدمات درمانی رایگان هزینه کرد تا جلوی 
اعتراضات را بگیرد اما در واقعیت رژیم پهلوی به 
دس��تور و با طراحی امریكا اقتصادی را در جهت 
منافع اقتصادی امری��كا در ایران به وجود آورد که 
نتیجه اش تورم و رکود اقتصادی در سال های آخر 
حكومت پهلوی بود. تمام مختصاتی هم که امروز 
در اقتصاد ایران از آن رن��ج می بریم، دقیقاً نتیجه 

همان سیستم اقتصاد امریكایی است.
  قهرمان پوشالی

در فرآین��د افزایش نرخ نفت، ش��رکت های نفتی 
علی الظاهر ضربه خوردند، اما در واقع دولت امریكا 
که اصلی ترین چهره های آن صاحبان شرکت های 
نفتی بودند از این ماجرا س��ود برد، منتها در این 
مقطع در برنامه ای از پیش نوش��ته ش��اه خود را 
قهرمان جل��وه داد و خبرنگاران خارجی ش��اه را 
دیكتاتور  نامیدند و دائم خش��ونت سیستماتیك 
زندان ه��ا و خرید تس��لیحات نظامی و وابس��ته 
بودنش را به رخ او  کش��یدند، البته ش��اه هم برای 
مقابله س��عی  کرد از موض��ع باا به پایی��ن با آنها 
صحبت کند ام��ا در اصل همه می دانس��تند که 
ش��اه کارگزار امریكایی هاس��ت و سیاس��ت های 
منطقه ای آنها را دنبال می کند به طوری که به نفع 
اسرائیل س��رباز به بلندی های جوان می فرستاد 
و در طول جنگ س��ال 1973 اعراب و اسرائیل به 
هواپیماهای اسرائیلی اجازه می داد از مراکز نفتی 
ایران س��وخت گیری  کنند. ارتش ایران حتی در 
ویتنام هم به نفع امپریالیس��م امریكا می جنگید. 
عاوه بر آن ساواک و بخشی از ارتش ایران تحت 
کنترل امریكایی ها بود. پارسونز و سولیوان سفرای 
وقت انگلیس و امریكا  نیز تا لحظه آخر در خصوص 
تعیین نخست وزیر به محمدرضا اعتماد به نفس و 
حتی مشاوره می دادند که چه کسی را نخست وزیر 
ک��ن و چه کس��ی را جای چه کس��ی بگ��ذار. اما 
امریكایی ها حدود 40 روز قبل از فروپاش��ی رژیم 
شاه به این نتیجه رس��یدند که دیگر نمی شود از 
شاه حمایت کرد، لذا از شاه می خواهند کنار برود 
تا انتقال قدرت به فرح یا به ولیعهد صورت بگیرد 
و یا ب��رای حفظ منافعش��ان یك��ی از لیبرال های 
دست نشانده خودشان همچون شاپور  بختیار سر 
کار بیاید تا اینكه انقاب ایران فروکش کند و دوباره 
شاه را برگردانند و یا سیستم در مسیر منویات آنها 
ادامه پیدا کند، منتها چیزی که پروژه امریكایی ها 
را بر هم زد قیام 22 بهمن به رهبری امام خمینی 

بود و اینكه مردم گول این پروژه را نخوردند.

    احمد دهقان
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توليدحولههايآنتيباكتريال
محقق�ان يكي از ش�ركت هاي فناور ب�ا اس�تفاده از نانوذرات 
نقره توانس�تند حوله ه�اي آنتي باكتري�ال تولي�د كنند و در 
ف�از اول موفق به ص�ادرات ۷0 تن�ي اين حوله به كش�ورهاي 
ديگ�ر ش�دند. كس�ب بازاره�اي روس�يه و تركمنس�تان 
ف�از دوم هدف گ�ذاري اي�ن ش�ركت ب�ه ش�مار م�ي رود. 
اين حوله هاي نانو آنتي باكتريال با گذراندن آزمون هاي متعدد در 
راستاي سامت افراد جامعه توليد شده و بيشترين كارايي را براي 
جلوگيري از رشد باكتري ها دارند و هيچ گونه حساسيت پوستي 
ايجاد نمي كنند، ضم��ن آنكه ضرري براي محيط زيس��ت در پي 

نخواهند داشت. 
استفاده از حوله هاي نانو آنتي باكتريال مي تواند يكي از راهكارهاي 
مقابله با اي��ن موجودات باش��د؛ چراك��ه اين حوله ه��ا از نخ هاي 
آنتي باكتريال تحت ش��رايط تكميلي خاص توليد شده است كه با 
اس��تفاده از فناوري به كارگيري نانوذرات نقره، امكان از بين بردن 
انواع متنوعي از باكتري ها، قارچ ها و س��اير ميكروارگانيس��م هاي 
بيماري زا را دارد.  با استفاده از ذرات نقره در مقياس نانومتري، امكان 
تأثيرگذاري بيشتر و ايجاد خاصيت ضدميكروب با استفاده از ميزان 

كمتري از مواد ضدباكتري فراهم شده است. 
حسن اصاحي از محققان اين طرح با بيان اينكه در اين شركت فناور 
تاش كرديم تا حوله هايي با خواص ويژه توليد كنيم، يادآور شد: بر 
اين اساس موفق به توليد انواع حوله هاي آنتي باكتريال شديم و براي 

ايجاد اين خاصيت از نانوذرات نقره استفاده كرديم. 
به گفته وي، نانوذرات نقره استفاده شده در اين حوله ها توليدي يكي 
از شركت هاي دانش بنيان داخلي است كه با توليد انبوه، اين محصول 

در اختيار اين شركت فناور قرار گرفت. 
اين حوله ها عاوه بر ضد ميك��روب بودن، داراي خاصيت ضدقارچ 
نيز هس��تند و هيچ حساسيتي در گروه هاي س��ني مختلف ايجاد 
نمي كنند. نتايج بررسي ها نش��ان داده است كه بعد از ۱۰۰ مرتبه 

شست و شو خواص آنتي باكتريالي در اين حوله از بين مي رود. 
مهندس حيدر بدر يكي از محققان اين شركت تركيه را كشوري به 
عنوان رقيب سرسخت در منطقه در حوزه نساجي دانست و گفت: 
تركيه در حوزه نساجي بس��يار قدرتمند بوده و نه تنها در منطقه 
خاورميانه، بلكه در سراسر جهان رقيبي براي فعاان حوزه نساجي 
به شمار مي رود. از اين رو براي حفظ بازار فعلي و گسترش آن نياز به 
توسعه فناوري هاي نوظهور نظير فناوري  نانو است تا با ايجاد ارزش 
افزوده در محصوات بتوانيم جاي��گاه خود را در بازار تثبيت كنيم. 
سال گذش��ته حوله هاي آنتي باكتريال نانويي ما در چند هتل در 
تركيه مورد استفاده قرار گرفت. بدر درباره بازار داخلي يادآور شد: در 
حال حاضر بيمارستان هايي مانند خاتم اانبيا از اين حوله ها استفاده 

مي كنند و در تاش براي گسترش بازار داخل هستيم. 
حوله ه��اي آنتي باكتري��ال نانويي اين ش��ركت عاوه ب��ر گواهي 

نانومقياس، نشان سيب سبز سامت را نيز دريافت كرده است. 
.............................................................................................................

توليدسوزنهايالكتروددركشور
از  يك�ي  در  مس�تقر  ايران�ي  ج�وان  پژوهش�گران 
ش�ركت هاي فناور دانش�گاه علوم پزش�كي مش�هد با روش 
مهندس�ي معكوس موف�ق ب�ه تولي�د س�وزن هاي الكترود 
الكتروميوگرافي ش�دند و ش�رايطي فراهم آوردند كه كشور 
با توليد اين محص�ول دانش بنيان از واردات آن بي نياز ش�ود. 
مهندس مجتبي نوروزي، مدير عامل اين شركت دانش بنيان با بيان 
اينكه شركت ما از سال ۱۳۹۲ با هدف توليد تجهيزات يكبارمصرف 
پزشكي فعاليت خود را آغاز كرد، ادامه داد: با توجه به نياز موجود 
در كشور و با اتكا به دانش بومي، محققان ايراني توانسته اند فناوري 
ساخت سوزن هاي الكترود الكتروميوگرافي را به مرحله توليد و ايجاد 

ظرفيت هاي بازار و تجاري سازي برسانند. 
وي درخصوص كاربرد اي��ن محصول دانش بني��ان گفت: اين 
محصول ب��راي انتق��ال و درياف��ت س��يگنال هاي عضاني و 
الكترونيكي ماهيچه هاي حركتي اس��تفاده مي شود، به طوري  
كه هر قس��مت از عضله هاي بيمار دچار نقص در اندام حس��ي 
و حركتي ش��ود، از اين محصول براي تهيه ن��وار عضله و انجام 
تس��ت هاي الكتروميوگراف��ي در س��ايز و طول ه��اي مختلف 
استفاده مي شود و در اختيار پزش��ك متخصص قرار مي گيرد. 
اين محقق مركز رشد سامت دانش��گاه علوم پزشكي مشهد با 
اشاره به اينكه در گذشته ۸۰ درصد بازار اين محصول در اختيار 
نمونه هاي خارجي بود، اظهار كرد: محققان ايراني توانس��تند 
با ساخت اين س��وزن ها و تنوع آنها از خروج ارز به ميزان قابل 
توجهي جلوگيري كرده و از لحاظ اقتصادي نيز براي بيمار خريد 
توليد داخلي بسيار به صرفه تر است؛ چراكه قيمت نوع ايراني اين 

سوزن حداقل يك سوم مشابه خارجي است. 

2واحدصخرهنوردي
پيشنيازورودبهدانشگاه!

  گلي حسيني
زياد گرسنه نبودم، طبق عادت هميشگي ته مانده غذايم را براي 
سگي كه بيرون از رستوران قيلوله كرده بود بردم. از جايش بلند 
شد، سرش را داخل ظرف غذا برد و بعد از چند نفس عميق نگاهي 
به ظرف غذا و من انداخت و بدون اينكه چيزي بخورد راهش را 

كشيد و رفت!
گفتم سگ، ياد سگي افتادم كه دنبال يكي از دانشجوها افتاده 
بود، حاا سگ بدو و دانشجو بدو! نهايتاً دانشجوي بينوا با يك 
حركِت ويژه پاركور به اتوبوس رس��يد و راننده، اتوبوس را به 

سرعت روشن كرد و رفت. 
مي گويي: من چرا بايد به س��گ هاي دانشگاه غذا بدهم؟ ُخب 
پاسخ روشن است. براي اينكه قوت بگيرند و دنبال ما بيفتند! 
دانشجوهاي اين دانشگاه كوهستاني شمال غرب پايتخت)!( 
بايد قبل از ورود به دانش��گاه س��ه واحد دووميداني به عنوان 

پيش نياز در مواقع خطر و دو واحد صخره نوردي پاس كنند. 
غذا خ��وردن، غذا گرفت��ن و غ��ذا دادن در اين دانش��گاه هم 
دردسري شده است؛ اگر س��لف و بوفه تعطيل باشد دانشجو 
بايد 45 دقيقه زمان صرف كند تا از بااي كوه به نزديك ترين 

سوپرماركت برسد. 
زماني هم كه سلف و بوفه باز است دانشجو براي كارت زدن و 
گرفتن غذا بايد نيم س��اعت از زمانش را در صف بگذراند! اگر 
غذا هم نخواهي و به يك ليوان آب جوش بدون چاي كيسه اي 
اكتفا كني بايد پول پرداخت كني، ب��ه عبارتي بايد براي يك 

ليوان آب هم پول بدهي!

»غروبآزادي«
بهروايتدانشجويان

پس از برگ�زاري انتخاب�ات پرحاش�يه و پرابهام ش�وراي 
نظارت بر نش�ريات دانشجويي در س�ال هاي اخير، شواهد 
حاكي از آن اس�ت مس�ئوان وزارت علوم امسال نيز براي 
جلوگيري از  تخلف�ات، اقدام�ات ازم را انج�ام نداده اند. 
كميته ناظر بر نش��ريات دانش��جويي يكي از مهم ترين مراجع 
رس��يدگي به عملكرد فعاان در حوزه نش��ريات دانش��جويي 

دانشگاه ها است. 
 چند س��الي اس��ت كه در نزديكي ب��ه روز هاي برگ��زاري اين 
انتخابات ش��اهد تخلفات گسترده از س��وي يك طيف خاص و 
نزديك به اصاح طلبان هستيم. از حذف نشريات ناهمسو گرفته 
تا تخلف در آراي اخذ شده به گونه اي مهندسي شده كه جا براي 

شكايت نداشته باشد. 
  انتخابات در كما

امسال نيز در آس��تانه انتخابات كميته مركزي ناظر بر نشريات 
دانشگاهي وزارت علوم با استفاده از ماده 44 شيوه نامه برگزاري 
انتخابات كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي اين وزارتخانه، شاهد 
حواشي ايجاد ش��ده از عملكرد نادرست و كوتاهي در برگزاري 

انتخابات از سوي اين وزارتخانه هستيم. 
 بر اساس نامه ارسال شده از سوي وزارت علوم به دانشگاه هاي 
سراسر كشور اين انتخابات مي بايس��ت در روز هاي ۱۱ الي ۱۳ 
ارديبهشت ۹۸ برگزار ش��ود. اين وزارتخانه ملزم است تا تحت 
هر شرايطي طبق قانون در زمان بندي اعام شده اين انتخابات 
را برگزار كند اما برخاف قوانين شيوه نامه انتخابات با دخالت 
دو نفر از اعضاي اصلي اين ش��ورا تا بعد از ماه رمضان به تعويق 

افتاده است. 
اين تعويق موجب شد تا مديران مس��ئول بيش از ۳۰۰ نشريه 
دانش��جويي در نامه اي خطاب به وزير علوم از تخلف و ابي در 
برگزاري انتخابات ش��ورا گايه كرده و خواه��ان برگزاري اين 
انتخابات در موعد مقرر شوند و از طرفي كميته مركزي ناظر نيز 
بدون مديران مس��ئول منتخب نشريات بوده و اين خود خاف 
دس��تورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي است 
و چنانچه در اين انتخاب��ات تخلفي صورت بگيرد مرجعي براي 

رسيدگي به اين تخلفات وجود ندارد. 
  بزن بزن در توييتر!

دانشجويان نيز بر اين باورند كه سوگيري هاي خاص سياسي در 
جريان اين تخلف نقش مهمي داشته است. 

در پي انتشار اين خبر دانشجويان با برگزاري طوفان توييتري 
با هشتگ غروب آزادي واكنش هاي خود را در اين مورد منتشر 

كردند. 
اي��ن واكنش ها همچن��ان ب��ا انتش��ار توييت��ي از محمدعلي 
كامفيروزي، نماينده مديران مسئول نشريات دانشجويي ادامه 
داشت. وي در توييت خود اينگونه نوشت: »جماعت انحصارطلب 
دروغگوي چماق به دست شبه امنيتي، با حمايت برخي نهادهاي 
خاص، همه زورش��ان را زدند تا با هر قانون شكني اي كه شده 

پيروز انتخابات نشريات شوند. 
برنامه شان برگزاري انتخابات با تخلفات گسترده و در بي خبري 

فعاان نشرياتي بود. 
حسرت غروب آزادي بر دلشان خواهد ماند!«

 دانشجويان هم با هشتگ غروب آزادي حسابي از خجالت وي 
درآمدند. حال سؤال اين است كه چرا پس از برگزاري انتخابات 
پرحاش��يه و پرابهام كميته نظارت بر نش��ريات دانشجويي در 
سال هاي اخير، مسئوان وزارت علوم امسال نيز براي جلوگيري 
از اين تخلفات، اقدامات ازم را انجام نداده اند؟ گويا »تخلفات 
از س��وي طيف اصاح طلب« دست از س��ر انتخابات اين شورا 

برنخواهد داشت.

دستاورد ايراني تحصيل در ارتفاعات آزاد)1(

پايگاه رتبه بندي سايمگو اقدام به رتبه بندي ديگه چه خبر؟
بيش از ۶ هزار دانشگاه و مؤسسه تحقيقاتي 
دنيا كرده است كه در ميان آنها نام 1۴۴ دانشگاه 
ايراني به چش�م مي خ�ورد. در حال�ي كه اين 
تعداد سال گذشته كمتر از 11۶ دانشگاه بود. 
پايگاه رتبه بندي »س��ايمگو« يكي از معتبرترين 
پايگاه هاي رتبه بندي و يكي از منابع ارزيابي علمي 
دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي جهان است. اين 
پايگاه رتبه بندي براساس مجموعه اي از شاخص ها 
شامل عملكرد تحقيقاتي، خروجي ابداعات و اثر 
اجتماعي اقدام به رده بندي ۶ هزار و 45۹ دانشگاه 

و مؤسسه تحقيقاتي دنيا كرده است. 
در ميان ۱44 دانشگاه ايراني دانشگاه علوم پزشكي 
دانشگاه تهران رتبه نخست را بين دانشگاه هاي 
ايراني حاضر در اين رتبه بندي كسب كرده است 
كه در ارزيابي جهاني، اين دانش��گاه در رده ۳۸۷ 

قرار دارد. اين دانشگاه همچنين با رشد صعودي 
نسبت به سال گذش��ته در شاخص تحقيقاتي از 
رتبه ۲4۶ در س��ال ۲۰۱۸ به رده ۱۹۹ در سال 

۲۰۱۹ رسيده است. 
  صعود در پژوهش، نزول در ابداعات

اين دانشگاه در ش��اخص ابداعات هم رده 4۳۱ 
را كسب كرده اس��ت. اين دانش��گاه در شاخص 
پژوهش نسبت به س��ال گذش��ته افزايش رتبه 
داش��ته و در رتبه ۱5۱ جاي گرفته اس��ت. اين 
دانشگاه س��ال ۲۰۱5 در مقام ۲۷، سال ۲۰۱۶ 
در مقام ۲۹ و در س��ال ۲۰۱۷ هم در جايگاه ۸۹ 

جاي گرفته است. 
بعد از آن هم دانشگاه تهران با رتبه 4۷۶ در جايگاه 
دوم دانشگاه ها و مراكز داخلي قرار گرفته است و 
نسبت به جايگاه 4۲۹ در س��ال ۲۰۱۸ هم سير 
نزولي را نشان مي دهد. اين دانشگاه در شاخص 

تحقيقات رده ۲4۷ را دارد كه نسبت به رده ۲۱۶ 
سال قبل سير نزولي دارد، اما پيش از سال ۲۰۱۸، 
با سير صعودي در شاخص تحقيقات روبه رو بود. 
در ش��اخص ابداعات نيز با چند پله نزول، از رده 
4۲۲ در س��ال گذش��ته به 44۱ در سال ۲۰۱۹ 
رسيده است. دانشگاه تهران همچنين از رده ۲۷ 
در سال ۲۰۱5 به رده ۱۹۰ در سال ۲۰۱۹ رسيده 

كه تنزل قابل توجهي را نشان مي دهد. 
  رشد شاخص تحقيقات دانشگاه بهشتي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي شهيد 
بهشتي به عنوان سومين دانشگاه ايراني حاضر در 
رتبه بندي سايمگو، رتبه 5۶۹ را در سال ۲۰۱۹ 
از آن خود كرده است. اين در حالي است كه سال 

گذشته در رده ۶۲۷ جهان قرار داشت. 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از سال ۲۰۰۹ 
با رتبه ۷5۲، رش��د صعودي داشته است. همين 

روند رو به رشد را در شاخص تحقيقات دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهش��تي هم شاهد هستيم، 
به طوري كه از رتبه 5۳۲ در سال ۲۰۰۹ با سيري 

صعودي به رده ۳۰۸ دنيا رسيده است. 
  صعود در ابداعات، نزول اجتماعي

اين دانشگاه همچنين در شاخص ابداعات توانسته 
رتبه ۱۶۲ جهان را از آن خود كند كه در مقايسه 
با سال گذش��ته تنها دو پله صعود داشته است. 
اما بيش��ترين رش��د صعودي آن به سال ۲۰۱۷ 
برمي گردد كه در آن رتبه ۳۸۶ را از آن خود كرده 
بود.   اين دانشگاه در شاخص اجتماعي نسبت به 
سال هاي قبل س��ير نزولي را طي كرده و با توجه 
به رتبه ۲۸ در س��ال ۲۰۱5 تا رتبه ۱۶۸ در سال 
گذشته، در س��ال جاري در رده ۲۰۱ جهان قرار 
دارد. دانش��گاه هاي علم و صنعت، پلي تكنيك و 
صنعتي اصفهان هم به ترتيب رتبه هاي بعدي را 

به دست آوردند. 
  دانشگاه آزاد هم ركورد زد

دانش��گاه آزاد واحد عل��وم و تحقيق��ات هم در 
رده ۶۶۸ جه��ان و ۱۹ ايران قرار گرفته اس��ت. 
اين دانش��گاه س��ال گذش��ته در رده ۶۳4 جاي 
گرفته بود. در ش��اخص تحقيقات، واحد علوم و 
تحقيقات با كس��ب رتبه ۳۷۸ س��يري نزولي را 
نسبت به س��ال قبل داش��ته، به طوري كه سال 
۲۰۱۸ در رتبه ۳5۲ قرار داش��ته اس��ت. دومين 
واحد دانش��گاه آزاد اس��امي در اين رتبه بندي 
ك��ه در رده 4۸ ايران و ۷۱۷ جه��ان قرار گرفته، 
واحد خميني شهر اصفهان است كه با رده ۳۷۱ 
در ش��اخص تحقيق��ات، رده 5۰5 در ش��اخص 
ابداعات و رده ۲4۳ در ش��اخص اجتماعي جاي 
گرفته است. اين واحد براي اولين بار در رتبه بندي 
سايمگو حضور داشته اس��ت.  درمجموع در بين 
دانشگاه هاي كشور بيش��ترين جهش در زمينه 
ابداعات را به ترتيب علم و صنعت و خواجه نصير 
داش��ته اند. نظام رتبه بندي سايمگو توسط گروه 
پژوهش��ي به همين نام در دانش��گاه گرانادا در 
اسپانيا انجام مي شود كه براساس تعداد مقاات 
علمي موجود در بانك اطاعاتي اسكوپوس آنها 

را ارزيابي و رتبه بندي مي كند.

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

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

حامي زندانيان امنيتي در دانشگاه جوان مي دهد

تشكل هاي دانشجويي، كانون هاي فرهنگي در دانشگاه را به حاشيه برده اند
كانونهازيرسايهسنگينتشكلها

دانش�جوياني ك�ه ت�ازه ب�ه دانش�گاه وارد 
مي ش�وند ش�ايد به ن�درت نام�ي از كانون ها 
ش�نيده  باش�ند؛ اي�ن در حال�ي اس�ت ك�ه 
كانون ه�ا خدم�ات زي�ادي در عرصه ه�اي 
فرهنگ�ي و اجتماع�ي و هن�ري داش�ته اند. 
كانون هاي فرهنگي دانشجويي ازجمله نهاد هاي 
دانشگاهي قلمداد مي ش��وند كه از نظر شكل كار 
ابعاد محدودتر و متمركزتري نسبت به تشكل ها 
دارند. از جه��ت ديگر كانون ها مأم��ور به تكليف 
فرهنگي، اجتماعي و هنري در دانشگاه ها هستند و 
بار سنگين فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه بر دوش 
اين كانون ها ق��رار دارد. با توجه ب��ه فعاليت هاي 
تش��كل ها آنچه بعد از آمدن اس��م هر تشكلي در 
ذهن ها نقش مي بندد، فعاليت هاي سياس��ي آن 
تشكل هاست. تش��كل ها قبل از هر چيز نماينده 
تفكر سياسي دانش��جويان يك دانشگاه هستند. 
اين درحالي  است كه كانون ها عاري از فعاليت هاي 
سياسي مي بايس��ت به وضعيت فرهنگي، هنري 
و اجتماعي دانش��گاه و محيط زندگي خود توجه 

ويژه اي داشته باشند. 
  كانون هاي ناشناخته

اگر به فعاليت دانشگاه هاي مطرح تهران و شهر هاي 
مختلف توجه كنيم، به يك شاخصه برمي خوريم و 
آن هم ناشناخته بودن فعاليت هاي اين كانون ها در 

مقابل تشكل هاي دانشجويي است. 

شايد يكي از دايل اين كمتر ديده شدن به محدود 
بودن فعاليت كانون ها بازگردد. براي مثال تشكل ها 
به دليل اينكه در اقصي نقاط مختلف كشور دفتر 
دارند و هر دانش��گاهي از تش��كلي نماينده دارد، 
ارتباط گسترده اي بين خودش��ان برقرار كرده اند 
كه همين موجب انعكاس بيشتر فعاليت هايشان و 

همچنين قدرت بيشتر فعاليت هايشان مي شود. 
 اين همان موضوعي اس��ت كه در كانون ها بسيار 
كمتر ديده مي شود. كانون هاي دانشجويي اغلب 
در محدوده دانشگاه و دانش��كده خود به فعاليت 
مي پردازن��د و همين امر يكي از دايل گس��ترده 

نشدن فعاليت هاي آنها است. 
  فقط اسمي از تو مانده؛ غير از آن هيچ

كانون هايي هستند كه از كانون بودن يك اسم روي 
آنها باقي مانده است و جز معدود افرادي و يك دفتر 
غيرفعال چيزي از آنها باقي نمانده است. اگر سري 
به كانون هاي دانشگاه هاي مختلف بزنيم دفتر هاي 

خالي و بدون فعاليت آنها را خواهيم ديد. 
اين كانون ها زير نظر معاونت فرهنگي وزارت علوم، 
هرچند وقت يكبار جلسات شوراي هماهنگي -كه 
متشكل از دبير كانون ها و دبير شوراي هماهنگي 

كانون ها هستند- را برگزار مي كنند. 

اگر به زمان تشكيل اين جلسات دقت كنيم متوجه 
مي ش��ويم كه فاصله زماني زياد ب��راي برگزاري 
جلسات ش��وراي هماهنگي خود مي تواند يكي از 

عوامل كندي حركت كانون ها باشد. 
  پرهيز از ورود به مشاركت

غفاري معاون فرهنگي وزارت علوم درباره كانون ها 
مي گويد: »كانون ها با توجه به گستره اي كه دارند 
و ام��كان اتصال و پيون��دي كه ب��ا مجموعه هاي 
بيرون��ي مي توانند برق��رار كنند، اي��ن موضوع را 
مي طلبد كه ما يك مشاركت حداكثري از كانون ها 
خواستار شويم. درست است كه عنصر رقابت يك 
عنصر تعيين كنن��ده در فعاليت ها مي باش��د، اما 
اگر خواسته باش��يم همه مجموعه كانون ها را در 
نظر بگيريم مي بينيم ك��ه همه مجموعه ها با نگاه 
اينكه نمي توانيم رقابت كنيم از ورود به مشاركت 
پرهيز مي كنند. در حالي كه هدف ما اين است كه 
بيشترين مشاركت را بين كانون ها داشته باشيم.«

با توجه به س��خنان معاون فرهنگي وزارت علوم 
مي توان به اين مس��ئله رس��يد كه از دايل كمتر 
ديده ش��دن فعاليت كانون هاي فرهنگي، هنري 
و اجتماعي همين نبود مش��اركت فعاانه درون 
مجموعه اي آنها مي باشد. درمجموع وقتي از بيرون 
به كانون ها نگاه كنيم متوجه مي شويم كه فضاي 
رو به رشد خوبي را دارد كه بايد بيش از پيش مورد 

توجه قرار گرفته و پرورش يابد.

ابراهيم مشيريان
   گزارش 2

ردپايفمينيسمدردانشگاهالزهرا
پس از اتفاقاتي كه در دانشگاه تهران بر سر موضوع حجاب رخ داد، اين بار 
برنامه اي پرحاشيه و شبيه به آن در دانشگاه الزهرا قرار است صورت گيرد. 
دانشگاه الزهرا، دانشگاه تك جنسيتي است كه خاصه براي تربيت فرهيختگان 
زن ساخته شده و آنچه از نام آن برمي آيد اين است كه الگو گيري براي تربيت زنان 
فرهيخته اسامي در اين دانشگاه بايد از نام آن گرفته شده باشد؛ ولي آنچه از اين 
دانشگاه در چند ماه اخير ديده مي شود نه شباهتي به دانشگاه فرهيخته ساز اسامي 
دارد و نه فرهنگ اسامي از آن برمي آيد.  از ماجراي ده ونك كه بگذريم، ماجراي 
رقص دختران در دانشگاه آن هم در سالن همايش ها و برنامه جمعي دانشگاهي 
يكي از ناخوشايند ترين نوع ناديده انگاري مسائل مهم فرهنگي مناسب با شأن 

دانشجو و فرهنگ اسامي ايراني حاكم بر فضاي علمي دانشگاهي كشور بود. 
  برنامه و برنامه گذار پرحاشيه

بعد از اين ماجرا و به چشم آمدن سهل انگاري فرهنگي در دانشگاه هاي مختلف 
كشور، اعم از جشن هاي دانشجويي و تجمع هاي دانشجويي، اين بار اطاعيه ای 
جديد از دانش��گاه الزهرا حاشيه ساز شده اس��ت.  برنامه اي جنسيتي با عنوان 
رهيافت هايي به جنسيت، با حضور سميرا حاتمي زاده، جامعه شناس و به همت 
مجمع اسامي دانشگاه الزهرا، نام برنامه، برگزاركننده و كارشناس آن هر سه 
به فكر فروبرنده بود. اگر اسم س��ميرا حاتمي زاده را در گوگل سرچ كنيد، نامه 
اعتراضي ۳۸5 فعال اجتماعي به دس��تگيري يك جامعه شناس را مي بينيد؛ 

فردي كه در اغتشاشات سال ۸۸ شركت داش��ته و سابقه زندان امنيتي وي به 
دهه ۷۰ بازمي گردد، حمايت اين مدعو دانشگاه الزهرا از زنداني سياسي پرسابقه 

عجيب نيست. 
  ماك، تشكل دانشجويي است

اما به اسم جنسيتي برنامه كه نگاه كنيد، ياد تجمع دانشگاه تهران در اعتراض به 
يك موضوع به نظر برخي جنسيتي خواهيد افتاد؛ تجمعي در اعتراض به قانون 
رعايت حجاب در دانشگاه كه توسط برخي ازجمله فمينيسم ها و طرفداران برابري 
باقيد زنان و مردان گردانده شد. در همين زمينه هم ندا ُگليجاني مقدم معاونت 
فرهنگي دانشگاه الزهرا در پاسخ به اينكه مجوزدهي به چنين برنامه هايي با اين 
اوضاع و احوال فعلي حاكم بر فضاي دانشگاه ها و حضور چنين مدعوي آيا با تأييد 
معاونت فرهنگي دانشگاه بوده است يا خير، مي گويد: »ماك برگزاري برنامه هاي 
تشكل هاي اسامي براساس تقاضاي تشكل هاست و تصويب در شوراي نظارت بر 

تشكل ها با بررسي جوانب مختلف صورت مي پذيرد.«
درواقع اين بدين معناست كه اين برنامه و برنامه هاي شبيه اين در دانشگاه 
الزه��را از فيلتر معاونت فرهنگي رد ش��ده اند و معاون��ت فرهنگي نيز در 
برگزاري اين برنامه ها يا س��هل انگار است يا ش��ريك! اما اينكه دومينوي 
بي كفايتي فرهنگي در دانشگاه هاي كشور چه زماني خاتمه خواهد يافت و 

مسئوان خفته از خواب بيدار خواهند شد، مشخص نيست.

دارام عبدزاده
   گزارش3

عليرضا سزاوار
   گزارش يک

 1۴۴ دانشگاه ايران در بين برترين مؤسسات تحقيقاتي دنيا قرار گرفتند
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اس��تان آذربايجان ش��رقي با توليد ۲/ ۹ ميليون 
تن محصوات کش��اورزي ۵ درص��د محصوات 

کشاورزي کشور را به خود اختصاص داده است. 
همچنين از نظر اراض��ي ب��ا ۵/ ۵ درصد اراضي 
کشاورزي معادل 1۲۲1 هزار هکتار، رتبه چهارم 
کشور را داراست.  از نظر کشت محصوات باغي 
نيز  رتبه پنجم کشوري را در ميان ساير استان ها 
با 1۲0 هزار هکتار و 6/ ۲ درصد توليد محصوات 
باغي کشور برابر با 84۹ هزار تن و نيز 6/ ۲ درصد از 
اراضي زراعي آبي و ديم کشور را به خود اختصاص 

داده است. 
   ساخت مجتمع گلخانه اي 50 هکتاري 

اهميت وي��ژه ايجاد گلخانه ه��ا در زمينه مصرف 
حداقلي آب و توليد بس��يار متن��وع محصوات 
کشاورزي در تمامي طول س��ال از جمله مزايايي 

به شمار مي رود که سبب شده تا ساخت و ترويج 
کش��ت هاي گلخانه اي در کش��ور از رونق خوبي 
برخوردار شود.  در اين ميان، نقطه صفر مرزي در 
آذربايجان شرقي و نقطه صفر مرزي در حاشيه رود 
ارس، ميزبان بزرگ ترين گلخانه کشور و خاورميانه 
و حتي آسياست که با توليد 4۵0 تن محصول در هر 
هکتار، رونق توليد و اقتصاد مقاومتي را تعبير کرده 
و قرار اس��ت به زودي به يکي از 10 گلخانه بزرگ 

جهان تبديل  شود. 
اين مجتمع گلخانه اي ۵0 هکتاري يکپارچه که 30 
هکتار آن تحت کشت گلخانه اي است، از سال ۹6 
کشت خود را با تکنولوژي کشت هيدروپونيک هلند 
آغاز کرد و هم اکنون بيش از ۹0 درصد محصول 
خود را تحت برند Atavita  در بازارهاي روسيه 
و کش��ورهاي عربي به فروش مي رساند.  به گفته 

سرمايه گذاران بومي اين شرکت، هدف از اجراي 
اين پروژه عاوه ب��ر انتقال تکنولوژي گلخانه هاي 
شيشه اي هيدروپونيک به کشور، ايجاد اشتغال، 
ارزآوري و توليد محصول س��الم و ارگانيک است.  
بزرگ ترين گلخانه کشور اکنون بيش از 4۵0 نفر 
را در امر کشت و توليد، مشغول به کار کرده که قرار 
است با راه اندازي فاز دوم توسعه که تا شهريور ماه 
محقق مي شود براي هزار نفر به صورت مستقيم 

اشتغال ايجاد کند. 
در طرح توسعه اين گلخانه که در کنار فاز اول قرار 
دارد، وسعت آن 80 هکتار اس��ت که بيش از ۵0 
هکتار گلخانه يکپارچه شيشه اي خواهد داشت و 
با اتمام آن در اواخر شهريور، اين مجتمع به يکي 
از 10 گلخانه بزرگ جهان تبديل خواهد ش��د که 
س��اانه ۲۵ هزار تن محصول را روان��ه بازار هدف 

صادراتي کند.  بارزترين ويژگي هاي اين مجتمع 
گلخان��ه اي، توليد محصولي ب��ا مصرف کمترين 
آب ممکن، افزاي��ش 10 براب��ري توليد، کاهش 
۲0 درصدي مص��رف برق و کاه��ش مصرف 1۵ 
درصدي گاز، کاهش آاينده هاي زيست محيطي 
و تغذيه بهتر گياه و کاهش مصرف کود و در نهايت 
کاهش ضايعات نس��بت به گلخانه هاي معمولي 
است.  منطقه ارس هم اکنون به جز اواخر تابستان 
در چهار فصل سال محصول توليد مي کند که قرار 
است با راه اندازي يک مجتمع گلخانه اي ديگر در 
يکي از مناطق سردسير استان، اواخر تابستان را هم 

به چرخه توليد خود بيفزايد. 
   رونق كشاورزي در گرو كشت گلخانه اي

توسعه کشت گلخانه اي سبب افزايش بهره  وري 
اقتصاد کشاورزي و مديريت راهبردي آب مي شود، 
 طوري  که مي توان در يک فضاي کوچک به چندين 
برابر افزايش کمي و کيفي توليدات کشاورزي دست 
يافت و در حقيقت زمينه رونق اين بخش را بيش 
از پيش فراهم ساخت.  کش��ت گلخانه اي در واقع 
نمادي از عبور کشاورزي سنتي به علمي است که 
صرفه جويي، اشتغالزايي، استفاده از حداقل زمين 
براي توليد محصول، افزايش کارايي مصرف آب، 
افزايش توليد برنامه ريزي  ش��ده، قابليت کنترل 
محصول و آفات، توليد و تنوع محصول به صورت 
خارج از فصل و تنظيم برنامه کشت مطابق با نياز 
بازار از جمله مهم ترين مزاياي آن اعام شده است. 
رئيس سازمان نظام مهندس��ي کشاورزي و منابع 
طبيعي با اشاره به اينکه مهم ترين ابزاري که مي تواند 
کمک بزرگي به رونق توليد موفق کند بهره وري است، 
بيان مي کند: » با دنبال کردن سياست بهره وري در 
کشاورزي به رونق توليد دست مي يابيم.« شاهرخ 
رمضان نژاد با بيان اينکه گلخانه ها يکي از بهره ورترين 
روش هاي توليد در کشاورزي اس��ت، مي افزايد: » 
سهم بهره وري در رشد کش��ور نيز در برنامه ششم 
ديده شده و بهره وري به اين معناست که با هزينه 
کمتر به توليد بيشتر دست يابيم.« وي با اشاره به 
اينکه مجريان بهره وري به ويژه در زمينه کشاورزي 
بيشترين نتيجه را مي برند، تصريح مي کند: »يکي از 
موضوعات مهم در زمينه کشاورزي آب است که با 
بهره وري مي توان آب را به عنوان ذخيره و پس انداز 

براي بهره ور در نظر گرفت.«
رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع 
طبيعي با تأکيد بر نق��ش گلخانه ها در بهره وري 
ادامه مي دهد: »در سطوح مختلف اين امکان در 
اختيار تمامي متقاضيان ق��رار مي گيرد و فرقي 
بين گلخانه هاي کوچک و بزرگ نيس��ت.« اين 
در حالي است که به ازاي هر ليتر در ثانيه مصرف 
آب در هکت��ار مي تواني��م بالغ بر 30 ت��ا 40 تن 
صيفي ج��ات در فضاي باز برداش��ت کنيم و اين 
در حالي است که در فضاي گلخانه اي توليد اين 
محصول بين 10 تا ۲0 برابر افزايش مي يابد.  به 
گفته فعاان اقتصادي، فعاليت در حوزه گلخانه 
يکي از س��ودآورترين فعاليت هاست که اگر اين 
فعاليت به صورت زنجيره اي دنبال شود مي تواند 

سودآوري بيشتري داشته باشد. 

شرايط آب وهوايي و حاصلخيزي خاك از جمله دايلي به شمار مي رود 
كه باعث رقم خوردن رونق كشاورزي در آذربايجان شرقي شده است.  
توليد حداكثري محصوات كشاورزي با حداقل ميزان مصرفي آب، ايجاد 
اشتغال و تأمين قسمتي از بازارهاي كشورهاي همسايه در شمال و جنوب 
كشور از جمله مزايايي است كه موجب ش�د تا از اوايل سال 96 مجتمع 

گلخانه اي 50 هکتاري يکپارچه كه 30 هکتار آن تحت كشت گلخانه اي 
است، با تکنولوژي كش�ت هيدروپونيک هلند آغاز شود؛ موضوعي كه 
حاا باعث ش�ده منطقه جلفاي ارس در آذربايجان شرقي به يکي از ۱0 
گلخانه بزرگ جهان تبديل ش�ود تا عاوه بر تأمين نياز داخلي گوش�ه 
چشمي نيز به بازارهاي پرسود محصوات كشاورزي منطقه داشته باشد. 

در حالي 18 كيلومتر 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

از ن�وار س�احلي 
دري�اي خ�زر ب�ه 
شهرس�تان جويب�ار اختص�اص دارد ك�ه 
گردشگران رقبتي به گذران اوقات فراغت در 
اين منطق�ه ندارند. چراكه هن�وز 60 درصد از 
زيرساخت هاي جاده اي در جويبار مناسب سازي 
نشده است و هر گردشگري به اين منطقه قدم 
بگذارد بار اول و آخرش خواهد شد. البته اين 
تنها مشکل جويباري ها نيست، چرا كه سواحل 
اين منطقه از داش�تن مراكز تفريحي همچون 
شهرهاي مجاورشان محروم هستند؛ اين هم به 
اين دليل است كه نبود زيرساخت ها نمي گذارد 
س�رمايه گذاري به اين منطقه نزديك ش�ود. 
مسئله اي كه با رفع مشکات جاده اي منجر به 
ش�کوفا ش�دن اقتص�اد جويب�ار مي ش�ود. 

    
هرساله هزاران نفر از گردشگران، استان هاي شمالي 
را براي گذران اوقات فراغت انتخاب مي کنند و به 
هر يک از مناطق گردش��گري استان هاي گيان، 
مازندران و گلستان مي روند. برخي از اين مناطق به 
دليل برخورداري از نوار ساحلي طواني تر و برخي 
هم به واسطه جنگل هاي بکر مورد توجه گردشگران 
قرار مي گيرن��د. اما برخ��ي از مناط��ق نيز ضمن 
برخورداري از ظرفيت هاي خوب گردشگري، باز هم 
گردشگر پذير نيستند. يکي از اين مناطق شهرستان 
جويبار در استان مازندران است که 18 کيلومتر از 
نوار ساحلي خزر را به خود اختصاص مي دهد و کمتر 
گردش��گري آن را به عنوان منطقه اي براي صرف 
اوقات فراغت انتخاب مي  کند؛ چ��را که اغلب آنها 
با يکبار عبور از جويبار و درگير مشکات جاده اي 

شدن ترجيح مي دهند ديگر به اين منطقه نيايند. از 
طرفي هم سواحل جويبار از کمترين زيرساخت هاي 
گردشگري برخوردار است و اغلب مسير ساحل فاقد 
هرگونه توقف گاه توريستي است. اين نيز به اين دليل 
است که سرمايه گذاران هم در نبود زيرساخت هاي 
رفاهي جاده اي تمايلي به س��رمايه گذاري و ايجاد 

استراحتگاه هاي ساحلي ندارند. 
    زيرساخت هايي كه مناسب نيستند

همان طور که اشاره شد به قدري جاي زيرساخت هاي 
تفريحي و رفاهي در شهرستان جويبار خالي است که 
گردش��گران و س��رمايه گذاران از اين منطقه فرار 
مي کنند. شهرستانی 77 هزار نفري که گفته مي شود 
دچار مش��کات عديده اقتصادي اس��ت. بخشدار 
گيلخواران با تأيي��د مطالب ف��وق مي گويد: »18 

کيلومتر از نوار ساحلي خزر در جويبار واقع شده، ولي 
ما در حوزه اقتصاد گردشگري تاکنون نتوانسته ايم 
از اين ظرفيت استفاده کنيم.« محمدحسين فقيه 
اضافه مي کند: »متأسفانه راه دسترسي به ساحل دريا 
شهرستان جويبار از زيرساخت مناسبي برخوردار 
نيست و نبود زيرساخت مناسب باعث شده است تا 
مسافران به ساحل شهرهاي همجوار مراجعه کنند.« 
گفته مي شود که 60 درصد مسيرهاي برون شهري 
جويبار نيازمند مناسب سازي است. اين مقام مسئول 
ادامه مي دهد: »در طول 18 کيلومتر نوار س��احلي 
شهرستان تنها دو طرح سالم سازي يکي در دهستان 
اريم و ديگري در چپکرود همه ساله فعال مي شود 
که طرح دهستان اريم به دليل نبود راه دسترسي 
مناسب به ساحل دريا مورد استقبال مسافران قرار 

نمي گيرد و در دهس��تان چپکرود هم مشکات و 
مشقت هاي فراواني وجود دارد.« بخشدار گيلخواران 
تأکيد مي کند: »تا زماني که گردشگران ساحل دريا را 
با تجربه مثبت و شيرين ترك نکنند، دوباره به منطقه 
برنمي گردند ضمن اينکه در گفت وگوهاي روزمره 
هم با نقل تجربه ناخوشايند خود به نوعي تبليغات 
منفي مي کنند تا ديگر گردش��گران هم به ساحل 

شهرستان نيايند.«
  ظرفيت ه�اي گردش�گري فرصتي براي 

درآمدزايي
همين موضوع که هنوز زيرساخت هاي منطقه اي 
مناسب س��ازي نش��ده باع��ث اين مي ش��ود که 
س��رمايه گذاران هم رقبتي ب��ه ورود به اين بخش 
نکنند. فرماندار جويبار با تأييد مطالب فوق مي گويد: 
»طي سال گذشته بنا به آمار دانشگاه مازندران 80 
درصد از مس��افريني که به اس��تان مازندران سفر 
کرده اند، به دريا رفتند که نشانگر اهميت توجه به 
س��واحل براي درآمدزايي و ايجاد اشتغال است.« 
علي اس��دي اضافه مي کند: »متأس��فانه طي اين 
سال ها در نوار س��احلي دريا از طرح هاي مناسبي 
استفاده نکرده ايم تا مسافريني که به دريا مراجعه 
مي کنند، تنها براي شنا وارد نوار ساحلي نشوند.« 
گفتني است که شغل عمده مردم جويبار کشاورزي 
و دامپروري است که بخش گردشگري هم مي تواند 
ظرفيتي براي اشتغال آنها باشد. بنابر اين در صورتي 
که محورهاي ارتباطي برون شهري جويبار بازسازي 
شوند و محور قائم ش��هر- جويبار چهار بانده شود 
و محور منتهي به سواحل درياي نيلگون خزر نيز 
بازسازي ش��ود مي توان به توسعه اين ديار اميدوار 
شد. توسعه اي که به طور حتم اشتغالزايي و رونق 

توليد را هم براي منطقه به همراه دارد.

زيرساختهاينامناسب،گردشگرانوسرمايهگذارانراازجويبارفراريميدهد
 ۱8 كيلومتر سواحل درياي خزر به جويبار اختصاص دارد 

اما اين مزيت به دليل نامناسب بودن 60 درصد محورهاي برون شهري و ايجاد دردسر براي گردشگران مورد توجه سرمايه گذاران قرار نمي گيرد
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 ساخت دهمين گلخانه بزرگ دنيا 
در منطقه اقتصادي جلفاي ارس

آذربايجان شرقي جهاني مي شود

  خراسان رضوي: مديرعامل شرکت گاز خراسان رضوي گفت: با اقدامات 
انجام شده تاکنون، 87 درصد روستاهاي واجد ش��رايط و نزديک به 100 
شهرهاي خراسان رضوي از نعمت الهي گاز بهره مند هستند.   سيدحميد 
فاني افزود: هم اکنون 77 شهر استان با جمعيت يک ميليون و 43۵ هزار و 
3۵۲ خانوار و ۲0۲8 روستا با 4۵۵ هزار و 376 خانوار و ضريب نفوذ 87 درصد 
از گاز طبيعي استفاده مي کنند.  به گفته وي، در حال حاضر گازرساني به 430 
روستا با جمعيت ۵۲ هزار و 4۵7 خانوار نيز در حال اجراست. با برنامه ريزي 

انجام شده بزودي شاهد ارتقاي ضريب گاز روستايي به ۹7/۵ خواهيم بود. 
  البرز: عضو شوراي شهر کرج راه اندازي سامانه جامع اماك شهرداري 
کرج را ضروري دانست و گفت: تحقق اين مهم پاياني براي مقاومت در برابر 
شفاف سازي است.  محمدحس��ين خليلي اردکاني افزود: تاکنون جلسات 
متعددي با حضور اعضاي کميس��يون نظارت و تحول اداري، مش��اوران و 
مديران اداره کل اماك و مستغات شهرداري کرج برگزار شده تا ازمه ها 
و پيش نيازهاي راه اندازي سامانه جامع اماك احصاء شود و در ادامه شرح 

وظايف هر يک از بخش ها به  منظور پيگيري مشخص گردد. 
   ايام: نماينده مردم ايام در مجلس گفت: فاز اول اتصال اين استان به 
شبکه سراس��ري راه آهن ايام به مناقصه گذاشته شد.  سام اميني اظهار 
داشت: در حاشيه کميسيون انرژي مجلس، در ديدار با مسئوان ارشد وزارت 
راه و شهرسازي، اسناد مطالعاتي، مکاتبات عديده قبلي پروژه راه آهن ايام، 
مورد بحث و گفت وگو و بررسي ازم قرار گرفت.  وي افزود: با توجه به متصل 
نبودن ايام به شبکه ريلي کشور و نيز افزايش روز افزون سفرهاي هموطنان 
سراسر کشور به استان ايام با هدف مشرف شدن به زيارت عتبات عاليات از 

مرز مهران، آغاز عمليات پروژه فاز اول راه آهن ايام ضروري است. 
   خراسان شمالي: دبير اجرايي سومين فصل تئاتر بچه هاي مسجد در 
خراسان شمالي، اظهار کرد: طبق برنامه ريزي انجام شده هشت نمايش 
به مدت 40 شب و هر کدام در چهار مسجد خراسان شمالي اجرا مي شود.  
مسعود ُمرواري افزود: نمايش غربت قريب به کارگرداني سعيد نيستاني 
پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد قدس اجرا شد، همچنين نمايش کما 
به کارگرداني کاظم نظم آرا در مسجد امام محمد باقر به اجرا در مي آيد.  
وي تصريح کرد: مأموريت سري، احتکار ماه، کبوترانه، ايمان، منم مصيب 
و عتيقه نمايش هايي است که در سطح مساجد بجنورد و شهرستان هاي 

خراسان شمالي اجرا مي شوند. 
   سمنان: مديرکل جهاد کشاورزي س��منان با بيان اينکه 1۵۹ طرح 
و پروژه طي هفته جهاد کش��اورزي در اس��تان افتتاح مي شود، گفت: با 
بهره برداري اين طرح ها ۲ هزار و 670 خانوار از مزاياي آن بهرمند خواهند 
شد.  سيدحسن ميرعماد با بيان اينکه طي هفته جهاد کشاورزي 1۵۹ 
طرح و پروژه با مبلغ ۵44 ميليارد ريال افتتاح مي شود، افزود: از اين تعداد 
133 طرح عمراني و ۲6 طرح توليدي را شامل مي شود که اشتغال يک 

هزار و ۲۵7 نفر در استان سمنان را به دنبال دارد.

88498441سرويس  شهرستان

 گرمي اردبيل برند كشوري توليد 
شيرآات بهداشتي مي شود       

ب�ا راه ان�دازي پنج كارخان�ه توليد      اردبيل
شيرآات بهداشتي در گرمي اردبيل 
اين شهرستان به برند كش�وري توليد شير آات بهداشتي تبديل 

خواهد شد. 
استاندار اردبيل گفت: در شهرستان گرمي پنج کارخانه توليد شيرآات 
بهداشتي راه اندازي مي شود که با تکميل اين پروژه هاي در دست اجرا اين 
شهرستان به برند کشوري و منطقه اي و قطب توليد شير آات بهداشتي 
تبديل خواهد شد.  اکبر بهنام جو با اشاره به اينکه شيرآات آويسا در طول 
۹ ماه پيشرفت فيزيکي قابل توجهي داشته است، افزود: اين واحد توليدي 
با تعهد اشتغال۲۲0 نفر سوله هاي خود را تکميل مي کند که راه اندازي 
اين واحد مي تواند نقش مهمي در ايجاد اشتغال ايفا کند.  وي ادامه داد: 
صاحب اين مجموعه از اهليت خوبي براي سرمايه گذاري برخوردار بوده و 
با وضعيت حاکم فاز نخست اين مجموعه در گرمي به بهره برداري مي رسد.  
بهنام جو با اشاره به راه اندازي و اجراي مجموعه توليدي شيرآات نوآوران 
بيان کرد: از 18 سوله در دس��ت اجراي اين مجموعه هفت مورد تکميل 
شده و با 40نفر اش��تغال در حال توليد انواع شيرآات هستند.  استاندار 
اردبيل در مورد اش��تغالزايي اين واحد توليدي تصري��ح کرد: در صورت 

تکميل اين کارخانه براي 3۵0 نفر اشتغال ايجاد مي شود. 

توجه به 30 نوع گردشگري جديد در اصفهان  
عاوه بر جاذبه هاي طبيعي، تاريخي و      اصفهان
فرهنگي، 30 نوع گردشگري ديگر نيز 
در اس�تان اصفهان به عنوان محورها و پتانسيل هاي جدي حوزه 

گردشگري مورد توجه است. 
 مديرکل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري اصفهان 
گفت: نمايشگاه بين المللي گردش��گري و صنايع دستي اصفهان، فرصت 
مهمي براي عرضه توانمندي، قابليت بازاريابي در حوزه هاي مختلف و امکان 
مهارت آموزي در معرفي است.  فريدون اللهياري با اشاره به اينکه در اصفهان 
ظرفيت هاي بسيار عظيم در حوزه گردشگري وجود دارد اذعان کرد: وقتي از 
گردشگري حرف مي زنيم بايد توجه داشته باشيم که جاذبه تاريخي فرهنگي 
اصفهان شهرت بين المللي دارد و در حوزه طبيعت نيز جايگاه ويژه اي دارد 
و در صنايع دستي ممتاز و شناخته  ش��ده است. گردشگري سامت، غذا، 
کشاورزي و حدود 30 نوع گردشگري ديگر نيز جزو محورهايي است که در 
استان اصفهان به عنوان محورها و پتانسيل هاي جدي در بحث گردشگري 
موردتوجه اس��ت. وي ادامه داد: هن��وز توانمندي ويژه اي ب��راي عرضه و 
معرفي اين قابليت ها نشان داده نشده است و شايد نمايشگاه گردشگري 
و صنايع دستي فرصتي براي پيدا کردن توانايي معرفي اين قابليت ها باشد.   
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اصفهان در کنار همه 
اهداف نمايشگاه، ويژگي مهم آن را حضور شهرهاي ديگر دانست و گفت: 
امروزه خيلي از شهرهاي ما در نمايشگاه حضور دارند که شايد گردشگري در 
اقتصاد آنها تأثير مهمي نيز نداشته باشد اما به بهانه حضور در اين نمايشگاه 
روي داشته ها و ظرفيت ها و نحوه معرفي خود تحقيق مي کنند.  اللهياري 
خاطرنشان کرد: هر سال نمايشگاه صنايع دستي در شهريورماه برگزار مي شد 
و امسال برگزاري آن در کنار نمايشگاه گردشگري يک اتفاق ويژه است که 

مي تواند به اين دو حوزه در جهت ارتقاي همديگر کمک کند. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

در سايه فقدان مديريت صحيح صورت می گيرد
سيراب شدن فضاي سبز بوشهر با آب شرب 

گويي باران هاي بهاري هر چه نداشته، توهم رفع كم آبي ها را به شدت در 
مسئوان به وجود آورده. به طوري كه حتي از كم آب ترين استان هاي 
كشور هم خبر مي رسد، نه تنها برنامه اي براي مديريت آب ارائه نشده، 
بلکه حاا از آب شرب براي آبياري فضاهاي سبز هم استفاده مي شود. در 
اين ميان بوشهر از جمله استان هايي است كه با مشکات و چالش هاي 
بسيار زيادي در حوزه تأمين آب شرب روبه رو است و استفاده از اين 
آب براي آبياري فضاي سبز شهري به هيچ وجه توجيه پذير نيست. 

    
بوشهر از جمله استان هايي است که در منطقه گرم و خشک ايران قرار دارد 
و براي آگاهي از وضعيت آن، همين بس که حدود ۹0 درصد از آب شرب 
مصرفي آن از همسايگان تأمين مي شود و 10 درصد نيز از طريق تأسيسات 
آب شيرين کن که در سال هاي اخير ساخته شده و همچنين چند حلقه 
چاه که در نقاط مختلف استان احداث و مسئوليت تأمين آب ساکنان اين 
منطقه را برعهده دارد.  با اين شرايط در حال حاضر که مسئوان امر بيش از 
هر کس ديگري بايد به به اهميت قطره قطره آب موجود در اين استان واقف 
باشند، در کمال بي خيالي نه برنامه اي براي تأمين منابع آبي ارائه مي کنند 

و نه مديريتي براي حفظ آب هاي موجود. 
    تاش هاي بي نتيجه

استان بوشهر در قسمت گرم و خشک ايران اسامي قرار گرفته است و از 
ميانگين بارشي ساانه پاييني برخوردار است و همچنين زيرساخت هاي 
ذخيره سازي و تأمين آب در اين استان نيز ضعيف است.  آنچه در بوشهر 
بي��ش از هر چيز ديگ��ري آزار دهنده اس��ت، ضعف زيرس��اخت هاي 
ذخيره سازي و تأمين آب در اين استان است. به طوري که نبود سدهاي 
مناس��ب براي آبگيري و ذخيره آب مورد نياز مردم باعث ش��ده تا اين 
اس��تان براي تأمين آب مورد نياز خود به اس��تان هاي همسايه يعني 
فارس و کهگيلويه و بويراحمد وابسته باشد. اما در کنار کمبودهايي که 
در زمينه تأمين آب شرب مردم خصوصاً در فصل تابستان وجود دارد، 
عدم مديريت مناسب آب موجود چالش هاي بيشتري را ايجاد مي کند 
که بايد به سمت مديريت مصرف حرکت کرد. در همين رابطه آبياري 
فضاي سبز با استفاده از منابع آب شرب از جمله چالش هاي اساسي به 
شمار مي آيد که در برخي از شهرهاي استان به چشم مي خورد و همه 

اين ها بيانگر عدم مديريت درست در اين عرصه است.  
در همين راس��تا رئيس مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي استان بوشهر 
با اش��اره به اهميت بسيار بااي فضاي س��بز مي گويد: »هرگونه تغيير 
در حوزه فضاي سبز نيازمند حفظ پايداري ازم است.« رحيم خادمي 
دستيابي به وضعيت مطلوب در حوزه فضاي س��بز را مورد تأکيد قرار 
داد و ادامه مي دهد: »براي اين  که فضاي س��بزي داشته باشيم که ما را 
به اهدافمان برساند بايد مطالعه و طراحي مناسبي در اين حوزه داشته 
باشيم. متأسفانه از چند گونه گياهي مناس��ب در استان بوشهر غافل 
شده ايم. گياهاني مانند شبدر، پريوش، اله عباسي، نخل هاي زينتي، 
لوز، بنجامي��ن و گل کاغ��ذي از گونه هاي گياهي و درختي اس��ت که 
متناسب با آب و هواي استان است.« هر چند مسئوان استاني مدعي 
شده اند که تاش گسترده اي صورت گرفته در آبياري فضاي سبز شهري 
در سطح استان از شيوه هاي مناسبي استفاده شود، اما شواهد امر نشان 
مي دهد اين تاش ها به نتايج درستي منتهي نشده اند.  مديرکل دفتر 
فني استانداري بوشهر در همين رابطه با اشاره به برگزاري همايش فضاي 
سبز شهري در شرايط کم آبي با حضور شهرداران استان بوشهر، مي گويد: 
»تاش شد تا شهرداران اس��تان با شيوه هاي صحيح آبياري در شرايط 
کم آبي آشنا شوند.« سيدموسي موسوي با اشاره به برخي کمبودها در 
زمينه تأمين منابع آبي در استان ادامه مي دهد: »در اين شرايط که تأمين 
آب به سختي صورت مي گيرد و تقاضا براي مصرف بسيار باا است بايد 
مديريت مناسبي انجام شود و شرايط اقليمي استان بوشهر حکم مي کند 

مديريت مصرف منابع آبي از مهم ترين اولويت ها باشد.«

سجاد مرسلي محمدرضا هاديلو

درد كم آبي بدون نسخه درمان نمي شود
با اينکه قباً هم اعام شده بود که طي سال هاي آتي و حداقل تا سال 1400 
بارش هاي خوبي در راه است و حتي برخي کارشناسان از ورود ايران به يک 
دوره بيست ساله ترسالي خبر داده بودند، ولي با اين اوصاف مشخص نيست 
چرا مسئوان امر هيچ صحبتي در رابطه با برنامه هايشان براي مديريت آب 
نمي کنند و گويي همه چيز را به اميد خدا سپرده اند و در سايه اين حرف ها 
به خواب خوششان ادامه مي دهند و منتظرند تا ابر و باد و مه و خورشيد و 
فلک خودشان وارد عمل شوند و با تأمين آب مورد نياز کشور سفره هاي 
آب زيرزميني را هم پر کنند.  اين يک حقيقت است که طي دهه هاي اخير 
ايران با خشکسالي دست و پنجه نرم مي کند و همين مسئله 1۲ استان را با 
خشکسالي شديد مواجه و نزديک به ۹۵ درصد مساحت ايران را به چالش 
کشيده است. معظلي که مي تواند حتي در صورت بارش هاي مداوم هم 

براي بلندمدت، مشکات بسياري از صنايع و مشاغل را رفع نکند. 
با اين حال و در شرايطي که طي سال هاي اخير برميزان بارش ها افزوده شده 
است و با استناد به ميزان بارش ها و پيش بيني کارشناسان، ايران در حال 
ورود به ترسالي است و حاا بايد اين مسئوان باشند که پاي کار بياييند 
و بگويند چه برنامه هايي براي جلوگيري از هدر رفت آب ها و حفظ منابع 
موجود و افزايش آب هاي زيرزميني دارند.  براساس شاخص خشکسالي 
کوتاه مدت حدود 8۹ درصد مساحت کشور با درجات مختلف خشکسالي 
مواجه اس��ت که ۲۵ درصد خشکس��الي خفيف، 3۵ درصد خشکسالي 
متوسط، ۲۲ درصد خشکسالي شديد، 8 درصد خشکسالي بسيار شديد و 
تنها حدود 10 درصد مساحت کشور در شرايط طبيعي قرار دارد.  حرف هاي 
کارشناسان در مورد وضعيت بارش ها و آبي کشور شيرين است اما نبايد 
فراموش کنيم که همين نزوات آسماني هم براي حفظ و نگهداري، نياز به 
برنامه و مديريتي منسجم دارند.  کارشناسان مي گويند نسبت به ميانگين 
درازمدت ۵0 ساله به جز حوضه مرزي شرقي که هنوز نسبت به ميانگين 
درازمدت ريزش آسماني اش کمتر است در بقيه حوضه ها وضعيت بارندگي 
حتي از ميانگين هاي دراز مدت هم بهتر بوده است. ما بهترين وضعيت را 
اان در حوضه خليج فارس و درياي عمان داريم که 1۹8 ميليمتر بارندگي 
داشته است و اين ميزان از متوسط ۵0 ساله کشور 64 درصد بيشتر است 

و از سال آبي گذشته هم 3۵۵ درصد بااتر. 
اين ها نشان دهنده اين است که در اين س��ه چهار ماه اوضاع خوب بوده 
و شواهد هم بيانگر اين موضوع اس��ت که واقعاً وارد ترسالي شده ايم اما 
اينکه بخواهيم براس��اس اين قضاوت کنيم که خشکسالي کشور ديگر 
کاً تمام شده است يا آن گونه که برخي مديران و مسئوان مي گويند که 
تا سال 1400 ديگر خشکسالي نخواهيم داشت يا حتي مي گويند وارد 
دوره ۲0 ساله ترسالي شده ايم اين ها قضاوت هاي نادرست و غير علمي 
است و نشان دهنده اينکه اقليم اين کش��ور را نمي شناسند.  در مقياس 
بلندمدت پهنه هاي بسيار وسيعي از کشور درگير خشکسالي هستند و 
خشکسالي شديد و بسيار شديد در استان هاي تهران، البرز، قزوين، فارس، 
خراسان رضوي، شمال و جنوب کهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، بوشهر، 

کرمان، کرمانشاه، يزد، سمنان ديده مي شود. 
متأسفانه با نگاهي به وضعيت آب مصرفي، حرف هاي مسئوان و برنامه ها 
و اقداماتشان در زمينه مديريت آب نشان مي دهد که هيچ کاري در رابطه 
با جلوگيري از ميزان هدر رفت و حفظ منابع آبي در کشور صورت نگرفته 
است. به عنوان مثال طي همين چند ماه اخير بحث انتقال آب از درياي خزر 
به استان سمنان مطرح شد. طرحي که عنوان شده با 10 هزار ميليارد تومان 
به نتيجه خواهد رسيد. اين موضوع در شرايطي در رسانه ها مورد تحليل و 
بررسي قرار گرفت که استاندار قبلي سمنان گفته بود: »ما ۵00 ميليون متر 
مکعب آب را فقط در کشاورزي هدر مي دهيم که اگر آن ۵00 ميليون را زنده 
کنيم ديگر ازم نيست با انتقال آب به اکوسيستم شمال و خزر خسارت بزنيم. 
اگر همه راه ها را رفتيم و بازده آبياري مان به حد معقولي رسيد و باز کمبود آب 
داشتيم آن وقت هم مي توانيم از درياي عمان آب را شيرين و استفاده کنيم. 
يعني در آن حالت هم شيرين سازي بر انتقال آب اولويت دارد.« جداي از 
اينکه انتقال آب به شدت به ضرر اکوسيستم است و عامل اختافات خواهد 
بود، سؤال اينجاست که بعد از حرف هاي اس��تاندار سمنان چه سازمان و 

نهادي به ارائه برنامه اي جامع براي مديريت و حفظ منابع آبي ارائه کرد؟

آغاز به كار نيروگاه 500 مگاواتي علي آباد كتول گلستان  
عمليات اجرايي سيکل تركيبي و افزايش حدود 500 مگاواتي توليد     گلستان
برق در نيروگاه علي آبادكتول و س�يکل تركيبي آغاز مي ش�ود. 
مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق گلستان با اش��اره به اجراي طرح توسعه نيروگاه علي آبادکتول 
و سيکل ترکيبي آن گفت: در سفر هيئت دولت به اس��تان تفاهمنامه اي براي تهاتر بدهي هاي اين 
نيروگاه به بانک ها با شرکت توانير به امضا رس��يد. نيروگاه علي آبادکتول بدهي سنگيني به بانک ها 
داشت و در عين حال 400 ميليارد تومان نيز از شرکت توانير طلبکار بود.  علي اکبر نصيري با بيان 
اينکه افزايش ظرفيت نيروگاه علي آبادکتول بيش از يک هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد، 
افزود: با قراردادي که اين نيروگاه با شرکت مپنا امضا خواهد کرد، عمليات اجرايي سيکل ترکيبي و 

افزايش حدود ۵00 مگاواتي توليد برق در اين نيروگاه آغاز مي شود.

جاري شدن آب در رودخانه قمرود قم  
حدود 197 ميليون متر مکعب از ذخيره دو سد 15 خرداد و كوچري     قم
به عنوان حق آبه زيست محيطي رودخانه قمرود رها سازي شده و 

تا پايان شهريور ماه ادامه خواهد داشت. 
مدير بهره برداري و نگهداري از تأسيس��ات آبي شرکت آب منطقه اي قم با اش��اره به رها سازي حدود 
1۹7 ميليون متر مکعب از ذخيره دو سد 1۵ خرداد و کوچري گفت: اين آب در واقع بخشي از حق آبه 
زيست محيطي مربوط به رودخانه قمرود است که از تاريخ 13 خرداد ماه سال جاري از محل مخزن سد 
1۵ خرداد رها سازي شده و تا پايان شهريور ماه سال جاري ادامه خواهد داشت.  محمد دانشور تصريح کرد: 
در چند سال گذشته وقوع شرايط خشکسالي در حوضه مرکزي و نيز برداشت هاي نادرست از منابع آب 
سطحي در باادست حوضه قمرود، باعث کاهش رواناب هاي سطحي در رودخانه قمرود گرديده است. 



معاون اقتصادي بانك مرك�زي با اعام جزئيات 
افزايش تسهيات ساخت مسكن گفت: بانك ها 
براي پرداخت تسهيات مس�كن مانعي ندارند. 
به گزارش تس��نيم، پيمان قرباني درب��اره افزايش 
ميزان تسهيات مس��كن اظهار كرد: شوراي پول و 
اعتبار در اسفندماه س��ال گذشته براساس گزارش 
بانك مركزي، س��قف تسهيات س��اخت مسكن با 
قابليت فروش اقس��اطي بلندمدت براي بانك هاي 
تجاري و بانك مس��كن را حدود 60 درصد افزايش 
داده است. وي افزود: به عنوان مثال در تهران سقف 
قبلي تسهيات انفرادي ساخت مسكن 60 ميليون 
تومان و براي زوجين 100 ميليون تومان بود كه هر 
يك به ترتيب به 100 و 160 ميليون تومان افزايش 
يافت. معاون اقتصادي بانك مرك��زي ادامه داد: در 
مراكز اس��تان و ش��هرهاي بااي 200 هزار نفر نيز 
اين س��قف 50 و 80 ميليون تومان به ترتيب براي 
تس��هيات انفرادي و زوجين بود كه به 80 و 120 
ميليون تومان افزايش يافت.  به گفته قرباني، در ساير 
مناطق شهري نيز اين ارقام 40 و 60 ميليون تومان 
بود كه به 60 و 100 ميليون تومان براي تسهيات 

انفرادي و زوجين افزايش پيدا كرد. 
وي ب��ا ابراز اينكه اي��ن اقدام به دنب��ال تحليل هاي 

صورت گرفته در بانك مركزي و بانك مس��كن بود، 
گفت: به دنبال مطالعات و بررس��ي هاي انجام شده، 
بيشترين مشكاتي كه اكنون در حوزه مسكن كشور 
وجود دارد، در بخش عرضه اس��ت، زيرا با نگاهي به 
آمار معامات در تهران از خرداد سال گذشته حجم 

معامات نس��بت به گذش��ته كاهش��ي و قيمت ها 
افزايشي بود كه نشان از مشكاتي در طرف عرضه 
اين بخش دارد.  معاون اقتصادي بانك مركزي تأكيد 
كرد: به همين دليل اولويت با س��اخت مسكن قرار 
داده شد تا هم به بخش عرضه و هم تقاضا اثر داشته 

باشد و وام ها نيز قابل استطاعت باشد. 
وي ادامه داد: سال گذشته از 773 هزار ميليارد ريال 
تسهيات بانك ها، حدود 103 هزار ميليارد ريال به 

بخش مسكن اختصاص يافت. 
 به گفته قرباني، در س��ال هاي اخير به دليل افزايش 
قيمت مسكن، تسهيات بانكي به طور ميانگين 35 
درصد قيمت خريد مسكن را در كل كشور پوشش 
مي دهد و س��رمايه اي بودن مس��كن از جمله علل 
گراني مسكن است.  معاون اقتصادي بانك مركزي 
گفت: بانك ها هيچ مانعي براي پرداخت تسهيات 
براي ساخت مس��كن ندارند، اما در سال 96 تقاضا 
براي دريافت اين تس��هيات كاه��ش يافت و به 8 
درصد كل تسهيات بانكي رس��يد كه اين رقم در 

سال گذشته به 13/4درصد افزايش يافت. 
وي همچنين گف��ت:  البت��ه 25/2 درص��د مانده 
تس��هيات بانك ها در س��ال 97 مرب��وط به بخش 
مسكن است. در سال 94 تسهيات مسكن اولي ها 
80 درصد قيمت مسكن بود، اما اكنون اين تسهيات 

53/6 درصد آن را پوشش مي دهد. 
قرباني اضافه ك��رد: پرداخت تس��هيات به بخش 
مسكن مش��روط به تعادل منابع اس��ت و مصارف 

محدوديت ندارد. 

تاري�خ معاص�ر منطق�ه خاورميان�ه به ش�دت 
تحت تأثير ژئوپلتيك انرژي بوده اس�ت. عاوه 
بر نقش تأمين درآمدهاي ارزي براي كشورهاي 
اين منطقه، نفت يك ابزار ژئوپلتيك در دستان 
اين دولت هاي داراي ذخاير عظي�م انرژي بوده 
است. چندي پيش، رهبران لبنان، سوريه و عراق 
گفت وگوهايي آغ�از كردند تا ب�راي راه اندازي 
خط لوله غيرعملياتي كركوك- طرابلس اقدام 
ش�ود. اين خط لول�ه در گذش�ته ب�راي اتصال 
ميدان ه�ای نفتي پيرامون ش�هر كركوك عراق 
تا ش�هر طرابل�س لبنان احداث ش�ده اس�ت. 
اگ��ر اين خ��ط لوله پ��س از چه��ار دهه ب��ار ديگر 
راه ان��دازي ش��ود، پيامدهاي بلندمدت سياس��ي، 
اقتصادي و راهبردي براي كش��ورهاي ش��ريك در 
آن و در گس��تره اي وس��يع تر كل منطقه به دنبال 

خواهد داشت.  
  نگاهي به گذشته

نخستين زيرس��اخت هاي اين طرح در دهه 1930 
ميادي و با دو رش��ته خط لول��ه 12 اينچي انتقال 
نفت كركوك به حيفا در فلس��طين )تحت كنترل 
انگليسي ها( و طرابلس - لبنان ) كه در آن دوره تحت 

كنترل فرانسوي ها بود( راه اندازي شد. 
خط لوله طرابلس در ده��ه 1950 ميادي با يك 
خط لوله 30 اينچي جديد جايگزين شد. با ساخت 
خط لوله جديد، ظرفيت صادرات پ��روژه به 400 
هزار بش��كه در روز افزايش يافت، اما فعاليت خط 
لوله كركوك-  طرابل��س در اوايل جن��گ ايران و 
عراق و در دهه 1980 ميادي توس��ط دولت بعث 
سوريه به رهبري حافظ اسد متوقف شد. اين اقدام 
با هدف حمايت از تهران و كاهش درآمدهاي دولت 

صدام انجام شد. 

  هموار شدن مسير فعاليت مجدد پروژه 
در شرايط سياسي كنوني، همكاري هاي مشترك 
رهبران عراق، س��وريه و لبنان را بايد از پيامدهاي 
سياست خارجي ايران دانست. پس از اشغال خاك 
عراق توسط امريكايي ها و س��رنگوني رژيم صدام، 
تأثير ايران در منطقه خاورميانه افزايش چشمگيري 

يافته است. 
با حمايت هاي ايران از دولت بشار اسد، رئيس جمهور 
س��وريه، ش��اهد تثبيت حكمراني ابدي وي پس از 
پشت س��ر گذاش��تن يك جنگ داخلي فرسايشي 
هس��تيم. تهران براي حفظ اسد در قدرت در كشور 
آشوب زده سوريه هزينه داده است. در كشور همسايه 
عراق، با برگزاري انتخابات دموكراتيك، مجلسي با 
اكثريت شيعيان تشكيل شده و از حمايت گروه هاي 

مورد حمايت ايران برخوردار است. 
با وجود دستاوردهاي نظامي و  سياسي متعدد، ايجاد 
اتحاد راهبردي با دوستان عرب ايران يك ضرورت 
است و اين اتفاق دستاوردهاي مختلفي براي تهران 

به دنبال خواهد داشت. 
در كنار خواست ايران براي همكاري هاي منطقه اي، 
بايد دانست كه مش��اركت روس��يه نيز ضروري به 
نظر مي رس��د. روس ها از چهار سال پيش در جنگ  
سوريه و براي حفظ بشار اس��د در قدرت، حضوري 
فعال دارن��د. همچني��ن حفظ امنيت مس��ير خط 
لوله كركوك-  طرابل��س نيز در گروي مش��اركت 
خرس ها خواهد بود.  كرملين روابط خوبي با بغداد 
و  بيروت دارد و مي تواند همانند يك واسطه تجاري، 
به نهايي شدن قراردادهاي همكاري كمك  كند. اگر 
شركت روسنفت در اين طرح مشاركت كند، احتمال 
موفقيت آن افزايش چشمگيري خواهد يافت. اين 
غول انرژي روسيه روابط خوبي با رهبران بغداد دارد و 

آنها در چند ميدان نفتي عراق و كردستان و  راهبردي 
خط لوله كركوك-  جيحان مشاركت دارند. 

چندي پيش، شركت روس��نفت قراردادي با دولت 
لبنان امضا كرد تا مديريت تأسيسات ذخيره سازي 
شهر طرابلس را به مدت 20 سال در اختيار گيرد. لذا 
روس ها خواهان حضور بلندمدت در خاورميانه اند و 
بازسازي خط لوله كركوك-  طرابلس نيز با مشاركت 

روسنفت، سرعتي دوچندان خواهد گرفت. 
حمايت ته��ران از نيروهاي م��ورد حمايت خود در 
كشورهاي همسايه بر ش��رايط سياسي كشورهاي 
منطقه تأثير چش��مگيري داشته و باعث عصبانيت 
رهبران عربستان سعودي ش��ده است. آنها از طرح 
فش��ار منگنه وار ايران بر همسايگانش��ان به شدت 

نگرانند. 
با درخواس��ت تعدادي از احزاب عراقي براي خروج 
سربازان امريكايي از كشورشان، رهبران واشنگتن 
فشار زيادي بر رهبران بغداد براي مقابله با اين طرح 
اعمال كرده اند. همچنين امريكايي ها به دنبال انحال 
نيروهاي حشدالشعبي مورد حمايت تهران هستند. با 
افزايش محبوبيت اين گروه هاي شبه نظامي و ورود 
نمايندگان آنها به مجلس عراق، تداوم حضور ارتش 
امريكا در اين كش��ور با ابهام ه��اي مختلفي روبه رو 
اس��ت.  برت مك گورك، نماينده ويژه واش��نگتن 
در امور سوريه كه چندي پيش به دليل مخالفت با 
خروج ارتش امريكا از سوريه بركنار شد، حضور ارتش 
كشورش در خاك كشور سوريه را محدود و اثربخش 

از نظر نظامي و اقتصادي دانسته بود. 
وي معتقد بود با خروج سربازان امريكايي، جنگجويان 
داعش و ساير گروه هاي شبه نظامي، كنترل بازي را 
در دست خواهند گرفت. عراق داراي ذخاير عظيم 
نفت خام است، اما شهروندان اين كشور با مشكات 

مختلفي روبه رو هستند. نگراني از بسته شدن تنگه 
هرمز به عنوان تنها مسير صدور نفت دولت مركزي 
عراق با آغاز جنگ تهران و واشنگتن نيز به شدت در 
ميان سياستمداران بغداد احساس مي شود. سلطه 
ايران بر كش��ور س��وريه در كنار تاش دولت هاي 
روسيه، تركيه، عربستان س��عودي، اسرائيل و چند 
كش��ور ديگر براي نفوذ در اين كش��ور مي تواند به 
افزايش دامنه تنش ها و زدوخوردها در جنگ پيچيده 

سوريه منجر شود. 
  چش�م انداز آينده كليدي تري�ن خط لوله 

خاورميانه
اگرچه ظرفيت انتقال نفت اين خط لوله متوس��ط 
است، اما ازس��رگيري عمليات ترانزيت نفت توسط 
آن، تأثيرات سياسي بلندمدتي در حوزه خاورميانه 
به دنب��ال خواهد داش��ت. اين خط لول��ه جديد به 
افزايش همبستگي كش��ورهاي ميزبان منجر شده 
و در دهه هاي آينده به رش��د همكاري هاي آنها در 
مسير افزايش امنيت انرژي و صدور سودآور نفت خام 

منتهي خواهد شد. 
 با وجود خواس��ت دولت هاي عربي براي راه اندازي 
مجدد فعاليت اين طرح اما همچنان در مورد زمان 
از س��رگيري فعاليت مجدد آن ترديدها و ابهامات 
مختلفي وجود دارد. در بخش هاي ش��رقي سوريه، 
شرايط حاكم پيچيده بوده و امنيت طرح با ابهام هايي 
روبه رو اس��ت. اگرچه رهبران دمش��ق براي ايجاد 
امنيت در شرق كشورشان تاش هاي زيادي انجام 
داده اند، اما داعش را به دليل احتمال انجام حمات 
روزانه به بخش هاي مختل��ف بايد تهديدي مهم به 

شمار آورد. 
 هيچكس نمي داند كه ارتش س��وريه تا چه زماني 
مي تواند امنيت پروژه را در س��ال هاي فرارو تأمين 
كند. آنها با مس��ئله پيچيده كنت��رل ادلب روبه رو 
هستند كه بي ترديد در كوتاه مدت شاهد پايان آن 

نخواهيم بود. 
با عدم توجه جدي اروپا به سرنوشت خاورميانه و 
تاش روسيه و چين براي محكم تر كردن موقعيت 
خود در خاورميانه، پيش بيني اتفاقات آينده بسيار 
دشوار خواهد بود. ايراني ها با استفاده از نفوذ خود، 
راهبردي كم هزينه براي س��لطه ب��ر خاورميانه 
برگزيده اند. قدرت هاي جهاني و منطقه اي در برابر 

اين سياست نتوانسته اند پاسخ مناسبي بيابند. 
فرصت ها به سرعت در حال گذرند و توجه به مقررات 
بين المللي، يكي از راه حل ها براي خروج از شرايط 
ناپايدار و مخاطره آميز كنوني است. با خروج امريكا 
از سوريه، اين كشور عربي در سواحل مديترانه براي 
چند دهه به رهبران تهران تقديم مي ش��ود. بدين 
ترتيب ايراني ها با فراغ ب��ال مي توانند هر كاري كه 
مي خواهند، انجام دهند. اتفاقي كه كابوس��ي براي 
تل آويو و واشنگتن و بس��ياري از دولت هاي عربي و 

اروپايي خواهد بود. 
از سوي ديگر واش��نگتن تمايلي به افزايش قدرت 
منطقه اي تهران و مسكو در منطقه كليدي خاورميانه 
ندارد. در ماه هاي آينده شاهد تداوم مذاكرات پشت 
پرده بازيگران اين خط لوله كلي��دي خواهيم بود، 
اما بهبود ش��رايط امنيتي، مهم ترين پيش فرض از 

سرگيري فعاليت خط لوله خواهد بود. 
Oilprice :منبع
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افزايش نفوذ ايران در معادات نفت خاورميانه
كليدي ترين خط لوله خاورميانه كجاست؟ وحیدحاجیپور

گزارشیک

جزئيات افزايش تسهيات ساخت مسكن اعام شد

مخالفت مراكز پژوهشي با تشكيل وزارت بازرگاني
بسياري از مراكز پژوهشي با انتش�ار گزارش هايي در دو سال 
اخير، ضمن تأكيد بر غير كارشناسي بودن طرح تشكيل وزارت 
بازرگاني، با تش�كيل مجدد اين وزارتخانه مخالفت كرده و اين 
اقدام را به نفع واردكنندگان و به ضرر توليدكنندگان دانسته اند. 
به گزارش فارس، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي با انتشار 
گزارش هايي در تيرماه و مردادماه 96، جزو اولين مراكز پژوهشي اي 
بود كه مخالفت خود با تشكيل وزارت بازرگاني را اعام كرد. بازوي 
كارشناسي مجلس با ارائه شش دليل، تشكيل وزارت بازرگاني را به 
نفع كشور ندانست كه اين دايل عبارت بودند از: »تجربه كشورهاي 
موفق در رشد صنعتي به دليل نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت«، 

»عدم ادغام كامل وزارتخانه ها در س��ال 1390 و وجود حلقه هاي 
معيوب فرآيندي و كاركردي در س��اختار جديد«، »مغايرت طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني با اسناد باادس��تي و اهداف برنامه ششم 
توسعه كشور«، »اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفكيك در عدم ادغام 
و وجود اشكاات كاركردي متعدد در آن«، »آثار سوء ايحه بر بخش 
كشاورزي و امكان عقبگرد پيشرفت هاي سال هاي گذشته« و »عدم 
تدوين وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد از سال 1390 تاكنون و 

فقدان رويكرد جديد در ايجاد وزارت بازرگاني مستقل.«
مؤسس��ه مطالعات پژوهش هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از ديگر نهادهاي كارشناسي اس��ت كه در خرداد ماه 96 با 

انتشار گزارشي بر لزوم جلوگيري از تشكيل مجدد وزارت بازرگاني 
تأكيد كرد. در بخش��ي از گزارش اين مركز پژوهش��ي دولتي آمده 
است: ادغام دو وزارتخانه صنعت ومعدن و بازرگاني با توجه به ضرورت 
رشد اقتصادي، تأكيد بر توسعه توليد صادرات گرا و استفاده از مزاياي 
واردات به نفع توليد ملي، عملي شده است. همچنين برنامه ريزي، 
سياس��ت گذاري، اجرا، نظارت و كنترل ه��اي جداگانه بر دو حوزه 
صنعتي و تجاري، عمًا امكان تنظيم توأمان منافع توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان را دش��وار كرده و منافع ملي كشور را مجدداً در 
معرض چانه زني وزارتخانه هاي مذكور در س��اختار مديريت كان 

اقتصادي كشور قرار مي دهد. 
مسکن

گزارش2

يك رسانه چينی:
فشار امريكا به پتروشيمي ايران شكست مي خورد

يك رس�انه  دولت�ي چي�ن در گزارش�ي ب�ه نق�ل از تحليلگران 
و كارشناس�ان گ�زارش ك�رد ك�ه فش�ارهاي اخي�ر امري�كا به 
بخ�ش پتروش�يمي اي�ران ب�ا شكس�ت روب�ه رو خواه�د ش�د. 
خبرگزاري رسمي چين )شينهوا( به نقل از تحليلگران و كارشناسان 
گزارش كرد واشنگتن در نوامبر سال گذشته ميادي، با هدف فشار به 
ايران براي وادار كردن اين كشور براي حضور در ميز مذاكره براي يك 
توافق جديد در زمينه برنامه هسته اي، تحريم هايي را بر بخش صادرات 

نفت ايران تحميل كرد. 
اين گزارش س��پس به اظهارات��ي از مقامات ايراني و كارشناس��ان در 
خصوص ناكارآمدي تحريم هاي بخش پتروش��يمي ايران اشاره كرد و 
نوشت: »بهزاد محمدي« مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي 
در واكنش به تحريم  پتروش��يمي ايران گفت بخش پتروشيمي ايران 

»غير قابل تحريم« است. 
وي ادامه داد كه صنعت پتروشيمي ايران حدود 350 محصول توليد 
مي كند كه به صدها مشتري در دهها مقاصد جهاني عرضه مي شود و 

»اين امر قابليت اداره كردن آن را تقويت مي كند.« 
»فريبرز كريمي« يكي ديگر از كارشناسان ايراني تصريح كرده است كه 

تحريم بخش پتروشيمي در درازمدت يك فرايند پيچيده است. 
وي ادامه داد كه ايران طيف گسترده اي از محصوات پتروشيمي را در 
سطوح مختلف به تعداد گسترده  اي از مشتريان عرضه مي كند و »اين 
دليل اصلي عدم توانمندي امريكا براي تحميل تحريم ها بر اين بخش 
از ايران مي باشد.« اين كارشناس ايران تصريح كرد: »بنابراين تحريم 
اين صنعت و مديريت چنين تحريم هايي در اين بازار گس��ترده آسان 
نيست.« پيش از اين برخي مقامات امريكايي نيز در خصوص موفقيت 
واشنگتن در بخش تحريم پتروش��يمي ايران ابراز ترديد كرده بودند، 
به طوري ك��ه يك مقام س��ابق وزارت خزانه داري امري��كا كه تحليلگر 
مسائل ايران است، گفت، تحريم  جديد اثر اندكي خواهد داشت، چون 
شركت هاي غيرامريكايي تا اان هم به دليل تحريم هاي فعلي از تجارت 

با بخش پتروشيمي ايران خودداري مي كردند. 
دولت امريكا از نخستين روزهاي اجرايي شدن اين توافق، كارشكني  در 
اجراي آن و تاش براي كاس��تن از مزاياي اقتصادي ايران از آن را آغاز 
كرد. با روي كار آمدن »دونالد ترامپ« به عنوان رئيس جمهور امريكا 
اين كارشكني ها شدت گرفت و او بارها تهديد كرد كشورش را از توافق 

هسته اي خارج خواهد كرد. 

 جنگ تجاري، رشد اقتصاد جهان را 
تهديد مي كند

وزراي داراي�ي گ�روه 20 اع�ام كردن�د ك�ه درگيري ه�اي 
خط�رات  و  گرفت�ه  ش�دت  ژئوپلتيك�ي  و  تج�اري 
اس�ت.  داده  افزاي�ش  را  جه�ان  اقتص�اد  رش�د  ب�راي 
به گ��زارش رويت��رز، گ��روه 20 رهبر مالي جه��ان اع��ام كردند كه 
درگيري هاي تجاري و ژئوپلتيكي ش��دت گرفته و خطرات براي رشد 

اقتصاد جهان را افزايش داده است. 
پس از مذاكراتي ش��ديد، اجاس وزراي دارايي و رؤس��اي بانك هاي 
مركزي در جن��وب ژاپن حمايت خود را از  يك سيس��تم تجاري چند 

جانبه بر مبناي قوانين اعام كردند. 
رهبران مالي گروه 20 در اباغيه رس��مي اين اجاس گفتند: » به نظر 
مي رسد رشد جهاني در حال ثبات است و عموماً پيش بيني مي شود در 

ادامه سال جاري و در 2020 بهبود يابد.«
»ولي سرعت رشد كند است و خطرات آن را رو به پايين سوق مي دهند. 
مهم تر از همه درگيري هاي تجاري و ژئوپلتيكي افزايش يافته است. ما 
به مقابله با اين خطرات ادامه مي دهيم و آماده انجام اقدامات بيشتري 
هس��تيم.« در اين اباغيه آمده است كه س��ران مالي گروه 20 توافق 
كرده اند قوانين مشتركي تا 2020 تصويب كنند تا راه هاي فرار مالياتي 

شركت هاي بزرگ تكنولوژي مثل فيسبوك و گوگل بسته شود. 
اين اباغيه شامل ادعاي افزايش شفافيت بدهي طلبكاران و بدهكاران 
هم مي ش��ود. يك اولويت ديگر توس��عه مداوم زيرساخت هاست. اين 
مسئله به خاطر نگراني در مورد طرح كمربند و جاده چين مورد تأكيد 
قرار گرفت. اين طرح كشورهاي فقير را زير بار بدهي مي برد كه قادر به 

پرداخت آن نيستند. 
 به هرحال، اباغيه نهايي شامل بندي در مورد تشخيص نياز به حل درگيري 
تجاري نمي شود.  اين ناديده گرفتن كه به اصرار امريكا صورت گرفته، نشان 
مي دهد واشنگتن مي خواهد مزاحمتي براي افزايش عوارض بر كااهاي 
چيني نداشته باشد. اين بيانيه همچنين تصديق نكرده كه افزايش جنگ 

تجاري بين امريكا و چين به رشد جهاني آسيب مي رساند. 
 كريستين اگارد، رئيس صندوق بين المللي پول تأكيد كرد: اولويت 
اول بايد حل درگيري هاي تجاري فعلي باشد و در همين حين قوانين 

تجارت بين الملل بايد مدرنيزه شوند. 
صندوق بين المللي پول در همين هفته اخطار داد در حالي كه انتظار 
مي رود رشد در سال جاري و سال آينده بهبود يابد، ولي جنگ عوارض 
بين امريكا و چين 0/5 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را در 2020 
كم مي كند.  استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا گفت: به نظر او 
رشد اقتصاد امريكا تحت تأثير جنگ تجاري نيست و دولت اقدامات ازم 

را براي حفاظت از مشتريان در برابر عوارض بااتر انجام مي دهد. 
اجاس ج��ی  20   بئونس آيرس 2018 بين امري��كا و چين آتش بس 
اعام كرد تا ب��ه مذاكره كنندگان فرصتي ب��راي توقف جنگ تجاري 
بدهد، ولي اين مذاكرات ماه گذش��ته با بن بست مواجه شدند و هر دو 
كشور بر كااهاي يكديگر عوارض بااتري وضع كردند.  منوچين گفت 
دونالد ترامپ و زي جين پينگ در اجاس جي20 در 28 و 29 ژوئن در 
اوساكا با هم ديدار مي كنند، ولي اين ديدار به تأييد چين نرسيده است.  
رهبران در بيانيه 2018 خواستار اصاح قوانين سازمان تجارت جهاني 

شدند و قرار شد در اجاس ژاپن پيشرفت آن بررسي شود. 

اوپك در آستانه تمديد توافق كاهش عرضه
وزي�ر ان�رژي عربس�تان اعام ك�رد: اعض�اي اوپك در آس�تانه 
تمدي�د توافق كاه�ش عرضه نف�ت به ب�ازار جهاني ق�رار دارند. 
به گزارش راش��اتودي، خالد الفالح، وزير انرژي عربس��تان اعام كرد: 
اعضاي اوپك در آستانه توافق براي تمديد توافق كاهش عرضه نفت به 
بازار جهاني هستند. قرار است اين توافق براي پس از ماه ژوئن كه زمان 

انقضاي آن تعيين شده، تمديد شده و معتبر بماند. 
وي در اجاس اقتصادي س��ن پترزبورگ گفت: از منظر اعضاي اوپك 
كار براي تمديد توافق تقريباً تمام ش��ده و سؤال اصلي نحوه همراهي 
توليدكنندگان غير اوپكي در اين زمينه اس��ت. الفال��ح ادامه داد: من 
اميدوارم كه اين تصميم گيري آسان باشد، اما اگر اين توافق انجام نشود 

ما در خاندان سلطنتي سعودي منعطف عمل خواهيم كرد. 
اوپك و ديگر توليد كنندگان نفت از جمله روسيه هم اكنون تا ماه ژوئن 
و بر اساس توافق كاهش عرضه، 1/2 ميليون بشكه در روز از عرضه نفت 
خود كاسته اند.  قرار است اين كش��ورها طي هفته هاي آينده دوباره با 
يكديگر نشست گذاشته و درباره ادامه روند مديريت عرضه نفت به بازار 
جهاني تصميم گيري كنند.  كارشناسان بر اين باورند كه روند كاهشي 
قيمت نفت طي دو هفته گذشته راهي براي اوپك جز ادامه اجراي توافق 
كاهش عرضه باقي نمي گذارد.  الفالح در ديدار با الكساندر نواك، وزير 
انرژي روسيه گفت: مطمئن هس��تم كه گروه كشورهاي اوپك و ديگر 
كشورهاي توليد كننده نفت توافق كاهش عرضه را تا پايان سال جاري 

تمديد خواهند كرد.

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوادي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فواداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنياماحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافواد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكاايايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666اميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093ابراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصواتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران



سرمربي بلژيکي 
سعيد احمديان

    گزارش
تيم ملی کشورمان 
در دومي�ن تجربه 
مربيگ�ری اش روي نيمک�ت اي�ران در ب�ازي 
تدارکاتي عصر امروز مقابل کره، شاگردانش را با 
هدف حفظ رکورد شکست ناپذيری هشت ساله 
ايران مقابل کره که ميراث کی روش اس�ت به 

ميدان می فرستد.
آزمون س��خت مارک ويلموتس خيل��ي زودتر 
از آنچه فکرش را می کرد، رس��يده، جايي که او 
عصر ام��روز در دومين حض��ورش روي نيمکت 
ايران شاگردانش را مقابل کره جنوبي به ميدان 
می فرستد. يکي از حريفان سنتي و اصلي فوتبال 
ايران در آسيا که سال هاست در حسرت برد تيم 
کشورمان است. پس از يک شروع خوب در اولين 
بازي مقابل سوريه، ويلموتس اما به دنبال ادامه 
اين روند در ماجراجويی های ت��ازه اش در ايران 
اس��ت، اين بار مقابل کره جنوبي و در قالب يک 

بازي دوستانه در سئول.
  سوريه و کره ندارد، فقط حمله می کنيم

 بازي با سوريه که پنج ش��نبه گذشته برگزار شد 
اولين حضور ويلموت��س روي نيمکت ايران بود. 
س��رمربي بلژيکي پس از کش و قوس های فراوان 
به عنوان جانشين کی روش معرفي شد تا فوتبال 
ايران پس از هشت س��ال يک چهره جديد روي 
نيمکت خود ببيند. تنه��ا چند روز پس از حضور 

ويلموتس در ايران، برد 5 بر صفر در بازي تدارکاتي 
مقابل سوريه بهترين نتيجه ای بود که می توانست 
براي س��رمربي بلژيکي رقم بخورد تا او کارش را 
در کشورمان با توپ پر آغاز کند. البته ويلموتس 
فرصت زيادي براي آماده سازی شاگردانش براي 
ديدار با سوريه نداشت، اما نتيجه بازي با سوريه 
سبب ش��ده او براي بازي عصر امروز مقابل کره 

جنوبي هم به دنبال يک نتيجه فوق العاده باشد.
نکته قابل توجه در بازي دوس��تانه امروز ايران و 
کره جنوبي تأکيد ويلموتس بر ارائه يک بازي رو به 
جلو و هجومي از سوي ملي پوشان همانند بازي با 
سوريه است، آن هم در شرايطي که در زمان حضور 
کی روش در ايران بازي دفاعي و محافظه کارانه که 
س��رمربي پرتغالي به تيم ملي تزريق کرده بود، 
منتقدان زيادي داشت و از اينکه کی روش دست و 
پاي ستاره های تيم ملي را که اغلب در پست های 
هافبک هجومي و مهاجم بودند بسته بود، انتقاد 
می ش��د. با اين حال گويا با رفت��ن کی روش قرار 
است تيم ملي فوتبال سر و شکل جديدي بگيرد و 
همانطور که ويلموتس وعده داده بود با يک بازي 
رو به جلو مقابل حريفان قرار گيرد. اين نکته ای 
بود که در بازي با سوريه ديده شد تا يک پيروزي 
پرگل رقم بخورد. در بازي عصر امروز مقابل کره 
هم قرار است ويلموتس به رغم بازي در خانه اين 
حريف قدرتمند، تيم کشورمان را با يک تاکتيک 
تهاجمي و ب��ا دو مهاجم راهي مي��دان کند تا به 

عقيده س��رمربي جديد تيم ملي رويکرد جديد 
بازي ايران مقابل تيم های درجه دو يا درجه يک 

آسيايي تغييري نکند.
ويلموتس در نشست خبري پيش از بازي امروز از 
عزم شاگردانش براي پيروزي صحبت کرد: »ايران 
و کره جنوبی رقابت سازنده ای داشته اند. اين ارتباط 
و رقابت باعث رشد هر دو تيم می شود. بهترين دفاع، 
حمله اس��ت. از چيزی که متنفرم شکست است. 

تاش می کنيم تا امروز پيروز شويم.«
   مأموريت کی روش به ويلموتس رسيد

آخرين شکس��ت تيم ايران مقابل کره به س��ال 
89 و در يک چهارم نهايي جام ملت های 2011 
برمی گردد و هشت سال اس��ت که کره ای ها در 
حسرت برد مقابل کشورمان هستند. در پنج بازي 
دو تيم در هشت سال گذش��ته تيم کشورمان با 
حضور کی روش توانست چهار بار کره را شکست 
دهد و يک بار هم مقابل اين تيم به تساوي برسد. 
نتايجي که سبب ش��د با نشستن کی روش روي 
نيمکت ايران، ديگر کره جنوبي گربه سياه فوتبال 
ايران نباشد. آخرين بازي دو تيم هم به 9 شهريور 
96 در ورزشگاه جام جهاني سئول برمی گردد که 
به تساوي بدون گل دو تيم انجاميد. حاا پس از 
20 ماه در حالي دوباره ايران و کره با هم روبه رو 
می ش��وند که ديگر کی روش روي نيمکت ايران 
نمی نشيند و مأموريت ادامه شکست ناپذيری تيم 

ملي برابر کره به ويلموتس سپرده شده است.

 کره براي جبران می آيد
البته ويلموتس براي حفظ رکورد شکست ناپذيري 
تيم کشورمان مقابل کره در سال هاي اخير کار 
چندان آساني پيش رو ندارد. سرمربي بلژيکي در 
حالي ش��اگردانش را به سئول برده که کره اي ها 
با توج��ه به شکس��ت هاي سريالي ش��ان مقابل 
اي��ران در نزديک به يک دهه گذش��ته به دنبال 
جبران هستند، به همين خاطر اين تيم با تمام 
س��تاره هايش از جمله س��ون هيون مين ستاره 
تاتنهام در ورزش��گاه جام جهاني سئول مقابل 
ايران قرار مي گيرد. آنها پ��س از پيروزي يک بر 
صفر مقابل استراليا در اولين فيفادي خردادماه، 
عصر امروز آم��اده دومين بازي تدارکاتی ش��ان 

اين بار مقابل ايران می شوند.
 پائولو بنتو، سرمربي پرتغالي تيم ملي کره تأکيد 
کرده است که در بازي امروز استخوان بندی اصلی 
تيمش مقابل ايران خواهد ايستاد تا ميزان آمادگی 
کره جنوبی را براي جام جهاني 2020 بسنجد. او 
درباره ايران هم گفته است: »با توجه به تغيير مربي، 
ايران براي ما ناشناخته اس��ت. بر اساس شناخت 
قبلی مان از ايران آماده می ش��ويم و برای کس��ب 
نتيجه خوب به ميدان می رويم. ايران در آسيا تيم 
پرقدرتی است و سرشاخ شدن با اين تيم هميشه 
محکی جدی  برای ما بوده است. اگر بتوانيم ايران را 
تحت فشار قرار دهيم و پاسکاری های سالم و دقيق 

داشته باشيم می توانيم به پيروزی برسيم.«
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پرتغال به هدفش رسيد، انگليس طلسم شکنی کرد
اولینجاملیگملتها

دردستانکریسودوستان
قهرمانی در نخستين دوره ليگ ملت های اروپا برای پرتغالی ها شيرينی 
خاصی داشت. پرتغال و هلند دو فيناليست ليگ ملت ها بودند و هر کدام 
هم برای تصاحب اولين جام انگيزه های زيادی داش��تند، اما در نهايت 
اين رونالدو و هم تيمی هاي��ش بودند که با يک گل حس��رت جام را به 
دل اله های نارنجی گذاشتند. تک گل گونزالو گدس 10 ميليون يورو 
به جيب زد و هلند نايب قهرمان هم 9 ميليون يورو درآمد کس��ب کرد. 
انگليس با هدايت گرت ساوت گيت نيز در ديدار رده بندی سوئيس را برد 

و مقام سوم را به دست آورد. 
  مهار دی يونگ

س��رمربی پرتغال مهار دی يونگ س��تاره هلند را رمز قهرمانی تيمش 
خواند. فرناندو سانتوس که از پيروزی شاگردانش خوشحال بود با اشاره 
به اجرای دستوراتش در زمين گفت: »دی يونگ معمواً در سمت چپ 
بازی می کند، يعنی نزديک به برونو فرناندس. مارتن ده رون هم  در اين 
بازی نزديک به کارواليو بازی می کرد. ما از کيفيت باای خط هافبک 
هلند خبر داشتيم، به خصوص که می دانستيم دی يونگ چه مهره مهمی 
برای هلندی هاس��ت. می دانس��تيم اگر آزادی دی يونگ را بگيريم به 
نفع مان خواهد بود. دستور من به بازيکنانم اين بود که هر وقت صاحب 
توپ شدند آن را به گردش در بياورند و در فاز دفاعی هميشه نيم نگاهی 
به بستن فضای دی يونگ و گرفتن آزادی عمل او داشته باشند.« کسب 
اولين جام قهرمانی تمجيد سانتوس را به همراه داشت: »اين اولين دوره 
اين تورنمنت بود و مطمئنم ليگ ملت ها به يک رقابت کاسيک تبديل 
خواهد شد. کل خانواده فوتبال اروپا در اين رقابت ها بازی می کنند و من 
خيلی خوشحالم که اسم پرتغال به عنوان اولين قهرمان اين تورنمنت 

در تاريخ ثبت شده است.«
  خوب نبوديم

س��رمربی هلند برخاف همتايش از عملکرد بازيکنان��ش انتقاد کرد. 
باخت به پرتغال و از دس��ت دادن قهرمانی، آن هم در حضور بازيکنانی 
چون دی ليخت، فان دايک و دی يونگ جای هيچ دفاعی را برای رونالد 
کومان باقی نگذاشت: »می خواهيم به روند پيشرفتمان ادامه دهيم. به 
اندازه کافی خوب نبوديم. با وجود موفقيتی که در اين تورنمنت داشتيم 
بايد واقعيت را بپذيريم که عملکرد خوبی نداشتيم. در فينال بايد در اوج 
عملکردمان می بوديم، ولی می دانيم که اينطور نبود. برای برداشتن قدم 
بعدی به کمی زمان نياز داريم. داشتن قدرت بيشتر در زمان حمله واقعاً 
مهم است. بايد فرصت های گلزنی بيش��تری خلق کنيم، کاری که در 

مقابل پرتغال در انجامش ناتوان بوديم.«
  سيلوا به جای رونالدو

انتخاب برناردو س��يلوا به عنوان بهترين بازيکن ليگ ملت های اروپا با 
واکنش کريس��تيانو رونالدو همراه بود. اتحاديه فوتب��ال اروپا در حالی 
هافبک پرتغالی ها را به عنوان بهترين بازيکن انتخاب کرد که مهاجم اول 
اين تيم انتظار دريافت اين جايزه را داش��ت. تغيير قيافه رونالدو پس از 
اعام نام سيلوا سوژه رسانه ها شد.  کريس رونالدو در واکنش به احتمال 
دريافت جايزه توپ طا نيز گفت: »امسال در سه رقابت قهرمان شده ام 
و مثل هميشه شرايط خيلی خوبی دارم. در 16 سالی که از فوتبال بازی 
کردن من می گذرد، آمار و ارقام به خودی خود گويای همه چيز است. 
ديگر چه می توانم بکنم؟ آيا امسال شايسته دريافت توپ طا هستم؟ 

نمی دانم. جواب دادن به اين سؤال را به شما واگذار می کنم.«
  راضی نيستيم

از آخرين باری که سه شيرها در بين سه تيم برتر يک رقابت بين المللی 
قرار گرفتند، 53 سال می گذشت تا اينکه مقام سومی ليگ ملت ها به اين 
ناکامی پايان داد. تيم ملی انگليس در ضربات پنالتی و به سختی سوئيس 
را برد تا با عنوان سومی به جزيره بازگردد. س��اوت گيت، سرمربی اين 
تيم اما از مقام به دست آمده اصًا راضی نبود: »يک اراده واقعی در همه 
ما وجود دارد و با توجه به اينکه در تيم ملی فرصت های زيادی نداريد، 
می خواهيم در چند سال آينده گام های بعدی را برداريم. نکته قابل توجه 
برای ما اين است که ناراحت هستيم که نتوانستيم به فينال برسيم يا به 
جام دست پيدا کنيم. اين احساس برای چند روز با ما خواهد ماند زيرا 
هيچ يک از ما راضی نيس��تيم. مهم بود که با يک نمايش سطح باا به 
شکست در ديدار قبل واکنش نشان دهيم. آرايش تيم را تغيير داديم و 

بازيکنان خيلی خوب بازی کردند.«

ویلموتسبهدنبالحفظرکوردکيروش!
 کره جنوبي– ايران، امروز ساعت 15:30

جادهیکطرفهفدراسیونفوتبال
برگزاری کنفرانس خبری بعد از پايان اين فصل رقابت های فوتبال )ليگ و جام 
حذفی( کمترين و متعارف ترين کاری بود که فدراسيون فوتبال می توانست 
برای پاسخ دادن به افکار عمومی و اصحاب رس��انه انجام دهد. کنفرانسی 
که البته در راس��تای رفتار و تصميمات منحصر به فرد فدراسيون فوتبال و 

دست اندرکاران آن به شکلی کاماً عجيب و غيرمتعارف برگزار شد.
بعد از افتضاحاتی که در اين فصل از رقابت های فوتبال رخ داد )به خصوص 
در بازی های تراکتور –پيکان، پرس��پوليس – سپاهان و پرسپوليس – 
داماش در جام حذفی( انتظار می رفت تاج در رأس فدراس��يون فوتبال 
پاسخگوی اين بی انضباطی ها و بی تدبيری ها باشد و در پيش  پا افتاده ترين 
و ساده ترين کار ممکن بابت صحنه های حاش��يه ای که رخ داد از مردم 
عذر خواهی کند و قول عدم تکرار آنها را بدهد. رئيس فدراسيون فوتبال اما 
در کمال ناباوری نه فقط حاضر به قبول مسئوليت و عذرخواهی نشد، بلکه 
با انداختن همه تقصيرها بر گردن نيروی انتظامی و ديگر مسئوان حفظ 

امنيت ورزشگاه، خود و فدراسيون متبوعش را مبرا  خواند. 
تاج در حالی يک طرفه زمين و زمان را مقصر می خواند و فدراس��يون را 
مبرا می داند که با کوچک ترين واکنشی هم نسبت به اين يک طرفه پيش 
رفتن و شانه خالی کردن از زير بار مسئوليت مواجه نمی شود، چراکه همه 
جوانب کار از پيش انديشيده شده و رئيس فدراسيون در کنفرانسی برای 
پاسخگويی به اصحاب رسانه حاضر شده که نفرات آن از چندين فيلتر رد 
شده اند و نه فقط حاضران در کنفرانس که حتی سؤال های آنها نيز غربال 

شده تا مبادا رئيس فدراسيون با کوچک ترين چالشی مواجه شود!
قرار بود تاج پاسخگوی افکار عمومی باشد و رسانه ها به عنوان نماينده های 
مردم بايد از رئيس فدراسيون فوتبال در خصوص اتفاقات اخير به خصوص 
حاشيه های پرتعداد و تأسفباری که در بازی های ليگ و جام حذفی رخ 
داده بود، س��ؤال می کردند. اتفاقاتی که طی هفته های اخير صحنه های 
دلخراش و تأسفبار بسياری را به دنبال داشت و شأن و امنيت فوتبال ايران 
را زير س��ؤال برد، اما از آنجايی که هيچ يک از اقدامات فدراسيون فوتبال 
ايران مطابق عرف و اصولی که در دنيای فوتبال وجود دارد نيست و درست 
زمانی که تصور  می شد فدراسيون قرار است پاسخگوی مديريت ضعيف و 
بی برنامه اش باشد، شاهد برگزاری کنفرانسی با بااترين سطح امنيتی بوديم 
که شايد نظير آن در کنفرانس های خبری رئيس جمهور هم ديده نشود! 

امنيتی که اگر يک دهم آن در ورزشگاه ها اعمال  می شد، امسال شاهد اين 
حجم از اتفاقات ناگوار و صحنه های خونين روی سکوها نبوديم. 

اين تازه ترين سناريويی بود که فدراسيون فوتبال برای پاسخگويی به افکار 
عمومی نوشته بود. س��ناريويی که بيش از پاسخگويی به افکار عمومی، 

توهين به اصحاب رسانه بود!
اين بار کار از دستچين کردن خبرنگاران هم گذشته بود و تنها تعداد خاصی 
که کارت های مخصوص بازی های ملی را داشتند،  توانستند رودرروی تاج 
بنشينند. البته آن هم به شرطی که کارت مکمل برايشان صادر شود، اما 
همه فيلترها برای رسيدن به رئيس فدراسيون فوتبال به همين جا ختم 
نشد و آنهايی هم که قصد سؤال پرسيدن از تاج را داشتند بايد يک ساعت 
قبل سؤال های خود را تحويل می داند تا جناب رئيس بداند قرار است در 
چه خصوصی پاسخگو باشد و در صورتی که صاح دانستند پاسخی برای 

سؤاات مطرح شده آماده کنند!
 مقدمه ای که راه فراری برای تاج بود تا نه فقط پاسخی به مديريت ضعيف 
فدراسيون ندهد که با فراغ بال اين فرصت را داشته باشد تا زمين و زمان 
را مقصر اتفاقات رخ داده بخواند و پای خود را به سادگی هرچه تمام تر 

از ماجرا بيرون بکشد.
در واقع فدراسيون با برگزاری چنين کنفرانس سراسر امنيتی به وضوح اعام 
کرد که قصدی برای دادن پاسخ به بی تدبيری هايش ندارد و حاضر نيست 
مسئوليت مديريت ضعيف خود و اطرافيانش را بپذيرد و همواره ديگران را 
مقصر می داند. با اين نگاه يک طرفه و کاماً غيرمنطقی، تعجبی هم ندارد 
که شاهد باشيم تاج بی هيچ ابايی تأکيد کند که سال آينده نيز اين اتفاق ها 
تکرار خواهد شد، در حالی که بی ترديد اگر نهادهای ذی ربط و مسئوان 
باادستی تاج را برای پاس��خگويی احضار کرده بودند، رئيس فدراسيون 
اينگونه به سادگی هرچه تمام تر شانه از زير بار مسئوليت خالی نمی کرد و 

صراحتاً نويد تکرار فاجعه های خونبار اين فصل را نمی داد.

دنيا حيدري

بازیکنانمباقلبخودبازیمیکنند
ايگور کواکوويچ، سرمربی تيم ملی واليبال ايران در پايان هفته دوم ليگ 
ملت های 2019 تأکيد کرد شاگردانش با قلب خود بازی می کنند: »ما 
بدون بازی تدارکاتی وارد ليگ ملت ها شديم و دليل نوسان تيم مقابل 
ايتاليا در بازی نخست هم همين بود. با اين حال عملکرد خوبی داشتيم 
و از شش بازی تنها در يک ديدار متحمل شکست شديم. ما ترکيبی از 
بازيکنان جوان و باتجربه در اختيار داريم که همه آنها با قلبش��ان بازی 
می کنند. جو بسيار خوبی بر تيم حکمفرماست و بازيکنان بدون اينکه 

نااميد شوند تا آخرين امتياز به مبارزه ادامه می دهند.«

آغوشبازارومیهایهابرایلهستانیها
کوبياک، س��تاره تيم ملی واليبال لهس��تان قبل از آغاز اي��ن دوره از 
رقابت ه��ای ليگ ملت ه��ای واليب��ال در اظهارنظ��ری غيراخاقی و 
غيرحرفه ای بازيکنان ايران را متهم به بدرفتاری کرد و گفت که حاضر 
نيست در هفته سوم اين رقابت ها راهی ايران شود. با وجود اين افشين 
داوری، سرپرس��ت فدراس��يون واليبال تأکيد دارد که م��ردم اروميه 
بی توجه به اين بی اخاقی با آغوش باز از تيم ملی لهستان در هفته سوم 
ليگ ملت های واليبال استقبال می کنند و بدون شک با رفتار خود باعث 
می شوند تا دنيا بداند که صحبت های کوبياک به هيچ عنوان واقعيت 
نداشته و او را بابت حرف هايی که به زبان آورده، شرمنده خواهند کرد. 

کشتی گير آذربايجاني ااصل مدال خود را در حالی دريافت کرد که عکس 
مقام معظم رهبری روی پيراهن او نقش بسته بود. يک کشتی گير آذری ااصل 
که در کشور اوکراين به ورزش قهرمانی می پردازد پس از کسب مدال طا در 
مسابقات قهرمانی اين کشور با پيراهنی که تصوير حضرت آيت اه خامنه ای 
روی آن نقش بسته بود روی سکو رفت. المار نورعلی اف کشتی گير اوکراينی 
که اصالت جمهوری آذربايجان را دارد در مسابقات کشتی اين کشور مدال 
طا را کسب کرد و با پيراهنی که تصوير رهبر معظم انقاب بر آن نقش بسته 
بود برای دريافت مدال خود روی س��کو رفت. ازم به ذکر است، مرجعيت 
دينی و محبتی که اکنون مقام معظم رهبری در اعماق دل شيعيان جهان به 
خصوص مردم قفقاز دارند امری بی بديل است و اين محبت مردم منطقه در 

عرصه های مختلف از جمله ورزش قهرمانی نيز نمايان است.

برایانتقادکردنعجلهنکنیم
تيم ملی واليبال استارت بسيار خوبی در 
ليگ ملت ها زد و دو هفته ابتدايی رقابت ها 
را در خارج از خانه با عملکردی فوق العاده 
پشت سر گذاشت. در واقع بهترين نتايج 
واليبال اي��ران در تاريخ لي��گ جهانی در 
همي��ن دو هفته رقم خورده اس��ت. تنها 
شکس��ت ما مقابل برزيل ب��ود که حتی 
توانايی غلبه بر اين تيم را نيز داش��تيم. با 
توجه به اين مسائل دو هفته در کشورمان 
ميزبان هستيم و می توانيم از بازی در اروميه و اردبيل بهترين نتايج را 
کسب کنيم تا در نهايت بتوانيم در جمع شش تيم برتر واليبال جهان 
حضور داشته باشيم. عملکرد کادر فنی نيز تا اينجا خوب بوده و در صورتی 
که بتواند تلفيقی از جوانان و باتجربه ها را در ترکيب قرار دهد قطعاً نتايج 
درخشان تداوم خواهد داشت. بازيکنانی چون يلی، مجللی، شريفی و 
معنوی نژاد می توانند کمک حال تيم ملی باشند و کادر فنی بايد استفاده 
از اين بازيکنان را در فواصل بازی ها مديريت کند. موضوع ديگری که بايد 
مدنظر قرار گيرد، کسب مدال ليگ ملت ها و رفتن روی سکو است. از اين 
حيث واليبال ما نسبت به ساير مدعيان عقب است. شايد خيلی ها بگويند 
که ما نيز بايد مثل لهستان، روسيه و امريکا به سمت جوانگرايی برويم 
و برای المپيک 2020 سرمايه گذاری کنيم. در حالی که ما هنوز رفتن 
روی سکوی ليگ ملت ها را تجربه نکرده ايم. در صورتی که بتوانيم به اين 
افتخار برسيم قطعاً در اعتمادبه نفس و خودباوری واليبال ملی کشورمان 
تأثير بسزايی خواهد داش��ت. انتقادهايی در خصوص نحوه استفاده از 
بازيکنان مطرح شده، اما بايد بپذيريم هر مربی تفکرات خاص خود را دارد 
و بايد به تصميم کادر فنی احترام گذاشت. ضمن اينکه از بيرون نمی توان 
در مورد اين مسئله صحبت کرد، چراکه از شرايط روحی، فنی و مسائل 
پيرامون تيم اطاعی نداريم. مهم عملکرد بازيکنان و نتايج کسب شده 
است و نمی توان گفت که مصدوميت ها به خاطر نحوه استفاده از بازيکنان 
است. نبايد برای انتقاد کردن عجله کرد. مصدوميت جزئی از ورزش است 
و بايد اجازه داد بازی ها به پايان برسد تا پس از آن کارشناسان عملکرد 

کلی کادر فنی و تيم را مورد ارزيابی قرار دهند.

رضا مؤمنی مقدم
 کارشناس واليبال

 شيوا نوروزی

استقالامیدواربهحضوراستراماچوني
ظاهراً کار آبی های 

حامد قهرماني
      چهره

پايتخ����ت ب��ا 
ماچوني  س��ترا ا
تمام شده و مربي جوان ايتاليايي فصل بعد روي 

نيمکت اس��تقال خواهد نشست. اميرحسين 
فتحي، مديرعامل استقال اين خبر را تأييد کرده 
و گفته توافقات اوليه و ابتدايی با استراماچونی 
صورت گرفته و تصور می کند ک��ه اين اتفاق تا 
درصد باايی رخ داده اس��ت. او عنوان کرده که 
تمام کارهای ابتدايی به جز امضای قرارداد اتفاق 
افتاده و اميدوار اس��ت که اين موضوع هم ظرف 
چن��د روز آينده رخ ده��د. البت��ه از حرف های 
مديرعامل استقال نمی توان به يک جمع بندی 
در خصوص قطعيت حضور اس��تراماچونی در 
استقال رسيد، اما حضور دو دستيار اين مربي در 
تهران و بازديد از ورزشگاه آزادي باعث می شود 
که نهايي شدن اين قرارداد را باور کنيم. دستياران 
اس��تراماچونی ديروز از ورزشگاه نفت تهرانسر، 
محل تمرين استقال و همچنين ورزشگاه آزادي 
بازديد کردند. علي خطير، معاون ورزشي باشگاه 
نيز در اين ديدار آنها را همراهي کرده اس��ت. با 
تمام اين اوصاف همچنان بايد صبر کرد، چراکه 
هنوز نمی توان با قاطعيت گفت که مرد ايتاليايي 
سرمربي استقال شده، چون قرارداد فی مابين 
آنها به امضا نرسيده، اما آنچه مسلم است اينکه 
استقالی ها خواهان حضور استراماچوني هستند. 
با اين حال براي شنيدن پاس��خ مثبت او بايد تا 

زمان امضای قرارداد منتظر ماند.

برانکو:بمانمچهارمینقهرمانيراهمميگیرم
تصور اي��ن بود که  س��رخ ها سرمربي       بازتاب
موفق خود را دودستي بچسبند و خود را از همين 
حاا آماده فصل بعد کنند، ام��ا مخالفت برخي از 
اعضای هيئت مديره و البته معضات مالي باعث 
شده تا پرسپوليس هنوز نتواند با برانکو براي فصل 
بعد به توافق برس��د. ديروز ايرج عرب، مديرعامل 
پرسپوليس با تأکيد بر حضور برانکو گفت: »در حال 
حاضر دغدغه ما فراهم ک��ردن پول برای پرداخت 
مطالبات برانکو است تا شرايط برای ماندن او در تيم 
فراهم ش��ود. 500 هزار يورو از طلب گذشته او را 

داده ايم و مابقی آن را هم ان شاءاه پرداخت خواهيم 
کرد. بعد از آن راجع به مسائل ديگر با برانکو صحبت 
خواهيم کرد.« ديروز نقل قولي از برانکو هم منتشر 
شد که از تمايل او براي تمديد قرارداد با پرسپوليس 
به رغم مشکات مالي خبر می داد: »من از هيچ کسی 
و هيچ تيمی نمی ترسم. اگر در پرسپوليس بمانم 
می توانم برای چهارمين بار اين تيم را قهرمان کنم 
و دوباره به فينال آسيا برسم. به خودم ايمان دارم و 
در همين ليگ هجدهم با وجود همه مش��کات، 
پرسپوليس را قهرمان ايران کردم و باز هم می توانم، 

اما اينها پول ندارند.«

فرهاد مجيدي سرمربي تيم اميد 
فريدون حسن

     حاشيه
ايران شد. شنيدن اين خبر آن هم 
24 ساعت بعد از کنفرانس خبري 
مهدي تاج، هرچند چندان عجيب نبود، اما با واکنش های مختلفي 
روبه رو شد. انتخاب يک مربي جوان و تازه کار بدون رزومه مربيگري 
براي تيمي که قرار است در مسيري دش��وار و فوق العاده سخت 
آرزوي 44 ساله فوتبال ايران براي حضور در المپيک را محقق کند 
از نظر اکثر کارشناسان فوتبال يک اشتباه بزرگ و يک ستاره سوزي 
ديگر در فوتبال ايران اس��ت. البته به جز اين ايراد فني بيشترين 
هجمه به انتخاب فدراسيون فوتبال از سوي کميته ملي المپيک 
به عنوان متولي اصلي تيم امي��د و وزارت ورزش صورت گرفت تا 

اختاف ها علني شود.
وزارت ورزش و کميته ملی المپيک ضمن ابراز تأسف از شيوه انتخاب 
مجيدی، بی اطاعی خود را از اين تصميم اعام کردند. يک منبع 

آگاه در وزارت و کميته در واکنش به انتخاب مجيدي گفته است: 
»فرهاد مجيدی بازيکن بزرگی بوده و ما ب��رای وی احترام زيادی 
قائليم، اما در خصوص انتخاب او فدراسيون فوتبال هيچ هماهنگی 
با وزارت ورزش و کميته ملی المپيک صورت نداده است.« کيکاووس 
سعيدی، سرپرست دبيرکلی کميته ملی المپيک هم درباره موضع 
اين کميته در خصوص انتخاب فرهاد مجيدی به عنوان سرمربی 
تيم ملی اميد تصريح کرد: »اين موضوع که در رسانه ها مطرح شده 
است مورد تأييد ما نيست، زيرا در جريان اين فرايند قرار نگرفتيم. 
تيم ملی اميد قرار است بعد از سال ها در المپيک حضور داشته باشد. 
بحث ما فرهاد مجيدی نيست، بلکه مسير انتخاب اين مربی است، 
اين مسير طبق روال خودش طی نشده است. کميته ملی المپيک 
در هيچ رشته ای در بازی های المپيک به صورت مستقيم در کار 
فدراسيون ها دخالت نمی کند. بعد از انتخاب فدراسيون بايد کميته 

ملی المپيک رضايت دهد و ستاد اين کميته آن را تأييد کند.«

انتخابي که وزارت و کميته را مقابل فدراسيون قرار داد
مجیديسرمربيتیمامیدشد

کشتيگیر
اوکراینی
باعکس

رهبرانقاب
رويسکوی

قهرمانی
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ناجا: رانندگان به مسافران 
بدحجابشان  تذكر دهند

 وگرنه پيامك تذكر مي گيرند
جانش�ين فرمانده نيروي انتظام�ي گفت: رانن�دگان آژانس ها و 
س�امانه هوش�مند حمل و نقل بايد درخصوص كش�ف حجاب به 
مس�افران خود تذكر دهن�د؛ چراكه در غير اي�ن صورت پيامك 
جرم كش�ف حجاب ب�راي مال�ك خودرو ارس�ال خواهد ش�د. 
 سردار ايوب س��ليماني، درخصوص عملكرد پليس در مواجهه با 
بي حجابي در خودرو اظهار داش��ت: كشف حجاب در خودرو جرم 
اس��ت و پليس طبق وظيفه قانوني خود با جرم مش��هود برخورد 
مي كند.  جانش��ين فرمانده ناجا با بيان اينكه پيامك جرم كشف 
حجاب ب��راي مال��كان خودروهايي كه اين جرم در خودروش��ان 
به وقوع پيوس��ته، ارسال مي ش��ود، ادامه داد: رانندگان آژانس ها 
و س��امانه هوش��مند حمل و نقل بايد در خصوص كشف حجاب 
مسافران خود تذكر دهند چون مسئوليت قانوني خودرو با مالك 

خودرو است. 
همانطور كه اگر مسافر از كمربند ايمني استفاده نكند مالك خودرو 
جريمه مي شود و بايد در برابر قانون پاسخگو باشد؛ بنابراين ازم 
اس��ت كه راننده ها متوجه و متعهد به مسئوليت قانوني خود بوده 
و اجازه عمل خاف قانون از جمله جرم كشف حجاب به مسافران 

خود ندهند. 
وي در پاسخ به سؤال ديگري كه مديران شركت هاي حمل و نقل 
هوشمند، رضايت مشتري برايشان مهم است، نه عملكرد راننده 
و اعتراض راننده مي تواند به اخراج و حتي از دس��ت دادن ش��غل 
منجر شود، تصريح كرد: همه اشخاص حقيقي و حقوقي موظف به 
رعايت قانون بوده و لذا مديران اين مجموعه ها بايد از راننده خود 
كه به شئونات اخاقي پايبند هستند حمايت كنند كه در همين 

مورد اخير اتفاق افتاد. 
به گزارش فارس سردار سليماني در پايان گفت: بايد شركت هاي حمل 
و نقل هوش��مند در قوانين خود بر رعايت حجاب و شئونات اسامي 
تأكيد كنند و نيروي انتظامي نيز كه ضامن اجراي قانون است از رعايت 
كنندگان حماي��ت خواهد كرد و در يك نگاه كل��ي با اطمينان گفته 
مي شود كه قانون و متوليان اجراي قانون من جمله نيروي انتظامي، 
حامي و پش��تيبان رعايت كنندگان قانون در ه��ر دو طيف حقيقي و 

حقوقي خواهد بود.

قانون مبارزه با مخدر گل
 متناسب  با تهديدات امروز نيست

رئي�س پلي�س مب�ارزه با م�واد مخ�در ب�ا بي�ان اينك�ه قانون 
موجود مب�ارزه با م�اده مخدر گل متناس�ب با تهدي�دات امروز 
نيس�ت، از مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظام خواس�ت ت�ا در 
رس�يدگي و تصوي�ب اصاحي�ه اين قانون س�رعت ببخش�ند. 
سردار محمد مسعود زاهديان در پاس��خ به اين سؤال ايرنا كه به نظر 
مي رسد قانوني در رابطه با ماده مخدر گل وجود نداشته باشد به همين 
علت دست پليس در اين زمينه تا حدودي بسته است  اينگونه نيست 
كه قانوني وجود نداشته باشد بلكه با استفاده از قانون موجود، مبارزه 
با ماده مخدر گل را پيگيري و رصد مي كنيم، اما مشكل اين است كه 
قانون موجود متناسب با سطحي كه امروز اين ماده مخدر ما را تهديد 
مي كند، نيست و هماهنگي بين اين قانون و تهديدات موجود وجود 

ندارد.
وي اضاف��ه ك��رد: در اصاحي��ه اي كه ب��راي قان��ون ديده ش��ده، 
پيش بيني هايي انجام شده است و اتفاقات خوبي در آن شكل خواهد 
گرفت. اين اصاحيه در قالب مصوبه اي به مجمع تشخيص مصلحت 

نظام ارجاع شده است تا در آنجا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. 
زاهديان اضافه كرد: اين اصاحيه هم اكنون در نوبت بررسي در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام است .

زورگيري مرد شرور از زن همسايه
يك�ي از اش�رار خياب�ان افراس�يابي ك�ه ب�ا تهدي�د چاق�و از 
زن همسايه ش�ان زورگي�ري ك�رده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش خبرن��گار م��ا، دو روز قبل زني ميانس��ال ب��ه مأموران 
كانتري 121 س��ليمانه خبر داد هدف زورگيري يكي از اشرار محل 

قرار گرفته است. 
وقتي مأموران پليس در محل كه خانه اي در خيابان افراس��يابي بود 
حاضر شدند زن 54 ساله ماجرا را شرح داد. او گفت: لحظاتي قبل در 

خانه ام استراحت مي كردم كه زنگ در را زدند.
 وقتي در را باز كردم مردي كه در همس��ايگي مان زندگي مي كرد با 
تهديد چاقو وارد شد. او چاقويي زير گلويم گذاشت و 200 هزار تومان 
از من گرفت و رفت. بعد از طرح شكايت مشخص شد كه متهم از اوباش 
معروف محل و از مجرمان سابقه دار است كه تحت تعقيب قرار گرفت و 
ساعتي بعد در حالي كه قصد سفر داشت در ترمينال جنوب بازداشت 
شد.  سرهنگ محمود مالمير، رئيس كانتري 121 سليمانيه گفت: 

متهم با تشكيل پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد. 
كشف 16 تن مواد مخدر در 7 روز 

س�تاد  بين المل�ل  ام�ور  و  عرض�ه  ب�ا  مقابل�ه  مع�اون 
مب�ارزه ب�ا م�واد مخ�در از كش�ف 16 ت�ن ان�واع م�واد 
مخ�در و روان گ�ردان در ي�ك هفت�ه گذش�ته خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، ناصر اصاني گفت: مجموع مواد كشف شده در 
مدت يك هفته، 16 هزارو305كيلوگرم اس��ت كه در مقايسه با هفته 

قبل آن كه 4 درصد افزايش دارد.
 وي افزود: بيشترين مواد در استان سيستان و بلوچستان و بيشترين 
حجم مواد كش��ف ش��ده مربوط به ترياك به مي��زان 14هزارو479 
كيلوگرم بوده و 89 درصد مجموع كش��فيات را ش��امل مي شود. اين 
مقام مس��ئول ادام��ه داد: همچني��ن از اين مي��زان 1024 كيلوگرم 
حشيش، 348 كيلوگرم شيشه، 215 كيلوگرم مرفين، 113 كيلوگرم 
هرويين، 6هزارو567 عدد قرص روان گردان و  123 كيلوگرم س��اير 
مواد كشف شده است.  وي افزود: در اين باره 6501 متهم دستگير و از 

آنها پنج قبضه ساح هم كشف شده است. 

گشت پليس 19ميليون تومان را 
به صاحبش رساند

مأم�وران گش�ت پلي�س ج�اده قدي�م قزوي�ن ب�ه رش�ت 
كي�ف ح�اوي 19 ميلي�ون توم�ان را ب�ه صاحب�ش رس�اندند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ رضا رضايي، رئيس بازرسي فرماندهي 
انتظامي قزوين گفت: دو نفر از مأموران گشت پليس راه پاسگاه جاده 
قديم قزوين- رشت هنگام انجام وظيفه كيف حاوي 19 ميليون تومان 
را پيدا كردند و بعد از بررسي اوراق داخل آن، كيف را به صاحبش كه 

زني جوان بود، رساندند.

دو سارق حرفه اي كه همراه زن جواني براي سومين بار قصد داشتند 
از كارگاه توليدي س�رقت كنن�د در تعقيب و گريز با ش�ليك گلوله 
مأموران به كام مرگ رفتن�د و زن جوان در اين حادثه زخمي ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 2:55  بامداد روز شنبه هفتم ارديبهشت ماه 
امس��ال بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كانتري 161 ابوذر از مرگ مشكوك مرد جواني و زخمي شدن 
زن و مرد ديگري در تيراندازي مأموران با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شدند. 
تيم جنايي در محل حادثه با جس��د مرد حدوداً 35 ساله اي به نام اشكان 
روبه رو شدند كه با شليك گلوله به گردنش به كام مرگ رفته بود. بررسي هاي 
كارآگاهان نشان داد مرد فوت شده كه از سارقان سابقه دار بوده همراه زن 
صيغه اي و يكي از دوستانش در تعقيب و گريز مأموران كانتري مصطفي 

 خميني با شليك گلوله كشته و زخمي شده اند. 
يكي از مأموران كانتري مصطفي خميني در توضيح ماجرا گفت: مدتي 
قبل چندين گزارش سرقت از كارگاه هاي توليدي به كانتري ارسال شد 
كه در بررسي ها مشخص شد سارقاني با خودروي پيكان وانتي از كارگاه 
توليدي دو بار سرقت كرده اند. در چنين شرايطي مأموران محل حادثه را 
با گشت زني هاي زياد تحت نظر گرفتند تا اينكه حدود يك ساعت قبل من 
و همكارم در حال گشت زني بوديم كه مشاهده كرديم خودروي پيكان 
وانتي كه سرنش��ينان آن دو مرد و يك زن بودند در نزديكي كارگاه مورد 
نظر در حال پرسه زني هستند. در حالي كه خودرو را به صورت نامحسوس 
تحت نظر گرفته بوديم، ديديم كه دو مرد قصد دارند وارد كارگاه شوند به 
آنها نزديك شديم و دستور ايست داديم. متهمان با ديدن ما سوار خودرو 
شدند و به سرعت از محل گريختند. بدين ترتيب تعقيب و گريز ما و متهمان 
رقم خورد . ما ابتدا چند بار دستور ايست داديم اما راننده توجهي نكرد و به 
فرار خود ادامه داد و در طول فرار با پنج خ��ودرو هم برخورد كرد و به آنها 
خساراتي هم وارد كرد. پس از اين با شليك چند تير هوايي به آنها هشدار 
داديم، اما فايده اي نداشت و آنها همچنان در حال فرار بودند تا اينكه وارد 
حوزه كانتري 161 ابوذر شدند و ما اين موضوع را به مركز اعام كرديم و 
همچنان آنها را تعقيب كرديم. وقتي آنها به هشدار هاي ما توجهي نكردند 
براي متوقف كردن با به كارگيري قانون ساح به سوي خودرو شليك كرديم 
كه با توجه به حركات مارپيچ و پستي و بلندي راه هر سه سرنشين زخمي 
شدند و خودرو متوقف شد. وقتي بر بالين آنها حاضر شديم يكي از آنها فوت 

كرده بود و دو نفر ديگر را براي مداوا به بيمارستان منتقل كرديم. 
در حالي كه بررسي هاي تخصصي مأموران نشان مي داد سه متهم از سارقان 
سابقه دار و معتاد به شيشه هستند به كارآگاهان خبر رسيد راننده خودرو 
پيكان وانت هم به خاطر خونريزي شديد پس از چند روز در بيمارستان 
فوت كرده اس��ت. پس از آن خانواده دو مرد فوت ش��ده به دادسراي امور 
جنايي آمدند و از مأمور پليس به اتهام قتل عمد شكايت كردند . در چنين 
شرايطي بازپرس پرونده به كارآگاهان تشخيص هويت دستور داد تا درباره 
حادثه به صورت تخصصي تحقيق كنند تا مشخص شود مأمور پليس هنگام 

تيراندازي قانون به كارگيري ساح را رعايت كرده است يا خير. 
همزمان با ادامه تحقيقات زن جواني كه در اين حادثه زخمي ش��ده بود 
پس از بهبودي براي بازجويي به دادسراي امور جنايي منتقل شد. وي در 
بازجويي ها گفت: مدتي قبل در پاتوق خافكاران كه براي مصرف شيشه 
رفته بودم با اشكان آشنا ش��دم. او مثل من معتاد به شيشه بود كه پس از 
چند روز مرا صيغه كرد. از آن روز به بعد با اشكان زندگي مي كردم تا اينكه 
شب حادثه از من خواست همراه او و دوس��تش به سرقت بروم. اشكان و 
دوستش قبل از اين دو بار از آن كارگاه سرقت كرده بودند و بار سوم براي 
اينكه مأموران به آنها مشكوك نش��وند مرا با خودشان بردند. در نزديكي 
كارگاه، مأموران گشت پليس ما را ديدند و دس��تور ايست دادند كه فرار 
كرديم كه پس از نيم س��اعت تعقيب و گريز ما با گلوله مأموران زخمي و 

دستگير شديم. 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد.

 پيدا شدن جسد زن تنها داخل يخچال خانه اش

دو پس�ر ج�وان ك�ه ب�ه تبلي�غ بازيگ�ري 
فري�ب  را  دخت�ران  اينس�تاگرام  در 
داده و م�ورد آزار ق�رار داده بودن�د ب�ه 
تحم�ل ضرب�ات ش�اق محك�وم ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اول اسفند س��ال 97 زن 
جواني به نام ليا با مراجعه به دادگاه كيفری يك 
استان تهران از دو پسر جوان به اتهام آدم ربايي 
و آزار و اذيت شكايت كرد. او گفت: »هفته قبل 
در بررسي صفحات اينس��تاگرام متوجه تبليغ 
صفحه اي براي بازيگري شدم. از آنجا كه به اين 
كار عاقه داشتم با مدير آن تماس گرفتم. مدتي 
از طريق اينستاگرام با مدير آن در تماس بودم تا 
اينكه 13 بهمن ماه پيامك رسيد كه ساعت 8 شب 
راننده اي دنبالم مي آيد تا براي تست بازيگري به 

شركت آنها بروم.«
شاكي ادامه داد: »آنها به اين بهانه آدرس محل 
س��كونتم را گرفتند و رأس ساعت 8 شب يك 
ماشين 206 س��فيد رنگ با راننده جوان مقابل 
منزلمان در محدوده بزرگراه اشرفي اصفهاني 
آمد و خ��ودش را راننده ش��ركت معرفي كرد. 
اعتماد كردم و س��وار خودرو شدم. راننده متن 
يك فيلم نامه اي را داد و گفت طبق آن تس��ت 
بازيگري گرفته خواهد شد. به محله يافت آباد 
كه رس��يديم راننده با ش��خصي تماس تلفني 
گرفت و مدعي شد دفتر ش��ركت شلوغ است 
و خواس��ت تس��ت بازيگري در دفتر شماره 2 
ش��ركت، مقابل يكي از مجتمع ه��اي فروش 
مبلمان در بازار يافت آباد انجام ش��ود. اين شد 
كه مقابل آن مجتمع ايس��تاد و ف��رد ديگري 
به عنوان فيلمبردار ش��ركت سوار ماشين شد 
و گفت دفتر دوم در ش��هرري اس��ت. سپس از 
راننده خواس��ت به آنجا برود. هنوز مس��افتي 
زيادي نرفته بوديم كه ناگهان راننده به داخل 
جاده خاكي تغيير مسير داد. متوجه نيت شوم 
آنها شدم و مي خواس��تم خودم را از ماشين به 

بيرون پرتاب كنم اما متوجه ش��دم كه در هاي 
خودرو باز نمي شود. همانجا بود كه سرنشيني 
كه خ��ودش را فيلمبردار معرفي ك��رده بود به 
سمتم حمله ور شد و با توقف ماشين، راننده نيز 
به كمك او آمد و با تهديد، ضرب و جرح... بعد 
هم مرا در بيابان هاي تاريك از ماش��ين پياده 

كردند و گريختند.«
با طرح اين ش��كايت پرونده براي كامل شدن 
تحقيقات به اداره شانزدهم پليس  آگاهي تهران 

فرستاده شد.
 همزمان با تحقيقات اوليه، ش��كايت مش��ابه 
ديگري نيز ب��ه اداره ش��انزدهم پليس آگاهي 
ارج��اع داده ش��د كه ب��ه همين ش��يوه دختر 

19 ساله اي مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود. 
به اين ترتيب كارآگاهان در اقدامات پليس��ي 
و بررس��ي تصاوي��ر به دس��ت آم��ده از مراكز 
تجاري منطق��ه يافت آباد موفق به شناس��ايي 
خودروي 206 سفيد رنگ ش��دند. با شناسايي 

هويت مالك خودرو كارآگاهان به محل سكونت 
مالك خ��ودرو در باقرش��هر مراجع��ه كردند و 
دريافتند مالك خودرو چند سالي است كه فوت 
شده اس��ت و خودرو در حال حاضر در اختيار 
پسر مالك خودرو اس��ت. سرانجام با شناسايي 
جواد 21 س��اله وي در مخفيگاهش در منطقه 
باقرشهر شناس��ايي و در 26 بهمن ماه دستگير 
شد. خودروي 206 سفيد رنگ نيز توقيف و در 
بازرسي از داخل خودرو يك عابربانك متعلق به 

يك خانم نيز كشف شد. 
متهم به اداره پليس منتقل شد و در بازجويي ها 
به جرم��ش با همدس��تي يكي از دوس��تانش 
اعتراف ك��رد و در ادامه همدس��ت وي به نام 

حميد 22 ساله نيز بازداشت شد. 
دو متهم با اقرار به جرمشان روانه زندان شدند و 
پرونده با سه شاكي صبح ديروز روي ميز هيئت 
قضايي ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران به رياس��ت قاضي قربان زاده قرار گرفت.

دو متهم خاف اظهاراتش��ان جرمشان را انكار 
كردند و گفتند ش��اكيان با ميل خودش��ان با 
آنها رابطه برقرار كرده اند. در ادامه جواد گفت: 
»در اينس��تاگرام با دختر جوان آشنا شدم. به 
خاطر اختافي كه با هم پيدا كرديم، خواستم 
رابطه اش را با من قطع كند. اين شد كه عليه من 
شكايت كرد و اگر پزشكي قانوني هم ادعاي او 
را تأييد كند من اين جرم را گردن نمي گيرم و 

بي گناهم.«
دومين متهم نيز گفت: »اولين شاكي با دريافت 
پول اعام گذشت كرده است. من و دوستم با دو 
دختر جوان رابطه دوستانه داش��تيم، ولي آنها 
را آزار نداديم. نمي دانم چرا علي��ه ما اين ادعا را 

مطرح كرده اند.«
در پايان جلسه هيئت قضايي بعد از شور، با توجه 
به مدارك موجود در پرونده، دو متهم را از اتهام 
تجاوز به عنف تبرئه و هر كدام را به خاطر رابطه 

نامشروع به 99 ضربه شاق محكوم كرد. 

پسران فريبكار به تحمل شاق محكوم شدند

تحقيق�ات پلي�س تهران ب�راي بازداش�ت 
عامل ي�ا عام�ان قت�ل زن تنها ك�ه پس از 
ارت�كاب جناي�ت، جس�د وي را در يخچال 
خانه اش پنهان كرده بودند در جريان اس�ت. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 24 ش��امگاه 
يك شنبه 19 خردادماه قاضي دشتبان، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأم��وران كانت��ري  127 نارمك از قتل 
زن جوان��ي در خانه اش با خب��ر و همراه تيمي 
از كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاه��ي راهي 

محل شدند. 
تيم جناي��ي در مح��ل حادثه ك��ه طبقه اول 
س��اختمان چهارطبقه مس��كوني در نزديكي 
ميدان 82 نارمك است با جسد زن 43 ساله اي 
به ن��ام حميرا داخل يخچال خان��ه اش روبه رو 
شدند. بررسي ها نشان داد قاتل كه گلوي حميرا 
را با چاقو بريده بود، جسد را داخل يخچال قرار 
داده تا مانع از فساد آن شود و راز آن به زودي 
بر ما نش��ود، اما از آنجايي همه جس��د داخل 
يخچال جا نش��ده و نيمي از آن بي��رون مانده 
بود، جسد متعفن شده به طوريكه همسايه ها با 

استشمام بوي بد از خانه زن تنها موضوع را به 
مأموران پليس خبر مي دهند. 

بررسي هاي مأموران در محل حادثه نشان داد 
مقتول مقدار زيادي طا و پول داشته است كه 
در سقف كاذب حمام و دستش��ويي نگهداري 
مي كرده و قاتل يا قاتان پس از قتل با برداشتن 
سقف كاذب حمام و دستش��ويي همه پول ها و 
طاهاي او را سرقت كرده اند. همچنين مشخص 
شد عامل يا عامان حادثه افراد آشنايي هستند 
كه بدون تخري��ب در وارد خانه ش��ده و بدون 

در گيري مرتكب قتل شده اند. مأموران همچنين 
داخل خانه مقتول صيغه نامه اي را پيدا كردند كه 
حكايت از اين داشت مقتول به عقد مرد افغاني 
در آمده است، اما به گفته همسايه ها مدتي است 

از اين مرد خبري نيست. 
يكي از همسايه ها گفت: مقتول حدود چند ماه 
قبل خانه را اجاره كرد و در اين مدت مردي كه 
مدعي بود شوهرش اس��ت رفت و آمد مي كرد، 
اما مدتي است كه او را نديده ايم. امروز متوجه 
بوي بدي ش��ديم كه از خانه حميرا استشمام 

مي ش��د. به همين خاطر به پلي��س موضوع را 
خبر داديم و مأموران پليس هم با كمك عوامل 
آتش نشاني قفل در آكاردئوني و در ورودي خانه 
را تخريب كردند و داخل خانه با جس��د حميرا 

روبه رو شديم. 
در حالي ك��ه معاين��ات اوليه پزش��كي قانوني 
حكايت از اين داش��ت از قت��ل زن جوان حدود 
40  روز مي گذرد مأموران دريافتند شوهر اين زن 
چند باري با خواهر زن��ش كه همراه آنها زندگي 
مي كرده درگير شده اس��ت تا جايي كه يك بار 
خواهر زن، دس��ت ش��وهر خواهرش را مجروح 
مي كند و از آن روز به بعد خواهر زن از آنها جدا 
مي شود.  از س��وي ديگر بررس��ي هاي بعدي و 
ميداني مأموران نش��ان داد مرد جوان ديگري 
هم كه از اتباع افغان است به عنوان نظافتچي به 
خانه مقتول رفت و آمد داشته كه پس از حادثه 

ناگهان ناپديد شده است. 
همزمان ب��ا انتقال جس��د به پزش��كي قانوني 
مأموران به دس��تور قاضي دش��تبان، ش��وهر 
صيغه اي و مرد نظافتچي را به عنوان مظنونان 

قتل زن جوان تحت تعقيب قرار دادند. 

بازداشت زوج سارق  با شليك گلوله
زوج س�ارق س�وار ب�ر خ�ودروي پراي�د س�رقتي در جري�ان 
تعقي�ب و گريز ب�ا پلي�س با ش�ليك گلوله بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرن��گار ما، س��رهنگ كارآگاه س��عداه گزافي، معاون 
پش��تيباني مركز عمليات پليس آگاه��ي تهران ب��زرگ در توضيح 
حادثه گفت: چند روز قبل مأموران پليس آگاهي تهران بزرگ هنگام 
گش��ت زني در محدوده پاس��گاه نعمت آباد به يك دستگاه خودروي 
سواري پرايد كه زن و مردي سوار بر آن بودند مظنون و بعد از بررسي 

شماره پاك متوجه سرقتي بودن آن شدند. 
بعد از آن بود كه مأموران به راننده فرمان ايست دادند اما او بدون توجه 
به هشدار پليس و با فشاردادن روي پدال گاز از محل دور شد. خيلي 
زود عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد. بعد از آن بود كه س��واري 

پرايد وارد بزرگراه آيت اه سعيدي شد و در خاف جهت خودروهاي 
عبوري حركت ك��رد. همزمان سرنش��ين خودرو ش��روع به بيرون 
انداختن لوازم سرقت ش��ده از داخل خودرو كرد با اين حال مأموران 
گشت پليس  آگاهي هنگام تعقيب خودرو اقدام به شليك تير هوايي 
كردند. خودروي س��ارقان اما هنگام عبور از خيابان 45 متري زرند با 
چند خودروي عبوري تصادف كرد تا اينكه متوقف شدند  و مأموران 

راننده و سرنشين را بازداشت كردند. 
در اولين بررسي ها مشخص شد كه سارقان زن و شوهر و از مجرمان 
سابقه دار هس��تند كه قبًا به اتهام جرائم ديگر بازداشت شده بودند. 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر آنها در پايگاه دوم پليس آگاهي 

تهران جريان دارد. 

مرگ  2  سارق حرفه اي
 در تعقيب و گريز پليس 

 سارقان كابل هاي  فشار قوی
 به دام افتادند  

 رئي�س پلي�س آگاه�ي الب�رز گف�ت: ب�ا ت�اش كارآگاه�ان 
كاب�ل  و  س�يم  س�ارقان  پليس آگاه�ي،  يك�م  پاي�گاه 
ب�رق ب�ا 1۰۵ فق�ره س�رقت در ك�رج دس�تگير ش�دند. 
س��رهنگ محمد نادربيگي گفت: در پي دريافت گزارش هايي مبني 
بر سرقت سيم و كابل هاي ورودي ترانس به تابلو اداره برق با توجه به 
حساسيت، موضوع در دستور كار كارآگاهان پايگاه يكم پليس آگاهي 
قرار گرفت.  وي گف��ت: كارآگاهان با بازديد از صحنه هاي س��رقت و 
تحقيقات گسترده و انجام اقدامات پليسي در نهايت موفق به شناسايي 
سه نفر از سارقان شدند و با هماهنگي قضايي در يك عمليات غافلگيرانه 
هر سه نفر آنها را در مخفيگاه خود دستگير و به پليس آگاهي منتقل 
كردند.  سرهنگ نادربيگي ادامه داد: در تحقيقات تكميلي مشخص 
شد شيوه و شگرد متهمان قطع كابل هاي فشار قوي ورودي ترانس ها 
به تابلوها بوده و از اين طريق سيم ها و كابل ها را به سرقت مي بردند.  وي 
افزود: در بازجويي هاي پليسي، متهمان ابتدا منكر هرگونه سرقت بودند، 
اما در مواجهه با مدارك و مستندات كارآگاهان به ناچار لب به اعتراف 
گشودند و به 105 فقره سرقت كابل و سيم برق اداره برق استان هاي 
البرز و آذربايجان شرقي اقرار كردند. با راهنمايي سارقان تاكنون 55 

محل سرقت شناسايي شده است. 

تيراندازي در تئاتر شهر
م�ردي ك�ه ب�ا تيران�دازي در محوط�ه تئات�ر ش�هر 
دوس�ت خ�ود را مجروح ك�رده بود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرن��گار ما، س��ردار كيوان ظهي��ري رئيس 
پليس پيشگيري پايتخت در توضيح حادثه گفت: حوالي 
س��اعت 19 روز يك ش��نبه 19 خردادماه مأموران گشت 
كانتري  129 جام��ي از حادث��ه تيران��دازي در محوطه 
تئاتر شهر با خبر و در محل حاضر شدند. دراولين بررسي ها 
مشخص شد كه مردي 26 ساله با شليك گلوله هدف قرار 
گرفته و مجروح شده است. همچنين معلوم شد كه عامل 
حادثه دوست 26 س��اله او است كه در محل بازداشت شد. 
همزمان با انتقال مجروح حادثه به بيمارستان متهم مورد 
تحقيق قرار گرفت. او گفت: لحظاتي قبل با دوستم در حال 
قدم زدن در محوطه تئاتر شهر بوديم كه او به مادرم كه در 
قيد حيات نيس��ت فحاش��ي كرد. من هم عصباني شدم و 
دست به اسلحه بردم و گلوله اي به پاي چپش شليك كردم 

و يك گلوله هم هوايي شليك كردم. 
متهم گفت كه اسلحه را از يكي از استان هاي غربي كشور 
براي اقدام به خودكشي خريده بود و تاكنون سه بار اقدام به 

خودكشي كرده بود كه ناكام مانده بود. 
س��ردار كيوان ظهيري، رئيس پليس پيشگيري پايتخت 

گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در جريان است.



در ش�رایطی که امریکا و متحدانش قصد دارند 
در هفته های آتی رونمایی از معامله قرن را کلید 
بزنند، فلسطینی    ها برای مقابله با این طرح شوم 
آماده می شوند. گروه     ها و اقشار مختلف فلسطین 
در اعتراض به برگزاری نشس�ت بحرین و طرح 
دولت امری�کا علیه ملت فلس�طین، تظاهرات 
گسترده ای را در روز های آتی برگزار خواهند کرد. 
تاش های دولت امریکا ب��رای از بین بردن آرمان 
فلسطین، خشم فلسطینی    ها را در پی داشته است. 
درحالی که امریکا مدعی است با طرح جنجالی خود 
موسوم به معامله قرن قصد پایان دادن به مناقشه 
فلسطینی    ها و رژیم صهیونیس��تی را دارد اما این 
طرح تنش    ها در س��رزمین های اشغالی را بیش از 
پیش تشدید کرده است. فلسطینی    ها که در یک 
سال گذشته مخالفت خود را با طرح شوم واشنگتن 
اعام کرده اند، در آستانه قیام علیه این طرح هستند. 
به گزارش شبکه المیادین، چند سازمان فلسطینی 
شامل نمایندگان سازمان آزادیبخش فلسطین، 
س��ازمان های جامعه مدنی فلس��طینی و افراد و 
گروه های مختلف در نشستی، فلسطینیان را به قیام 
علیه طرح معامله قرن دونالد ترامپ فراخواندند. این 
اعتراضات همزمان با همایش »صلح تا کامیابی« 
بحرین برگزار خواهد شد که انتظار می رود ترامپ 
طی آن از نخس��تین مرحله ط��رح صلح خود که 
اقتصادی اس��ت، رونمایی کند. واصل ابو یوسف، 
عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین 
گفت:»این اعتراضات، نخستین مرحله از مجموعه 
اقداماتی اس��ت که بر فعالیت ه��ای عمومی برای 
مقابله با طرح های امریکایی- اسرائیلی که هدف آن 
پایمال کردن حقوق مردم فلسطین است، تمرکز 
دارد«. به گفته ابویوس��ف، »اعتراض��ات به جای 
شهرهای فلسطینی در محل ایست و بازرسی های 
اسرائیلی انجام خواهد شد«. طبق گفته ابو یوسف، 
برنامه مذکور با هماهنگی تمامی احزاب و گروه های 
فلسطینی در کرانه باختری، نوار غزه و کشورهای 
دیگر انجام خواهد ش��د. از س��وی دیگر، تیس��یر 
خالد، عضو کمیته اجرایی ساف با انتشار پیامی در 

فیس بوک بر ضرورت تغییر قواعد درگیری با توجه 
به سیاست رژیم صهیونیستی تأکید کرد. به گزارش 
روزنامه القدس العربی، وی نوشت:»پس از تحوات 
گسترده در سیاست دولت امریکا و حمایت نامحدود 
و بی سابقه آن از سیاست تجاوزگرانه اسرائیل و انکار 
حقوق ملی ملت فلس��طین، هیچ راهی جز تغییر 
قواعد درگیری در سایه سیاست های دولت بنیامین 
نتانیاهو و آغاز آمادگی برای نافرمانی ملی همه جانبه 
علیه رژیم اشغالگر به عنوان گزینه سیاسی اصلی 
برای آزادی از اش��غال و تحقق آزادی پیش روی 
ما وجود ندارد«. محمود عباس، رئیس تشکیات 
خودگردان فلس��طین هفته گذشته طرح معامله 
قرن را شکست خورده خواند. محمود عباس گفت 
که »معامله قرن و دیگر توطئه     ها به جهنم خواهند 
رفت و مردم فلسطین پایدار و شکیبا در سرزمین 
خود در مقابل تمامی توطئه     ها باقی خواهد ماند.«

کنفرانس بین المللی اقتصادی بحرین قرار اس��ت 
با حضور امریکا، عربس��تان، امارات، قط��ر و رژیم 
صهیونیستی ۴ و ۵ تیر در منامه برگزار شود. طرح 
معامله قرن، قدس را پایتخت رژیم صهیونیس��تی 
اعام کرده، بخش های بزرگ��ی از کرانه باختری را 

به صهیونیست     ها واگذار می کند و حق بازگشت را 
نیز از آوارگان فلس��طینی می گیرد. همچنین این 
طرح راهکار دو دولتی را از بین برده و تنها تشکیل 
دولت یهود را به رسمیت شناخته است. تشکیات 
خودگردان فلس��طین از سال گذش��ته که امریکا 
برخاف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 
سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل کرد، مذاکره 
با امریکا را متوقف کرده است. معامله قرن با مخالفت 
گسترده در جهان اسام روبه رو شده است و رونمایی 
از این طرح، به تش��دید درگیری    ها در فلس��طین 

اشغالی دامن خواهد زد. 
 فشار واشنگتن به اعراب 

درحالی که برخی کشورهای عربی به دلیل ترس 
از واکنش افکار عمومی، از حضور در نشست منامه 
خودداری می کنند اما شبکه 13 رژیم صهیونیستی 
گزارش داد که کاخ س��فید در حال اعمال فش��ار 
سنگین بر کشورهای عربی و اسامی برای شرکت 
در نشست اقتصادی بحرین درباره فلسطین است. 
در این گزارش آمده است که بخش اقتصادی طرح 
صلح امریکا که قرار است در بحرین برگزار شود به 
صورت متزلزل و با چالش     هایی همراه بوده و درحالی 

که تنها دو هفته دیگر باقی مانده است، تاکنون از 
اسرائیل برای شرکت در این نشست دعوت رسمی 
به عمل نیامده است. یک مقام اسرائیلی گفته است 
که »جارد کوشنر، مشاور ارشد رئیس جمهور امریکا 
در دیدار 30 می  در بیت المقدس با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل گفته که دولت امریکا هنوز 
منتظر دریافت تأیید حضور کشور    ها به خصوص 
کشورهای مسلمان و عرب در نشست بحرین است 
و پس از آن از اسرائیل به طور رسمی دعوت خواهد 
شد«. بر اس��اس گزارش این شبکه صهیونیستی، 
»امریکایی     ها به خصوص نگران مش��ارکت مصر 
و اردن بوده و تاکنون با وجود فش��ارهای سنگین 
کاخ سفید این کشور    ها مشارکت خود در نشست 
بحرین را اعام نکرده اند. کشور    هایی نظیر مراکش، 
عمان و کویت هنوز حضور در این نشست را تأیید 
نکرده اند«. فلس��طینیان در حال اعمال فش��ار بر 
کشورهای عربی هستند تا در این نشست حضور 
نیافته یا در س��طحی پایین حاضر شوند. هرچند 
عربس��تان و امارات در باا    ترین سطح در نشست 
بحرین حضور خواهند یاف��ت، اما قطر با برگزاری 
این نشست ضد فلسطینی مخالف است. به نوشته 
روزنامه رأی الی��وم، محمد ب��ن عبدالرحمان آل 
ثانی، وزیر خارجه قطر روز دو    شنبه در واکنش به 
نشست منامه گفت:»هیچ کشوری در جهان عرب 
نمی تواند طرحی که به فلسطینی     ها تحمیل شده را 
بپذیرد. فلسطینی     ها باید برای دستیابی به راه حلی 
عادانه مشارکت داشته باشند«. وزیر خارجه قطر 
گفت:»دوحه هر طرح صلح��ی برای خاورمیانه را 
که مورد قبول فلسطینی     ها باش��د، تأیید خواهد 
کرد«. طرح امریکا حتی نتوانس��ته نظر متحدان 
اروپایی این کش��ور را جلب کند. ژان ایو لودریان، 
وزیر امور خارجه فرانسه گفته است که طرح امریکا 
برای ایجاد س��ازش میان طرف های اس��رائیلی و 
فلسطینی مشهور به »معامله قرن « نمی تواند باعث 
خرسندی دو طرف شود. به گزارش رویترز، لودریان 
تأکید کرد:»رویکرد دولت امریکا نمی تواند آرامش 

ایجاد کند.«
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فلسطینیان براي مقاومت، تظاهرات و نافرماني مدني آماده مي شوند

 تدارک قیام علیه معامله قرن

ادامه از صفحه اول 
 هایکو ماس دی��روز به عنوان اولی��ن وزیر خارجه 
تروئیکای اروپایی بعد از خ��روج امریکا از برجام به 
تهران آمد. در شرایطی که بیش از یک سال از خروج 
امریکا از برجام گذشته است. اروپاییان یک سال اول 
بعد از خروج امریکا را به ابراز تأسف و وعده و وعید 
گذراندند ولی همین که دیدند ای��ران اولین گام را 
برای تعدیل تعهدات برجامی خود برداشته، راهی 
تهران ش��دند تا به گفته هایکو ماس یک بار دیگر 
»به ایرانی    ها درباره پایبندی به توافق هس��ته ای « 
اطمینان بدهند. هایکو ماس دی��روز بعد از حدود 
دو س��اعت مذاکره با ظریف پش��ت تریبون رفت و 
گفت:»بس��یار ضروری بود در این ش��رایط تبادل 
نظرات صریح صورت بگیرد.«  سفر هایکو ماس به 
تهران که دو روز قبل از سفر شینزو آبه، نخست وزیر 
ژاپن به تهران انجام ش��د، اگرهی��چ نتیجه ای هم 
نداشت، ااقل نش��ان داد که اروپاییان توقع اجرای 
چه نوع برجامی را دارند، برجامی که ایران اجراکند و 
اروپا نه! ماس به دشوار بودن تحقق منافع اقتصادی 
حاصل از برجام برای ایران در ش��رایط فعلی اذعان 
کرد:» ما می دانیم که تحقق مناف��ع اقتصادی که 
به ایران در پی توافق هس��ته ای )برجام( وعده داده 
شده، تا حد زیادی بدون امریکایی    ها دشوار است.« 
او بدون اینکه صریحاً به ضع��ف اروپاییان اعتراف 
کند، گفت ک��ه اروپا نه می خواهد و نه قادر اس��ت 
که »معجزه ای« انجام ده��د:» امروز صحبت های 
فشرده ای درباره برجام و نحوه ادامه برجام داشتیم 
و موضع ما س��ه کش��ور اروپایی حمایت از برجام 
است، البته معجزه ای نمی خواهیم بکنیم.«  با همه 
اینها، او گفت که اروپا توقع دارد ایران همچنان به 
اجرای برجام ادامه دهد:» اما من معتقدم که منفعت 
سیاسی و راهبردی در این است که این توافق و نیز 
مذاکره با اروپا حفظ شود و این موضوع را باید تهران 

هم به رسمیت بشناسد.«  
وزیر خارج��ه آلمان ضم��ن تأیید اینک��ه » منافع 
اقتصادی ایران در برجام محقق نشد « یک بار دیگر 
وعده کرد که »ما و دیگر کشورهای اروپایی تاش 
می کنیم امکان تجارت را فراه��م کنیم و از طریق 
اینستکس ش��رکت های اروپایی در ایران فعالیت 
کنند.«  ماس که رئیس اینستکس را هم همراه خود 
با تهران آورده بود، دست کم پشت تریبون مطبوعاتی 
توضیح نداد که آیا تاش های اتحادیه اروپا یک سال 

طول خواهد کشید یا بیشتر! 
وزیر خارجه آلمان متوهمانه مدعی شد:» همچنان 
از برجام حمایت می کنیم و معتقدیم رسیدن به این 
توافق کار درس��تی بوده است و خروج امریکا باعث 
ش��د منافع اقتصادی ایران محقق نشود، ما و دیگر 
کش��ورهای اروپایی تاش می کنیم امکان تجارت 
را فراهم کنیم و از طریق اینس��تکس شرکت های 
اروپایی در ای��ران فعالیت کنن��د، تاش می کنیم 

تعهدات را اجرایی کنیم.«
 2 ساعت مذاکره »جدی، صریح و طوانی«

ظریف روز یک   ش��نبه در مدرس��ه عامه حلی در 
موضعی کم سابقه گفته بود:» در برجام، اقدام مهم 

نیست و نتیجه مهم اس��ت و آنها باید بگویند که از 
اقدامات شان چه نتایجی گرفته اند، اینکه بگویند ما 
تاش کرده ایم و نشد ما هم از این به بعد می توانیم 
تاش کنیم و بگوییم نشد .« با این حال ظریف دیروز 
در ماقات با همتای آلمانی خود ترجیح داد جوانب 
احتیاط را در پیش بگیرد و بدون موضع گیری علیه 
اروپاییان صرفاً به تکرار این هشدار بسنده کرد که 
ایران موظف است از حقوق مردمش به همان اندازه 
که به تعهداتش پایبند است، دفاع کند و یکی از این 
حقوق همان چیزی است که در ماده 3۶ برجام به 
رسمیت شناخته شده است. ظریف تأکید کرد که 
اقدامات جدید ایران کاماً منطبق بر حقوق شناخته 
شده در ماده 3۶ برجام است.  وزیر امور خارجه ایران 
گفت که ما هدف مشترکی با اروپا و آلمان داریم و 
آن حفظ برجام، جلوگی��ری از تنش و درگیری در 
منطقه و بهره مندی مردم ای��ران از مزایای برجام 
است ولی تأکید کرد :»آمادگی داریم اقدامات خود 
]در چارچوب بند 3۶ برجام[ را ادامه داده، متوقف 
کنیم یا بازگشت دهیم بر حسب اقداماتی که شرکای 
ما نس��بت به اجرای تعهدات ش��ان در برجام اقدام 
عملی انجام دهند.«  ظری��ف مذاکره با هایکو ماس 
را  »جدی، صریح و طوانی« خواند و گفت:» من به 
دوستم گفتم توقع ایران حفظ و اجرای برجام است. 
توجه دوستان اروپایی را به مواد یک تا 3 ضمیمه 2 

برجام و همینطور بیانیه های کمیسیون مشترک 
در س��طح وزرا و معاونان که بعد از خ��روج امریکا 
برگزار شد و تعهداتی که دادند، جلب کردم.« وزیر 
خارجه ایران تأکید کرد تنه��ا راه کاهش تنش در 
منطقه، توقف جنگ اقتصادی است. ظریف گفت:» 
امریکا اعام جنگ اقتصادی علیه ایران کرده و این 
جنگ بسیار برای منطقه و جهان و نظم بین المللی 
خطرناک است. اقداماتی که امریکا پس از خروج از 
برجام انجام داده از نظر ما هدف گرفتن مردم ایران 
است که قرار بود بیشترین منفعت را از اجرای برجام 
ببرند.«  خبرنگار اشپیگل از ظریف سؤال کرد که از 
طرف امریکا و اروپا خواسته می شود درباره برنامه 
موش��کی و منطقه با ایران صحبت شود که وی در 
پاسخ گفت: »در مورد بحث    هایی که امریکا و اروپا 
مطرح می کنند دو  نکته وج��ود دارد؛ اول اینکه ما 
توافقی داریم که حاصل دو سال مذاکره فشرده و 12 
سال کار دیپلماتیک است آیا این توافق را اجرا کردند 
که توقع گفت وگو درباره موضوع��ات دیگر دارند، 
نخست باید نشان دهند توافق با امریکا فایده دارد 

بعد توقع توافق دیگر را داشته باشند.«
  حمایت از اس�رائیل مس�ئولیت تاریخی 

غرب 
بخش مهمی از کنفرانس مطبوعاتی ظریف و ماس به 
چالش درباره رژیم صهیونیستی کشیده شد، زمانی 

که هایکو ماس در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه 
بیلد آلمان درباره رویکرد آلمان نسبت به اسرائیل 
گفت:»این مسئولیتی است که ما به گردن داریم. 
حمایت از اسرائیل و دوستی نزدیک با آنها قابل بحث 
نیست؛ این مسئله جزو اصول و باورهای حکومتی 
جمهوری فدرال آلمان است و قابل تغییر هم نیست و 
این مسئولیتی است که تاریخ به ما داده است. من این 
اصل را در تهران نیز عوض نمی کنم.«  این در حالی 
اس��ت که ظریف در موضع گیری صریح گفت که 
مشکل خاورمیانه، مشکل سیاست های تجاوزکارانه 
رژیم صهیونیستی و حمایت بدون حد و مرز ایاات 
متحده از این جنایت هاس��ت. او گفت:»مش��کل 
این است که برخاف همه قواعد خوب بین الملل، 
اشغال توس��ط امریکا به رسمیت ش��ناخته شده، 
اشغال قدس شریف، اشغال بلندی های جوان به 
رسمیت شناخته ش��ده و سیاست های ضد حقوق 
بش��ر رژیم صهیونیس��تی علیه مردم فلسطین به 
فراموشی سپرده شده است.« ظریف اضافه کرد:» 
مشکل منطقه ما این است که امریکا تاش کرده با 
یک جنایت جدید به اسم معامله قرن حقوق مردم 
فلسطین را به زور زیر پا بگذارد، اینهاست که باعث 
خطر در منطقه است.« ظریف گفت: »شما باید از 
رژیمی که دارای ساح  هسته ای است سؤال کنید، 
آقای نتانیاهو کنار نیروگاه دیمونا که مرکز ساخت 
ساح هسته ای اسرائیل است می ایستد و می گوید 
ما ایران را نابوده خواهیم کرد، او )نتانیاهو( این سؤال 
را باید جواب دهد.« وی در عین حال گفت:» البته 
هیچ کس نمی تواند علیه مردم ما اقدامی کند مگر 
اینکه پاسخ قاطعی دریافت کند. ما شروع کننده هیچ 
جنگی نبوده و نخواهیم بود، اما کسی با ما جنگ را 
شروع کند، آن کشور پایان دهنده آن نخواهد بود.« 
رئیس دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤال خبرنگار 
آلمانی در خصوص حقوق همجنس گرایان تأکید 
کرد که جامعه ما اصول اخاق��ی دارد که مردم ما 
بر اساس آن اصول به حیات ادامه می دهند. اصول 
اخاقی و مقررات قانونی ما حاکم بر رفتار افراد در 
اماکن عمومی و ض��رورت رعایت قان��ون و اخاق 

عمومی است. 
   شینزو  آبه برای میانجیگری نمی آید

روزنامه ژاپن تایمز به نقل از یک منبع ارشد دولت 
این کشور گزارش داد که هدف شینزو آبه از سفر به 
تهران میانجیگری بین تهران و واشنگتن نیست. سفر 
آبه به تهران که اولین سفر یک نخست وزیر ژاپنی 
به ایران طی ۴1 سال گذشته است روز چهار   شنبه 
آغاز می شود و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. 
ژاپن تایمز در این زمینه نوشت: این درحالی است که 
یک دیپلمات رده باای ژاپنی گفته: »آبه به عنوان 
یک واسطه بین ایران و امریکا با مقامات ایرانی دیدار 
نمی کند و حامل هیچ پیامی)از سوی امریکا( نیست 
و همچنین هیچ راهکار فوری ب��رای پایان دادن به 
تنش هسته ای )بین تهران و واشنگتن( ندارد.«  وی 
در ادامه تأکید کرد: »آقای نخست وزیر به عنوان یک 
»میانجی یا پیام بر« به تهران نخواهد رفت. توکیو در 

کنار هیچ یک از طرفین نیست.«

  گزارش  2

ثمره معامله قرن برای فلسطینیان!
دونالد ترامپ برای حل و فصل مسئله فلسطین طرحی به نام معامله قرن را 
پیشنهاد داده است. تاکنون جزئیات این طرح مشخص نشده و رسانه های 
عربی و عبری به صورت پراکنده جزئیاتی از آن را اعام کرده اند. براس��اس 
معامله قرن که اعام مفاد آن تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است مسائل 
فلسطین در راستای منافع اسرائیل حل و فصل می شود. قرار است نشست 
اقتصادی منامه نیز اوایل مردادماه با هدف اجرای مرحله نخس��ت معامله 
قرن در بحرین برگزار شود. هرچند تاکنون مفاد معامله قرن مشخص نشده 
است اما برخی رسانه های رژیم صهیونیستی و همچنین مقامات اسرائیلی 
و امریکایی در صحبت های خ��ود به برخی از بندهای آن اش��اره کرده اند. 
براساس معامله قرن کشور مستقل فلس��طین وجود نخواهد داشت و حق 
بازگشت آوارگان برای همیشه از بین خواهد رفت. عاوه بر این، فلسطین 
خلع ساح شده و حتی مقامات فلسطینی از حق داشتن اسلحه شخصی نیز 
محروم خواهند شد. در واقع معامله قرن بر این اساس به دنبال هدف قراردادن 
مبانی هویتی مردم فلسطین است. قدس، بازگشت آوارگان و کشور مستقل 
فلسطینی به پایتختی قدس شریف تنها چند نمونه از این مبانی هستند که 
طبق معامله قرن همه از بین خواهند رفت. حتی »دیوید فریدمن« سفیر 
امریکا در فلسطین اشغالی نیز اخیراً با مشروعیت بخشیدن به اشغالگری رژیم 
صهیونیستی در کرانه باختری گفته اسرائیل حق پیوستن به دست کم بخشی 
از کرانه باختری را دارد! معامله قرن هرچند یک خیانت بزرگ تلقی خواهد 

شد اما ثمراتی نیز برای مردم فلسطین به همراه داشته است. 
بازیگران مختلف نسبت به مسائل هویتی خود بس��یار حساس هستند و 
هیچ گونه نرمش و عقب نشینی در این مورد را قبول ندارند، چرا که گذشتن از 
هویت به معنای گذار از بنیان های اساسی است. در مورد فلسطین نیز همین 
مسئله در حال عملیاتی شدن است. در این شرایط تمام گروه    ها و جریانات 
سیاسی فلسطین بار دیگر در کنار هم علیه این طرح قرار گرفته اند. در طول 
سال های گذشته ش��کاف های زیادی بین جریان های فلسطین به دایل 
مختلف ایجاد شده بود اما معامله قرن در حال پر کردن این شکاف    ها است. 
فلسطینی     ها قصد دارند طی روزهای آتی در اعتراض به »معامله قرن « قیام  
مردمی برپا کنند. محمود عباس، رئیس تشکیات خودگردان فلسطین نیز 
که از مهم  ترین حامیان طرح سازش با اسرائیل بوده معامله قرن را » معامله 
بی شرمی « خوانده و گفته اس��ت که این طرح به درک واصل خواهد شد. 

حماس و » جهاد اسامی فلسطین « نیز با » معامله قرن « مخالفند. 
در واقع هرچند معامله قرن یک طرح از پیش شکست خورده به شمار می رود 
اما ترامپ و نتانیاهو به دنبال آن بودند که استفاده های فراوانی از این طرح 
بکنند. در درجه اول نتانیاهو به دنبال اس��تفاده ابزاری از آن برای انتخابات 
پارلمانی اسرائیل بود که در نهایت در این مسیر شکست خورد و در مهلت 
مقرر شش هفته ای موفق به ائتاف با احزاب صهیونیستی و کسب ۶1 کرسی 
برای تشکیل کابینه نشد و پارلمان اسرائیل در نهایت منحل شد. عاوه بر این 
ترامپ سعی دارد این طرح را به عنوان برگ برنده ای برای انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 معرفی کند. از این رو تاش های زیادی با هدف موفق جلوه 
دادن این طرح صورت گرفته است. اما براساس برخی گزارش    ها حتی سران 
امریکا نیز در خفا نسبت به موفقیت این طرح اظهار شک و تردید کرده اند 
و برخی از کارشناسان معتقدند چه بس��ا اعام رسمی معامله قرن تا سال 

2020 به تعویق بیفتد. 
علت این مس��ئله نیز به بازخورد منفی این طرح در بین گروه های مختلف 
فلس��طینی بر می گردد،  چرا که معامل��ه قرن در تاش بود ش��کاف بین 
گروه های فلس��طینی را تش��دید کرده و جبهه مقاومت فلسطین را برای 
همیش��ه به حاش��یه براند. اما از آنجا که نقطه کانونی این طرح هدف قرار 
دادن مبانی هویتی فلس��طین بوده برخاف تصور ترامپ این طرح تبدیل 
به مسئله ای برای بازگشت مردم فلسطین به مبانی هویتی خود شده است. 
محمود عباس،  رئیس تشکیات خودگردان فلسطین در سال های گذشته 
تاش داشت با عبور از برخی از این مسائل هویتی کشور مستقل فلسطین را 
با محدودیت های زیاد تشکیل دهد. اما در این مسیر شکست خورد و اکنون 
که تمام مبانی هویتی فلسطین مورد هدف قرار گرفته است محمود عباس 
نیز با سابقه مشخص در مورد تاش برای س��ازش با اسرائیل به گروه های 
مقاومت نزدیک شده و جبهه واحدی علیه معامله قرن در فلسطین شکل 

گرفته است. 
در طول هفت دهه گذشته اسرائیل تاش زیادی برای از بین بردن بخشی از 
مبانی هویتی فلسطین کرده است. اشغال بخش    هایی از قدس، تاش برای از 
بین بردن حق بازگشت آوارگان، یهودی سازی قدس و اشغال بخش    هایی از 
کرانه باختری از جمله این تاش    ها بوده است. حتی نابودی اسرائیل به عنوان 
مهم  ترین بُعد هویتی مردم فلسطین توسط یاسر عرفات دبیر سابق تشکیات 
خودگردان فلسطین در دهه 90 میادی نیز مورد هدف قرار گرفت. اما برای 
نخستین بار طرح معامله قرن قرار است تمامی مبانی هویتی فلسطین را مورد 
هدف قرار دهد. بازخورد این توطئه در فلسطین نیز به صورت همگرایی بین 
جریان های مختلف خود را نشان داده است. در واقع برخاف تصور بانیان 
طرح معامله قرن، این مسئله تبدیل به عامل و متغیری در جهت جمع شدن 
گروه های مختلف فلسطین در اطراف مبانی هویتی فلسطین شده و همین 

مسئله می تواند معامله قرن را با شکست مواجه کند. 

15 انصاراه یمن: فرودگاه های دشمن 
در تیررس ما هستند

انصاراه یمن کشورهای عضو ائتاف متجاوز عربی به سرکردگی 
عربس�تان را به ه�دف ق�رار دادن فرودگاه های ش�ان در واکنش 
به ادامه بس�ته ب�ودن ف�رودگاه بین الملل�ی صنعا تهدی�د کرد. 
پس از چند دور حمات پهپادی جنبش انص��اراه یمن به فرودگاه های 
عربس��تان در نجران، انصاراه نسبت به حمات بیش��تر به فرودگاه های 
متجاوزان در آینده هشدار داد. به گزارش شبکه المنار، محمد عبدالسام، 
س��خنگوی انصاراه یمن یک    شنبه ش��ب در توئیتر نوشت:»کشورهای 
متخاصم باید بدانند ساده     ترین و پیش پا افتاده     ترین گزینه در برابر ما برای 
شکس��تن محاصره فرودگاه صنعا در تیررس قرار دادن فرودگاه های این 
کشور    ها و بستن یا فلج کردن کامل آنها است«. وی افزود:»تا ابد نمی توان 
در برابر تداوم بسته بودن فرودگاه بین المللی صنعا سکوت کرد«. عبدالسام 
ادامه داد:»س��ازمان ملل از انجام هر اقدام بازمانده و ایجاد کریدور هوایی 
پزشکی برای خدمت رسانی به زخمی     ها و بیماران صعب العاج عقب نشینی 
کرده و همین موضوع باعث ایجاد فاجعه انسانی شده است.« سخنگوی 
انصاراه تأکید کرد:»سازمان ملل متأس��فانه بار    ها طبق میل و خواسته 
عربستان سکوت کرده و اجازه داده بسته بودن فرودگاه بین المللی صنعا 
ادامه داشته باشد«. سخنگوی انصاراه گفت:»باید به کشورهای متجاوز 
فهماند که فرودگاه های آنها در تیررس آتش یمن قرار دارد و بستن آنها و 
یا ایجاد اختال کامل در کار آنها نزدیک     ترین راه برای شکست محاصره 
فرودگاه صنعا است«. بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا به روی هواپیما    ها 
جهت انتقال بیماران به خارج یکی از بندهای توافق استکهلم در مورد یمن 
است. با این حال، ائتاف سعودی و اماراتی به تعهد خود عمل نکرده اند و 
این فرودگاه بیش از چهار سال اس��ت که تعطیل شده است. انصاراه روز 
یک    شنبه اعام کرد: »یگان پهپادی چندین عملیات هجومی با پهپادهای 
قاصف K2 به فرودگاه بین المللی جیزان عربستان داشته است. این حمات 
پهپادی آش��یانه هواپیماهای بدون سرنشین دش��من را هدف گرفتند و 
عملیات بعد از رصد اطاعاتی دقیق انجام شد«. انصاراه در هفته های اخیر 
بار    ها فرودگاه نجران در جنوب عربستان را مورد هدف قرار داده اند و همین 
مسئله نگرانی سعودی    ها را در پی داشته است. نیروهای انصاراه و ارتش 
یمن به قابلیت های زیادی در زمینه س��اخت پهپاد    ها و موشک    ها دست 
پیدا کرده است. یمنی    ها عاوه بر حمات هوایی به عمق خاک عربستان 
سعودی و امارات، روز      شنبه نیز بزرگ ترین عملیات زمینی ائتاف مزدوران 
سعودی را دفع کردند. انصاراه اخیراً اعام کرد که بانک اطاعاتی 300 
نقطه را در عربس��تان و امارات در اختیار دارد. روزنامه رأی الیوم دیروز در 
گزارشی با اشاره به توسعه توانمندی های بومی یمنی     ها تأکید کرد که ارتش 
و کمیته های مردمی یمن  در آخرین مرحله ساخت و استقرار سامانه های 

دفاع هوایی پیشرفته هستند. 

توقع فاشیستي فرستاده اروپا
ماس: اروپا نمي تواند برجام را اجرا کند اما هیچ گونه کم و کاستي را از ایران در برجام نمي پذیریم

محمدمرادی

 آغاز رقابت محافظه کاران انگلیس برای جانشینی می
با اعام فهرست نامزد های حزب محافظه کار برای جانشینی نخست وزیر 
مستعفی انگلیس، این حزب رسماً رقابت در این زمینه را آغاز می کند. 11 
چهره سیاسی در تاشند ریاست قدیمی    ترین حزب سیاسی انگلیس را بر 
عهده بگیرند و به تبع آن نخست وزیر این کشور شوند. به گزارش دویچه وله، 
در پی استعفای ترزا می، 11 نفر برای جانشینی وی اعام آمادگی کردند. 
بوریس جانسون، وزیر امور خارجه پیشین، جرمی هانت، وزیر امور خارجه 
کنونی و مایکل گوو، وزیر محیط  زیست انگلیس از مهم  ترین گزینه های 
تصدی این سمت هس��تند. با توجه به شمار باای درخواست ها، چندین 
دور از رأی گیری در میان 313 نفر از قانونگذاران برگزار می شود تا افرادی 

که از حمایت کمتری برخوردارند، کنار گذاشته شوند. 
-----------------------------------------------------

 شاهزاده سعودی: ولیعهد از امریکا حرف شنوی دارد
شاهزاده سعودی مقیم در آلمان گفت، ولیعهد سعودی تنها در صورت 
فش��ار کش��ورهای غربی دس��ت از اقدامات ضد حقوق بشری خود بر 
می دارد. خالد بن فرحان آل سعود، شاهزاده سعودی مقیم در آلمان در 
گفت وگو با المیادین تأکید کرد که کشورهای غربی باید فشار واقعی به 
محمد بن سلمان آل سعود وارد کنند تا او از تصمیمات ضد حقوق بشری 
خود صرف نظر کند. مؤسس جنبش موسوم به »آزادی برای فرزندان 
شبه جزیره عربی« همچنین گفت که شهروندان عربستانی که خواهان 
آزادی هس��تند همچنان در معرض تهدید قرار دارند و تنها راه رهایی 
آنها تفکیک قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی است. خالد بن فرحان 
با بیان اینکه ولیعهد سعودی از امریکا و رژیم صهیونیستی حرف شنوی 
دارد گفت که اگر آنها از بن سلمان درخواست کنند او از اقدامات خود از 

جمله اعدام علمای دینی دست خواهد برداشت. 
-----------------------------------------------------

 جاسوسی ارتش کانادا از شهروندان 
بر اس��اس یک حکم فدرال که به تازگی افشا ش��ده، جاسوسان ارتش 
کانادا می توانند اطاعات شهروندان این کشور را برای تحقیقات قانونی، 
جمع آوری کنند و حتی به اشتراک  بگذارند. به گزارش شبکه سی بی اس، 
دسترسی نهادهای دفاعی و اطاعاتی به اطاعات شخصی شهروندان 
کانادایی، گروه های مدافع آزادی های مدنی را نگران کرده زیرا مشخص 
نیست چه میزان از این اطاعات می توانند از دسترسی های گسترده به 
فضای سایبری به دس��ت آیند. خبرگزاری » کندین پرس « اخیراً یک 
نسخه از حکمی هشت صفحه ای به تاریخ اوت 201۸ و موسوم به » دستور 
جمع آوری اطاعات شهروندان کانادایی « از طریق قانون » دسترسی به 
اطاعات « را رؤیت کرده اس��ت. این دس��تور که برای کارکنان وزارت 
دفاع ملی کانادا و نیروهای مسلح این کشور صادر شده، اظهار می کند 
که هرگونه اطاعاتی که درباره شهروندان کانادا به دست می آید، باید 

» ارتباطی مستقیم « با عملیات یا فعالیتی نظامی داشته باشد. 
-----------------------------------------------------
 رئیس مجلس مؤسسان ونزوئا: بین مخالفان تفرقه افتاده است

درحالی که رهبر مخالفان ونزوئا از توقف مذاکرات با دولت در نروژ خبر 
داد، دیوسدادو کابلو، رئیس مجلس مؤسس��ان این کشور اعام کرد که 
مخالفان دچار تفرقه شده اند و فاقد رهبر هستند. به گزارش اسپوتنیک، 
دیوسدادو کابلو گفت: تاش های دولت امریکا برای بی ثبات کردن ونزوئا 
با شکست روبه رو شده است. او در عین حال با حمله به مخالفان، اعام کرد 
که آنها بد     ترین لحظات خود را تجربه می کنند« وی افزود: ایاات متحده 
هم اکنون متوجه شده است که انتخاب رهبر خود در ونزوئا اشتباه بوده 
است. رئیس مجلس مؤسسان ونزوئا همچنین تصریح کرد که این کشور 

برای گفت وگو با گروه لیما، کانادا یا هر کشور دیگری آمادگی دارد. 
-----------------------------------------------------

 تعرض به 2 مسجد و هتک حرمت به قرآن کریم در آلمان 
تعدادی از افراد ناشناس ضمن حمله به دو مسجد در شهر »کاسل« و 
»برمن « آلمان، به حدود ۵0جلد کام اه مجید هتک حرمت کردند. 
بنا بر نوشته »دیلی صاباح « ترکیه، مهاجمان ناشناس روز یک     شنبه با 
سنگ به مسجد مرکزی در شهر کاسل حمله کردند. از برمن هم خبر 
رسیده که افراد ناشناس در حمله به یک مسجد در این شهر، به حدود 
۵0 جلد قرآن کریم هتک حرمت کردند. سیف الدین اریوروک، رئیس 
مسجد کاسل که تحت نظارت »اتحادیه اسامی امور مذهبی ترکیه « 
است، گفته که در زمان تعرض به این مسجد هیچ کسی در آن حضور 
نداشت. دفتر سرکنسولگری ترکیه در فرانکفورت ضمن محکوم کردن 
تعرض به این مساجد، از نیروهای امنیتی آلمان خواسته عامان این 
تعرض را پیدا کنند. مقام های آلمان��ی از آغاز تحقیقات درباره تعرض 
به مساجد خبر دادند و اظهارنظر بیش��تر در این باره را به تکمیل روند 

تحقیقات موکول کردند. 

ادعای سایت عبری درباره تشکیل
 گروه مسلح حماس - حزب اه در سوریه

منابع آگاه اسرائیلی از سفر هیئتی از اپوزیسیون سوریه به تل آویو 
برای دیدار با مقامات رژیم صهیونیس�تی خبر دادند؛ س�فری که 
در آن طرحی مطرح ش�ده که یک بن�د از آن قرار دادن س�وریه 
تحت قیمومیت بین المللی است. همزمان، یک رسانه عبری زبان 
مدعی تشکیل یک نیروی مسلح مشترک میان جنبش حماس و 
حزب اه در س�وریه برای مقابله با رژیم صهیونیستی شده است. 
به گزارش ایسنا، ارم نیوز به نقل از سایت عبری زبان » تیک دبکا « مدعی 
شد که یحیی الس��نوار، رهبر جنبش حماس در غزه در تاش است از 
طریق توافقی چهارجانبه با ایران، س��وریه و حزب اه یک گروه مسلح 
مشترک برای مقابله با اسرائیل در سوریه تشکیل دهد. به نوشته این 
سایت صهیونیس��تی، توافق مذکور شامل تش��کیل یک گروه مسلح 
فلسطینی جدید در سوریه متش��کل از حدود 3هزار سرباز می شود و 
هدف از آن نیز حمله به شمال اراضی اشغالی است و این نیرو       ها تحت 
فرماندهی مشترک حزب اه و شاخه نظامی حماس فعالیت خواهند 
کرد. دبکا نوش��ته که پس از موفقیت حماس در برقراری دوباره روابط 
خود با ایران و حزب اه، این جنبش معتقد است که طرح تشکیل گروه 
مسلح گامی در مس��یر برقراری دوباره روابط با سوریه است. این خبر 
در حالی منتشر شده که زمزمه های یک طرح بین المللی علیه سوریه 
هم وجود دارد. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم، ایدی کوهن، 
تحلیلگر و شخصیت آکادمیک اسرائیلی با انتشار ویدئویی از دیدار خود 
با عصام زیتون، از مخالفان سوری فاش کرد که یک هیئت از اپوزیسیون 
سوریه به ریاست عصام زیتون به منظور تقویت همکاری و هماهنگی 
میان طرفین به تل آویو سفر کرده است. طبق گفته کوهن، قرار است 
که اعضای هیئت مخالفان سوری با مقامات رژیم صهیونیستی درباره 
طرح صلح موسوم به » ابتکار عمل سوری- اسرائیلی « گفت وگو کنند. 
وی درب��اره جزئیات این ط��رح گفت که طرح صلح موس��وم به ابتکار 
عمل سوری - اس��رائیلی در آینده به مقامات رژیم صهیونیستی ارائه 
خواهد شد. قرار دادن سوریه تحت قیمومیت بین المللی و تقسیم آن 
به استان هایی در یک دوره انتقالی مشخص و همچنین بررسی تمامی 
پرونده های امنیتی، کنترل ساح، اعمال قانون و برقراری ثبات در دوره 

انتقالی از مهم  ترین بندهای آن  هستند.

  گزارش  یک
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حكمت 205 
هر ظرفی با ريختن چيزى در آن 
پر می شود جز ظرف دانش كه هر 
چ�ه در آن جاى دهی، وس�عتش 

بيشتر می شود.

    محمدصادق عابديني
س�ازمان ميراث فرهنگ�ي در واكنش�ي ديرهنگام ب�ه ورود 
س�يمرغ هاي بلورين جش�نواره فيلم فجر، ب�ه بهترين فيلم 
جش�نواره از نگاه تماش�اگران، جايزه صنايع دستي مي دهد. 
بعد از جنجال ورود سیمرغ هاي بلورين جشنواره فیلم فجر از دوبي، با 
هزينه باا و توجیه اين موضوع كه امكان ساخت چنین اثري در داخل 
ايران فراهم نیست، سازمان میراث فرهنگي قرار است در اعتراض به 
ناديده گرفته ش��دن توانايي هنرمندان صنايع دستي كشورمان در 
ساخت آثار حجمي و تنديس ها، به فیلم »متري شیش و نیم« فیلم 
منتخب تماشاگران سي و هفتمین جشنواره فیلم فجر، جايزه صنايع 
دستي اهدا كند. پويا محموديان، معاون صنايع دستي سازمان میراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري، در اين باره گفت: »وقتي كه 
تنديس هايي غیر از صنايع دستي اهدا شد، موجي از اعتراضات را به 
دنبال داشت براي همین تصمیم گرفتیم به فیلم منتخب تماشاگران، 
تنديس صنايع دس��تي اهدا كنیم و اين روند را به ساير بخش ها نیز 
ادامه دهیم. فیلم »متري شش و نیم« به عنوان فیلم منتخب از نظر 
تماشاگران ش��ناخته شده اس��ت و در هفته صنايع دستي، تنديس 
صنايع دستي به عوامل اين فیلم اهدا خواهد ش��د، ضمن اينكه در 
جشنواره جام جم تمام تنديس ها از صنايع دستي بود و امید داريم در 

تمام جشنواره ها تنديس هاي صنايع دستي اهدا شود.«
محموديان همچنین درباره حواشي پیش آمده در مورد انتخاب 
سفیر صنايع دستي، با تأكید بر اينكه ساره بیات ديگر سفیر نیست، 
گفت: »در زمان انتخاب وي من مسئول اين حوزه و در جريان آن 
نبودم. وي سفیر صنايع دستي نیست اما آنچه گفته شد اين بود كه 

رشته تحصیلي خانم بیات، فرش است و با صنايع دستي و هنرهاي 
س��نتي آش��نايي دارد و همچنین به دلیل جايگاه وي به عنوان 
هنرمند سینما در بین اهالي سینما و هنر، به عنوان سفیر صنايع 
دستي انتخاب شده بود.« وي اضافه كرد: »اگر از سال گذشته براي 
انتخاب سفیر صنايع دستي دس��ت نگه داشتیم براي اين بود كه 
صنايع دستي هنري ملي است و بايد نظر هنرمندان و صنعتگران 
صنايع دستي و انتظارات آنها را براي انتخاب سفیر كسب و بتوانیم 
موجي از حمايت از صنايع دستي را از سوي هنرمندان و نام آوران 
حوزه هاي هنري و ورزشي كسب كنیم.« ساره بیات بازيگر سینما 
در حالي به عنوان سفیر صنايع دستي انتخاب شده بود كه در تبلیغ 
يك شركت تولیدكننده البسه زنانه، پالتوي پوست روباه به تن كرد. 
اين اتفاق اعتراض هاي زيادي را به همراه داشت. طرفداران حفظ 
محیط زيست پوشیدن تبلیغ پالتوي پوس��ت روباه را نشانه اي از 
تبلیغ ضد ارزش حفظ محیط زيست عنوان كردند. روزگذشته،20 

خردادماه، روز جهاني صنايع دستي بود.

واكنش ديرهنگام به سيمرغ هاي از دوبي آمده 
جايزه صنايع دستي به فيلم برگزيده مردمي جشنواره فجر اهدا مي شود

»كاغذ شطرنجي« افخمي و »خورشيد« 
مجيدي پروانه ساخت گرفتند

ش�وراي ص�دور پ�روانه س��اخ�ت در جل�س�ه اخي�ر با 
چه�ار فيلمن�امه م�وافقت ك�رد. 

به گزارش »جوان« ب��ه نق��ل از روابط عمومي س��ازمان امور 
سینمايي و س��معي بصري، فیلمنامه هاي »لباس شخصي« به 
تهیه كنندگي حبیب اه والي نژاد، كارگرداني و نويسندگي امیر 
عباس ربیعي، »كاغذ شطرنجي« به تهیه كنندگي، كارگرداني 
و نويس��ندگي بهروز افخمي، »خورش��ید« به تهیه كنندگي و 
كارگرداني مجید مجیدي و نويسندگي مشترك مجید مجیدي 
و نیما جاويدي و »آتاباي« به تهیه كنندگي و كارگرداني نیكي 
كريمي و نويسندگي هادي حجازي فر موافقت شوراي ساخت 

سازمان سینمايي را اخذ كردند. 
.............................................................................................................
اسامي روز هاي دهه كرامت 98 اعام شد

ش�وراي  فرهنگ�ي  و  محتواي�ي  كارگ�روه  رئي�س 
هماهنگ�ي بزرگداش�ت ده�ه كرام�ت كش�ور، اس�امي 
و ش�عار هاي روز ه�اي ده�ه كرام�ت 98 را اع�ام ك�رد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، حجت ااس��ام مهدي 
احمدي، رئیس كارگروه محتوايي و فرهنگي شوراي هماهنگي 
بزرگداشت دهه كرامت كش��ور با اشاره به عناوين انتخاب شده 
روز هاي دهه كرامت س��ال 1398 گفت: دهه كرامت امسال با 
ش��عار »خدمت كريمانه، مهرباني به رسم اهل بیت)ع(« برگزار 

خواهد شد. 
.............................................................................................................

 2  انتصاب جديد 
در بنياد فرهنگي روايت فتح

»روح اه رفيعي« طي حكمي از سوي رئيس بنياد فرهنگي روايت 
فتح جايگزين »اصغر بختياري« در گروه مستند روايت فتح شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي بنیاد فرهنگي روايت 
فتح، در مراسمي كه روز گذشته در محل بنیاد فرهنگي روايت 
فتح برگزار شد، روح اه رفیعي طي حكمي از سوي سیدمحمد 
ياش��ار نادري رئیس بنیاد فرهنگي روايت فتح جايگزين اصغر 

بختیاري در گروه مستند روايت فتح شد. 
رئیس بنیاد فرهنگي روايت فت��ح همچنین محمد محمدي را 
نیز به عنوان سرپرست روابط عمومي بنیاد فرهنگي روايت فتح 
جايگزين امین صافي زاده ك��رد. روح اه رفیعي داراي مدرك 
كارشناسي كارگرداني سینماست و تاكنون در چندين جشنواره 
داخلي و خارجي به عنوان كارگردان حائز رتبه ش��ده است. از 
جمله س��وابق مديريتي وي مي توان به مديريت كانون فیلم و 
داستان بسیج و مديريت كانون فیلم فرهنگسراي انقاب اشاره 
كرد. محمد محمدي فارغ التحصیل رشته ادبیات نمايشي است. 
او نیز پیش از اين عهده دار مسئولیت روابط عمومي تماشاخانه 
ايرانش��هر و مدير روابط عمومي شانزدهمین جش��نواره تئاتر 

مقاومت بوده است. 
.............................................................................................................

 رضا رويگري با »ريحانه« 
به تئاتر مي رود

رضا رويگري پس از مدت ه�ا با نمايش »ريحان�ه« كه قصه 
و درونماي�ه اي فئودال�ي دارد به صحنه تئاتر ب�از مي گردد. 
رضا رويگ��ري بازيگر س��ینما، تلويزيون و تئات��ر درخصوص 
نمايش »ريحان��ه« در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
ضمن بیان اينك��ه عاقه به تئاتر دوباره من را به س��مت تئاتر 
آورد، گف��ت: نمايش »ريحانه« يك قصه فئودالي اس��ت. وي 
افزود: اين نمايش روايتگر داستان دختري است كه به پسري 
عاقه مند شده ولي ارباب دختر نیز به او عاقه مند شده است و 
ماجرا هايي كه به دنبال آن روي مي دهد. رويگري در خصوص 
بازيگ��ران نمايش گف��ت: در ح��ال حاضر بازيگ��ران نمايش 

»ريحانه« انتخاب نشده اند.

مصطفي محمدي     ديده بان

مديرعامل سابق انجمن سينماي انقاب و دفاع مقدس مطرح كرد 
انتقاد از تواب شدن يك شبه آدم ها در سريال هاي ماه رمضان

   نويد پارسا
مديرعام�ل س�ابق انجمن س�ينماي انق�اب و دف�اع مقدس 
نوش�ت: به زع�م نويس�ندگان فيلمنامه ه�اي صداوس�يما 
همه تبه�كاران ب�زرگ مي توانند يك ش�به توب�ه كار و تواب 
ش�ده و به قهرم�ان قصه تبدي�ل ش�وند. مي توان اي�ن را تنها 
ي�ك خب�ط نگارش�ي در تلويزي�ون قلم�داد ك�رد، ام�ا اين 
ديدگاه با مس�لمات اس�امي و ش�رعي مغايرت كام�ل دارد. 
محمدحسین نیرومند گرافیس��ت و كارتونیس��ت فعال در جبهه 
فرهنگي انقاب اس��امي در فضاي مجازي درباره دو س��ريال ماه 
رمضاني صداوس��یما اينگونه اظه��ار نظر مي كن��د: »دو مجموعه 
تلويزيوني »برادر جان« و »از يادها رفته« كه در ماه مبارك رمضان از 
رسانه ملي پخش شد، هر دو يك ويژگي واحد دارند. »تم« يا همان 
درونمايه هر دوي آنها »توبه و بازگش��ت« اس��ت. در »برادر جان« 
چاوش كه با ناجوانمردي اموال ش��وهر خاله اش را باا كشیده بود، 
سرانجام به دلیل عاقه وافر به همسر حامله اش متنبه شده، راه توبه 

را در پیش مي گیرد و به آغوش گرم خانواده اش باز مي گردد!«
اين فعال فرهنگي در ادامه مي نويسد: تقريباً همین اتفاق در سريال 
»از يادها رفته« نیز رخ مي دهد. خسرو قهرمان مرد قصه يك قاچاقي 
حرفه اي و بین المللي! است كه دستش در خون رقیب عشقي اش نیز 
آلوده است. او در سرانجام داس��تان با گروهي از افرادي كه عشقش 
را ربوده و قصد كشتنش را دارند درگیر ش��ده، همراه با پیشكارش 
جماعت را قتل عام كرده و همه را به درك واصل مي كند. خسرو كه 
حقیقتاً متنبه شده! توبه كرده و به وصال محبوبه اش نائل مي گردد! 
نیرومند مي افزاي��د: در برادر ج��ان »چاوش ت��واب« تنها بدهكار 
شوهرخاله اش كريم بوستان اس��ت، در حالي كه »خسرو تواب« از 
يادها رفته هم قاتل اس��ت و هم جماعت زي��ادي را در آتش اعتیاد 
درگیر و عمًا نابود كرده اس��ت. چگونه چنین ف��ردي كه اينگونه 
حق الناس بر ذمه اوس��ت به زعم نويس��ندگان فیلمنامه مي تواند 
توبه كار و تواب محسوب و به قهرمان قصه تبديل شود؟ با اين نگاه، 
همه كساني كه اينگونه حق الناس بر عهده آنهاست قابل بخششند! با 
اين نظريه حتي احتمااً عامان كشتار مسجد گوهر شاد هم چنانچه 
خسروگونه! شوند، قابل بخششند! مي توان اين امر را تنها يك خبط 
نگارشي در تلويزيون قلمداد كرد، اما اگر اين ديدگاه كه با مسلمات 
اسامي و شرعي مغايرت كامل دارد، توسط كسي در فیلم از يادها 
رفته تئوريزه شده كه امروزه همه كاره تولیدات تلويزيوني است، آنگاه 
بايد به اين اتفاق با نگاه ترديد نگريست. نويسنده فیلمنامه »از يادها 
رفته« عقل بافصل جناب میرباقري است و البته به نوعي تواب! او 
متأسفانه همچنان چنین نسخه هاي خطرناكي را براي رسانه ملي 

مي پیچد و مي پیچد و مي پیچد...

     موسيقي

همزمان با سومين سالگرد درگذشت زنده ياد حميد سبزواري انجام مي شود 
پيگيري ثبت روز »شعر انقاب« در تقويم رسمي كشور

     فرزين ماندگار
فردا،22 خرداد، س�ومين س�الروز درگذش�ت پدر ش�عر 
انق�اب اس�امي زنده ي�اد حمي�د س�بزواري اس�ت 
و همزم�ان ب�ا اي�ن روي�داد ط�رح توجيه�ي ثب�ت اين 
روز ب�ه ن�ام »روز ش�عر انق�اب« جه�ت درج در تقوي�م 
به ش�وراي فرهنگ عمومي كش�ور ارس�ال ش�ده است. 
 در رابطه با پیشنهاد ثبت روزي در تقويم رسمي كشور به نام 
»روز شعر انقاب« و براي زنده نگه داشتن نام زنده ياد حمید 
سبزواري، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامي سبزوار به ايبنا 
گفت: به پیشنهاد اداره فرهنگ و ارشاد اسامي سبزوار طرح 
ثبت روز 22خرداد به نام روز شعر انقاب مطرح و پیگیري هاي 

ازم در اين خصوص صورت گرفته است. 
به گفته رضا ش��جاع، اين ط��رح در ش��وراي فرهنگ عمومي 
شهرس��تان س��بزوار و ش��وراي فرهنگ��ي عمومي اس��تان 
خراسان رضوي مصوب شده است. طرح توجیهي ثبت اين روز 
به عنوان روز شعر انقاب جهت درج در تقويم ملي به شوراي 
فرهنگ عمومي كشور ارسال شده اس��ت و منتظر اعام نظر 
دوستان در تهران هس��تیم.  همچنین همزمان با 22خرداد، 
سالگرد درگذشت استاد حمید سبزواري، سومین بزرگداشت 

پدر شعر انقاب در سبزوار برگزار مي شود. 
    شاعر سرودهاي ماندگار انقابي

حس��ین آقاممتحني مش��هور به حمید س��بزواري به دلیل 
فعالیت ها و اش��عار انقابي پس از كودتاي 28مرداد 1332 و 
در حالي كه يك سال از ازدواج و تش��كیل زندگي مشتركش 
مي گذش��ت، از آموزش و پرورش اخراج ش��د اما مدتي بعد به 
استخدام بانك تجارت سبزوار درآمد و سپس زندگي اش را به 
تهران انتقال داد و بدين ترتیب خ��ود را به كانون فعالیت هاي 
انقابي و سیاسي آن زمان رساند. با شروع نهضت امام در سال 

42، اشعار حسین هم حال و هواي تازه اي پیدا كرد. 
 در واقع آثار و سروده هاي حمید به دو بخش تقسیم مي شود؛ 
قسمتي از آنها محصول و مولود دوران اختناق است كه شاعر 
با شجاعت و شهامت و ايمان راسخ برحكومت تاخته و اوضاع 
نابس��امان آن را نكوهش كرده اس��ت و در میان آن آثار، بحق 
سخناني بس بلند و فاخر و شورانگیز يافت مي شود كه از قدرت 
طبع و صفاي قريحه و مهارت شاعر حكايت دارد و بخش دوم 
آثار وي پس از پیروزي انقاب است كه در اين زمان تاش شاعر 
انتقال هر چه بهتر پیام انقاب و دفاع از ارزش ها و باورهاي اصیل 
اسامي است. اش��عار ماندگار »خمیني اي امام«، »برخیزيد 
برخیزيد«، »امريكا، امريكا، مرگ به نیرنگ تو«، »اي مجاهد 
شهید مطهر«، »خجسته باد اين پیروزي«، »به جاي امام« از 

آثار استاد حمید سبزواري است. 
    درخواست سبزواري از آيت اه خامنه اي 

در مجموع هفت دفتر از حمید سبزواري به چاپ رسیده است كه 
دو مورد از آنها با مقدمه مقام معظم رهبري است. در خاطره اي 
آمده است كه يكي از روز هاي سال 62 بود كه حسین به ديدن 
آيت اه خامنه اي رفت؛ دوراني كه ديگر او را به تخلصش »حمید 
سبزواري« مي شناختند. بحث به اشعارش كشیده شد. آيت اه 
خامنه اي پرس��یدند: چرا كار هاي تان را چاپ نمي كنید؟ استاد 
به ش��وخي گفت: حاج آقا، منتظر مقدمه   شما بر كتابم هستم! 
آيت اه خامنه اي در پاسخ گفتند: »من براي هیچ كس اين كار را 
نكرده ام، ولي براي شما اين كار را انجام خواهم داد.« حمید هم 
اش��عارش را در دو تا كتاب جمع كرد و به دست آقاي خامنه اي 
رساند؛ كتاب هايي كه بعدها اسم  »سرود درد« و »سرود سپیده« 
را براي ش��ان انتخاب كرد. آيت اه خامنه اي اش��عار را خوانده 
و مقدمه اي دو صفحه اي براي آن نوش��ت. »... ش��اعر گرامي ما 
آقاي حمید سبزواري از پیشكس��وتان و پیشروان اين راه است. 
زبان فاخر در شعر حمید، با مضمون انقابي و مكتبي، آمیزه اي 
مطلوب و ارزنده پديد آورده و مجموعه شعر او در ديوان معاصر 

فارسي، فصل رغبت انگیز و شايسته اي گشوده است.«
آثار وي به ترتیب عبارتند از: »س��رود درد« كه نخستین دفتر 
شعر حمید سبزواري است و سروده هاي سال هاي 36 تا 57 را 
دربرمي گیرد، دوران 21ساله اي كه مشحون از وقايع سیاسي 
و رنج و دردمندي شاعر است، اشعار آزاد و كاسیك حمید در 
اين دفتر خبر از وجدان بیدار و آگاهي اجتماعي وي در شرايط 
دش��وار مي دهد. »سرود س��پیده« دومین دفتر اشعار معاصر 
حمید سبزواري است كه همچون دفتر نخست با مقدمه رهبر 
معظم انقاب و استاد صادق آينه وند منتشر شده است. »كاروان 
سپیده«، »ياد ياران«، »گزيده ادبیات معاصر«، »به رنگ آمده 
دشمن« با عنوان اولیه »بار ديگر مسجد ضرار« از ديگر آثار به 

يادگار مانده از مرحوم سبزواري است.

    محمدصادق عابديني
 راننده اس�نپ ك�ه ب�ه خاطر كش�ف حجاب 
مس�افرش مش�هور ش�ده اس�ت در برنام�ه 
صبحگاه�ي ش�بكه3 حاض�ر ش�د. برنام�ه 
»س�ام صب�ح بخير« ب�ا وج�ود اينك�ه تنها 
چند هفته اس�ت آغاز به كار ك�رده با رويكرد 
خاصش پربيننده ش�ده اس�ت. سيدحسين 
حس�يني مجري اي�ن برنامه كه پي�ش از اين 
در رادي�و فعال ب�ود، در گفت وگو ب�ا »جوان« 
به موضوع تولي�د اين برنامه پرداخته اس�ت. 
برنامه »سام صبح بخير«، مدت زيادي 
نيست كه روي آنتن رفته اما زود سر و 
صدا به راه انداخته، چطور شد از راديو 

به اين برنامه آمديد؟
فكر مي كنم اوايل ارديبهش��ت ماه بود كه از دفتر 
آقاي فروغي مدير ش��بكه3 با من تماس گرفتند 
و گفتند قرار اس��ت برنامه اي اجتماعي در شبكه 
تولید ش��ود و از من خواس��تند ت��ا اجراي بخش 
سیاسي و اجتماعي آن را برعهده بگیرم. من هم از 
اين پیشنهاد به خاطر اينكه از طرف آقاي فروغي 
بود و همچنین عاقه خودم به اجراي برنامه هاي 

اجتماعي، خوشحال شدم. 
آخرين باري كه اجراي ش�ما در راديو 
خبرس�از ش�د مربوط به پرداختن به 
زندگي اكچري آقازاده ها بود، در اين 

مدت چه كار مي كرديد؟
از 11 آذرماه پارس��ال، بنا به تش��خیص مديران 
معاونت سیاسي از آنتن زنده راديو دور شدم، اما 
همان موقع از سوي معاونت صدا به برنامه»پارك 
شهر« راديو تهران براي اجراي برنامه زنده دعوت 
ش��دم و در آن برنام��ه هم گفت و گ��و و خواندن 

تیترهاي روزنامه ها را داشتم. 
در برنام�ه تلويزيوني هم تقريباً همان 
صراحت را در نقد داريد، اين نقد صريح 
خواس�ته ش�بكه بود يا به طبع و نظر 

خودتان برمي گردد؟
طبعاً برنامه ها به دلیل اهمی��ت اخبار براي مردم 
و اينكه مخاطبان دوس��ت دارند در جريان اخبار 
باشند، به سهم خود به اخبار مي پردازند اما چگونه 
پرداخت��ن آن تا ح��د زيادي به روحی��ه مجري، 
كارشناس مجري يا مصاحبه كننده باز مي گردد 
ولی اين گونه نیست كه در برنامه صرفاً بخواهیم 
براي »وايرال« ش��دن ويدئوهاي برنامه دست به 

نقد موضوع��ي بزنیم يا آن را پررن��گ كنیم. من، 
تهیه كننده برنامه و حس��ین كلهر همیش��ه در 
صحبت هايمان اين ش��عار را داري��م كه اگر تمام 
بحث هاي ما در نهايت منجر به روشن شدن يك 
چراغ در يك كوچه شود، ما به نتیجه رسیده ايم. 

برنامه شما جايگزين »حاا خورشيد« 
ش�د كه يكي از برندهاي تلويزيون به 
شمار مي رفت. به نظر مي رسد تفاوت 
اصلي مي�ان اي�ن دو برنام�ه، در نقد 
جدي تر شما به موضوعات و دور شدن 

از موضوعات زرد است!
به عقیده من صرف تیكه انداختن در يك برنامه تا 
يك جايي جواب مي دهد، از جايي به بعد بايد بگويم 
خب نتیجه چي شد؟ همین ديروز در برنامه میزبان 
س��ردار رحیمي فرمانده انتظامي ته��ران بوديم. 
در صحبت هايمان با س��ردار درب��اره موضوعاتي 
مانند حجاب و دوردور كردن ماشین ها هم چالش 
كرديم اما چیزي كه در نهايت حداقل براي خودم 
راضي كننده بود، مطرح شدن موضوع توقیف موتور 
پیك موتوري ها و افرادي كه از طريق موتور خرج زن 
و بچه شان را مي دهند، بود. آنها بايد دو هفته از كار و 
زندگي بیفتند، بروند خافي و جريمه را بدهند و در 
نهايت موتوري كه دو هفته زير آفتاب مانده را پس 
بگیرند. از سردار پرسیدم چه تسهیاتي براي آنها 
در نظر مي گیريد؟ كه پاسخ داد مدت توقیف از دو 
هفته به دو روز كاهش پیدا مي كند و به همكارانش 
مي گويد كه اين موضوع را پیگیري كنند. هدف ما از 
حرف و بحث با مسئوان بايد همین باشد كه منجر 
به كنش يا تصمیم گیري تاثیرگذاري بر مشكات 
مردم ش��ود. اين موضوع مقدم تر بر ديده ش��دن 

ويدئوها در فضاي مجازي است. 
ارتباط ب�ا مخاطب و نق�د موضوعات 
اجتماعي و سياس�ي در اجراي راديو 

راحت تر است يا تلويزيون؟ 

تجربه شخصي من مي گويد كه راديو از نظر نوع 
مخاطب و دايره در برگیرندگي از تلويزيون عقب تر 
است اما صبح ها خیلي از شهروندان و بخش فعال 
جامعه در خودروها به س��مت محل كارشان در 
حركت هس��تند. آنها تقريباً از شب قبل تا صبح 
از اخبار دور شده و صبح بخش��ي از آنها از طريق 
شبكه هاي اجتماعي اخبار را پیگیري مي كنند و 
بخش ديگري هنوز عاقه دارند با اسكي رفتن روي 
موجFM راديو خبر ها را دنبال كنند. براي همین 
مي شود گفت در صبح ها میزان مخاطب راديو و 
تلويزيون تقريباً شانه به شانه است، ولي از ظهر به 

بعد قدرت مطلق در دست تلويزيون است. 
از مي�ان راديو و تلويزي�ون كدام يك 
را ب�راي اج�را و ح�رف زدن ب�ا مردم 

مي پسنديد؟
راس��تش براي من فرقي نمي كند ك��ه در كدام 
رسانه باشم، ولي از قديم گفته اند كه ماحظه هاي 
تلويزيون بیشتر اس��ت اما خودم وقتي مي بینم 
موضوعي براي مردم مهم است آن را در شبكه هاي 
اجتماع��ي هم كه ش��ده دنبال مي كنم و س��عي 

مي كنم جانب صواب را براي مردم نگه دارم. 
ش�خصيت جدي ش�ما با اجراي طنز 
حس�ين كله�ر در روند توليد ش�كل 

گرفت يا طراحي شده بود؟
اين كنتراس��ت از اول طراحي ش��ده بود و به آن 
فكر كرده بوديم. قرار بود من آدم جدي باش��م و 
به خبرها بپردازم، اگرچه بعضي وقت ها هم سعي 
مي كنم طنز بگويم اما حسین خیلي سريع اانتقال 
و خوش فكر است و باعث مي ش��ود تعادل برنامه 
حفظ شود. طنز در برنامه باعث مي شود مخاطب 
اول صبح مجبور نباشد يك آدم خشك را تحمل 

كند كه »سخت خبر« مي خواند. 
پش�ت صحنه دس�ت گذاش�تن روي 
س�وژه هايي مانند »راننده اسنپ« كه 

داغ داغ بود، چه اتفاقاتي مي افتد؟
اين را مي توانم ادعا كنم كه تیم برنامه س��از ما، يك 
ساعت بعد از پايان برنامه دوباره شروع به كار مي كند. 
ما در فضای مجازي يك گروه داريم كه هر خبري كه 
فكر مي كنیم مهم است را فارغ از اينكه اصًا بتوان 
آن را پخش كرد در آن گروه مي ريزيم. بعد سردبیر 
برنامه متناسب با نگاه شبكه و برنامه شروع به انتخاب 
خبرها مي كند و از حدود ساعت 2 بعد از ظهر تیم 
نويسنده برنامه روي س��وژه ها كار مي كند. من در 
22سالي كه در س��ازمان كار مي كنم اين شانس را 
داشته ام كه با گروه هايي كار كنم كه نگاه متفاوتي 
به سوژه هاي خبري داشته اند. در برنامه سريع ترين 
واكنش را به موضوعات مهم داريم و حتي بخشي كه 

من اجرا مي كنم نامش »واكنش سريع« است. 
گفته ش�ده برنامه در تيرم�اه به پايان 
مي رسد، با توجه به استقبال بينندگان 
تلويزيون احتمال تداوم »سام صبح 

بخير« وجود دارد؟
من غیر مستقیم در راهروهاي شبكه شنیده ام 
كه قرار است برنامه تا ش��هريور ماه روي آنتن 
باش��د اما از همان ابت��دا هم گفت��ه بودند كه 
آمادگي اين را داشته باشید كه برنامه از صبح به 
عصر منتقل شود و به جاي »سام صبح بخیر« 

به »سام عصر بخیر« تبديل شود.

در گفت وگوي »جوان« با مجري برنامه »سام صبح بخير« عنوان شد

 نقد مي كنيم حتي اگر
چراغ يك كوچه را روشن كند

هــدف مـا از حـرف و بحـث با 
مســئـوان بـايـــد منجــر به 
ــا تصـميــم گيــري  كنــش يـ
ــر  ــذاري بـــ تـــاثيــــرگـــ
ــــود ش ــردم  م ــكـــات  مش

شهبازيان: موسيقي فقط براي روشنفكران 
خلق و ساخته نمي شود

تكرار ش�نيدن موس�يقي خوب مطمئن ترين راه براي باا بردن س�ليقه 
و قضاوت در اي�ن هنر اس�ت، پس ه�ر چه مي توانيد بيش�تر موس�يقي 
گ�وش كني�د و ه�ر قطع�ه اي را ت�ا جاي�ي ك�ه ام�كان دارد ب�ه دفعات 
بش�نويد. موس�يقي فقط براي روش�نفكران خلق و س�اخته نمي ش�ود 
بلك�ه ب�راي هم�ه و همچن�ان ب�راي قلب ه�ا و فكره�ا خلق مي ش�ود. 
فريدون شهبازيان آهنگساز سرش��ناس و خالق آثار ماندگار بسیاري در حوزه 
موسیقي اصیل ايراني اين سخنان را در مراس��م بزرگداشت خود برزبان آورد؛ 
مراسمي كه در فرهنگسراي نیاوران برگزار شد و چهره هاي شاخص موسیقايي و 
آهنگسازي كشورمان هر كدام با گفتن چند كامي سعي كردند به جايگاه خاص 

و چیرگي فريدون شهبازيان در دنیاي موسیقي اداي احترام كنند. 
حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز برجسته موسیقي كشورمان به عنوان اولین 
سخنران اين برنامه گفت: وقتي براي اولین بار مي خواستم به راديو بروم و اولین 
كارم را ضبط كنم، فريدون شهبازيان پشت من بود و تا امروز همیشه در تمام 
اجراهاي مهمم كنارم بوده اس��ت. برايم مانند يك استاد و معلم بزرگ است. از 
صمیم قلب شهبازيان را دوست دارم و باورم اين است كه خیلي بايد از او تقدير 
شود. در ادامه صديق تعريف نیز گفت: خوشحالم كه در جلسه اي هستم كه براي 
آقاي شهبازيان تشكیل شده است. شهبازيان بر گردن موسیقي ايران حق بزرگي 
دارد. محمد اصفهاني نیز به عنوان سخنران بعدي ضمن تأكید بر اين نكته كه 
شهبازيان عاوه بر اينكه آهنگساز بسیار خوبي است، انسان بسیار شريفي است، 
اظهار داشت: من از خوانندگاني هستم كه شهبازيان از من بسیار حمايت كرد تا 
بتوانم پیشرفت كنم. شهبازان، همايون خرم و بابك بیات سه بزرگي هستند كه 

من خودم را مديون آنها مي دانم.


