
روحاني: تنها طرف متعهد برجام 
باقي  نمي مانيم

يمن: آماده آزادسازي 
عربستان مي شويم

مقام يمني: آماده جنگ بزرگ در خاک عربستان هستيم 
اشغالگر نيستيم بلکه آزادي بخشيم

پلوسی:

هنجارشکني نهاد صنفي وكا به حدي رسيده 
است كه علناً و در سکوت نهادهاي نظارتي 
اقدامات خاف مصلحت ملي انجام مي دهد

  برخ�ی خانواده   ه�ا ۱۰ درصد كل هزينه زندگی 
را باب�ت آم�وزش می پردازند و بي�ش از ۹ درصد 
خانواده های ايرانی برای تحصيل فرزندان شان بايد 

وسايل زندگی را هم بفروشند

  دول�ت امري�کا ب�ا موج س�واری روی انفج�ار 
نفتکش    ها در دريای عمان، به دنبال سناريوسازی 
از اين ماجرا است تا هرگونه خرابکاری در منطقه 

را به ايران نسبت دهد

اريجاني:  اينستکس 
روي كاغذ مانده است

جهان سناريوی امريکا يي 
نفتکش ها را باور نمی كند

جلوی فروش تسليحاتی 
ترامپ به عربستان را 

می گيريم

 كانون وكا يا پياده نظام 
دشمنان ايران؟!

آموزش فروشی 
ساانه ۹ درصد از ايرانيان را 

به زير خط فقر می برد 
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ارتقاي جايگاه زبان فارسي هم
 در حسرت بودجه است

 در حالي كه با تصميمات اش�تباه در سال هاي اخير دهها 
ميليون  دار ارز كشور به جيب داان رفته است، كرسي 
زبان فارس�ي و ايران شناس�ي در خارج از كشور به دليل 
نبود بودج�ه در معرض تعطيلي اس�ت. تا قب�ل از دولت 
يازدهم در دانشگاه هاي خارجي 63كرسي زبان فارسي و 
ايران شناسي داشتيم كه اكنون به ۱6كرسي كاهش يافته 
و اس�اتيد ش به دليل نبود بودجه ماه هاس�ت كه حقوقي 

نگرفته اند. 
اين كرس��ي به قدري با ارزش اس��ت كه مركز همكاري هاي 
علمي و بين المللي وزارت علوم از دو معاونتش، يكي مختص 
گسترش زبان فارس��ي و ايران شناسي در دانشگاه ها و مراكز 
علمي خارج از كشور است. اين مركز تمام روابط دانشگاهي 
ايران با دانش��گاه هاي خارج از كشور را برنامه ريزي و هدايت 
مي كند.  حدود ۴۰ سال اس��ت كه بيش از ۲۶۰ استاد زبان 
و ادبيات فارسي و زبان شناسي به دانشگاه هاي خارج كشور 
براي تدريس زبان فارسي و ايران شناسي اعزام مي شوند و اين 

مركز سابقه بسيار درخشان و پرافتخاري دارد. 
اس��تادان اعزامي فقط ب��راي تدريس الفباي زبان فارس��ي 
هم اعزام نش��ده اند بلكه چون داراي ش��خصيت هاي ادبي و 
فرهنگي بوده اند، در خارج از كشور با مراكز و شخصيت هاي 
فرهنگي ارتباط برقرار كرده، كتاب نوشته يا ترجمه كرده اند 
و در مجموع، بس��ياري از آنان نماينده برجس��ته فرهنگ و 
ادبيات ايران در آن كشورها بوده اند.  معاون گسترش زبان و 
فارسي و ايران شناسي در خارج از كشور مركز همكاري هاي 
علمي و بين المللي وزارت علوم ادامه داد: »اس��تاداني كه در 
اين سال ها به سراسر جهان اعزام شده اند، منشأ بركات علمي 
و فرهنگي فراواني بوده اند و ارتباطات فرهنگي بسيار خوبي 
با آن كشورها برقرار كرده اند كه در بس��ياري از موارد، هنوز 

هم ادامه دارد.«
بهادر باقري با بيان اينكه زماني وضعي��ت بودجه در وزارت 
علوم خوب بود و حدود ۶۳ كرسي فعال زبان فارسي در جهان 
اس��تاد اعزام مي كرد، افزود: اخيراً به دليل مش��كات ارزي 
پيش آمده و به رغم پيگيري هاي فراوان و مكرر ما، متأسفانه 
سازمان برنامه و بودجه، اعتبار اين بخش را اختصاص نداده 

است و اين كرسي ها در خطر تعطيلي قرار گرفته اند.«
بقيه در صفحه3

پلوسی: جلوی فروش تسلیحاتی ترامپ به عربستان را می گیريم

عضو سابق سیا: روزهای حضور بولتون در دولت امريکا به شماره افتاده است

ژنرال سابق صهیونیست: جنگ آينده برای تل آويو بسیار سخت تر خواهد بود

كه كنگره طرح فروش ساح به عربستان بينالملل رئيس مجلس نمايندگان امريکا وعده كرده 
را به رأی خواهد گذاشت تا مانع فروش تسليحات به عربستان سعودی 
شود. نانسی پلوس�ی گفته كه به خاطر پول چه اتفاق    ها كه نمی افتد!

نانسی پلوسی كه موضع گيری های او عليه رئيس جمهور امريكا حال ديگر 
روندی روزانه و البته تصاعدی پيدا كرده، ديروز گفت كه مجلس نمايندگان 
به زودی به مسدود كردن روند انتقال تسليحات به رياض رأی خواهد داد. 
پلوسی در نشستی به ميزبانی شورای روابط خارجی به »فريد زكريا« گفت: 
»رأی گيری برای لغو هرگونه مجوز فروش تسليحات به عربستان سعودی 
صورت خواهد گرفت. اين چيزی اس��ت كه ما برای آن خواهيم جنگيد و 
حمايت دو حزب را برای چنين مب��ارزه ای در اختيار داريم.«  در حالی كه 
دولت ترامپ معتقد است كه عرضه ساح به سعودی     ها برای محافظت از 
منافع امريكا در منطقه در بحبوحه تنش با ايران حياتی است، پلوسی اولين 
سفر دونالد ترامپ به عربستان را زير سؤال برده، سفری كه به گفته او باعث 
تعجب همگان شد. وی هشدار داد: يكی از توافقات تسليحاتی ترامپ شامل 

انتقال تكنولوژی هسته ای به عربستان سعودی است. پلوسی ادامه داد: به 
خاطر پول چه اتفاقی می افتد. سؤال اين است كه چه كسی از نظر مالی از 
انتقال فناوری هسته ای به عربستان سعودی سود می برد. به خاطر مواردی 
مانند خاشقجی فروش تسليحات نبايد انجام گيرد و هر دو حزب در كنگره 
بايد با آن مخالفت كنند.« نانسی پلوسی  يک بار ديگر سخنان ماه پيش خود 
را كه گفته بود »ترامپ  درگير يک اپوشانی مجرمانه شده « تكرار كرد و 
گفت:»او در جرم های پنهانی دست داشته است و تفاوت درست و نادرست 
را نمی داند.«  اين سخنان با واكنش ترامپ روبه رو شد و او جمعه در مصاحبه 
با فاكس & فرندز گفت: »اين سخنان فاشيستی است، اين سخنان شرم آور 
است. من او را نانسی عصبی می نامم. او يک نابود شده عصبی است.«  پلوسی 
در سخنانی در شورای روابط خارجی گفته اس��ت: » هر آنچه او می گويد 
بازتابی از خودش اس��ت. وقتی او می گويد نانسی آشفته است، اين يعنی 
خودش آشفته است. وقتی می گويد نانسی عصبی است، اين يعنی خودش 
عصبی است. او همواره درباره خودش صحبت می كند و برای او تفاوتی ندارد 

كه فاعل جمله كيست.«

آموزش فروشی ساانه 9 درصد از ايرانیان را به زير خط فقر می برد 
در سال های اخير آموزش و پرورش هم به 

نفيسهابراهيمزادهانتظام
جمع س��ازمان هايی راه يافته كه دست به اجتماعي

دست هم داده اند تا خانواده  ها را به زير خط 
فقر هل بدهند. بعد از هزينه های درمان كه به رغم تأكيد قانون اساسی دستش 
مدام در جيب مردم بود و سهم بزرگی را به سبد هزينه های خانوار تحميل 
می كرد، حاا نوبت آموزش و پرورش است كه برخاف تصريح اصل ۳۰ قانون 
اساسی خدمات خود را آنقدر گران بفروشد كه مردم مجبور شوند فرش زير 
پايشان را بفروشند تا هزينه های تحصيل فرزندان شان را در آموزش و پرورش 
بپردازند. اين را ما نمی گوييم كه خدای ناكرده به داشتن جهتگيری سياسی 
و سياه نمايی در گزارش های مان متهم شويم. اين را محمدرضا واعظ مهدوی، 
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه در برنامه پرسشگر رسانه ملی گفته است. 
به هر حال اين مقام پيشتر مسئول گفته است برخی خانواده   ها ۱۰ درصد كل 
هزينه زندگی را بابت آموزش می پردازند و بيش از ۹ درصد خانواده های ايرانی 

برای تحصيل فرزندان شان بايد وسايل زندگی را هم بفروشند. 
به اس��تناد آمار بانک مركزی هزينه های تحصيل در كشور ظرف ۱۰ سال 
گذشته حدود 5۰ درصد افزايش داشته است. اين مسئله برای دهک های 
پايين درآمدی جامعه كه آموزش سهم كمی از سبد هزينه خانوار را دارد، 
فشار مضاعفی را ايجاد كرده است. محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سابق 
س��ازمان برنامه و بودجه اين مس��ئله را اينطور توصيف كرد: »ش��اخص 
هزينه های كمرش��كن آموزش عبارت از خانواده   هايی است كه ۱۰ درصد 
كل هزينه زندگی را بابت آموزش می پردازند. بيش از ۹ درصد خانواد ه های 

ايرانی برای تحصيل فرزندان شان بايد وسايل زندگی را بفروشند و از محل 
درآمدهای عادی خود نمی توانند خرج تحصيل را بدهند. بايد دولت به اين 

شاخص توجه كند.«
وی ادامه با اشاره به متوسط سال های تحصيل در ايران گفت: اين شاخص 
در سال ۱۹۹۰، ۴/۲ سال بود كه در سال در ۲۰۱۷ به ۹/8 سال رسيده است. 
سال های مورد انتظار برای تحصيل نيز ديگر شاخص است كه از ۹/۲ سال در 
سال ۱۹۹۰ به ۱۴/۹ سال در سال ۲۰۱۷ رسيده است، يعنی از كسی كه وارد 

مدرسه می شود انتظار می رود تا ۱5 سال در سيستم آموزشی بماند. 
وی با بيان اينكه بيش از ۱5 ميليون دانش آموز در بيش از ۱۰۰ هزار مدرسه 
داريم، گفت: چالش اساسی در شرايط فعلی پوشش آموزش و پرورش است. 
بيش از ۹8/۶ درصد جمعيت واجب التعليم در دوره ابتدايی تحت پوشش 

قرار دارند. اين نرخ در دوره دبيرستان 8۰ درصد است. 
واعظ مهدوی افزود: آيا توزيع اين ۱/۴ درصد عدم پوش��ش در همه كشور 
يكسان است؟ در استان سيستان و بلوچستان بيش از ۶ درصد عدم پوشش 
داريم. در جنوب كرمان و شرق هرمزگان نيز عدم پوشش بيشتر است و اكنون 
زمان آن است كه سرپرست جديد وزارت آموزش و پرورش تمركز مديريت را 
روی اين موضوع قرار دهد.  معاون سابق سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه 
وزير آموزش و پرورش آينده بايد در حيطه فرابخشی تاش كند، گفت: تأثير 
سياست های درون بخشی كمتر از ۲۰ درصد اس��ت و 8۰ درصد در كان 
اقتصاد رخ می دهد. تاش وزرا بايد ممانعت از رشد تورم و حفظ قدرت خريد 

دستمزد بگيران و اخذ ماليات از فعاليت های مولد باشد. 
عضو پيش�ين س�يا در يادداش�تی ب�ا برش�مردن داي�ل عصبانيت 
و ناخرس�ندی رئيس جمه�ور امري�کا از مواض�ع ج�ان بولت�ون، 
مش�اور امني�ت مل�ی اي�ن كش�ور درب�اره مس�ائلی چ�ون اي�ران 
تأكي�د ك�رد ك�ه روزه�ای بولت�ون ب�ه ش�ماره افت�اده اس�ت. 
در ادامه گمانه زنی   ها درباره ناخرس��ندی دونالد ترامپ رئيس جمهور 
امريكا از مواضع جان بولتون، جان كرياكو، عضو پيش��ين س��ازمان 
اطاعات مرك��زی امريكا )س��يا(، تحليلگر اطاعات و مأمور س��ابق 
ضد تروريسم به ليس��تی از نارضايتی های ترامپ درباره بولتون اشاره 
كرده و خبر داده ك��ه »به زودی« بولتون از دولت اخراج می ش��ود. او 
در يادداش��تی برای پايگاه امريكايی »كنسورتيوم« نوشت:»روزهای 
حضور جان بولتون )در دولت امريكا( به شماره افتاده است«. كرياكو 
نوشت:»همه در امريكا می دانند كه دونالد ترامپ برای كسی كه او را 
» وفادار « بداند، پاداش در نظر می گيرد. ش��ما يا همراه او هستيد و يا 
مخالف او. تقريباً از آغاز دولت او، عضويت در كاخ سفيد شبيه به ورود 
به در های گردان بوده و غيرمعمول نيست كه دستياران و اعضای كاخ 
سفيد تنها چند هفته يا ماه دوام آورده و س��پس به بيرون پرت شده 
باشند. اين وضعيت، منحصر به كاركنان بخش سياسی وسياستگذاری 
نيست و در ش��ورای امنيت ملی هم وضع به همين منوال است. برای 
هيچ كسی تقدسی وجود ندارد. به خاطر داشته باشيد كه شما يا با او 

هستيد و يا عليه او. حاا نوبت جان بولتون فرا رسيده و او خودش را در 
گوشه ای در انزوا می بيند. به نظر من، روزهای در مقام مشاور امنيت 

ملی )كاخ سفيد( به شماره افتاده است.«
به نوش��ته او، يكی از افراد مطلع امريكايی كه دوستانی در طيف های 
مختلف سياسی در واشنگتن از قبيل دولت ترامپ دارد و با افراد متنفذ 
زيادی در ارتباط اس��ت، به او گفته كه »اين افراد به طور خصوصی به 
من گفتند كه كاخ سفيد و به طور ويژه ش��ورای امنيت ملی كامًا در 
اغتشاش به سر می برد و بولتون به زودی اخراج خواهد شد«. وی ادامه 
داد: »پايگاه دست راستی واش��نگتن اگزمينر هفته قبل گزارش داد 
كه بولتون به روش��ی معكوس به برخی گزارش   ها درباره اغتشاش در 
شورای امنيت ملی امريكا اذعان كرد. او در يک پادكست وال استريت 
ژورنال گفت كه به نظر وی، پنج كشور در حال انتشار دروغ   ها درباره 
ناكارآمدی در دولت ترامپ هستند. آن كش��ور  ها كره شمالی، ايران، 
ونزوئا، روسيه و چين هس��تند. البته كه اين حرف بولتون خنده دار 
است«. كرياكو نوشت: »نتيجه گيری يک فرد منطقی تر شايد اين باشد 
كه كارنامه اقدامات بولتون )در مقام مشاور امنيت ملی(، فاجعه بوده 
و افراد دور و بر او هم افتضاح به بار آورده اند و اينكه خود او در رسانه   ها 
اختاف نظرش با ترامپ را علنی كرده اس��ت و رئيس جمهور، از اين 

موضوع عصبانی است و سناريوی محتمل تر هم همين است.«

ارتش رژيم صهيونيس�تی با اش�اره به بينالملل مسئول سابق بخش رسيدگی به شکايات 
آماده نبودن ارتش برای ورود به جنگی تمام عيار اذعان كرد كه جنگ 
آين�ده س�خت   ترين جن�گ در تاري�خ اس�رائيل خواه�د ب�ود. 
يتس��حاق بريک، مسئول س��ابق بخش رسيدگی به ش��كايات ارتش رژيم 
صهيونيستی در مصاحبه ای با روزنامه عبری زبان معاريو  گفت: »اگر ارتش 
انتقاداتی را كه به آن وارد اس��ت قبول نكند، جنگ آينده سخت   ترين جنگ 
در تاريخ اسرائيل خواهد بود، به گونه ای كه روزانه بين هزار تا ۲هزار موشک به 
سوی اسرائيل شليک خواهد شد؛ موشک  هايی كه وزن كاهک جنگی هر يک 
از آنها به ۱۰۰ كيلوگرم می رسد و اين در حالی است كه اين موشک  ها از دقت 
نقطه زنی بااتری برخوردار هستند«. وی اظهار داشت:كرانه باختری به جبهه 
جنگ تبديل خواهد شد و هزاران نيروی مسلح از روستا  ها و شهرهای فلسطين 
برای جنگ آماده می شوند. همه جا شاهد تيراندازی خواهيم بود. در چنين 
وضعيتی مجبور هستيم از نيروهای پياده نظام برای جنگيدن در چند جبهه 

كمک بگيريم در حالی كه ما فاقد چنين آمادگی و امكانات هستيم«. اين مقام 
سابق ارتش رژيم صهيونيستی درباره وضعيت سطح سياسی در اسرائيل گفت: 
وضعيت در زمينه سياسی بسيار بدتر است. من با تک تک اعضای كابينه امنيتی 
به مدت يک ساعت گفت وگو كردم. برای من مشخص شد كه آنها ارتش را به 
اندازه كافی نمی شناسند و از اوضاع آن اطاع دقيقی ندارند. آنها كسانی هستند 
كه تصميمات سرنوشت ساز را اتخاذ می كنند در حالی كه تقريباً از ارتش هيچ 
چيز نمی دانند. اين ژنرال اسرائيلی در پايان تأكيد كرد:»در نهايت امر تنها چيزی 
كه اعضای كابينه به آن عاقه دارند، پيشرفت در مسائل سياسی است«. مقامات 
صهيونيست بار  ها نسبت به ضعف اسرائيل در برابر گروه های مقاومت حزب اه 
لبنان و مقاومت در غزه، ابراز نگرانی كرده اند. برخی مقامات نظامی اسرائيل 
تأكيد می كنند كه در حنگ احتمالی با حزب اه، روزانه بيش از ۲هزار موشک 
به سمت سرزمين های اشغالی شليک خواهد شد. در درگيری های اخير بين 
ارتش اسرائيل با گروه های مقاومت در نوار غزه، طی دو روز بيش از ۷۰۰ موشک 
به سمت اراضی اشغالی شليک شد و تل آويو مجبور به پذيرش آتش بس شد. 

سياسي

يادداشت هاي امروز

 آيا تورم در ايران قابل مهار است؟
سيد عادل ميرزاده

۴

جلوه عملي منطق مقاومت
سيدعبداه متوليان

۲

تیر خطای امريکا در پرونده سازی علیه ايران
احمد کاظم زاده

۱5

در صفحات اجتماعي آيت اه رئيسي منتشر شد

 فراخوان مشاركت مردم 
و نخبگان  در روند تحوات 

دستگاه قضا
  آس��يب هاي فضاي مجازي -كه در جاي خود بايد به طور 
جدي دنبال و رفع ش��ود- نبايد ما مس��ئوان را دچار خطاي 
محاس��باتي كند و موجب ش��ود كه خود را از فرصت كم نظير 
ارتباط با مردم در اين بستر محروم نماييم. به تعبير رهبر معظم 
انقاب اسامي بايد از فرصت با ارزش فضاي مجازي استفاده كرد 
و با اطاع از نظرات و سؤال هاي افكار عمومي، يک حضور مؤثر و 

جريان ساز را به نفع مردم رقم زد| صفحه 2

صفحه ۱5

آیين »عمامه گذاری« در حوزه علميه همدان با حضور آیت اه عليرضا اعرافی - بهزاد عليپور - فارساولين جلسه دادگاه 14 متهم ارزي - رضا دهشيري - جوان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه  26 خرداد ۱3۹8   - ۱2 شوال ۱44۰

سال بيست و يکم- شماره 5675 - ۱6 صفحه
قيمت: تهران و استان البرز ۱۰۰۰تومان

 شهرستان ها 5۰۰ تومان

   رئيس جمهوري اسامي ايران درپنجمين نشست سران كنفرانس تعامل و اعتمادسازي در آسيا 
)سيكا( در دوشنبه پايتخت تاجيكستان : بديهي است ايران به صورت يكطرفه نمي تواند تنها طرف 
متعهد به برجام باقي بماند و ساير كشورها نيز ازم است س��هم خود را براي حفظ اين توافق مهم 
بپردازند. اكنون كه نهايت حسن نيت و شكيبايي استراتژيک ما از يک سو و قانون شكني امريكا از 

سوي ديگر بر همگان ثابت شده است، جمهوري اس��امي ايران ضمن اعام آمادگي براي هرگونه 
تعامل، تصميم گرفته اس��ت تا طبق بندهاي ۲۶ و ۳۶ برجام اجراي تعهداتش را براي بازگرداندن 
توازن در توافق مزبور كاهش دهد. در صورت عدم دريافت پاسخ مناسب، به ناچار اقدامات بيشتري 

انجام خواهيم داد |  صفحه 2



      دیپلماسی

جلوه عملي منطق مقاومت
صرف نظر از مباني و منطق عقلي، ديني و علمي مقاومت، براي ملتي 
كه خواهان امنيت، »استقال سياسي، اقتصادي و فرهنگي«، »رهايي 
از بردگي و دريوزگي«، »عزت ملي« و »پيشرفت واقعي و همه جانبه« 
اس��ت مقاومت نه يك روش انتخابي بلكه يك ضرورت انكارناپذير و 
حياتي است و اين مقاومت نه يك اقدام متهورانه و احساسي بلكه يك 
اقدام كامًا استدالي و بر پايه عقل و منطق است. در منطق مقاومت 
اتفاقاً به عكس تبليغات پرهياهوي استكباري، اين نظام سلطه است 
كه به دلي��ل زياده خواهي و تفرعن و خوي اس��تعماري فاقد انعطاف 
پذيري و سازش است و جبارانه، خواسته هايش را به سايرين ديكته 
مي كند و به كمتر از اطاعت محض هم راضي نمي شود و براي تحقق 
مقاصد ش��يطاني اش تحريم مي كند، تهديد مي كند و با ددمنشي و 
خوي حيواني دنيا را به آتش مي كشد و به كشتار انسان ها و نسل كشي 

مي پردازد. 
عقل و منطق به ما مي گويد كه همه بايد از كسي كه بر مواضع به حق 
خود پافشاري مي كند دفاع كنند و بر ظالم بتازند. در منازعه بين ايران و 
امريكا »كدام كشور حقوق كشور مقابل را لگدمال كرده«، »كدام كشور 
به كشور ديگر خسارات فراوان مادي و معنوي وارد كرده«، »آيا ايران 
عليه كشور امريكا كودتا كرده ؟«، »آيا ايران به نقطه اي از كشور امريكا 
حمله كرده ؟«، »آيا ايران گروهك هاي تروريستي منافقين و داعش را 
عليه امريكا ايجاد كرده و آموزش داده و تجهيز و حمايت كرده؟«، »آيا 
ايران اعام كرده كه دولت امريكا را به رسميت نمي شناسد؟« »آيا ايران 
گفته كه در پي براندازي نظام سياسي امريكاست؟«، »آيا ايران گفته 
كه مي خواهد ريشه ملت امريكا را بخش��كاند؟«، »آيا ايران گفته كه با 
تحريم هاي فلج كننده مي خواهد امريكا وادار به اطاعت از خواسته هاي 
ما بش��ود؟«، »آيا ايران، صدام را عليه امريكا تجهيز و حمايت كرد و ۸ 

سال تمام بااترين خسارات را به امريكا وارد كرد؟« و... 
در منطق مقاومت باي��د ادبيات رايج در دنياي سياس��ت تغيير كند و 
همه از مظلوم دفاع كرده و بر ظالم بتازند و بدانند كه دوران زدن و فرار 
كردن سال هاست كه سپري شده و به عكس مرعوبين و راحت طلبان 
و دلبسته هاي به آاف و علوف غرب، شاخ نظام سلطه شكسته و پايش 
لنگ و دستانش چاق شده است. ترديدي نيست كه مقاومت هم هزينه 
دارد اما وااتر و بااتر از اين حقيقت فريبنده اين است كه هزينه هاي 
مقاومت در برابر هزينه هاي م��ادي و معنوي و تحكيم پايه هاي ظلم و 
ذلت پذيري، آن قدر ناچيز است كه مطلقاً به حساب نمي آيد و اين شبكه 
همكار نظام سلطه و سست كمربندها و راحت طلبان و غربگرايانند كه 
دچار رعشه اندام شده و هزينه هاي مقاومت را بزرگنمايي مي كنند و در 

نقطه مقابل به بزرگنمايي قدرت پوشالي نظام سلطه مي پردازند. 
آنچه كه در ماقات آبه ش��ينزو با مقام معظم رهبري رخ داد جلوه اي 
ناب و منطبق با رويكرد و روش انقاب حضرت امام راحل بود كه كام 
مردم ايران را شيرين و ذائقه شيطان بزرگ و شبكه همكارش در داخل 
ايران را به شدت تلخ كرد. امريكايي ها كه پيش از اين با بزرگ نمايي 
حركت ناو آبراهام لينكلن به س��مت خليج فارس قصد فريب مردم 
ايران و فش��ار بر نظام و تأثيرگ��ذاري بر تصميم مس��ئوان ايران را 
داشته و هيچ نتيجه اي نگرفته بودند در بازي جديد خود براي به زانو 
درآوردن نظام اسامي بنا داشتند با تبليغ و ترويج دوگانه »سازش و 
پيش��رفت يا مقاومت و نابودي« و با اعزام نمايندگان آلمان و ژاپن به 
ايران، مسئوان كشور را نسبت به قبول و تسليم شدن در برابر شرايط 
امريكايي ها مجاب كنند اما اين حيله ش��يطاني آنان با هوشمندي و 
فراس��ت حضرت امام خامنه اي رنگ باخت و يك بار ديگر ش��يطان 
بزرگ را وادار به عقب نشيني كرد. اينك دنيا كم كم متوجه مي شود 
كه چراغ اقتدار نظام سلطه رو به افول و خاموشي است و قدرت غرب 
به مراتب كمتر از هياهويي است كه به راه انداخته اند و طلسم مسجد 
مهمان كش غرب با بيداري ملت ها و پيگيري مقاومت فعال در حال 

باطل شدن است. 
س��خنان رهبري در مواجهه با آبه شينزو به خوبي نش��ان داد كه براي 
رهبري ايران و شخص آبه ش��ينزو بحث ميانجيگري بي اهميت بوده 
و روابط دو كشور ايران و ژاپن مهم اس��ت و مردم ايران به اين حقيقت 
بزرگ رسيده اند كه امريكا توان براندازي نظام ايران را ندارد و ٤۰ سال 
است كه در آرزوي براندازي جمهوري اسامي لحظه شماري كرده اما 
اينك مس��تأصل و نااميد اما منافقانه اعام مي كند كه قصد براندازي 
نظام ايران را ندارد. اينك مردم آزاده جهان اين حقيقت مسلم را فراروي 
خود دارند كه هيچ ملت آزاده و عاقلي مذاكره زير فشار را قبول نخواهد 
كرد. سكاندار هوشمند جمهوري اسامي در اين ديدار ضمن تحقير و 
تذليل ترام��پ و هيئت حاكمه امريكا و خنثي ك��ردن توطئه  طراحي 
شده، آبه شينزو را به استقال در تصميم در مواجهه با ايران فراخواندند. 
رهبر ايران بافاصله سخن درست آبه شينزو مبني بر اراده امريكايي ها 
براي تحميل اراده خود را مورد تمجيد ق��رار داده و از او مي خواهد كه 
براي استقال اقتصادي و رابطه با ايران بايد مثل بسياري از قدرت هاي 

بزرگ تصميم بگيرد. 
تحركات و رخداده��اي منطقه اي مانند حمله به دو كش��تي نفتكش 
هم زمان با ديدار آبه شينزو در منطقه با هر توجيهي كه توسط حاميان 
منطقه اي غرب رخ داده باشد ترامپ را در موضع ضعف قرار داده و در 
نخس��تين موضع گيري انفعالي مجبور به عقب نش��يني شده و مدعي 
مي شود كه امريكا در ش��رايط كنوني آمادگي مذاكره با ايران را ندارد 
ليكن مي ت��وان پيش بيني نمود ك��ه با اتحاد مواضع مس��ئوان نظام 
اسامي، تحت پرچم مقاومت فعال شاهد عقب نشيني هاي پي  در پي 

امريكا باشيم. 

سيدعبداه متوليان

اريجاني: اينستكس روي كاغذ مانده است
رئيس مجلس شوراي اسامي با انتقاد از عملكرد فرانسه در حفظ 
برجام تأكيد كرد: مكانيزم اينس�تكس روي كاغذ مانده است. 
به گزارش خان��ه ملت، عل��ي اريجان��ي روز گذش��ته در ديدار با 
دوسارنز، رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس فرانسه با تأكيد 
بر اهميت روابط اقتصادي با كشور فرانسه، گفت: كشور فرانسه به 
خوبي مي تواند در منطقه نقش آفرينی كند.  اريجاني ادامه داد: با 
وجود مذاكرات متعددي كه وجود داشت اما وعده رئيس جمهوري 
فرانس��ه به رئيس جمهوري ايران براي حفظ برجام محقق نش��د، 
در واقع بايد گفت مكانيزم اينس��تكس روي كاغذ مانده است. وي 

بيان داشت: در شرايطي كه روابط بين بانكي فراهم نيست چگونه 
مي توان فعاليت اقتصادي بين ش��ركت هاي دو كش��ور ايجاد كرد، 
شركت توتال اولين شركت فرانسوي بود كه بعد از خروج ترامپ از 

برجام ايران را ترك كرد.
 اريجاني تأكيد ك��رد: نماين��دگان مجلس دو كش��ور مي توانند 
نقش مهمي در تصميم گيری ها ايفا كنند.  ماريل دو سارنز، رئيس 
كميسيون سياس��ت خارجي مجلس فرانس��ه در اين ديدار گفت: 
روابط و گفت وگوي پارلماني اهميت وافري دارد چرا كه نمايندگان 
دو كشور مي تواند در شرايط سخت، نقش مؤثري ايفا كنند، از اين 

رو روابط دو جانبه را بس��يار مهم مي دانيم. وي بيان داش��ت: ايران 
و فرانس��ه در س��طوح مختلف از جمله علمي، فرهنگي، پزشكي و 
ورزش��ي روابط دارند كه به دنبال توسعه آن هستيم، از سوي ديگر 
در اين ديدار مي خواهيم تعلق خاطر فرانس��ه به برجام را يادآوري 
كنيم، نيت و تاش ما اين است كه اينستكس راه اندازی و كار شود. 
رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس فرانسه ادامه داد: امنيت 
منطقه براي ما مهم اس��ت و مي خواهيم مسئله س��وريه با راه حل 
سياسي خاتمه پيدا كند و شرايطي فراهم ش��ود كه صلح در يمن 

برقرار باشد. 

      مهر: محمد دهقان، نايب رئيس فراكسيون وايي با بيان اينكه اعاده 
اموال نامشروع مسئوان و رسيدگي به اموال آنها، دو بال در مبارزه با 
فساد اس��ت، گفت: طرح اعاده اموال نامشروع، تحول بزرگي درمبارزه 

با فساد رقم مي زند. 
      ايرنا: رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي اتهام زني 
بي اساس مقامات امريكا به جمهوري اسامي ايران را مشكوك خواند 
و گفت: مقامات امريكا در مس��ائل منطقه اي به صورت شتابزده عمل 
مي كنند، به طوري كه وزير خارجه امريكا تنها چند ساعت بعد از اين 
حادثه و بدون ارائه سند و مدركي انگشت اتهام را به سوي ايران نشانه 

مي گيرد كه اين خاف عرف بين الملل است. 
      تسنيم: حجت ااسام پژمانفر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس 
شوراي اسامي: امروز دستگاه هاي دولتي در يك اقدام نانوشته اما مؤكد 
از پيگيري و حتي همكاري در ارتباط با امر به معروف و نهي از منكر منع 

شدند و شواهد متعدد در اين زمينه وجود دارد. 

وزير دولت اصاحات: 
 »پرستو« به شكل مأموریت سازماني

 وجود ندارد
وزير دولت اصاحات با اشاره به حواشي ايجاد شده درباره پرستو 
گفت: اي�ن كار به عن�وان يك تكليف س�ازماني انجام نمي ش�ود 
بلكه ممكن است مثل داس�تان قتل هاي زنجيره اي دهه ۷۰ باشد. 
مرتضي حاجي در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به اتفاق پيش آمده براي 
محمد علي نجفي با اش��اره به اينكه آقاي نجفي يا هر كس ديگري در 
معرض يكسري خطرات است، گفت: بايد جنبه هاي شخصي كار بيشتر 
مورد توجه قرار بگيرد؛ چراكه او به عنوان نماينده يك گروه سياس��ي 
چنين كاري را انجام نداده اس��ت. وي ادام��ه داد: نجفي به عنوان يك 
شخص در معرض يكسري اتفاقات قرار گرفته و تصميمي گرفته و آن 

را عملي كرده است.
 اين تصميم را جامعه نمي پسندد و كاري كه انجام شده مجرمانه است، 
اين يك موضوع شخصي اس��ت و از همه گروه هاي سياسي چه راست 
و چه چپ و حتي دولتي كه آقاي نجفي يكي از مديران برجس��ته آن 
بوده، مبرا است. وي در واكنش به اينكه موضوع »پرستو« و انتساب آن 
به برخي از افراد چقدر مي تواند واقعي باش��د، گفت: خيلي از اسم ها را 
دارند به اين مسئله مي چسبانند، ما نمي توانيم قضاوت كنيم واقعاً رفتار 

خافي اتفاق افتاده است يا نه. 
حاجي در واكنش به اين موضوع كه برخي از نهادها تأكيد دارند كه ما 
پديده اي به اسم پرستو نداريم، گفت: اينكه يك سازمان رسمي كشور 
رسماً چنين كاري را بكند براي من هم باورش سخت است. وي با عنوان 
اينكه اين موضوع به شكل يك مأموريت سازماني اتفاق نمي افتد، گفت: 
ممكن اس��ت دام هايي بگذارند و اين اتفاق بيفتد اما من سعي مي كنم 

خودم را قانع كنم كه چنين چيزي نيست. 

در صفحات اجتماعي آيت اه رئيسي منتشر شد
 فراخوان مشاركت مردم و نخبگان

 در روند تحوات دستگاه قضا 
رئيس ق�وه قضائي�ه ب�ا انتش�ار فراخواني خواس�تار مش�اركت 
م�ردم و نخب�گان در رون�د تح�وات دس�تگاه قضاي�ي ش�د.  
به گ��زارش خبرگزاري مي��زان، در متن اين فراخوان ك��ه در صفحات 
رئيس قوه قضائيه در رس��انه هاي اجتماعي منتشر ش��ده، آمده است: 
امروزه با گس��ترش دسترس��ي هاي ارتباطاتي، فارغ از چارچوب هاي 
سنتي خشك و ديوان ساارانه، فضاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي به 
فرصتي بزرگ براي كم كردن فاصله ه��اي زماني و مكاني در ارتباطات 
و به اشتراك گذاري نظرات تبديل شده اس��ت. از اين فرصت بايد براي 
دريافت نظرات م��ردم و نخبگان از »ايده تا بازخ��ورد« به بهترين نحو 

استفاده كرد. 
آسيب هاي فضاي مجازي -كه در جاي خود بايد به طور جدي دنبال 
و رفع شود- نبايد ما مسئوان را دچار خطاي محاسباتي كند و موجب 
شود كه خود را از فرصت كم نظير ارتباط با مردم در اين بستر محروم 
نماييم. به تعبير رهبر معظم انقاب اس��امي باي��د از فرصت با ارزش 
فضاي مجازي اس��تفاده كرد و ب��ا اطاع از نظرات و س��ؤال هاي افكار 
عمومي، يك حضور مؤثر و جريان ساز را به نفع مردم رقم زد. نيل به »قوه 
قضائيه تراز انقاب اسامي« در گام دوم، بدون مشاركت و نقش آفريني 
مردم، نخبگان و دلسوزان انقاب ممكن نيست. در مدت كوتاهي كه از 
مسئوليتم در قوه قضائيه مي گذرد، و پيش از آن نيز خصوصاً در دوره 
خدمت در آستان قدس رضوي، از نظرات ارزشمند كاربران رسانه هاي 
اجتماعي استفاده كرده ام و از اين پس نيز اميدوارم خادمان ملت را در 

ساخت قوه قضائيه اي مردمي، انقابي و ضد فساد ياري كنيد. 
بر اين اساس اعام مي كنم تا زماني كه سامانه اختصاصي دستگاه قضايي 
براي ارتباط دو س��ويه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگيرد، صفحات 
متعلق به اينجانب در رسانه هاي اجتماعي، يكي از مسير هاي دريافت نظرات 
مردم و نخبگان خواهد بود. رئيس قوه قضائيه اضافه كرده اس��ت: عاوه بر 
اينكه مردم عزيزمان مي توانند رأس��اً نظرات خود را از اين مس��ير منتقل 
كنند، اينجانب نيز حس��ب مورد، فراخوان هايي جهت دريافت نظرات در 
خصوص ايجاد، اصاح يا تكميل برخي رويه ها، رويكردها، دستورالعمل ها و 
آيين نامه ها اعام خواهم كرد و در انتظار نظرات راهگشاي صاحب نظران و 
متخصصان اين امر خواهم بود. آيت اه رئيسي اظهار اميدواري كرده است: 
اين رويكرد مورد رضاي خداوند متعال از باب عمل به كريمه  »و شاورهم في 
اامر« و موجب اعتماد و دلگرمي عموم انسان هاي حق طلب و عدالتخواه 

باشد. توفيق روزافزون ملت رشيد ايران را خواستارم. 

رئيس كميسيون اقتصادي خبر داد
بي اعتنایي بازار به تحریم هاي جدید امریكا

  هي�چ چي�زي تح�ت عن�وان تحريم ه�اي جدي�د ب�ر اقتص�اد 
اعتناي�ي  س�رمايه  ب�ازار  و  نيس�ت  تأثيرگ�ذار  اي�ران 
ن�دارد.  امري�كا  جدي�د  تهديده�اي  و  تحريم ه�ا  ب�ه 
محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با 
مهر، تحريم پتروشيمي ها را شوي سياسي امريكا عليه ايران خواند و گفت: 
امريكايي ها تاش داش��تند در فضايي كه موضوع مذاك��ره با ايران مطرح 
مي شود بتوانند با تحريم پتروشيمي ها از ايران امتيازات جديدي بگيرند. 
وي ادبيات امريكا را ادبيات جاهانه خواند و افزود: امريكا از يك سو خواهان 
مذاكره است و از س��وي ديگر دعوا مي كند، هر كسي مدل رفتار سياسي 

رئيس جمهور فعلي امريكا را كشف كند بايد جايزه نوبل دريافت كند. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس اظهار داشت: دولت امريكا از يك سو 
رؤساي جمهور چند كشور را بسيج كرده تا بين ايران و امريكا واسطه گري 
كنند، از سوي ديگر پتروشيمي ها را تحريم كرد و اين اقدام تعجب آور بود. 
پورابراهيمي با بيان اينكه تمام شركت هاي اقتصادي ايران، سال گذشته با 
اعمال تحريم هاي ارزي، تحريم اقتصادي شدند و نقل و انتقاات ارزي براي 
همه شركت هاي ايران دچار مشكل شد، گفت: بنابراين پتروشيمي ها نيز از 
سال گذشته با مشكل نقل و انتقال ارز مواجه بودند و تحريم پتروشيمي ها 
گام جديدي نيست. وي اظهار داشت: پتروشيمي ها شركت هاي خصوصي 
هستند و  ساز و كارهاي خود را براي فروش پيدا كردند بنابراين تحريم براي 
آنها تأثيري ندارد. تحريم پتروش��يمي ها، جنگ رواني اقتصادي بود تا بر 
رفتار جمهوري اسامي ايران در مذاكرات تأثير بگذارند. رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه تحريم پتروشيمي ها تأثيري بر اقتصاد 
ايران ندارد و تحريم ها در حال حاضر در اقتصاد ايران به مرحله اي رسيده 
است كه عمًا بي خاصيت شده است، افزود: زيرا امريكايي ها همه توان خود 
را براي تحريم اقتصاد ايران به كار بس��ته اند و عمًاً تحريم جديدي وجود 
ندارد. پور ابراهيمي اظهار داشت: پس از تحريم پتروشيمي ها شاخص هاي 
بورس را مورد بررسي قرار داديم، بر اساس شاخص هاي بورس نه تنها سهام 
پتروشيمي ها منفي نشده اس��ت بلكه سهام برخي از شركت هايش مثبت 
شده است. وي اضافه كرد: اين شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه بازار 
سرمايه حساس��يتي به تحريم هاي جديد ندارد، پيش از اين هر زماني كه 
امريكا جنگ رواني به راه انداخت تأثير آن در بازار سرمايه ديده مي شد اما 

اين بار بازار سرمايه واكنشي به اقدامات امريكا نداشت. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: هيچ چيزي تحت عنوان 
تحريم هاي جديد بر اقتصاد ايران تأثير گذار نيست و بازار سرمايه اعتنايي 
به تحريم ها و تهديدهاي جدي��د امريكا ن��دارد. پورابراهيمي گفت: وزير 
خزانه داري امريكا و مشاور ارشد اوباما در گزارشي اعام كردند، تحريم هاي 
جديد عليه ايران هي��چ تأثيري بر اقتصاد اي��ران ندارد، اقتص��اد ايران با 
تحريم هاي قبلي خواسته يا ناخواسته انطباق پيدا كرده است و اين انطباق 
باعث مي شود از گردنه تحريم ها عبور كند و در آينده نيز تحريم بر اقتصاد 
ايران تأثيرگذار نباشد و اگر جمهوري اسامي از گردنه تحريم ها عبور كند 
ديگر امريكايي ها با ابزار اقتصادي نمي توانند عليه جمهوري اسامي ايران 

اقدامي انجام دهند. 
وي با بيان اينكه ادبياتي كه امريكايي ها پس از موضع گيري جديد شوراي 
عالي امنيت ملي در قبال برجام داشتند تهديد به جنگ نظامي بود در حالي 
كه ادبيات جنگ نظامي مدت هاست كه در دنيا منسوخ شده است، اظهار 
داشت: امريكايي ها توانايي يك روز جنگ نظامي با جمهوري اسامي ايران 
را ندارند. رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس اظهار داش��ت: جمهوري 
اسامي ايران از موضع اقتدار حركت مي كند و كاهش نرخ ارز در بازار نشان 

دهنده موضع اقتدار جمهوري اسامي است. 
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روحاني: تنها طرف متعهد برجام باقي  نمي مانيم

بديهي اس�ت اي�ران به ص�ورت ي�ك طرفه 
نمي توان�د تنها ط�رف متعهد به برج�ام باقي 
بماند و س�اير كش�ورها نيز ازم اس�ت سهم 
خود را ب�راي حفظ اين توافق مه�م بپردازند. 
به گ��زارش پايگاه اطاع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمه��وري، دكتر حس��ن روحاني روز گذش��ته 
در پنجمين نشس��ت س��ران كنفرانس تعامل و 
اعتمادسازي در آس��يا )س��يكا( كه در دوشنبه 
پايتخت تاجيكستان برگزار شد، گفت: جمهوري 
اسامي ايران به دنبال ارزش هايي است كه شما 
عاليجنابان در خال چهار دهه اخير در سياست 
خارجي ما مش��اهده كرده ايد. از جمله مي توان 
به  مبارزه با تروريسم و افراط گرايي كه چهره اي 
خشك و خشن از اسام ارائه مي دهد، پناه دادن 
به مردم بي گناهي كه اسير جنگ و مصيبت هاي 
ناشي از آن شده اند، مبارزه با يكجانبه گرايي كه 
در آن يك كشور بخواهد با قدرت مادي و اعمال 
زور ديگران را به سيطره خويش در آورد، مخالفت 
صريح با توليد هر نوع س��اح كش��تار جمعي از 
هسته اي تا ش��يميايي و در نهايت تعامل سازنده 
با همه كشورهايي كه به اين ارزش ها باور دارند، 

اشاره كرد. 
     نمي توانيم متعهد يكطرفه برجام باشيم

روحاني در بخش ديگري از س��خنان خود افزود: 
مداخات خارجي برخي قدرت ها در امور داخلي 
كش��ورهاي منطق��ه خاورميانه، سياس��ت هاي 
قهرآميز يكجانبه گرايانه، تروريسم و افراط گرايي، 
پيمان ش��كني و قانون گري��زي آش��كار آنان در 
موضوعات مربوط به صل��ح و امنيت بين المللي 
از جمله قرارداد مهم هس��ته اي ايران موسوم به 
برجام، منطقه ما را به يك��ي از بحران خيزترين و 
بي ثبات ترين مناطق جهان تبديل كرده است. در 
خصوص برجام، يادآوري مي كنم كه اجراي كامل 
تعهدات ايران بارها به تأيي��د آژانس بين المللي 
انرژي اتمي رس��يده و ب��ا وجود خ��روج امريكا، 
از س��رگيري تحريم ه��اي غيرقانون��ي يكجانبه 
اين كش��ور و نيز حمايت ناچيز ساير طرف هاي 
موافقتنام��ه از آن، همچن��ان معتق��د هس��تيم 
كه انجام تعهدات پذيرفته ش��ده از س��وي كليه 
طرف هاي ذي ربط، نقش مهمي در افزايش ثبات 

منطقه اي و جهاني ايفا خواهد كرد. بديهي است 
ايران به ص��ورت يكطرفه نمي توان��د تنها طرف 
متعهد به برجام باقي بماند و س��اير كشورها نيز 
ازم است سهم خود را براي حفظ اين توافق مهم 
بپردازند. اكنون كه نهايت حسن نيت و شكيبايي 
استراتژيك ما از يك سو و قانون شكني امريكا از 
سوي ديگر بر همگان ثابت شده است، جمهوري 
اسامي ايران ضمن اعام آمادگي براي هرگونه 
تعامل، تصميم گرفته است تا طبق بندهاي 26 
و 36 برجام اجراي تعهداتش را براي بازگرداندن 
توازن در توافق مزبور كاهش دهد. در صورت عدم 
دريافت پاسخ مناسب، به ناچار اقدامات بيشتري 

انجام خواهيم داد. 
     امريكا عامل بي ثباتي منطقه

بخش ديگ��ري از س��خنان روحاني ب��ه نقش بي 
ثبات ساز امريكا در منطقه اختصاص داشت. وي در 
همين زمينه تصريح كرد: همه به نقش سياست هاي 
دولت فعلي امريكا در بي ثبات س��ازي كشورهاي 
منطقه به خوبي واقفيم. وضعيت كنوني فلسطين، 
عراق، سوريه، افغانستان و يمن نمونه هايي بارز از 
پيامدهاي اين سياست در س��ال هاي اخير است. 
اين سياس��ت ها، ناقض حق تعيين سرنوش��ت به 
عنوان يكي از حقوق اساسي و ذاتي همه ملت ها در 

بسياري از كشورهاي منطقه بوده است. 
روحاني همچنين به مس��ئله فلس��طين اشاره 
كرد و گف��ت: بي توجهي جامع��ه بين المللي به 
اقدامات نامشروع رژيم اسرائيل، اقدام غيرقانوني 
در امر انتقال س��فارت امريكا به قدس شريف و 
حمايت از الحاق ارتفاعات جوان به قلمرو رژيم 
صهيونيستي، استمرار سياست هاي توسعه طلبانه 
را به دنبال داشته و موجب شده است تا رسيدن 
به راه حلي جام��ع و عادانه براي اي��ن بحران، 
بيش از گذش��ته از دسترس دور ش��ود. جامعه 
بين المللي بايد به وظيفه خود براي احقاق حقوق 
مردم فلسطين از جمله تشكيل دولت مستقل 
فلس��طين به پايتختي قدس شريف عمل كند. 
حل و فصل عادانه مسئله  فلس��طين و احقاق 
حقوق فلس��طينيان، كلي��د بازگش��ت ثبات و 
امنيت پايدار و توسعه  اقتصادي منطقه جنوب 

غرب آسياست. 

     ايران سدی قدرتمند مقابل تروريسم تكفيري
رئيس جمهور كش��ورمان در ادامه سخنان خود 
در اجاس س��يكا افزود: جمهوري اسامي ايران 
به عنوان س��دي قدرتمند در مقابل تروريس��م 
تكفيري، در س��وريه و عراق عمل ك��رده و مانع 
نفوذ و گس��ترش تروريزم به ديگ��ر نقاط جهان 
شده و از اين طريق سهم شايس��ته اي در تأمين 
صلح و ثبات در منطقه و جهان ايفا كرده اس��ت. 
همچنين از ابتداي ش��روع تهاج��م خارجي به 
خاك يمن، ب��ا ارائه ط��رح گفت وگوهاي فراگير 
يمني – يمني، خواستار توقف عمليات نيروهاي 
خارجي بوديم و اعتقاد داريم ه��ر چه در اجراي 
اين طرح تعلل شود خس��ارت هاي جاني و مالي 
بيش��تري به بار خواهد آمد. وي سپس پيشنهاد 
كرد: ب��ه دلي��ل حساس��يت ش��رايط كنوني و 
ضرورت مقابله با يكجانبه گرايي، شايس��ته است 
ما كشورهاي عضِو س��يكا با اتخاذ سياست هاي 
هوش��مندانه، روند چندجانبه گرايي را تقويت و 
زمينه هاي جدي��دي در س��احت همكاري هاي 
سياس��ي – امنيتي، اقتصادي و تجاري، مستقل 
از رويكرد هاي يكجانبه گرايانه برخي از كشورها 
كش��ف و همكاري هاي خود را گسترش دهيم و 
با مشاركت در طرح همكاري هاي بين منطقه اي 
با س��اير مناطق جغرافيايي روابط خود را تعميق 
و با يكجانبه گرايي مقابله كنيم. روحاني گفت: در 
پايان بر اين نكته تأكيد مي كنم كه در ش��رايط 
امروز جهان، يك كشور به تنهايي قادر به مقابله با 
چالش ها و استفاده از فرصت ها نبوده و دستيابي 
به س��طح قابل قبول��ي از صلح، ثبات و توس��عه، 
نيازمن��د گس��ترش هم��كاري و گفت وگوهاي 
منطقه اي با هدف تقويت تفاهم اس��ت. سياست 
خارجي جمه��وري اس��امي اي��ران مبتني بر 
همكاري، هم افزايي و يافتن راه هاي دس��تيابي 
به منافع مشترك، س��ود متقابل و در يك كلمه، 
سياس��ت برد – برد اس��ت. در همين چارچوب، 
مشاركت با كشورهاي منطقه و استفاده از ساز و 
كار گفت وگوهاي چندجانبه در قالب نشست هاي 
سيكا را بسيار مفيد، ضروري و كارگشا مي دانيم. 

     ديدار هاي روحاني
در حاشيه اين همايش روحاني به طور جداگانه 

با ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر، رئيس 
جمهور تركيه و رئيس جمهور افغانس��تان ديدار 

و گفت وگو كرد. 
رئيس جمهور در ديدار امير قطر رايزني دوجانبه 
و چند جانبه و همكاري بيشتر را تنها راه كاهش 
اختافات و حل و فصل مشكات منطقه اي عنوان 
كرد و گفت: همكاري با كش��ورهاي همس��ايه از 
اصول ثابت سياست خارجي ايران است. روحاني 
گفت: رايزني دوجانبه و چن��د جانبه و همكاري 
بيش��تر، تنها راه كاهش اختافات و حل و فصل 
مشكات منطقه اي اس��ت و ايران همواره آماده 
مش��اركت در اين عرصه اس��ت. رئيس جمهور 
گسترش روابط با كشورهاي همسايه و دوست به 
ويژه قطر را از اولويت هاي ثابت سياست خارجي 
جمهوري اسامي ايران برش��مرد و تأكيد كرد: 
ثب��ات و امنيت كش��ورهاي منطقه ب��ه يكديگر 
پيوند خورده است و ما خواستار حاكميت روحيه 
اعتدال، برادري و حكمت و دورانديشي در روابط 
ميان كشورها هس��تيم. وي اظهار داشت: جهان 
اس��ام نيازمند وحدت و يكپارچگي اس��ت و دو 
كشور بي ترديد مي توانند با همكاري يكديگر در 

اين عرصه تاش كنند. 
روحاني روابط ايران و قطر را برادرانه و دوستانه و 
به نفع مردم منطقه دانست و گفت: ظرفيت هاي 
فراواني براي تقويت بيش از پيش روابط اقتصادي 
دو كشور وجود دارد كه بايد از اين ظرفيت ها در 
راستاي منافع دو ملت استفاده كرد. شيخ تميم 
بن حمد آل ثاني امير قطر نيز در اين ديدار گفت: 
قطر بر اين اعتقاد است كه حل تمام اختافات در 
منطقه تنها از طريق گفت و گو، همكاري جمعي 
و پيگيري راه هاي سياسي امكان پذير است. امير 
قطر همچنين اظهار داش��ت: دوحه براي توسعه 
رواب��ط خود با ته��ران در همه حوزه ه��اي مورد 

عاقه، آماده است. 
     ضرورت افزايش مبادات ايران و تركيه 

به ۳۰ ميليارد
رئيس جمهور همچنين در دي��دار رجب طيب 
اردوغان تأكيد كرد: تهران عاقه مند به توس��عه 
روابط ب��ا آن��كارا در هم��ه عرصه ه��ا به ويژه در 
بخش ه��اي اقتص��ادي و تجاري اس��ت و حجم 
مبادات ساانه دو كشور بايد به رقم 3۰ ميليارد 

دار افزوده شود. 
روحانی افزود: براي توسعه و تعميق روابط ايران 
و تركيه در س��ال هاي اخير گام ه��اي ارزنده اي 
برداشته ش��ده و اين روند بايد ش��تاب بيشتري 
بگيرد. وي با تأكيد ب��ر اينكه تهران عاقه مند به 
توسعه روابط با تركيه در همه عرصه ها به ويژه در 
حوزه اقتصادي است، تأكيد كرد بايد به تاش ها 
براي تقويت اي��ن همكاري ها و رس��اندن حجم 
مبادات ساانه دو كشور به رقم 3۰ ميليارد دار 
افزوده شود. رئيس جمهورهمچنين همكاري هاي 
منطقه اي اي��ران و تركيه را با اهميت دانس��ت و 
اظهارداشت: همكاري هاي دو جانبه و سه جانبه 
با روسيه در حوزه مسائل منطقه اي و از جمله در 
فرايند آستانه و بازسازي سوريه را بسيار با اهميت 
و در راس��تاي تقويت صلح و ثبات منطقه است. 
رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري تركيه نيز 
در اين ديدار گفت: روابط تهران - آنكارا روابطي 
رو به توس��عه ب��وده و تقويت بي��ش از پيش اين 
روابط در عرصه هاي دوجانبه و منطقه اي بسيار 
حائز اهميت است. وي افزود: تركيه مصمم است 
روابط خود را با تهران در همه عرصه ها توس��عه 
دهد. رئيسان جمهوري اسامي ايران و تركيه در 
اين ديدار همچنين ب��ر مخالفت خود با تحريم و 

زورگويي در منطقه تأكيد كردند. 

   خبر یک 

رياست جمهوري

ژه
وی

اعتراضعبديبهپرستوسازيازهمسر 
نجفي

عباس عبدي، روزنامه ن��گار اصاح طلب در يادداش��تي در 
روزنامه اعتماد با اش��اره به ماجراي قتل ميترا استاد توسط 
محمدعلي نجفي نوش��ته كه: »سناريوي پرس��تو، رفتاري 
غيراخاقي و ناجوانمردانه است كه حتي توهين به شعور و 
فهم آقاي نجفي هم است… در جريان تحليل و توصيف اين 
قتل پيش از هر چيز بايد از كشته شدن يك انسان، يك مادر و 
يك دختر به نسبت جوان اظهار تأسف كرد و توجه داشت كه 
فرزند او بدون مادر شده و تا پايان عمرش درگير اين فاجعه 
است. پدر و مادر و خانواده اش، دختر خود را از دست داده اند و 

از همه مهم تر اينكه يك انسان جان باخته است«. 
عبدي هم اذعان دارد كه هدف اول سناريوي پرستو سازي 
تخطئه نهادهاي امنيتي است، يعني يك بازي سياسي كثيف 
ذيل يك جنايت خانوادگي: »اين برداشت )سناريوي پرستو( 
در درجه اول هدفش لكه دار كردن دس��تگاه هاي اطاعاتي 
است ولي پيش از آن يك زن را متهم كرده كه عملي به غايت 

غيراخاقي است. من امكان چنين رفتارهايي را رد نمي كنم 
و مي دانم كه متأسفانه سوءاستفاده از اين ابزار در گذشته بوده 
اس��ت و اكنون را نمي دانم ولي اين را هم مي دانم كه كاربرد 
چنين تحليلي هنگامي مجاز است كه اطاعات قطعي در اين 
زمينه وجود داشته باشد. اين برداشت در مورد اتفاق اخير و تا 

اينجا كه مي دانم نه درست است و نه اخاقي«. 
اين فعال اصاح طلب در ادامه تأكيد كرد: »البته ارتباطات 
بعدي افراد اطاعاتي خودسر يا تحت امر با آن خانم را نه نفي 
مي كنم و نه تأييد. اينها در ادعاهاي آقاي نجفي آمده است و 
گمان مي كنم كه اگر شواهدي در تأييد اين ادعاها باشد، آنها 
را آقاي نجفي جمع آوري كرده است…حتي اگر اين ادعاها 
نيز درست باشد، آن را نمي توان به منزله پرستو بودن خانم 
استاد دانست كه اتهامي س��نگين و غيرموجه است. چنين 
چيزي مي تواند دايل ديگري داشته باشد. حتي اگر هم باشد 
تأثيری در مسئوليت آقاي نجفي ندارد. اگرچه بنده شناخت 
كاملي از خانم استاد ندارم ولي برحسب شناخت اجمالي بعيد 
مي دانم دستگاه هاي اطاعاتي، چنين افرادي را مورد استفاده 

براي اين مقاصد قرار دهند«. 
عبدي البته اشاره نمي كند كه برخي خبرنگاران اصاح طلب 
بي خبر از اطاع قبلي خواص اصاح طلب از چنين رابطه اي، 
با شوك خبر قتل همسر توسط نجفي، دنبال دست و پا كردن 
توجيه براي جنايت او به هر قيمتي بودند و از همين رو تاش 
كردند با پرستوسازي از ميترا، از نجفي به دليل اين قتل يك 
قهرمان بسازند. از جمله مطهره شفيعي، دبير سياسي روزنامه 
آرمان، همان روزهاي اول با انتش��ار عكس نجفي در دادسرا 
در صفحه اينستاگرام خود نوشت: »چشمهات پر از غروره و 
اطمينان از مس��يري كه انتخاب كردي. فداي كشتن ميترا 
نشدي، بلكه با بزرگواري خودت را فداي آگاه سازي جامعه از 
نقش هاي بي هويتي كردي كه با ورود به زندگي افراد معتبر 
مثل خودت مأموريت نابودي دارند. احسنت به تو، اما كاش 

جز كشتن انتخاب بهتري داشتي. «
آنچه برخي خبرنگاران اصاح طلب نوشتند، صرفاً اشتباه در 
تحليل نبود، بلكه تحسين يك جنايت بود، فقط براي آنكه 

قاتل هم جناحي شان بود. 



همزم��ان با ديدار حس��اس نخس��ت وزير ژاپن با 
مقامات ايراني، ضدانقاب با حمايت كانون وكاي 
فرانسه اقدام به برگزاري تجمعي به بهانه حمايت از 
يك مجرم امنيتي )نسرين ستوده( مقابل سفارت 
كش��ورمان در فرانس��ه كرد؛ تجمعي كه به گفته 
منابع خارجي بيش از 90درصد شركت كنندگان 

در آن غيرايراني بودند. 

  جلسه مرموز
اين اتفاق در حالي است كه چند روز پيش مسئوان 
سفارت فرانسه در ايران از جمله فيليپ تي بو سفير 
فرانس��ه در ايران، با رئيس و اعضاي هيئت مديره 
كانون وكاي دادگستري مركز ديدار داشته است. 
عكس هايي از اين ديدار در فضاي مجازي منتشر 
شده است. با توجه به اتفاقات مقابل سفارت ايران 

در فرانسه، آن هم درس��ت پس از ديدار مقامات 
س��فارت فرانس��ه در ايران با اعضاي كانون وكا، 
س��ؤاات و ابهامات فراواني پديد آم��د و تا لحظه 
تنظيم اين گزارش كانون وكا هيچ موضع گيري  
در قبال محتواي جلسه و مذاكرات شبهه برانگيز با 

مقامات فرانسوي نداشته است. 
طبق آنچ��ه در وبگاه كانون وكاي دادگس��تري 

مركز در نقل اين جلسه آمده است: عيسي اميني، 
رئيس كانون وكاي مركز به همراه برخي از اعضاي 
هيئت مديره با فيليپ تيه بو سفير فرانسه و رايزن و 
مشاور حقوقي آن سفارتخانه در محل كانون وكا 

ديدار و گفت وگو كردند. 
  دخالت كان�ون وكا در آم�وزش عالي به 

پشتوانه دشمنان نظام !
در توضيح بيشتر اين جلسه آمده است كه »در اين 
ديدار بر اصول راه هاي تقويت همكاري بين كانون 
وكاي دادگستري مركز با دانشگاه ها و كانون هاي 
وكاي كشور فرانس��ه با رويكرد علمي- حرفه اي 
تأكيد و مقرر شد، به زودي تفاهمنامه اي بين اين 
كانون و سفارت فرانسه در خصوص گسترش روابط 
علمي - صنفي منعقد شود. طرفين در اين جلسه، 
نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود را بيان و بر استمرار 
گفت وگو ها تأكيد كردند.« اساساً كسي نيست كه 
از كانون وكا بپرسد كجاي وظايف شما دخالت در 
امور دانشگاه هاست آن هم با پشتوانه دشمنان ملت 
ايران؟! اي كاش نهادهاي نظارتي از اين همه تسامح 
نسبت به اين نهاد به اصطاح صنفي كه تخلفات 

عديده سياسي و اقتصادي دارد، درگذرند. 
  اين قصه سر دراز دارد

پيش از اين نيز شهردار پاريس، در حساب توئيتر 
خود از مجرمان امنيتي ايران اعام حمايت كرد و از 
همگان خواسته بود، نامه كانون وكا در پشتيباني 
از وي را امض��ا كنند. ع��اوه بر ش��هردار پاريس، 
ش��ماري از چهره هاي سياس��ي و اجرايي فرانسه 
از جمله مانوئل والس، نخس��ت وزير سابق از نامه 
درخواست آزادي نسرين س��توده حمايت كرده 
بودند. ژان اي��و لودريان، وزير خارجه فرانس��ه در 
اظهاراتي گفته بود، از هيچ اقدامي براي آزادي اين 

مجرم امنيتي كوتاهي نمي كند. 
اين در حالي اس��ت كه در اواخر فروردين امسال 
نيز شماري از وكاي دادگس��تري ميان مقابل 
كنسولگري ايران در اين شهر تجمع كردند. يك 
وكيل كانون مركز، از وكاي دادگستري در رابطه با 
اين تجمع حتي به اظهارنظر پرداخته و ضمن دفاع 
از اين نوع تجمع براي حمايت از يك مجرم امنيتي، 
چنين اقدام��ي را براي وكا ي��ك وظيفه معرفي 
كرده بود و ادعا داشت: هرجا اين اتفاق بيفتد، بايد 

مداخله كنند و تظاهرات راه بيندازند !
دعوت به ش��ورش خياباني اولين و آخرين اقدام 
كانون سياسي وكا نيست. مصاحبه هاي متعدد با 
رسانه هاي معاند، اقدامات خاف امنيت و مصلحت 
ايراني��ان و تخلف��ات مالي اين نه��اد گفتني هاي 

ديگري را هم دارد. 
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پرونده 14متهم ارزي روي ميز دادگاه ويژه اقتصادي قرار گرفت 
انتقاد دادستان سيستان و بلوچستان از سيستم نظارت بانك مركزي

به همت سازمان برنامه و بودجه !
ارتقاي جايگاه زبان فارسي هم در حسرت بودجه است

كانون وكا يا پياده نظام دشمنان ايران؟!
هنجارشكني نهاد صنفي وكا به حدي رسيده است كه علناً و در سكوت نهادهاي نظارتي 

اقدامات خاف مصلحت ملي انجام مي دهد

بازهم پاي رش�وه 
نيره ساري 

مدير بانكي به ميان   گزارش  2
 آم�د و ع�ده اي با 
اجاره كردن افراد بي بضاعت براي شركت هاي 
صوري، اقدام به دريافت ارز دولتي كردند و در 
حالي كه هيچ كاايي وارد نكردند، باعث خروج 
ميلياردها ارز دولتي از كشور شدند. اين بار هم 
با فقدان نظارت بانك مركزي، كاهبرداري از 
دولت رقم خورد. هر چند زيان ديده در اين ميان 
دولت بوده است، اما نبايد از فقدان نظارت هاي 
ازم بان�ك مركزي غفلت ورزي�د. طبق آنچه 
دادستان سيس�تان و بلوچس�تان مي گويد، 
بانك ه�ا به س�ادگي مقابل چك برگش�تي را 
مي گيرند، اما در مقابل متهمان در نبود كنترل 
دقي�ق و نظارت هاي بانك مركزي توانس�تند 
مدارك جعلي را در »سامانه ثبتارش« بارگذاري 
و پس از اين از بانك هاي عامل حواله هاي ارزي 

را دريافت كنند. 
دادگاه رسيدگي به مفاسد اقتصادي، روزگذشته 
به رسيدگي پرونده 14متهم ارزي در شعبه يك 
ويژه به رياست قاضي موحد رسيد. پرونده اي كه از 
استان سيستان و بلوچستان به تهران ارسال شده 
است و قرائت كيفرخواست توسط دادستان اين 
استان حجت ااسام موحدي راد صورت گرفت. 
كيفرخواس��ت چندين صفحه اي كه روزگذشته 
نيمي از آن قرائت و مابقي به روزهاي آتي موكول 

شد. 
 14 متهم كاهبرداري از دولت 

حميدرضا رنود، مسعود نوري، عليرضا بهزاديان، 
محمودرضا سليمان زاده، امير سعيديان، شهرام 

فرج��ي، محمد قدس��ي، حميدرض��ا انصاريان، 
س��يدعلي وزي��ري، مصطف��ي س��ليمي، آرش 
ش��يرآقايي، داود توس��لي، فريب��رز عزت آبادي، 
فرش��اد بارك زايي، از جمله متهمان اين پرونده 
هستند كه طبق كيفرخواس��ت دو متهم رديف 
اول مجموعاً 65 ميليون يورو ارز دولتي از كشور 

خارج كردند. 
اكثر اين متهمان با درياف��ت حواله هاي ارزي به 
نرخ دولتي و فروش در بازار آزاد برخاف ضوابط 
اقدام كرده و با علم به مؤثرب��ودن اقدامات منجر 
به اخال در نظام اقتصادي كش��ور شدند. اخال 
در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق عمده ارز 
با وصف سردستگي و تشكيل گروه سازمان يافته 
بخش ديگري از ديگر عناوين اتهامي اين متهمان 

بوده است. 
همچنين مطابق كيفرخواست قرائت شده، برخي 
ديگر از اين افراد به جرم معاونت در جعل اس��ناد 
تجاري از طريق صدور دس��تور جعل پرفرم ها و 
تحصيل مال نامشروع، از طريق مابه التفاوت نرخ 

ارز دولتي به آزاد متهم هستند. 
فرش��اد بارك زايي، به عنوان متهم رديف 14 اين 
پرونده كه مديربانك توس��عه تعاون سيستان و 
بلوچستان محسوب مي ش��د و اتهام وي دريافت 
رشوه به مبلغ 2 ميليارد ريال از شهرام فرجي در 
قالب وجه نقد، يك دستگاه ساندرو به مبلغ 625 
ميليون ريال، 350 ميليون ري��ال از محمودرضا 
س��ليمان زاده و يك بليت پرواز تركيه به مبلغ 6 

ميليون ريال بود. 

 شگرد متهمان 
دادستان سيستان و بلوچس��تان در رابطه با نحوه 
فعاليت يكي از متهمان اين پرون��ده به نام آرش 
ش��يرآقايي توضيح داد كه وي با فريب كارگران 
رس��توران ها به آنها وعده حقوق بيش��تر و چند 
برابر كارگري را مي داده است، سپس آن جوان را 
استخدام كرده و برايشان كت و شلوار مي خريده 
و شركت هاي صوري را به نام اين افراد زده و حتي 
برايشان دس��ته چك مي گرفته است.  »مديران 
عامل اجاره اي«، تعبيري بود كه دادستان سيستان 
براي اين افراد به كار برد و در بيان مطالب بيشتر 
گفت: بعد از به كارگيري اين افراد، آنها را به محضر 
برده و تعهد محضري جهت عدم سوءاستفاده از 

موقعيت اخذ مي شد. 
نكته ديگري كه دادستان سيستان به آن اشاره كرد 
در قالب نقد به عملكرد بانك مركزي و سيستم هاي 
نظارتي آن بود. وي با اشاره به اينكه در اين پرونده 
بزه ديده دولت بوده و كاهبرداري از دولت محقق 
ش��ده اس��ت، از بارگذاري مدارك جعلي با مهر و 
امضاهاي مجعول در سامانه »ثبتارش« صحبت 
كرد. اينجا ب��ود كه قاضي از وي پرس��يد چگونه 

مدارك جعلي در سامانه ثبت مي شده است؟!
دادستان سيس��تان در اين باره انگشت اتهام را به 
سمت سيستم هاي نظارتي بانك مركزي گرفت 
و گفت: متأسفانه بانك ها به سادگي مقابل چك 
برگش��تي را مي گيرند، اما در مقابل متهمان در 
فقدان كنترل دقي��ق و نظارت هاي بانك مركزي 
توانستند مدارك جعلي را در »سامانه ثبتارش« 
بارگذاري و پس از اين از بانك هاي عامل حواله هاي 

ارزي را دريافت كنند. 

ادامه از صفحه اول
ه��م اكن��ون ح��دود 200كرس��ي زب��ان و 
ادبي��ات فارس��ي در دانش��گاه هاي جه��ان 
فعالن��د كه بس��ياري از آنها مس��تقل  هس��تند 
و ارتب��اط كاري ب��ا وزارت عل��وم ندارن��د. 
وزارت علوم براي تشكيل و تأسيس كرسي هاي 
مربوط به خودش سال ها تاش كرده و با رايزني، 
هماهنگي و ايجاد اطمينان و اعتماد متقابل اين 

كرسي ها را نگاه داشته است. 
جال��ب اينك��ه مرك��ز همكاري ه��اي علمي و 
بين الملل��ي وزارت عل��وم خب��ر داده كه عاوه 
بر كش��ورهاي مختل��ف، تقريب��اً ه��ر هفته از 
نمايندگي هاي مختلف ايران در خارج از كشور  
نامه هايي به دست ش��ان مي رس��د كه خواهان 
تأس��يس كرس��ي هاي جدي��د زبان فارس��ي و 

ايران شناسي در آن كشورها هستند. 

در واقع س��فارت هاي ايران هم ب��ه اين موضوع 
مهم، حياتي بس��يار واقف و نگران معترضند كه 
تعطيلي اسفناك كرسي ها، لطمه ها و آسيب هاي 
جبران ناپذيري بر رواب��ط فرهنگي و علمي ما با 

دانشگاه هاي خارج از كشور زده است. 
ضم��ن اينك��ه مرك��ز همكاري ه��اي علمي و 
بين المللي وزارت علوم از مهر س��ال قبل به اين 
سوي، هنوز نتوانسته حقوق اساتيد اين كرسي ها 

را پرداخت كند و با مش��كل جدي مالي روبه رو 
است.  از سوي ديگر با توجه به تبليغات مسمومي 
كه عليه كش��ور ما در جهان ص��ورت مي گيرد، 
يكي از فرصت ها و توانمندي هاي ارزنده اي كه 
مي تواند چهره واقعي فرهنگ و فرزانگي ملت ما 
را به جهان معرفي كند، همين كرسي هاي زبان 
و ادبيات فارسي و ايران شناسي است كه بايد قدر 

آن را دانست. 

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

 سارا معصومي توئيت كرد: مرحوم جمال خاشقجي با پاي خود 
و در حالي كه دهها دوربين با كيفيت باا اي��ن صحنه را ضبط كردند 
به سفارت عربستان رفت و  تكه هاي جسدش در كيسه هاي مشكي از 
سفارت خارج شد، اما ترامپ مي گفت كار سعودي نبوده! حاا يك فيلم 

تار و بي كيفيت منتشر كردند ادعا مي كنند انفجارها كار ايران بود!
-----------------------------------------------------

 دستاران با انتشار اين عكس توئيت كرد: مي دونيد تفاوت ژاپن با 
ايران در نسبت با امريكا چيه؟ سرباز امريكايي به دختر بچه12ساله ژاپني 
تجاوز و بعد اون رو مي كشه، اما دولت ژاپن با وجود اعتراض مردم جرئت 
نمي كنه هيچ برخوردي بكنه. از اين موارد به دفعات تو شهرهاي مهم ژاپن 

مثل اوكيناوا اتفاق افتاده. دنيا حسرت استقال ايران رو داره. 
-----------------------------------------------------

 زهرا هاب توئيت كرد: پليس امريكا از ابتداي سال 2019 تا اان 
)كه چند ماه بيشتر نگذشته( 406 نفر رو كشته. ميدونيد از اين حرصم 
مي گيره كه همين ها ايران رو به خاطر نقض حقوق بشر تحريم ميكنن!

*خبر گزاري ايمنا نوشت: وضعيت قرمز ازدواج و طاق در ايران ،آمار هاي 
مربوط به تعداد ازدواج به ازاي يك طاق نشان دهنده شرايط نگران كننده 
در كشور است. در سال 13۸۷ به ازاي هر هشت ازدواج يك طاق داشتيم 

كه در سال 139۷ اين عدد به 3/1ازدواج يك طاق كاهش يافته است. 
-----------------------------------------------------

 سيده راضيه حسيني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: زنان 
»س��وييس« در اعتراض به نابرابري و خش��ونت، به صورت گس��ترده 
اعتصاب كردن و اين »برابري ها« رو درخواست كردن: »برابري يعني 
زندگي بدون ترس از حمله، كاركردن بدون ترس از آزار، اذيت، تعرض و 
خانه رفتن بدون ترس از مورد خشونت قرار گرفتن. برابري يعني احترام 

به جسم و زندگي ما.«
-----------------------------------------------------

 پوريا توئيت كرد: سؤال: چرا به ويديوي جداكردن مين از نفت كش 
بايد شك كرد: قدرتي كه توان خواندن روزنامه  آن پيرمرد نشسته در 
پارك را از فضا دارد چرا يك ويديوي بي كيفيت منتش��ر كرده است؟ 
كيفيت ويديو به شدت پايين اس��ت چون امكان تشخيص جزئيات به 

خصوص چهره افراد در آن وجود ندارد. 
-----------------------------------------------------

 امير اهوازي توئيت كرد: رفتم دكت��ر ويزيتش23هزار تومن بود، 
هزينه تزريق سرم و سه عددآمپول 25هزار تومن، يعني تزريقات درآمدش 

بيشتر از ويزيت دكتر هست. تو اين مملكت هيچي سرجاش نيست.
-----------------------------------------------------

 شهاب با انتشار اين عكس توئيت كرد: شنيدند براي از بين بردن 
يك فرهنگ بايد چهره بزرگانش رو مخدوش كرد، ولي نمي دونند دقيقاً 

چيكار بايد بكنند!
-----------------------------------------------------

 محمدباقر قاليباف توئيت كرد: تابستان امسال براي مستأجران 
فصل سختي اس��ت و مردم براي تأمين هزينه مس��كن دچار مشكل 
هستند. ازم است وزارت راه و شهرسازي و انديشمندان حوزه مسكن، 
الگويي متعادل براي رهن و اجاره پيشنهاد دهند و از طرفي موجران تا 

حد امكان، مراعات مستأجران را بكنند. »إرَحْم، تُرَحْم«
-----------------------------------------------------

 كمال لطفي توئيت كرد: آقاي رئيسي از سبك مديريتي جديدي 
در مشاركت جويي و بهره مندي از نظرات مردم در ايجاد تحول در قوه 
قضائيه رونمايي كرد. س��ابقه رئيس دستگاه قضا نش��ان مي دهد كه 
اهميت نقش مردم را از عمق وجود باور داشته و نظرات آنان را ياور خود 

در تحقق دستگاهي محبوب و مقتدر مي داند. 
-----------------------------------------------------

  علي كريمي توئيت كرد: 13 هزار شكايت عليه كمپاني مونسانتو 
براي س��رطان زايي علف كش رانداپ و محكومي��ت 2 ميليارد داري 
براي غرامت به يك زوج سرطاني كه در اثر آن 6ميليارد دار براي نسل 
جديد علف كش هاي كم خطر س��رمايه گذاري مي كن��د، اين پيروزي 

بزرگ مردم است. 

بيژن سوراني

 سيدناصر موسوي رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان 
اينكه در برخي مواقع مشاهده مي كنيم پزش��كان به بيماران توصيه 
مي كنند كه از داروهاي خارجي اس��تفاده كنند، گف��ت: اين موضوع 
در حالي رخ مي ده��د كه مواد اوليه داروه��اي ايراني از كيفيت خوبي 
برخوردار بوده و در مواقعي نيز اين مواد از خارج از كشور تهيه مي شود. 
 سرپرست سازمان تأمين اجتماعي گفت: بخشودگي جرايم بيمه اي 
كارفرمايان خوش حساب دائمي شده است تا حداكثر استفاده را از توان 

توليد كشور داشته باشيم. 
 مدير واحد س��اماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيك با تأكيد بر 
اجراي طرح جديد ترافيك از هفته آينده گف��ت: رانندگان در صورت 
پرداخت نكردن عوارض طرح ترافيك در فرص��ت يك ماهه، عاوه بر 

جريمه توسط پليس، عوارض را نيز بايد بپردازند. 
 معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد گفت: با مشاركت 

دانشگاه آزاد هزار و 200 خانه در مناطق سيل زده ساخته مي شود. 

پررويي در حد تيم ملي!
يك ش�هروند-تهران: مدتي قبل يك دس��تگاه لباسشويي  ال جي 
خريداري كردم. در ضمانت نامه دستگاه  آمده است كه موارد ذيل شامل 
گارانتي نمي باشد:كمك فنر، بلبرنگ، كاسه نمد، ديگ، انواع شيلنگ، 
استيك دور در، بدنه، امپ, فيلترها و تمامي لوازم ظاهري و تزييني. 
راستش را بخواهيد هرچه بررس��ي كردم قطعه ديگري جا نمانده كه 
شركت آن را از مشمول گارانتي خارج كرده باشد وگرنه حتما اين كار را 
مي كرد! جالب اين كه هزينه اياب و ذهاب برعهده خريدار است و هنگام 
نصب هزينه اتصاات از قبيل لوله مس��ي، لوله پاستيكي و شيرآات 
برعهده خريدار مي باشد! راستش را بخواهيد از اين همه احترام شركت 

فروشنده به مشتريان احساس غرور كردم!

رقابت دستگاه ها براي مصرف بيشتر انرژي !
با گرم تر شدن هوا مصرف انرژي به بااترين حد خود نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رسيده است. اين در حالي است كه معاون استاندار تهران 
اعام كرده، در صورت افزايش مصرف و عدم صرفه جويي در ادارات دولتي 
تغيير ساعت كاري در دستور كار اين استانداري قرار خواهد گرفت. در 
برخ�ي از ادارت دولتي و عمومي متأس�فانه تعداد اندك�ي از كارمندان 
ب�راي دريافت چندس�اعت اضافه كاري در س�اعت پايان�ي روز تمامي 
سيستم هاي تهويه و خنك كننده را روش�ن نگه مي دارند كه اين اقدام 
سبب افزايش مصرف انرژي مي شود. مي توان گفت هزينه اضافه كاري 
در برابر انرژي مصرفي بسيار ناچيز اس�ت و اين يعني هدر رفت انرژي. 
پس از پشت سر گذاشتن سال پر بارش، گرماي تابستان زودتر خودش را نشان 
داد. حاا در برخي روزها دماي هواي پايتخت به 40درجه هم نزديك مي شود. 
گرماي طاقت فرسا عاوه بر افزايش مصرف آب، مصرف انرژي را نيز باا برده 
است. در برخي روز ها به دليل مصرف باا، مصرف انرژي الكتريكي به حد هشدار 
به شبكه توزيع برق رسيده و با گرم شدن هوا اين موضوع نيز همچنان ادامه 
خواهد يافت. متأسفانه نه الگوي مناس��ب براي مصرف انرژي و نه سازه هاي 
شهري مصرف كننده انرژي براي درست مصرف كردن داريم.  هدررفت انرژي 
در ساختمان ها و مراكز دولتي و عمومي بسيار زياد است. كارشناسان معتقدند 

بيش از 30 تا40 درصد انرژي ها در ساختمان ها موجود به هدر مي رود. 
اين درحالي است كه سيستم هاي سرمايشي چندساعت زودتر از آغاز به كار 

كارمندان روشن و حتي در برخي موارد كًا خاموش نمي شود. 
اضافه كاري كارمندان نيز براين معضل و مشكل افزوده است؛ اضافه كاري برخي 
كارمندان در ادارات سبب افزايش مصرف انرژي در اين فصل شده است.  برخي 
دس��تگاه هاي دولتي در هدررفت انرژي رتبه اول را كسب كرده اند. استفاده 
همزمان از چندين دستگاه سرمايشي كار را جايي رسانده كه وقتي در فصل 
گرما وارد اين محيط ها مي شويد بايد لباس گرم حتماً همراه داشته باشيد.  نبود 
مديريت صحيح كاري براي كارمندان و بهره وري پايين عمًا سبب افزايش 
هزينه ها شده است. متأسفانه اين مشكل در بسياري از مراكز دولتي و عمومي 
به صورت اپيدمي در حال گسترش است كه همين امر سبب شده در اولين 
اقدام فوري، معاون استانداري خبر از احتمال كاهش ساعات كاري ادارات را 
بدهد.  غامرضا عباس پاشا معاون توسعه، مديريت و منابع انساني استانداري 
تهران در تشريح احتمال تغيير س��اعت كاري ادارات گفت: در صورت عدم 
رعايت طرح مصرف بهينه انرژي در دستگاه هاي اجرايي، در مورد تغيير ساعت 
كاري ادارات تصميم گيري خواهد شد.  وي افزود: در حال حاضر در خصوص 
كاهش ساعت كاري ادارات تصميمي اتخاذ نش��ده، اما در نخستين جلسه 
شوراي اداري استان تهران در سال جاري طرح مصرف بهينه در دستگاه هاي 
اجرايي مصوب شد؛ البته اگر شرايط در حالت اضطرار قرار گيرد با نظر استاندار 
و تشكيل كميته اي تصميم در خصوص تغيير ساعت كاري ادارات اتخاذ خواهد 

شد، اما فعاً در اين خصوص هيچ تصميمي گرفته نشده است. 
وي افزود: به دستگاه هاي اجرايي تأكيد شده است كه تا 40درصد در مصرف 
انرژي صرفه جويي در دس��تور كار خود ق��رار دهند، اگر اين مورد توس��ط 
دستگاه هاي اجرايي رعايت نشود مجبور به تغيير ساعت كاري ادارات خواهيم 
بود.  پاشا در خصوص لزوم وجود مصوبه هيئت دولت براي تغيير ساعت كاري 
ادارات نيز گفت: اين موضوع به اس��تانداران تفويض اختيار شده و نيازي به 
مصوبه هيئت دولت نيس��ت و جمع بندي اين موضوع توسط استاندار تهران 

انجام خواهد شد. 

صادق پارسا
  گزارش  یک

اين اولين باري نيس�ت كه اعضاي  كان�ون وكاي دادگس�تري عمًا و 
علناً با دش�منان درجه يك نظام جمهوري اسامي و مردم ايران جلسه 
مي گذارند. به اسم استقال، سياسي ترين كارهاي ممكن را درون خاك 
كشورمان آن هم عليه كش�ورمان و امنيت ملت ايران انجام مي دهند و 
كسي هم جلودارشان نيست! تا اندكي نقد مي شوند و گاهي ترمز برخي 
تندروي هايشان را مي كشند، هوار راه مي اندازند كه به استقال كانون 
وكا خدشه وارد نكنيد، ما را رها كنيد! در آخرين اقدام ضدامنيت ملي و 
ضدمنافع جمهوري اسامي، كانون وكاي دادگستري مركز ، عمداً يا سهواً 
زمينه چيني هايي ساختاري كرد تا منافقين پاريسي را به دفاع از مجرمان 
ايراني بشوراند. در روزهايي كه چپ و راست داخلي در حال بهره برداري 
هر چه بيشتر از سفر شينزو آبه به ايران بودند، كانون وكاي دادگستري 
مركز به صورت ن�رم و مرموزان�ه، از روي عمد يا غيرعم�د،  در حال به 
خط كردن منافقين عليه منافع ايرانيان بود. جلسات اعضاي كانون وكاي 

مركز با مسئوان رده بااي سفارت فرانسه در ايران در حالي رقم خورد كه 
چند روز پس از آن و درست در روزي كه آبه در ايران به سر مي برد، جمعي 
از منافقين به بهانه حمايت از نس�رين ستوده، مجرم و محبوس امنيتي 
مقابل سفارت ايران در فرانس�ه تجمع كردند و لشكر رسانه اي شان هم 
پس از آن به خط ش�دند تا اين تجمع حقير را باد كنند. واقعًا چرا كانون 
وكاي مركز بايد با سفارت فرانسه در ايران جلسه بگذارد؟ مگر كانون 
وكا يك نهاد صنفي – حقوقي نيست كه وظيفه اول و آخرش كمك به 
تحقق عدالت در دادگاه ها و ستاندن حق مظلوم از ظالم باشد؟ مگر دست 
فرانسه به خون چندين هزار ايراني آلوده نيس�ت، مگر پاريس ميزبان 
منافقان نيست؟ چه ضرورتي اقتضاكرده كه اعضاي كانون وكا با سفارت 
فرانس�ه در ايران جلس�ه بگذارند و چرا محتواي اين جلس�ات و علت 
ضرورتش منتشر نمي شود؟ واقعاً چرا نهادهاي ناظر نسبت به اين حجم 
از قانون شكني و اپوزيسيون گري اين همه تس�امح به خرج مي دهند؟

  ديدار مسئوان سفارت فرانسه با اعضاي کانون وکا

سرمايه گذاري 650 ميليارد توماني
 كميته  امداد امام)ره(

 براي راه اندازي پنل هاي خورشيدي
رئي�س كميت�ه ام�داد از س�رمايه گذاري 650 ميلي�ارد تومان�ي 
اين نه�اد در راه ان�دازي پنل هاي خورش�يدي ب�راي مددجويان 
خب�ر داد و گف�ت: امس�ال ه�زار واح�د ني�روگاه خورش�يدي 
ب�راي مددجوي�ان اس�تان كرم�ان اح�داث خواه�د ش�د. 
بهره برداري از 520 نيروگاه خورشيدي براي خانواده هاي تحت حمايت 
كميته امداد با حضور پرويز فتاح، رئيس كميته امداد در شهرستان بردسير 
استان كرمان برگزار شد.  رئيس كميته امداد در اين مراسم با بيان اينكه 
هزار و ۸00طرح نيروگاه خورشيدي سال گذشته توسط اين نهاد در كشور 
ساخته شد، افزود: از اين تعداد۷00 مورد در استان كرمان احداث شده 
است كه 520 نيروگاه خورش��يدي به طور رسمي به بهره برداري رسيد.  
وي از س��رمايه گذاري 650 ميليارد توماني كميته امداد براي راه اندازي 
پنل هاي خورشيدي در سال گذشته خبر داد و تأكيد كرد: امسال نيز600 
واحد نيروگاه خورشيدي در شمال استان كرمان و 400 واحد براي جنوب 
اين اس��تان اجرا خواهد ش��د.  وي همچنين از افزايش سقف تسهيات 
اشتغال كميته امداد به 50 ميليون تومان در سال جاري خبر داد و بيان 
كرد: 650 هزار طرح اشتغال توسط كميته امداد در سراسر كشور در حال 
فعاليت است و سال گذش��ته 3۷هزار خانواده از محل طرح هاي اشتغال 
به خودكفايي رس��يده و از حمايت امداد خارج ش��دند.  فتاح، اشتغال و 
توانمندسازي مددجويان را بااترين هدف در كميته امداد دانست و اضافه 
كرد: سال گذشته 113ميليارد تومان وام اشتغال به كميته امداد استان 
كرمان اختصاص يافت و امسال هم 265ميليارد تومان تسهيات اشتغال 

براي استان كرمان در نظر گرفته شده است. 
وي با بيان اينكه بااترين دغدغه كميته امداد در اس��تان كرمان رفع 
مشكل مسكن مددجويان است، خاطرنشان كرد: با همكاري سازمان 
برنامه و بودجه كشور، ساخت 10 هزار واحد مسكوني در استان كرمان 
پيش بيني شده كه پنج هزار مورد سهم مددجويان كميته امداد است. 
وي با بيان اينكه سال گذشته 30 هزار خانوار جديد از محل تبصره 14 
تحت حمايت كميته امداد استان كرمان قرار گرفتند، گفت: با توجه به 
شرايط اقتصادي كشور ازم است چتر حمايتي امداد گسترده تر شود و 

اين نيازمند همكاري نمايندگان مجلس است. 

عليرضا سزاوار
  تحليل
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 آيا تورم در ايران قابل مهار است؟
 ش��يوع تورم همواره در اقتصاد اي��ران به عن��وان بزرگ ترين معضل 
اقتصادي شناسايي ش��ده، اما با اين وجود مهار آن هيچ گاه و در هيچ 
دوره اي به طور ريشه اي ميسر نبوده است. به راستي چرا مهار تورم تا 
اين اندازه غيرقابل دسترسي بوده و مهم تر اينكه براي ريشه كن كردن 

آن چه بايد كرد؟
 قبل از پاسخ به اين سؤال بد نيست بدانيم كه اقتصاد همانند يك معادله 
چند مجهولي بوده و تورم تنها يكي از مجهول هاست و ساير مجهول هاي 
اين معادله پيچيده از جمله رشد اقتصادي، نرخ بيكاري، نوع بازارها و 
سياست هاي پولي و ارزي همگي مانند تورم در اين معادله تأثير گذار 
هستند و هيچ يك در انزوا تغيير نمي كنند. بنابراين اولين نكته مورد 
توجه در مقابله با تورم همين است كه بدانيم تورم به تنهايي قابل مهار 
نيست، مگر اينكه بهبود در ساير متغيرهاي اقتصادي به طور همزمان 

صورت گرفته و اقتصاد رشد و توسعه يابد. 
 در ميان اين متغيرها، تورم به معناي افزايش قيمت ها بر اثر پيشي گرفتن 
تقاضا از عرضه در مورد بازار يا كاايي خاص )يا خدمات( پديدار مي شود. به 
بيان ديگر افزايش قيمت ها به دليل رشد نسبي تقاضا در برابر عرضه )يا همان 
كاهش نسبي عرضه در برابر تقاضا( صورت مي گيرد. در ايران افزايش قيمت 
اكثراً در مواردي رخ داده كه ش��وك عرضه اي سبب كاهش نسبي عرضه 
كاايي خاص در بازار شده و سبب رشد سريع قيمت ها مي شود. بنابراين 
دومين نكته مهم در مورد تورم به نوع بازار مرتبط اس��ت. چنانچه بازار در 
مورد كاايي خاص بسته و غيررقابتي بوده و تعداد عرضه كنندگان محدود 
باشد، وقوع شوك هاي عرضه اي سبب افزايش سريع قيمت ها مي شود. در 
ايران نيز متأسفانه شمار زيادي از بازارها در كنترل شركت ها و گاه افرادي 
خاص بوده كه گاه لقب سلطان گرفته اند. اين افراد محدود به دليل فقدان 
رقابت در بازار ممكن است خواسته يا ناخواسته موجب كاهش عرضه كااها 

در بازار شده و به تورم دامن بزنند. 
 متغير بعدي كه در سامت اقتصاد تأثير به سزايي دارد، سياست هاي 
پولي و ارزي هستند كه عموماً توسط بانك مركزي اتخاذ مي شوند؛ اين 
سياست ها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول، سياست هاي 
انبساطي است كه عبارتند از كاهش نرخ بهره بانكي، افزايش وام دهي 
به دولت، صنايع و كارخانجات توليدي و همچنين كاهش )خواس��ته 
يا ناخواس��ته( ارزش پول ملي. اين سياس��ت ها اصواً به دليل افزايش 
نقدينگي در اقتصاد تورم زا بوده، اما رونق را در اقتصاد تحريك كرده و 
سبب رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مي شوند؛ دسته دوم، سياست هاي 
انقباضي هس��تند و با افزايش نرخ بهره بانكي، كاهش وام دهي توسط 
بانك ها و افزايش ارزش پول ملي درس��ت عكس موارد باا عمل كرده 
و در نتيجه هم تورم و هم رش��د اقتصادي را كاهش مي دهند. چه بسا 
گاهي اوقات اتخاذ سياست هاي انقباضي سبب ركود و افزايش بيكاري 
در اقتصاد مي شوند. با توجه به اين موارد مي توان به سومين نكته مهم 
در مورد تورم و رابطه مستقيم آن با سياست هاي پولي و ارزي اشاره كرد.
تورم بسته به نوع سياس��ت هاي پولي و ارزي متغير است، اما رابطه اي 
عكس با نرخ رش��د اقتصادي دارد. هرگاه سياس��ت هاي پولي و ارزي 
انبساطي باش��د، تورم افزايش يافته، اما اقتصاد نيز رشد كرده و رونق 
مي گيرد و بالعكس هرگاه سياست ها انقباضي باشند، تورم مهار شده، 

اما اقتصاد دچار افت و ركود مي شود. 
 همانطور كه در ابتداي اين مقاله ذكر ش��د، توجه به مسئله تورم در انزوا 
امري اش��تباه اس��ت، بنابراين  مهار آن تنها در كنار حل ساير معضات 
س��اختاري در اقتصاد امكان پذير مي باشد. بديهي اس��ت كه با توجه به 
پيچيدگي ساير متغير ها در اقتصاد اين امر در كوتاه مدت ميسر نخواهد 
بود. سياست هاي گذرا و كوتاه مدت كه طي چند دهه گذشته در كشور 
اتخاذ شده اند، از جمله امور مرتبط به تنظيم بازار، دخالت هاي مستقيم 
در قيمت گذاري ها و از اين قبيل هيچ گاه ثمربخش نبوده و نخواهند بود. 
بنابراين به منظ��ور حل اين معادله پيچيده و چندي��ن مجهولي، نياز به 
برنامه ريزي دراز مدت و انجام اصاحات ساختاري در اقتصاد مشهود است 

كه بايد با عزم مسئوان و همت مردم در آينده نزديك تحقق يابد. 

تمديد معافيت خريد گاز و برق از ايران 
براي عراق

معافيت خريد گاز و ب�رق از ايران براي دولت عراق س�ه ماه ديگر 
تمديد شد و اين كشور تا 90 روز از ايران انرژي خريداري مي كند. 
به گزارش دنشنال، بخش نفت و گاز دولت عراق بيانيه داده كه مايك 
پمپئو، وزير امور خارجه امريكا خري��د گاز و برق از ايران را براي دولت 
عراق تا 90 روز ديگر تمديد كرده، اگرچه تاكنون هيچ مقام رسمي آن 
را تأييد نكرده است. بر اين اساس عراق به شدت به خريد برق و گاز از 
ايران وابسته است و تقاضاي برق در اين كشور نسبت به توليد بااست و 
نگراني وجود دارد كه در زمان پيك تقاضاي برق در تابستان در صورت 

كاهش صادرات برق از ايران ناپايداري در عرضه و تقاضا ايجاد شود. 
در حال حاضر عراق به دنبال آن است كه زيرساخت هاي تخريب شده 
توليد برق و گاز در دوره جنگ را بهبود بخشد. اخيراً عادل عبدالمهدي، 
نخست وزير عراق مذاكره اي در اين باره با وزير امور خارجه عراق داشته 

و اين تصميم پس از اين ديدار صورت گرفته است. 
پيش از اين وزير نفت و انرژي ع��راق اعام كرد: ما در حال حاضر هيچ 
گزينه اي مناس��ب تر از ايران براي خريد گاز و برق نداريم، مسير ايران 
هم نزديك است و هم ارزان. وي گفته بود: ما همه گزينه ها را كه مي شد 
گاز و برق خريداري كنيم بررس��ي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه 

گزينه اي براي جايگزيني ايران وجود ندارد. 

دالي سكه هم شغل رسمي شد!
در حال�ي ۱۲ روز از اب�اغ ط�رح ماليات ب�ر خريد و فروش س�كه 
مي گذرد ك�ه ابهام�ات قانون�ي و اجراي�ي اين ط�رح كان هنوز 
برط�رف نش�ده و اظهارنظره�اي پراكنده مس�ئوان س�ازمان 
امور مالياتي نيز باعث به وجود آمدن ابهامات بيش�تر مي ش�ود. 
به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين اظهارنظرها، مسئوان ارشد سازمان 
امور مالياتي براي دريافت ماليات بر سكه، خريد و فروش اين سكه ها 
را به عنوان يك ش��غل تعريف كرده اند كه بر اساس آن هركسي غير از 
صرافان و كسبه زيرمجموعه اتحاديه طافروشان، هم خريد و فروش 

سكه مي كند و از اين محل درآمدي دارد، بايد ماليات پرداخت كند. 
اين اظهارات مسئوان مالياتي در حالي است كه در دستورالعملي كه 
توسط سازمان امور مالياتي در ۱۳ خردادماه اباغ شد به صراحت اعام 
شده است صاحبان مشاغلي كه حس��ب سوابق پرونده يا مجوز صادره 
از سوي مراجع ذي ربط به شغل مرتبط با خريد و فروش سكه اشتغال 
دارند، مشمول اين دستورالعمل نمي شوند و تنها مكلف هستند نسبت 

به تسليم اظهارنامه مالياتي شغلي خود اقدام كنند. 
بر اين اساس به نظر مي رسد صرافاني كه مجوز كسب وكار داشته باشند 
بايد يك نوع اظهارنامه مالياتي شغلي را ارائه كنند و كساني هم كه بدون 
داشتن مجوز اقدام به خريد و فروش مي كنند هم بايد يك نوع اظهارنامه 
مالياتي ديگر براي خريد و فروش سكه ارائه كنند و البته هر دوی آنها هم 

از نظر سازمان امور مالياتي به عنوان شاغل شناخته مي شوند!
اين در حالي است كه بر اس��اس تعريف مركز آمار از اشتغال، به افراد 
۱0 س��اله و بيش��تر كه در هفته   تقويمي قبل از هفته   آمارگيري طبق 
تعريف فعاليت اقتصادي، حداقل يك ساعت كار كرده اند يا به دايلي، 

به طور موقت كار را ترك كرده باشند، شاغل مي گويند. 
وزارت كار نيز در تعريف خود از شغل دائم مي گويد كه شغل دائم پست 
سازماني تعريف شده در يك كارگاه است كه مي تواند توسط فرد شاغلي 
اشغال شده يا نشده باشد. ش��اغل نيز كسي است كه در شغلي دائم در 
يك كارگاه فعاليت مي كن��د و از جنبه هاي اقتصادي و حقوقي به طور 

همزمان تابع همان كارگاه باشد. 
.......................................................................................................................................

 تشكيل بانك اطاعاتي 
بعد از حراج 35۰ هزار ميلياردي!

بعد از س�ال ها توزي�ع يارانه نق�دي و پرداخت ح�دود ۳۵0 هزار 
ميليارد تومان منابع بين غني و نيازمن�د، در نهايت دولت به اين 
فكر افتاده كه بايد با تجميع پايگاه ه�اي اطاعاتي مختلف بتواند 
خانوارهاي پردرآمد را شناسايي و از دريافت يارانه نقدي حذف كند. 
به گزارش ايسنا، طي حدود 9 سالي كه قانون هدفمندي يارانه ها به اجرا 
درآمد، دولت بدون غربالگري يا هدف گذاري ب��ه منظور توزيع بهينه 
يارانه هاي نقدي بين اقشار كم درآمد، اين مبلغ را هر ماه به طور يكسان 
بين تمامي افرادي كه در ليس��ت س��ازمان هدفمندي يارانه ها وجود 
داشتند، توزيع كرد؛ به طوري كه همواره بيش از ۷۵ ميليون ايراني يعني 
بالغ بر 90 درصد جمعيت كش��ور يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵00 توماني 
دريافت كردند كه بدون نياز به هيچ بررسي ای واضح است كه تمامي اين 

افراد نيازمند نبوده اند و دليلي براي پرداخت همگاني وجود نداشت.
در حالي دولت گاهاً اذعان مي ك��رد پايگاه هاي اطاعاتي دقيقي براي 
شناسايي ندارد كه ظاهراً در اين سال ها به فكر جمع آوري اين پايگاه ها 
هم نبود و اخيراً در برنامه اي كه سازمان برنامه و بودجه براي تغيير در 
ساختار بودجه ارائه كرده، در موضوع مربوط به اصاح نظام يارانه اي به 

تشكيل كارگاه هاي اطاعاتي اشاره كرده است. 
مسئوان س��ازمان برنامه و بودجه اين موضوع را به طور واضح مطرح 
كردند كه در حال حاضر دولت اش��راف به اطاعاتي در س��طح درآمد 
خانوارها ندارد و در اين حالت بسيار محتمل است كه يارانه پرداختي 
به اقشار خاص و نيازمند نرسد و اين در حالي است كه مطالعات موردي 
مبتني بر پايگاه هاي اطاعاتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان 
مي دهد كه اين موضوع بسيار شايع بوده اس��ت؛ از اين رو اصاح نظام 
هدفمندي يارانه ها با رويكرد حذف يارانه خانوارهاي برخوردار ضروري 
است. در حالي بااخره مس��ئوان به اين فكر افتاده اند كه پايگاه هاي 
اطاعاتي جام��ع را براي غربالگ��ري يارانه بگيران تش��كيل دهند كه 
همواره دليل اصلي عدم ورود خود به جداسازي ثروتمندان از يارانه را 
نبود اطاعات دقيق عنوان كرده و نگران بودند كه در اين بين يارانه افراد 

نيازمند را به طور اشتباه حذف كنند. 
طي تمام دوران پرداخت يارانه نقدي و زماني كه دولت بر اساس قانون 
مكلف به غربالگري يارانه بگيران بود، هيچ گاه معيارهاي حذف را به طور 
مشخص اعام نكرد، ولي آنچه در س��ال هاي اخير در سامانه دريافت 
اعتراضات يارانه بگيران حذف ش��ده وجود داشت، درخواست دريافت 
اطاعاتي در رابطه با اشتغال، خودرو، معامات و دارايي افراد يارانه بگير 
بود كه ظاهراً از طريق آن هم دولت نتوانس��ته بود اقدامي انجام دهد؛ 
چراكه در زماني كه دولت حدود دو سال پيش ۴ميليون نفر را از دريافت 
يارانه كنار گذاش��ت، با اعتراض گس��ترده اي مواجه ش��د و در نهايت 

900 هزار نفر را بار ديگر به ليست يارانه بگيران برگرداند.

حساب کشی از حقوق مديران دولتي
همزمان با انتقال وظيفه پيگيري سامانه حقوق و دستمزد از سازمان برنامه به وزارت اقتصاد

انتقال مسئوليت عملياتي كردن سامانه حقوق 
و دستمزد مديران از سازمان امور استخدامي 
)تابعه سازمان برنامه و بودجه ( به خزانه داري 
كل كش�ور )تابعه وزارت اقتصاد( اين نگراني 
را ايجاد كرده است كه شفاف سازي دريافتي 
مديران شركت هاي تابعه وزارتخانه ها از قلم 
بيفتد زيرا خزانه داري احاطه اي بر بس�ياري 
از ش�ركت هاي دولتي ندارد و اين شركت ها 
دخل و خرج ه�اي خاص خ�ود را دارند، حال 
آنكه مصاديق حقوق هاي نجومي نش�ان داد 
اين دست از پرداخت ها در حوزه شركت هاي 
دولتي چ�ون بانك ها و بيمه ه�ا رخ مي دهد. 
به گزارش جوان، اقتصاد ايران دولتي است و ذيل 
هر وزارتخانه دريايي از ش��ركت هاي قد و نيم قد 
وجود دارد ك��ه همانطور كه بودج��ه عمومي و 
بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 
وابسته به دولت نشان مي دهد عمده گردش مالي 
دولت در حوزه شركت ها است، حال از آنجايي كه 
مصاديق افشا شده از فيش هاي نجومي مديران 
دولتي نش��ان مي داد عمده اي��ن پرداخت ها در 
حوزه شركت هاي دولتي انجام گرفته بود، از اين 
رو محل پرسش آن است كه آيا در سامانه حقوق 
و دستمزد مديران، دستمزد مديران شركت هاي 

دولتي هم انعكاس مي يابد يا خير؟
متأسفانه با گذشت چندين سال از وعده راه اندازي 
سامانه حقوق و دستمزد هنوز به شكل ملموس 
شاهد عملياتي شدن اين سامانه نيستيم؛ البته 
چندين مرتبه رئيس سازمان امور استخدامي از 
كم لطفي ساير قوا در همراهي با عملياتي شدن 
كامل اين سامانه گايه كرده بود، اما آنچه كه هم 
اكنون در حوزه دولت محل پرس��ش است نحوه 
انعكاس حقوق و دس��تمزد مديران شركت هاي 

دولتي در سامانه مذكور است. 
بر كسي پوشيده نيس��ت كه بي انضباطي مالي 
دولت در بخش بودجه عمومي و ش��ركت ها چه 
مشكات قابل ماحظه اي را براي اقتصاد ايران 
و به ويژه ارزش پول ملي ايجاد كرده اس��ت، در 
همين راستا وقتي ريشه چالش هاي حوزه بانكي 
كشور را نيز بررسي مي كنيم، مي بينيم كه عدم 
انضباط مالي دولت، عمًا بانك ها را نيز با چالش 
اضافه برداش��ت از بانك مركزي روب��ه رو كرده 
است، از اين رو كنترل هزينه هاي جاري در بخش 
بودجه عمومي و ش��ركت هاي دولتي از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت كه انع��كاس حقوق و 
دس��تمزد مديران دولتي كه عدد آنها در حدود 
2۵0هزار مدير عنوان مي شود گام مهمي است. 

در ش��رايطي كه هزينه هاي جاري دولت در هر 
ماه به ارقام بيش از 2۱هزار ميليارد تومان رسيده 
است و ديگر درآمدهاي نفت و ماليات پاسخگوي 
اين هزينه ها نيست، به طوري كه كسري بودجه، 
استقراض و آينده فروشي منتج به كاهش ارزش 
پول ملي غير قابل انكار است و حوزه شركت هاي 
دولتي در بعد عملك��رد و ش��فافيت دارايي ها، 
هزينه ه��ا و درآمدها حداقل ب��راي عموم مردم 

وضعيت تقريباً نامشخصي دارد. 
گفتني است كه هر ساله معمواً ۷0 تا 80 درصد 
بودجه كل كش��ور به مقوله بودجه شركت ها و 
بانك ها و مؤسسات وابس��ته به دولت اختصاص 
دارد، به طور نمونه در ايحه بودجه سال جاري 
حجم بودجه عمومي در حدود ۴00هزار ميليارد 
توم��ان و حج��م بودج��ه ش��ركت ها در حدود 

۱200هزار ميليارد تومان است. 
در اين مي��ان، به رغم آنكه رس��وايي حقوق هاي 
نجومي در بعد شركت هاي دولتي و عموماً بانك ها 
و بيمه ها رخ داد، اما امروز شفافيت دستمزدهاي 
مديران اين بخش ها به واسطه راه اندازي ابزاري 
چون سامانه حقوق و دستمزد در هاله اي از ابهام 
قرار دارد به ويژه آنكه انتقال مسئوليت عملياتي 
كردن سامانه حقوق و دستمزد از سازمان برنامه 

و بودجه به وزارت اقتص��اد و خزانه داري بر ابهام 
مذكور افزوده است. 

   نگراني بحق يك مسئول 
در همين باره، همتعلي ش��اه نظري، رئيس امور 
مديريت مش��اغل و نظام هاي پرداخت سازمان 
اداري و اس��تخدامي، با انتقاد از انتقال س��امانه 
حقوق و دس��تمزد به خزان��ه  داري در گفت وگو 
بامه��ر اظهار داش��ت: م��ن تص��ور مي كنم كه 
جا به جايي و واگذاري سامانه حقوق و دستمزدها 
به خزانه داري خيلي مناس��ب نبود؛ چراكه اين 
واگذاري و جا به جايي عمًا باعث مي ش��ود كه 
زمان قابل ماحظه اي براي كسب همان تجربيات 
س��ابق اتاف ش��ود ولي چون قانون است، بايد 

اجرا شود. 
  خزانه داري به همه شركت ها احاطه ندارد

رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت 
سازمان اداري و استخدامي گفت: همچنين بايد 
توجه داشت كه خزانه داري به همه دستگاه هاي 
دولتي بودجه نمي دهد و صرفاً اطاعات سازمان ها 
و مجموعه هايي كه به آنه��ا بودجه مي دهد را در 
اختيار دارد و از دستگاه هايي كه خودشان از طريق 
ش��ركت ها و مجموعه هاي خودشان درآمدزايي 
مي كنند، اطاعات به روز ندارد. بحث مهمي كه 
امروز بايد به آن توجه كرد، اين اس��ت كه امروز 
تقريباً همه دريافتي يكساني ندارند و در شركت ها 
از جمله نفت يا بنادر و كشتيراني دستگاه ها داراي 

مقررات خاص و متفاوت هستند. 
شاه نظري در برابر اين پرسش كه آيا وزارت نفت 
اطاعات را كامل وارد سامانه كرده است؟ تصريح 
كرد: هنوز اطاعات تكميلي را در سامانه حقوق 
و دستمزدها وارد نكرده است. البته درباره وزارت 
نفت بايد بگويم كه وزارت نفت به تنهايي خيلي 
پرسنل ندارد. ش��ركت ملي نفت پرسنل زياد و 
به تبع آن پرداختي هاي زي��ادي دارد كه هنوز 

اطاعات آن وارد سامانه نشده است. 
   شركت ها از وزارتخانه ها مهمتر است

 در همين راستا بايد گفت كه بودجه وزارت نفت 
در برابر ش��ركت ملي نفت اصًا رقمي به شمار 
نمي رود و همين نسبت در س��اير وزارتخانه ها و 
برخي از شركت هاي تابعه شان برقرار است، مثًا 
در وزارت راه و شهرس��ازي بودج��ه وزارتخانه با 
بودجه شركت زيربناهاي حمل و نقل كشور اصًا 
قابل قياس نيس��ت يا اينكه بين وزارت اقتصاد 
و مجموعه هاي تابعه اي چ��ون بانك ها و بيمه ها 
و گم��رك و... نيز همين نس��بت صدق مي كند 
از اين رو شفافيت حقوق و دس��تمزد در بخش 
شركت هاي دولتي كه هر ساله ۷0 تا 80 درصد 
بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي دهند از 

اهميت قابل ماحظه اي برخوردار است.

سيد عادل ميرزاده

هادی  غامحسينی
  گزارش

كاهش ۲۰ درصدي قيمت گوشي هاي همراه تأثير سيل امسال بر توليد گندم كشور
ب�ا وج�ود وق�وع س�يل در فروردي�ن 
امس�ال توليدات گن�دم كاه�ش نمي يابد. 
به گزارش تس��نيم، نوربخش حاتمي رئيس 
س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان كرمانشاه 
اظهار داش��ت: در جريان س��يل فروردين ماه 
9۱ هزار و 2۳۴ هكتار از اراضي گندم استان 
متحمل خسارت شد كه 6۳ هزار و ۳۵0 هكتار 

ديم و مابقي آبي است. 
وي افزود: با اين خسارت توليد گندم 9۴هزار 
تن نسبت به پيش بيني ها كاهش پيدا مي كند، 
اما چون در مزارع ديگر افزايش عملكرد وجود 
دارد نس��بت به س��ال گذش��ته تغييري ايجاد 

نمي شود. 
وي با بيان اينكه استان كرمانشاه در زمينه توليد 
گندم نه تنها خودكفا است بلكه بخش زيادي از 
گندم به اس��تان هاي همجوار صادر مي ش��ود، 
عنوان كرد: ايران در توليد گندم خودكفاست و 
مازاد بر نياز كشور نيز توليد مي شود، بنابراين 

نيازي به واردات گندم وجود ندارد. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه 

با اشاره به ش��رايط نامناس��ب پرداخت خريد 
تضميني گندم به كش��اورزان در سال گذشته 
گفت: امس��ال تمهيدات��ي براي اي��ن موضوع 
انديشيده شده اس��ت كه در كوتاه ترين زمان 

بهاي گندم كشاورزان پرداخت شود. 
حاتمي با بيان اينكه 6۷۱ دس��تگاه كمباين 
بومي در استان كرمانش��اه وجود دارد، بيان 
كرد: در چند سال اخير با استفاده از تسهيات 
ارزانقيمت تعداد زيادي كمباين مدرن و ۵00 
كمباين غيربوم��ي نيز براي برداش��ت وارد 
استان شده است و درخواست شده كمباين 
مدرن با كمترين ميزان ريزش گندم به استان 

اعزام شود. 
وي با اش��اره به اينك��ه هيچ كمباين��ي بدون 
دريافت كارت معاينه فني حق برداشت گندم 
ندارد، افزود: در مواردي رانندگان كمباين هاي 
متخلف به مراجع قضايي ارجاع داده شده اند، 
زيرا يك��ي از فاكتورهاي اقتص��اد مقاومتي در 
بخش كشاورزي رساندن ضايعات به كمترين 

ميزان ممكن است.

ب�ا ثب�ت س�فارش ۳ميلي�ون گوش�ي همراه 
آين�ده  روزه�اي  در  كاا  اي�ن  قيم�ت 
بي�ش از ۲0درص�د كاه�ش پي�دا مي كن�د. 
رامين نورقلي پور، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با خانه ملت، 
درباره تأثير ثبت سفارش ۳ميليون گوشي همراه 
بر قيمت اين محصول گفت: با تخصيص ارز نيمايي 
براي واردات گوشي همراه و ورود وزارت ارتباطات 
و فناوري اطاعات به موضوع قيمت گوش��ي هاي 

همراه پيش بيني مي شود قيمت موبايل در روزهاي 
آينده بيش از 20 درصد كاهش پيدا كند. 

نماينده مردم كردكوي، تركمن، بندرگز و گميشان 
در مجلس ش��وراي اس��امي با بيان اينكه حدود 
۳ميليون گوش��ي همراه ثبت سفارش شده است 
كه پس از ورود به بازار زمينه كاهش قيمت موبايل 
را فراهم مي كند، افزود: كاهش نرخ ارز در روزهاي 
اخير و پيش بيني گس��ترش روابط اقتصادي افت 

قيمت موبايل در هفته هاي آينده را رقم مي زند. 

ا   دار اد  ر ساما س س می در  ا ع راخ ر  ر را از  ر دارد منا ز ا در  س ا   ا سيس رزی اس ا اد  سازما 
د ا ار  اگ را  د  ا ارا  ا ي ي د   ر ا

رد م منارد مب ر
ال ر

اره 
منا

ر  ي  مب 
ال ر در منا 

ی  ا زما ازگ
ادا ن ي

ي  ا اهی  گ
ياز رد  م

ح   داز   ارا ارگير    د  خر
ا ر مر   ي    اه ما دس

ب  ساع  
ر  م

د ا ادها می  ن ي ح  خر م  د از  سی  اد س ماه  ن ي بار  مد اع
ده  از  ي د  ر ا ا دار اد اه س ا س ع  ا يا می  ا ادا م ن ي ي  س ا اسناد منا   زما مح در
رای  دا  ا ا اسناد منا ا سب  در  www.setadiran.ir در ا مرا   ا   ر   م

ند ا را منا ع  راسا  ند را  را
د  ا ر می  ر ساما م س ر  در  ب م ادا ساع  ن ي  م ارا 

سا  رزی سا  ا اد اره  سازما  ا  اد ساخ ا  ری خيا يد م ار  ادا زاهدا  ن ي ی  ا ازگ  مح 
اما اس ام  ی  ر ر دا م اد دهندگا در  ن ي نده  ا ر  د  ا می 

ا ام  ز ی ر حا داخ ا  راخ ار  ه ا ح
ل   د  ی  ا گ ار  ا

يمانها و قراردادها ستان  ادار امور  هاد کشاورز استان سيستان و بلو سازمان 

ه عمومی يك مرحله ا  اق ديد فراخوان م ت
ل  ا

رزی ا اد  زار 
ا س ا   ا سيس رزی اس ا اد  سازما 

    خبر
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بازدارندگیازدلهزینهبیرونمیآید
يك كاربر فض��اي مجازي به نام عب��اس باصولي در 
توئيتر درباره واكنش رهبر انق��اب به پيام ترامپ و 

هزينه داشتن آن براي كشور، نوشت: 
با افرادي كه معتقدند واكنش رهبر انقاب به پيام ترامپ براي كشور 
هزينه دارد، موافقم. هيچ هدفي بدون هزينه محقق نمي شود. در بخش 
نظامي هزينه داديم و اان وارد مرحله جديد بازدارندگي شده ايم. اگر 
در س��اير بخش ها هم حاضر به پرداخت هزين��ه بوديم، هم اكنون در 

شرايط بازدارندگي بوديم. 
........................................................................................................................

لرزهزیباكامبرگورمككین
فريد ابراهيمي در صفحه شخصي خود درباره آخرين پست زيباكام 

درباره بازگشت بدون نتيجه آبه از ايران، نوشت: 
زيباكام نوش��ته ج��ان بولتون، مك كي��ن، نتانياهو و ملك س��لمان 
بي صبرانه منتظر بازگش��ت بي نتيجه آب��ه از ايران هس��تند. بزرگوار 
مك كين يك س��ال پيش فوت كرد. چ��را روح اون بدبخت رو تو گور 
مي لرزوني؟ به نظر شما اين بشر فقط بي سواده، رد داده يا آلزايمر هم 

گرفته؟ يا چي؟
........................................................................................................................
واكنشبعیدينژادبهدروغامریكادربارهحادثهدریايعمان

حميد بعيدي نژاد سفير ايران در لندن با انتشار تصاويري از دروغ هاي 
امريكا در توئيتر خود نوشت:

افكار عمومي جهاني ب��ا ادعاي امريكا پيرامون نق��ش ايران در انفجار 
نفتكش هاي اخير با سوء ظن برخورد كرده اند. افراد در سرتاسر جهان 
با انتشار مطالب به زبان هاي مختلف يادآور مي شوند كه با اين ادعاهاي 
دروغين امريكا حمات نظامي در جن��گ جهاني اول، جنگ ويتنام و 

جنگ عراق را به اجرا درآورد. 
........................................................................................................................

توئیتظریفدربارهتروریسماقتصاديامریكا
»محمد ج��واد ظري��ف« وزير خارجه اي��ران روز جمعه »تروريس��م 
اقتصادي« امريكا عليه ايران را تنها عامل ناامني هاي جديد و تنش ها 

در منطقه توصيف كرد. 
ظريف در آغاز توئيت خود اش��اره كرده همراه با »حس��ن روحاني«، 
رئيس جمه��ور ايران براي ش��ركت در اج��اس س��ازمان همكاري 
ش��انگهاي به قرقيزستان س��فر كرده اس��ت. او گفت در حاشيه اين 
اجاس، گفت وگوهاي مؤثري با »واديمي��ر پوتين«، رئيس جمهور 
روسيه و »ش��ي جين پينگ«، رئيس جمهور چين انجام شده است. 
رئيس دستگاه ديپلماسي ايران در صفحه توئيتر خود نوشت: »همراه 
با رئيس جمهور روحاني در اجاس س��ازمان همكاري ش��انگهاي در 
قرقيزستان حضور دارم. گفت وگوهاي چندجانبه مهم و صحبت هاي 
دوجانبه مثمرثم��ري از جمله با رئيس جمهور ش��ي و رئيس جمهور 

پوتين انجام شده است.«
........................................................................................................................

دربارهحملهبهنفتكشهادردریايعمان
مهدي محمدي تحليلگر مس��ائل سياسي در كانال 

تلگرامي خود نوشت: 
1- ايران در يك ماه گذش��ته بس��يار روشن گفته به 
سبب جنگ اقتصادي كه امريكا عليه آن آغاز كرده به 
امريكا هزينه تحميل خواهد كرد و براي اين كار از همه ابزارهاي قدرت 
ملي خود استفاده مي كند، بنابراين ايران طرفي نيست كه كاري بكند و 

از پذيرش مسئوليت آن ترس داشته باشد. 
2- امريكا نه قادر به اثبات دست داش��تن ايران در انفجار كشتي ها در 
درياي عمان اس��ت و نه اگر هم به خيال خود بتواند ثابت كند، جرئت 
واكنش به آن را دارد. اگر هم اين اقدام مربوط به بازيگر ديگري باشد، 
يعني كار از دست امريكا در رفته و ديگران هم تصميم گرفته اند سعودي 

و امارات را تحقير كنند. 
3- امريكا تص��ور مي كرد قطع ص��ادرات نفت از خليج فارس بس��يار 
غيرمحتمل اس��ت. حاا بايد با نتايج بازي احمقانه اي كه راه انداخته 
رويارو ش��ود. در مهارت راهبردي ايران و حماقت دش��منانش همين 
بس كه اكنون دشمنان آن هم كارهايي مي كنند كه نتيجه اش به نفع 
ايران است. براي نخستين بار خروج محموله هاي نفتي از خليج فارس 

كامًا متوقف شده. 
4- با تاش عملي امريكا براي صفر كردن صادرات نفت ايران، واشنگتن 
عليه ايران وارد جنگ اقتصادي ش��ده و به تعبي��ر آقاي ظريف جنگ، 
جنگ است. برجام قرباني خواهد ش��د ولي اين همه كاري نيست كه 
ايران مي تواند بكند. حضور واسطه ها تنها وقتي كارساز است كه حامل 

پيام تغيير محاسبات امريكا باشند.

یككارشناسمسائلبینالملل:
 هزينه تأمين امنيت منطقه 

نبايد تا ابد بر دوش ايران باشد 
ای�رانتاكن�وندرام�رمب�ارزهب�اتروریس�موم�وادمخ�در
هزینهه�ايبس�یارس�نگینيراپرداخ�تك�ردهاس�تام�ا
كش�ورهاياروپای�يه�مبای�ددرای�نموض�وعش�ریك
ای�رانش�وندت�اای�نقبی�لتهدی�داتدامنگی�رآنهانش�ود.
عباسعلي منصوري آراني كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با مهر 
در خصوص مواضع اخير مقامات اروپايي در قبال آينده روابط با ايران و 
برجام و درخواستي كه براي مذاكره با تهران در موضوع برنامه هاي دفاعي 
دارند، اظهار داشت: ما در جهت اعتماد س��ازي و مقابله با جنگ رواني 
تبليغاتي كه امريكا و غرب قبل از برجام فراهم كرده بودند وارد مذاكره 
شديم تا نشان بدهيم فضاسازي ها عليه جمهوري اسامي ايران بي پايه 
و اساس است و متعاقب اين موضوع بود كه پس از چندي برجام شكل 
گرفت و قطعنامه 2231 به عنوان ضمانت آن توافق بين المللي در شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. وي گفت: آژانس بين المللي 
انرژي اتمي ه��م تاكنون 1۵ مرتب��ه در گزارش هايي ب��ر فعاليت هاي 
صلح آميز هس��ته اي ايران و پايبندي ما به تعهدات برجامي خود صحه 
گذاشته است، اما شاهديم كه طرف های مقابل به كف تعهدات خودشان 
هم به سختي عمل مي كنند و اين قابل قبول نيست كه يك طرف معامله 
كه ما باشيم به همه آنچه متعهد شديم پايبند باشيم و طرف ديگر نه تنها 

چنين كاري نكند بلكه سنگ اندازي هايي را هم بعضاً داشته باشد. 
منصوري با بيان اينكه قرار نيست هميشه ايران هزينه مقابله با خيلي از 
تهديدات منطقه اي و جهاني را بپردازد، افزود: ايران تاكنون در مبارزه 
با تروريسم و مواد مخدر هزينه هاي بسيار سنگيني را پرداخت كرده 
است اما قرار نيس��ت تا ابد، تمام هزينه هاي تأمين امنيت كشورهاي 
منطقه در ابعاد مختلف بر دوش ايران باشد. كشورهاي اروپايي هم بايد 
در اين موضوع شريك ايران شوند تا اين قبيل تهديدات دامنگير آنها 
نشود. وي در خصوص برخي اظهار نظرات كشورهاي اروپايي و امريكا 
مبني بر درخواس��ت مذاكره با ايران در موضوع��ات دفاعي و نظامي، 
بيان كرد: ما نمي توانيم در خصوص موضوعات حياتي خود با ديگران 
مذاكره اي داشته باشيم و اينها جزو مسائل سياسي به حساب نمي آيند 
و به هيچ وجه قابل مذاكره با هيچ طرف خارجي نيست. منصوري در 
پايان خاطرنشان كرد: ما اگر در مواضع خود مستحكم باشيم اروپايي ها 
كه خودشان مي دانند موضع آس��يب پذيري دارند، خودشان با تغيير 
مس��ير تاش مي كنند به تعهداتش��ان در برجام پايبند باشند اما اگر 
چنين مواضعي نداشته باشيم قطعاً اروپايي ها كماكان به دنبال خريد 

زمان از طرق مختلف خواهند بود.

قدیري ابيانه: منبع هزینه های انتخاباتی مشخص شود
كس�انيكهمس�ئولیتميپذیرند،اع�اممیزاندارایيش�ان
ب�هق�وهقضائی�هنبای�دكفای�تكن�دبلك�هبای�دوضعی�ت
ماليش�ان،می�زانوامه�ايدریافت�ي،پرداخ�تمالی�ات
و...چ�هس�المی�اغیرس�المب�رايم�ردمش�فافباش�د.
محمدحسن قديري ابيانه، كارشناس مسائل سياسي در گفت و گو با 
فارس، با اشاره به تدوين آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي 
مقامات و مسئوان اظهار كرد: تدوين اين آيين نامه از سوي قوه قضائيه 
امر مثبت و خوبي بود كه مي تواند تا حدودي جلوي مفاسد مسئوان 
را بگيرد. اين قانون به ضرر كساني است كه مال اندوزي هاي نامشروع 
داشتند و از رانت ها استفاده كردند و به نفع مديراني است كه صادقانه 
عمل كردند. اين كارشناس مسائل سياسي تصريح كرد: اين پرسش 
مطرح مي شود كه چرا در دوره هاي گذشته اين قانون اباغ و اجرايي 
نشد؟ قوه قضائيه موظف به اعمال قانون اس��ت و اين دستور العمل 
براي اباغ قانون اس��ت، اما معتقدم بايد قوانين ديگري هم توس��ط 
مجلس شوراي اسامي تصويب شود تا قوه قضائيه بتواند آن را اعمال 
كند. كساني كه مسئوليت مي پذيرند، وضعيت مالي شان بايد براي 

مردم شفاف باشد، يعني اعام ميزان دارايي شان به قوه قضائيه نبايد 
كفايت كند، بلكه بايد وضعيت مالي شان چه سالم يا غيرسالم شفاف 
باشد. قديري ابيانه اظهار كرد: مردم بايد بدانند فردي كه مسئوليت 
را پذيرفته داراي چه ميزان ثروت است، چه مقدار حقوق مي گيرد، 
چه مقدار وام و با چه شرايطي دريافت كرده و حتي چه ميزان ماليات 
پرداخت كرده است، اين شفافيت به سامت موضوع كمك مي كند، 
چراكه هر فردي چه خوب يا چه بد، دشمناني دارد و مخالفانش سعي 
مي كنند از او مچ گيري كنند و همين تاش براي مچ گيري س��بب 

مي شود تا افراد حواس شان جمع باشد كه دست از پا خطا نكنند. 
وي ادام��ه داد:  به خصوص كس��اني ك��ه در انتخابات)مجلس و 
رياست جمهوري( قصد ش��ركت دارند، خوب اس��ت كه اموال، 
دارايي، حقوق و پاداش هاي ش��ان اعام عمومي ش��ود و اين امر 
نه به عنوان ي��ك اختيار بلكه بايد ب��ه عنوان يك الزام باش��د تا 
هزينه هاي انتخاباتي شان مش��خص شود. اين كارشناس مسائل 
سياس��ي تصريح كرد: كس��اني كه بي��ش از حقوق چهارس��اله 
نمايندگي شان)حقوق قانوني شان( براي ورود به مجلس هزينه 

مي كنند، براي جبران هزينه ها اصواً در معرض فساد قرار دارند. 
وي بيان كرد: در همين قانون آمده است كه افشاي اطاعات مسئوان 
جرم است، البته مجمع تشخيص مصلحت نظام الحاقيه روي اين قانون 
آورده اما اين پرسش مطرح مي شود كه چرا بايد جرم باشد؟ عنوان 
شده است كه اگر فردي مايل باش��د، خودش ميزان دارايي هايش را 
اعام كند. اگر خودش خواست ميزان دارايي اش را اعام كند، اشكال 
ندارد اما رسانه هاي گروهي بايد به گونه اي افكار عمومي را آماده كنند 
كه اگر كسي حاضر نشد تا خودش ميزان اموال و گزارشي كه به قوه 

قضائيه داده را  افشا كند، مردم از رأي دادن به او پرهيز كنند. 
قديري ابيانه تصريح كرد:  در بسياري از كشورها حتي امريكا مشخص 
است كه هر فردي چقدر درآمد دارد و چقدر ماليات مي پردازد. اين 
شفافيت جنبه ضدفساد دارد، البته نه آنكه در آن جوامع فساد نيست 

اما اينها بازدارنده است. 
آقايرئیسيازخودشانشروعكنند

وي بيان كرد: با اطاع از ساده زيستي و سامت آيت اه رئيسي به او 
پيشنهاد مي كنم به تأسي از امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري 

كه زندگي ساده اي دارند و اموال شان مشخص بوده و بسيار ناچيز و 
ساده زيست هستند، دارايي هاي شان را اعام كنند. اگر آقاي رئيسي 
از خودشان آغاز كنند، اين امر تبديل به رويه مي شود تا مسئوان هم 
به اعام ميزان دارايي شان بپردازند. انتشار اين اموال به شناخت بهتر 

مردم از سامت كار او كمك مي كند. 
اين كارشناس سياسي تصريح كرد: مردم از رئيس جمهور و مسئوان 
فعلي و گذش��ته قوه قضائيه بخواهند تا اموال ش��ان را اعام كنند. 
مطالبه رس��انه ها از مس��ئوان براي اعام دارايي از اهميت باايي 
برخوردار است. كس��اني كه ثروت هزار ميلياردي دارند، منشأ اين 
اموال را هم بايد به طور مشخص اعام كنند كه دقيقاً از كجا آورده اند. 
بايد مشخص شود كه مسئوان عضو چه شركت هايي هستند و اين 
ش��ركت ها چه قراردادهايي با طرف هاي دولتي و حكومتي دارند. 
اين امر بايد جزو تحقيقات و بررسي هاي مبارزه با فساد قرار بگيرد، 
چون برخي از افرادي كه مسئوليت دارند، پروژه ها را به شركت هايي 
واگذار مي كنند كه خانواده هايشان عضو آن شركت هستند و گاهي 

خودشان عضو آن شركت ها شده اند.

ت�اجای�يك�هوزارتكش�ورآمادگ�يداش�تهباش�د،
امكان�اتازمفراه�مباش�دوامنی�تانتخاب�اتتأمی�ن
ش�ود،آم�ادهبرگ�زاريانتخاب�اتالكترونیك�يهس�تیم.
به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در 
نشست خبري روز گذشته خود توضيحاتي در مورد دو ايحه مهم 

و نيز انتخابات مجلس پيش رو داد. 
وي با اش��اره به بررس��ي ايحه حمايت از اطفال و نوجوانان در 
شوراي نگهبان، خاطرنشان كرد: در تبصره ۹ ايحه حمايت از 
اطفال و نوجوانان اشاره شده است كه هرگاه بي توجهي يا سهل 
انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده ش��ود، حس��ب 
مورد به مجازات مندرج در اين قانون متهم مي شوند و بحث اين 
بود كه اگر در جايي كه والدين مكلف هس��تند و وظيفه قانوني 
و ش��رعي دارند اما تكاليف خود را عامداً انجام ندهند، وضعيت 
به چه صورت مي شود؟ كه فقهاي شوراي نگهبان اعام كردند 
در اين صورت خاف شرع است و والدين مكلف هستند وظايف 

خود را به درستي انجام دهند. 
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: ايراد ديگري وجود داشت 
مبني بر اينكه در ماده 1۷ مطرح شده بود كه اگر كودك يا نوجوان 
در معرض خطر قرار گرفته اس��ت و والدين مي توانند او را نجات 
دهند، در اين وضعيت چه اتفاقي مي افتد؟ اين دو ايرادي كه شوراي 
نگهبان به ايحه حمايت از اطفال و نوجوانان گرفته، براي حمايت از 

كودكان و نوجوانان و به نفع آنان است. 
كدخدايي با اشاره به بررسي ايحه اصاح قانون تعيين تكليف 
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 
اظهار داش��ت: اين ايحه اصواً مورد قبول هر فرد دلس��وزي 

اس��ت و كليت قانوني هم كه فعًا داريم، با اي��ن ايحه تفاوتي 
نمي كند، البته تشريفاتي در قانون فعلي وجود دارد كه مجلس 
آن تشريفات را حذف كرد و اعضاي شوراي نگهبان معتقد بودند 
در ماده واحده اين ايحه مباحث كيفري و مس��ائل امنيتي به 
طور مطلق از متن مصوبه حذف شده است و اين مسئله را خاف 

موازين شرع تشخيص دادند. 
توضیحدرمورددیداربایكبازیگر

كدخدايي در خصوص ديدارش با پ��گاه آهنگراني، گفت: او به 
همراه يكي ديگر از همكاران رس��انه اي، جهت تهيه مستندي 
به ش��وراي نگهبان مراجعه كرد و درخواست مصاحبه داشتند، 
بنده هم قبول كردم. در پايان مصاحبه به وي پيشنهاد حضور در 
شوراي نگهبان در زمان انتخابات را دادم. شوراي نگهبان در اين 
خصوص نگراني ندارد. سخنگوي ش��وراي نگهبان در خصوص 
طرح برخي اتهامات عليه ش��وراي نگهبان درباره انتخابات ۸۸ 
گفت: مملكت ما، مملكت آزادي است. هر كسي هر روز حرفي 

مي زند و معيار مش��خصي ندارد. اگر اين ح��رف، توهين و افترا 
باشد، گوش ما از اين حرف ها نمي شنود. انتخابات ۸۸، انتخابات 
سالمي بود، اعام نظر هم شد. ما توجهي به اظهارات برخي افراد 
نداريم. سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اظهارات محمدرضا 
خاتمي در دادگاه خاطرنشان كرد: وي برود حرف هايي كه زده، 
ثابت كند، ما هم پاس��خ مي دهيم، بايد اول مدارك متقن ارائه 

دهند، حرف هايشان اهميتي ندارد. 
معیارهايصاحیتكاندیداها

همانمعیارهايقانونياست
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي در مورد معيارهاي 
ش��وراي نگهبان در انتخابات مجلس ش��وراي اس��امي براي 
بررسي صاحيت ها، گفت: شوراي نگهبان هميشه معيارهاي 
قانوني را مدنظر دارد. مفاس��د اقتص��ادي، اخاقي و ضديت با 
نظام و حاكميت، هميشه مد نظر شوراي نگهبان براي بررسي 

صاحيت ها بوده است كه در قانون انتخابات نيز وجود دارد. 
سخنگوي شوراي نگهبان درباره اصاح قانون انتخابات نيز گفت: 
قانون انتخابات، قانون كارآمد و منطبق با نيازهاي امروز نيست. 
تاش هايي براي اصاح صورت گرفت اما به نتيجه نهايي نرسيد. 
اميدواريم اصاح قانون انتخابات انجام شود و نظام انتخابات از 

مشكات موجود نجات يابد. 
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به س��ؤالي در مورد برگزاري 
انتخابات مجلس شوراي اس��امي به صورت الكترونيكي گفت: تا 
جايي كه دوستان در وزارت كشور آمادگي داشته باشند، امكانات 
ازم فراهم باش��د و امنيت انتخابات تأمين ش��ود، آماده هستيم. 
هماهنگي هاي خوبي بين شوراي نگهبان و وزارت كشور وجود دارد 

و در مورد امنيت هم كارشناسان ما بررسي مي كنند. 
افترازدنهادربررسيصاحیتنمایندگانمجلس

تأثیرميگذارد
وي در پاسخ به سؤال ديگري پيرامون شكايت شوراي نگهبان از 
محمود صادقي نماينده مردم تهران و تأثير آن در بررسي صاحيت 
وي در انتخابات آينده مجلس گفت: او افترايي به شوراي نگهبان 
زده است، ما خواستيم در مجلس پاسخ دهند، اين امر مغاير با اصل 
۸۶ نيست و نماينده نمي تواند مرتكب جرم شود. اگر نتواند اين افترا 
را ثابت كند، در بررس��ي صاحيت او تأثير دارد، چون دروغ گفته 
است. كدخدايي در پاسخ به سؤالي در خصوص هجمه اصاح طلبان 
تندرو به شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان فقط وظايف قانوني 
خود را انجام مي دهد. ما نگراني نداريم كه كسي بگويد در انتخابات 
شركت مي كنيم يا نه، مردم هم گوششان بدهكار اين مسائل نيست. 

اين اظهارات »قوروم قوروم هاي« اول انتخابات است. 
ش�وقومیليبرايتوس�عهاختیاراتووظایفخود

نداریم
كدخدايي در پاس��خ به س��ؤال ديگري مبني بر نظارت شوراي 
نگهبان بر انتخابات ش��وراها، گفت: ما ش��وق و ميلي به توسعه 
اختيارات و وظايف خود نداريم. قانون اساسي نيز چنين اختياري 
را براي شوراي نگهبان قائل نيست. در اجرا نيز ما قادر به نظارت 
بر انتخابات ش��وراها نيستيم. وي در پاس��خ به سؤال ديگري در 
خصوص استعفاي مديران بازنشس��ته براي حضور در انتخابات 
مجلس، به  رغم تخلف آنها مبني بر حضور در ِسَمت هاي دولتي 
گفت: اگر تخلف قانوني باشد و به دست ما برسد، بر اساس قانون، 

نسبت به صاحيت آنها عمل خواهيم كرد.

سخنگويشوراينگهبان:
آماده برگزاري انتخابات الكترونيكي هستيم
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ضرورتنقشپذیريمجلسدرتقابلبااقداماتضدایرانياروپا

مجلس با قوانين جديد واردات از اروپا را محدود کند
چنديپیشبودكهبرخ�ينمایندگانمجلس
ش�وراياس�اميبهدلیلنقضبرجامتوس�ط
امریكاوخروجاینكشورازتوافقنامهوهمچنین
عدماجرایيش�دنتعهداتبرجاميتوس�ط
اروپا،خبرازطرحيتحتعنوان»الزامدولتبه
اقداممتقابلدربرجام«بهمیانآوردندتااثبات
كننداینمجموعهنیزميتواندنقشفعالتري
درجهتممانعتازتضعیفحقوقپایمالشده
ای�راندرتواف�قهس�تهايداش�تهباش�د.
تاش برخ��ي از منتخب��ان ملت ب��راي تصويب 
قانوني تحت عنوان »الزام دول��ت به اقدام متقابل 
در برجام« تنها در حد يك شعار مانند بسياري از 
شعارهاي سياسيون باقي ماند و كم كاري مجلس 
در برج��ام و مقابله با اقدام��ات ضدايراني امريكا- 
اروپا در حال چهار س��اله شدن اس��ت. جالب اين 
است طي 3/۵سال كه از عمر برجام گذشته است 
مجلس شوراي اسامي تنها به گزارش دهي شش 
ماهه درباره برجام و قرائ��ت آن از تريبون مجلس 
بسنده كرده اس��ت و هيچ گاه نتوانسته آنطور كه 
بايد بر اس��اس وظايف و اختياراتي كه بر اس��اس 
قانون اساس��ي در اختيار دارد، به عنوان يك اهرم 
نظارتي بر دولت و وزارت خارجه كش��ور نظارت و 
مذاكره كننده كشورمان را وادار به تحركات مؤثر 
در عرصه تقابل با نقض برجام و عدم اجراي تعهدات 
طرف هاي غربي كند. اغماض و ساده انگاري مجلس 
در عرصه نظارتي در جهت كمك دهي به دولت با 
ابزار فش��ارهاي مرس��وم پارلماني به دولت، امروز 
به مرتبه اي رسيده اس��ت كه حتي هيئت رئيسه 
مجلس از قرائت گزارش شش ماهه مجلس درباره 
برجام نيز سر باز زده و همين مسئله واكنش برخي 

نمايندگان را به دنبال داشته است. 
هیئترئیس�هقرائتگ�زارشبرجاميرا

متوقفكردهاست
حجت ااس��ام مجتبي ذوالن��ور رئي��س كميته 
هس��ته اي مجلس با اش��اره ب��ه بازدي��د اعضاي 
كميسيون امنيت ملي مجلس از تاسيسات هسته اي 
كش��ورمان و تاكيد بر اينكه بازديدهايی كه انجام 
مي شود فايده اي ندارد، گفت: اعضاي كميسيون 
به اين دليل از تاسيسات هسته اي بازديد مي كنند 
كه در گزارش ش��ش ماهه  مجلس از نحوه اجراي 
برجام آخرين وضعيت اي��ن مراكز را ذكر كنند اما 
زماني كه اين گزارش��ات در صحن علني پارلمان 
قرائت نمي شود چرا بايد از اين مراكز بازديد كنيم. 
وي با اعام اينكه تاكنون كميته هسته اي مجلس 

دو گزارش شش ماهه تدوين و تقديم هيئت رئيسه 
پارلمان كرده اس��ت، اف��زود: گويا هيئت رئيس��ه 
مجلس قرائت اين گزارش ها را در مجلس متوقف 
كرده اس��ت. ذوالنور با بيان اينك��ه موضوع توقف 
قرائت گزارش برجامي مجلس را از رئيس مجلس 
و هيئت رئيس��ه پارلمان پيگيري كرده ايم كه آنها 
پاسخ مناسبي نداده اند، اظهار داشت: هيئت رئيسه 
كميسيون نيز بايد پيگيري هايی در اين زمينه از 
هيئت رئيسه مجلس داشته باشد تا هرچه سريع تر 
اين گزارشات در صحن علني پارلمان قرائت شود. 
قوانینيك�هوارداتازاروپ�اوامریكارا

ميتواندمحدودكند
مجلس شوراي اس��امي نه تنها در نقش آفريني 
دوران پس��ابرجام و بعد نظارت بر رفتار دولت در 
مداراي بحث برانگيز با امريكا- اروپا درباره اجراي 
برجام، نامناس��ب عمل كرده بلكه حت��ي در بعد 
تصويب قوانيني كه بتوان به واس��طه  آن از حقوق 
جامعه ايراني حفاظت كرد نيز وارد عمل نشده است 

در صورتي كه نمايندگان مجلس مي توانستند طي 
سه سالي كه از عمر اين مجلس مي گذرد مجموعه 
قوانيني را به تصويب برس��انند كه طبق آن دولت 
ملزم به كاهش واردات برخ��ي كااهاي خاص از 
امريكا- اروپا ش��ده و منافع اقتصادي آنها از توافق 

هسته اي را كاهش دهد. 
بررسي داده هاي گمرك ايران و طبق گزارش پايگاه 
خبري الف طي 10 س��ال اخير نشان مي دهد كل 
واردات ايران در سال 13۸۶ حدود 4۸/4ميليارد 
دار بوده كه 31درص��د آن )1۵/2ميليارد دار( 
از اتحاديه اروپا وارد ش��ده اس��ت. همچنين روند 
مبادات ايران و اتحاديه اروپا نش��ان مي دهد طي 
10سال اخير ايران با جايگزيني بازارهاي ديگري 
چون چين، ام��ارات، تركيه، هند، روس��يه و... تا 
حدودي از وابس��تگي به واردات كااهاي اتحاديه 
اروپا كاس��ته اس��ت، به طوري كه س��هم واردات 
كش��ورمان از اتحاديه از 31درصد )1۵/2ميليارد 
دار( در س��ال 13۸۶ به 20درص��د )11ميليارد 

دار( در سال 13۹۶ كاهش يافته است. 
بر اين اساس بيشترين ميزان واردات ايران در بين 
س��ال هاي 13۸۶ تا ۸۸ )بين 21 تا 31 درصد( و 
كمترين ميزان آن در س��ال هاي 13۹1 تا 13۹4 
بوده اس��ت، به طوري كه مي��زان واردات ايران از 
1۶ميلي��ارد دار در س��ال 13۸۷ به ح��دود ۶ تا 
۷ميليارد دار در سه سال 13۹2، 13۹3 و 13۹4 
رس��يده بود كه در پس��ابرجام اين ميزان در سال 
13۹۵ به ۸/2ميليارد دار و در سال 13۹۶ نيز به 

حدود 11ميليارد دار رسيده است. 
به هر حال آمارهاي گمرك ايران نش��ان مي دهد 
مجموع واردات ايران از 2۸ عضو اتحاديه اروپا در 
بهترين حالت خود 31درصد )س��ال 13۸۶( و در 
كمترين حالت خود به 14درصد در س��ال 13۹3 
رس��يده و در س��ال 13۹۶ نيز حدود 20درصد از 
مجموع كل واردات ايران از 2۸ كشور عضو اتحاديه 
اروپا وارد شده است. اين در حالي است كه در سال 
13۹۶ حدود 24درصد از اقام مورد نياز ايران از 

چين و 1۹درصد آن از امارات وارد شده است. 
انتقاد از برجام توسط برخي از نمايندگان خوش بين 
به توافق نيز طي هفته هاي اخير رونق چشمگيري 
داشته است به طوري كه به عنوان نمونه عاءالدين 
بروج��ردي در گفت وگ��و ب��ا خانه ملت، ب��ا بيان 
اينكه 30روز از مهل��ت دو ماهه ايران به اروپا براي 
اجراي تعهدات برجام به رغم خروج امريكا از اين 
موافقتنامه گذشته و هنوز شاهد اقدام چشمگيري 
از آنها نبوده ايم، گفت: جمهوري اس��امي موضع 

خود را در اين خصوص به صراحت اعام كرد. 
نماين��ده مردم بروج��رد و اش��ترينان در مجلس 
شوراي اس��امي بر همين اساس تصريح كرد: اگر 
اروپايي ها در ي��ك ماهي كه از فرص��ت آنها باقي 
است، اقدام مهمي در زمينه برجام صورت ندهند 
به طوري كه جمهوري اس��امي بتواند به راحتي 
معامات اقتصادي و تجاري خود را با كشورها پيش 
ببرد و مشكات بانكي نيز حل شود، با قاطعيت گام 

بعدي را برمي دارد. 
وي اضاف��ه مي كند: فش��ار امريكا ب��ه دولت ها و 
ش��ركت هاي اروپايي ب��راي عدم اج��راي برجام 
روز به روز بيش��تر و همين امر باعث ش��ده است 
اروپايي ها توان مقابله با امريكا را نداش��ته باشند 
و عملكردي از خود نش��ان دهند كه ناشي از اين 
فشارهاست در حالي كه جمهوري اسامي و ساير 
كش��ورهاي دنيا اين انتظار را از اتحاديه دارند كه 
به صورت مس��تقل از امريكا درباره مراودات خود 

تصميم گيري كنند. 
بروج��ردي خاطرنش��ان ك��رد: برخ��ي اقدامات 
مسكن گونه از س��وي اروپا در يك ماه اخير انجام 
شد اما در نهايت اگر اين اقدامات از نظر جمهوري 
اس��امي اجراي تعهدات برجام نباشد قابل قبول 
نبوده و ايران وارد فاز ديگري در برجام خواهد شد. 

منافعاقتصادياروپارامحدودكنید
بعد از بياني��ه ش��وراي عالي امني��ت ملي مبني 
بر تعيي��ن ضرب ااج��ل ۶0روزه به كش��ورهاي 
اروپايي ني��ز كماكان نمايندگان مجلس نس��بت 
به عدم اقدامات جدي اروپا بع��د از خروج دولت 
اياات متحده امريكا از برجام گايه مند هس��تند 
و در ش��رايطي كه مي توانند با طرحي دوفوريتي 
قوانيني ك��ه منافع اقتصادي اروپ��ا و امريكا را در 
برجام با چالش هاي مهمي مواجه و دولت را وادار 
به تغيير رفتار حقيقي در مقابل اين كشورها كند، 
به تصويب قوانيني مانند »استاني شدن انتخابات« 

تمركز كرده اند.

   گزارش  یک

فاطمهعرفانیان

   خبر
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  معصومه طاهری
اتسکو )فاطمه( هوشینو بانوی ژاپنی از یک 
خانواده متعصب بودایی اس�ت، عمویش 
دین مسیحیت دارد و صاحب کلیساست. 
اما خدا کمک کرد تا او در مس�یر اسام و 
اهل بیت قرار بگیرد و جالب اینجاست که 
تنها از طریق اینترنت با اسام و تشیع آشنا 
شد حتی قرآن و نماز خواندن و ازدواجش 
با مردی ایرانی هم از همین راه بود بدون 
اینکه کسی یا مرکزی در ژاپن او را هدایت 
یا راهنمایی کند. حاا چند سالی مي شود 
در ایران مش�غول تحصیل علوم دینی و 
مطالعات اسامي  است اما چیزی که بیشتر 
از همه این بانوی نوشیعه ژاپنی را معروف 
کرده توجه بسیارش به کاای ملی و تولید 
ایرانی اس�ت با اینکه اغلب م�ا به دنبال 
محصواتی با برند ژاپنی هستیم در خانه او 
حتی یک کاای غیرایرانی دیده نمی شود 
و بسیار مقید اس�ت که بنا به دستور ولی 
فقیه بای�د از کاای ایران�ی حمایت کرد. 
»جوان« به واسطه انجمن شهید ادواردو 
آنیلی ب�ا ایش�ان گفت وگو کرده اس�ت.

    
چطور شد تصمیم گرفتید درباره 

اسام مطالعه و تحقیق کنید؟
بعد از اینکه واقعه 11 سپتامبر را از تلویزیون 
دیدم برایم مشکوک به نظر آمد چون احساس 
کردم مثل فیلم های هالیوودی است و البته 
رس��انه ها هم در اش��کال مختل��ف آن را به 
مسلمانان نسبت مي دادند و آنها را تروریست 
و مهاجم معرفی مي کردند که چنین جنایت 
بزرگی را انجام داده اند در حالی که ش��نیده 
بودم اس��ام دومین دین در جهان است که 
جمعیت زیادی دارد ب��ه همین خاطر برایم 
عجیب بود وقت��ی دینی این قدر خش��ن و 
آدمکش است چطور این همه طرفدار در دنیا 
دارد. چون انگلیسی خوب مي دانم از طریق 
اینترنت شروع به تحقیق درباره اسام کردم 
تا اینکه متوجه شدم آنها دروغ مي گویند و 
حقیقت اسام چیز دیگری است. بعد ترجمه 

انگلیسی قرآن را پیدا کردم و خواندم.
چرا مطالعه انجیل باعث مسیحی 
شدن شما نشد و اسام را انتخاب 

کردید؟
عمویم کشیش و فعال مس��یحی است. قبًا 
انجی��ل را خوانده بودم، بعض��ی جاهای آن را 
دوست داشتم مثل یکتاپرستی چیزی که به 
طور فطری همه اعتقاد به نیروی برتر داریم. مثًا 
در ژاپن ضرب المثلی هست که مردم مي گویند 
مواظب باش آس��مان تو را مي بیند دروغ نگو، 

اسمي  از خدا نمي آید ولی باور به قدرت بااتری 
در آس��مان ها دارند برای همین یکتاپرستی 
مسیحیت را قبول داش��تم اما درباره تثلیث و 
رستگاری با خون مس��یح برای من غیرعادی 
بود به کلیسا هم که رفته بودم چیزهای عجیبی 
مي دیدم مثًا همه یک تکه نان با شراب قرمز 
مي خورند. سؤال کردم اینها چیست گفتند نان 
نماد بدن عیسی و شراب قرمز خون آن پیامبر 
است. اینها برایم قابل قبول نبود و نمي توانستم 
با مسیحیت احس��اس آرامش کنم اما وقتی 
اسام را مطالعه کردم بیشتر به دلم نشست و 
متوجه شدم قرآن هم کتابی آسمانی است که 

در مقایسه با انجیل کامل تر است .
بدون مبلغ و مرکز شیعی در ژاپن 

تحقیق مي کردید؟
بله متأس��فانه اطاعات درس��ت از اسام 
علوی در ژاپن خیلی کم اس��ت. تنها مرکز 
ش��یعی نزدیک به ما 220 کیلومتر فاصله 
داشت برای همین این آش��نایی با اسام 
شیعی را عنایت خدا مي دانم که به واسطه 

اینترنت راه را برایم باز کرد.
برخ�ورد خان�واده و اطرافی�ان 

چطور بود؟
خانواده ما از بوداییان شناخته شده شهرمان 
هستند و موقعیت خیلی خوبی دارند. وقتی 
مسلمان ش��دم پوش��ش، خوراک و سبک 
زندگی ام عوض ش��د. خانواده متوجه شدند 
که من اتسکوی قبل نیستم و نزدیک بود من 
را طرد کنند؛ البته بیشتر مي ترسیدند چون 
از اسام و مسلمانان ذهنیت خوبی نداشتند 

و مدام من را نصیح��ت مي کردند تا به قبل 
برگردم. چیزی که بیشتر ناراحتشان مي کرد 
حجاب من بود. روسری و لباس بلند و گشادی 
که مي پوش��یدم اما وقتی تصمیم من را در 
مسلمان شدن جدی دیدند مادرم با التماس و 
خواهش مي گفت حداقل در شهر روسری سر 
نکن بیرون از شهر هر طورخواستی پوشش 
داشته باش چون همه اینجا ما را مي شناسند و 
آبروریزی مي شود. من هم برای اینکه ناراحت 
نشوند کاه بزرگی سر مي کردم و گردنم را با 
پارچه مي پوشاندم اما اجازه داشتم خارج از 

شهر روسری سر کنم.
داش�تن حجاب برای خود ش�ما 
سخت نبود آن هم در هوای شرجی 

و گرم ژاپن و غربت مسلمانی؟
چون در قرآن خوانده بودم حجاب دستور 
خدا برای زن مسلمان است سخت نبود زیرا 
مي دانستم باید دستور خدا را به عنوان زن 
مسلمان در هر شرایطی که هستیم رعایت 
کنیم ول��ی خب مش��کاتی در ژاپن برایم 
ایجاد مي کرد مثًا یک بار در فرودگاه چون 
حجاب داش��تم پلیس من را بی بهانه نگه 

داشت و از پرواز جا ماندم.
به عنوان یک رهیافته ژاپنی که 
به حجاب هم مقید هس�تید چه 
صحبتی با دختران�ی دارید که از 

حجاب دوری مي کنند؟
من آن طرف همه چیزم را گذاش��تم آمدم 
اینجا تا حجاب و دینم را رعایت کنم. عجیب 
است عده ای این طرف به دنبال آنجا هستند 

و قدر حجاب که آزادانه مي توانند داش��ته 
باش��ند را ندارند؟ باید دید آزادی را چطور 
تعریف مي کنی��م. اگر آزادی را در س��طح 
جسمي  و حرکتی بدانیم بی حجابی آزادی 
اس��ت اما اگر آزادی را درونی تعریف کنیم 
اتفاقاً حجاب آزادکننده زنان است و باعث 
محدودیت آنها نمي ش��ود. درست است با 
حجاب برخی حرکت های جسمي  ما کمتر 
مي شود ولی درون ما آزاد است زیرا انسان 
آزادی مطل��ق ندارد و عوام��ل محدودیت 
زیادی داریم مثاً من مي خواهم پدر و مادرم 
را ببینم ولی از آنجا که محدودیت فیزیکی 
وجود دارد من توان خرید بلیت گران قیمت 
هواپیما را ندارم و همین باعث محدودیت 
آزادی من شده است در نتیجه حجاب برای 
اعام بندگی و اطاعت از دستور خداست نه 

بردگی دنیا.
دوری از خانواده سخت نیست؟

سختی همیشه هست اما خدا در قرآن فرموده 
اگر شما هجرت کنید مي بینید سرزمین خدا 
چقدر وسیع است. وعده خدا حق است. مسلماً 
زندگی در خ��ارج از کش��ور دور از خانواده در 
غربت راحت نیست ولی به خاطر حقانیت اسام 
و وجود اهل بیت و وایت فقیه امام خمینی و 
امام خامنه ای در ایران همه سختی ها را به جان 
مي خرم و این برایم خیلی شیرین است. خدا را 
شکر این نعمت نصیب من شده است. خدا هر 
کس را بیشتر دوست دارد بیشتر دچار سختی 
مي کند. پیامبر اس��ام از میان همه پیامبران 
بیش��تر اذیت ش��دند، من که چیزی نیستم. 

همین سختی ها را برایم کم مي کند.
آرامش در ایران بیش�تر اس�ت 

یا ژاپن؟
به نظر من آرام��ش بر اثر عوام��ل بیرونی 
حقیقی نیس��ت. آرامش واقع��ی را هر جا 
باشیم به دس��ت مي آوریم، این بستگی به 
نگاه ما و چیزهای مختلف دارد. در ژاپن رفاه 
زیاد است، ولی اگر آرامش داشتند این همه 
آمار خودکش��ی باا نبود. بیش از 30 هزار 
نفر در سال، به طوری که خودکشی مردم 
به خصوص جوانان ب��رای دولت ژاپن یک 
معضل اجتماعی شده است پس نمی توانیم 
بگوییم در ژاپن چون پیش��رفت و توسعه 
زیاد است آرامش هم برای آنها زیاد است. 
آنها دارای یک خأ بزرگ هستند که با رفاه 

نسبی و امکانات تأمین نمی شود.
اغلب به دنب�ال برندهای معروف 
ژاپن�ی در تأمین وس�ایل زندگی 
خود هس�تند ولی ش�ما با وجود 
ژاپنی بودن همه وسایل تان ایرانی 

است. چرا این همه تقید دارید؟
چون سفارش ولی فقیه است که از کاای 
ملی و ایرانی حمایت کنی��م و به نظرم باید 
به عنوان امری واج��ب آن را اطاعت کنیم 
تا باعث رون��ق تولید ایرانی بش��ویم. ما در 
کشوري اس��امي زندگي مي کنیم و همه 
باید به اقتصاد آن کمک کنیم. این کار نتایج 
زیادي دارد و مهم ترین آن ایجاد شغل است. 
من به این مسئله باور دارم که با خرید کاای 
ایراني مي توانیم به رونق اشتغالزایي کشور 
کمک کنیم و این براي یک مسلمان عبادت 
اس��ت. من خرید را فقط ی��ک خرید نگاه 
نمي کنم بلکه آن را وظیفه دیني و شرعي 
و یک رفتار منطقي مي دانم؛ بنابراین نباید 
فقط در حرف و شعار بسنده کرد در عمل هم 
باید پایبند بود تا تأثیرگذاري داشته باشد. 
به نظر من تهی��ه کااي خارجي خیانت به 

اقتصادي کشور است.
نظرتان درباره امام خمینی چیست؟

امام خمینی یک انس��ان کامل و برجسته 
بود. وقت��ی وصیتنامه ام��ام را مي خوانیم 
مي بینیم ایشان روشنفکری جلوتر از زمان 
خود بود. شخصیتی فرابشری که توانست 
با توکل به خدا مس��یر زندگی انسان ها را 
تغییر دهد. ما خیلی مدیون امام هس��تیم 
زیرا هر چیزی در دنیا به خاطر وجود امام 
زمان است و امام خمینی با انقاب اسامي  
زمینه ظهور امام زمان را مهیا کرد و این کار 
بزرگی بود که فقط از عهده شخصی چون 

امام خمینی برمي آمد.

مع�اون بین المل�ل بنیاد س�عدی از تکمی�ل پروژه 
اح�داث دپارتم�ان زب�ان فارس�ی در دانش�گاه 
دمشق س�وریه خبر داد و گفت:  با بودجه دانشگاه 
تهران س�اختمان مس�تقلی برای دپارتم�ان زبان 
فارس�ی در س�وریه در ح�ال اح�داث اس�ت.
به گزارش تس��نیم،  تدریس زبان فارسی در سوریه به 
صورت رسمی از س��ال 55-1354 هجری شمسی در 
دانشکده ادبیات دانش��گاه دمش��ق آغاز شد. آموزش 
زبان و ادبیات فارسی در سوریه بعد از انقاب اسامی با 
تحول چشمگیر روبه رو شد، با تأسیس رایزنی فرهنگی 
جمهوری اسامی ایران در سوریه، زبان فارسی به عنوان 
دومین زبان گسترده در جهان اسام بیش از هر زمان 
مورد توجه ق��رار گرفت. تاکنون با برگ��زاری 84 دوره 
آموزش��ی، گام های مؤثری در جهت آموزش و ترویج 

آن برداش��ته است. بر اس��اس آمار رسمی سال 1391 
تعداد دانشجویان زبان فارسی در دانشگاه های سوریه 
15790 نفر بوده است. بنیاد سعدی که مسئولیت اصلی 
توسعه زبان فارسی در خارج از کشور را بر عهده دارد،  از 
فرصت ها و تهدید های توسعه زبان فارسی در سوریه در 
سال های اخیر استفاده کرده و با وجود شرایط خاصی که 
در این کشور وجود داشته،  اقدام به توسعه فارسی کرده 
است،  این اقدام زمانی رنگ اهمیت به خود می گیرد که 
کارشناسان از توس��عه زبان ترکی استانبولی و تثبیت 
روس��ی به عنوان زبان دوم مدارس س��وریه به عنوان 

تهدیدی برای گسترش زبان فارسی یاد کرده اند.
ً  پروژه تکمیل ساختمان دپارتمان زبان  در این میان اخیرا
فارسی در ساختمانی مستقل در دانشگاه دمشق توسط 
بنیاد سعدی کلید خورده است. فرهاد پالیزدار معاون 

امور بین الملل بنیاد س��عدی در گفت وگ��و با خبرنگار 
تسنیم،  در این زمینه گفت: پیش از جنگ سوریه بخش 
فارسی دانشگاه دمشق قرار بود در ساختمانی مستقل 
شروع به کار کند،  بخشی از ساختمان نیز احداث شد اما 
با وقوع جنگ، تخریب و نیمه کاره باقی ماند. وی ادامه 
داد: در ماه های اخیر دو جلسه برگزار شده و ستاد ویژه 
سوریه نیز تش��کیل شده اس��ت تا با همکاری دانشگاه 
تهران و وزارت علوم این ساختمان احداث شود. پالیزدار 
مشارکت نهادهای مختلف در ساخت این دپارتمان را 
ضروری دانست و گفت:  درست است که دانشگاه تهران 
مسئول احداث این س��اختمان اس��ت،  اما ازم است 
نهادهای دیگ��ری که در این حوزه فعال هس��تند،  نیز 

همکاری داشته باشند.
وی در پایان از اعزام استاد از دانشگاه مشهد برای دانشگاه 

دمشق خبر داد و گفت:  پیگیر اعزام استاد به دانشگاه های 
حلب و اذقیه نیز هستیم. رشته زبان فارسی در گروه زبان 
و ادبیات فارسی دانشگاه دمشق که قدیمی ترین دانشگاه 
سوریه است، در مقطع کارشناس��ی مورد تدریس قرار 
گرفته است و هم اکنون نیز به عنوان یک زبان اختیاری 
از مجموع زبان های ش��رقی )فارس��ی، عبری، سریانی، 
واگاریتی، فرانسه و روسی( در رش��ته های تاریخ و زبان 
و ادبیات عربی تدریس می ش��ود. )دارای گروه و کرسی 

آموزش زبان فارسی است(.
هم اکنون در دانش��کده های دیگری مانند گروه تاریخ 
دانشکده سویدا وابسته به دانشگاه دمشق، گروه زبان و 
ادبیات عرب دانشکده سویدا، گروه زبان و ادبیات عرب 
دانشکده درعا وابسته به دانشگاه دمشق و...، زبان فارسی 

به عنوان درس اختیاری تدریس می شود.

احداث دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه دمشق

تهيه كااي خارجي خيانت به اقتصاد كشور است
گفت وگوی »جوان« با بانوی رهیافته ژاپنی

ومي با ارزیابي ساده اقصه ع راخوان م

ید  ا و ن عات مي توانید به آدر سایت هاي زیر ر هت  ا  
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وي اده اي استان خراسان ر ل و نقل  ل راهداري و    اداره 

وان ر اشترا روزنامه 

مبا به ریا مي باشد ه اشترا  روزنامه  ی ه
هنه ماهه ماهه سه ماهه ا ی

 
 

بقه دو دهم پ    آدر خیابان میرزاي شیرازي خیابان پان
ابر  ف  ن ت

موضوع امر به مع�روف و نهی از منکر یک�ی از بحث های 
داغ این روز های جامعه اس�ت که در این گزارش به تبیین 
جایگاه آمران به معروف نزد خدا و قاتان آنها می پردازیم.

به گزارش فارس، موضوع امر به معروف و نهی از منکر یکی از 
بحث های داغ این روز های جامعه است که متأسفانه هرچند 
وقت یک بار اخبار تلخی مبنی بر ضرب و شتم و یا شهادت 

آمران به معروف به گوش می رسد.
برای آگاهی از نظر قرآن کریم درباره موضوع امر به معروف و 
برخورد با آمران به معروف به سراغ قرآن کریم رفتیم و به آیات 

21 و 22 سوره مبارکه آل عمران رسیدیم.
خداوند در آیه 21 سوره مبارکه آل عمران صراحتاً کسانی که آمران 
به معروف را می کشند به عذابی دردناک بشارت داده و در آیه بعد 

می فرماید: این ها اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده است.
به این آیات توجه کنید.

إَِن الَِذیَن یَْکُفُروَن بَِایَ��تِ اَلِ َویَْقُتُلوَن الَْنِبِیی��نَ بَِغْیِر َحٍق َو 
یَْقُتُلوَن الَِذیَن یَأُمُروَن بِالِْقْس��ِط ِمَن الَْناِس َفَبِشْرُهْم بَِعَذاٍب 

أَلِیمٍ  )آل عمران 21(.
أُولَِئَک الَِذیَن َحِبَطْت أَْعَمُلُهْم فِی الُْدنَْیا َواَلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن 

نَِصرینَ  )آل عمران 22(.
ترجمه

به راستی کسانی که به آیات خداوند کفر می  ورزند و پیامبران را به 
ناحق می  کشند و کسانی از مردم را که فرمان به عدالت می  دهند، 

می  کشند، پس آنان را به عذابی دردناک بشارت ده. )21(
آنان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و 

هیچ یاورانی برای آنها نیست. )22(
در آیه اول آمران به عدالت و دعوت کنندگان به معروف و حق 
در ردیف پیامبران شمرده شده اند و کفر به خداوند و کشتن 
پیامبران و کش��تن این گونه افراد در یک سطح قرار گرفته 
است و این نهایت اهتمام اسام را به مسئله بسط عدالت در 

اجتماع روشن می سازد.
   مجازات خداوند برای قاتل آمران به معروف

از آیه دوم شدت مجازات کسانی که اقدام به قتل چنین مردم 
صالحی بکنند به خوبی روشن می شود، زیرا سابقاً گفته ایم حبط 
درباره همه گناهان نیست بلکه در مورد گناهان شدیدی است 
که اعمال نیک را نیز از میان می برد و از همه گذشته نفی شفاعت 

از این اشخاص نشانه دیگری بر شدت گناه آنها است.
منظور از »بغیر حق« این نیست که می توان پیامبران را به 
حق کشت بلکه منظور این است که قتل پیامبران همیشه 
به غیر حق و ظالمانه بوده است و به اصطاح به غیر حق قید 

توضیحی است که برای تأکید آمده.
از جمله »فبشرهم بعذاب الیم« )آنها را به عذاب شدید بشارت 
بده( استفاده می شود که کافران معاصر پیامبر)ص( نیز مشمول 
این آیه بوده اند در حالی که می دانیم آنها قاتل هیچ یک از انبیا 
نبوده اند و این به خاطر آن است که هر کس راضی به برنامه و 
مکتب و اعمال جمعیتی باشد در اعمال نیک و بد آنها سهیم 
اس��ت و چون این دس��ته از کفار )مخصوصاً یهود( نسبت به 
برنامه های پیش��ینیان خود و اعمال خاف آنها سخت وفادار 

بودند مشمول سرنوشت آنها خواهند بود.
    قات�ان پیامب�ران و آم�ران به مع�روف در قیامت 

عذابشان از همه شدید تر است
در حدیثی از ابوعبیده جراح می خوانیم که می گوید: از رسول 
خدا )ص( پرسیدم کدام یک از مردم عذابش در روز قیامت از همه 
شدیدتر است؟ فرمود: »کسی که پیامبری را به قتل برساند یا 
مردی را که امر به معروف و نهی از منکر می کند، سپس این آیه را 
تاوت فرمود: و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یامرون 
بالقسط من الناس«. سپس افزود: ای ابا عبیده! بنی اسرائیل 43 
پیامبر را در آغاز روز در یک ساعت کشتند، در این حال 112 نفر 
از عابدان بنی اسرائیل قیام کردند و قاتلین را امر به معروف و نهی 
از منکر کردند، آنها نیز در همان روز کشته شدند، و این همان 

است که خداوند می فرماید: فبشرهم بعذاب الیم.
   دایل ستایش خدا از آمران به معروف

سؤال: از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن است که 
خطری در کار نباشد، ولی در این آیه از کسانی که برای نهی از 
منکر تا پای جان ایستاده  اند، ستایش شده است، علّت چیست؟

اواً: شرایط افراد و نوع معروف و منکر تفاوت می  کند؛ گاهی 
منکر، حکومت یزید است که امام حسین )ع( برای نهی از آن 

به کربا می  رود و شهید می  شود.
ثانیاً: ش��اید مراد از کس��انی که در این آیه مورد س��تایش 
قرار گرفته  اند آنهایی باش��ند که خود پیش  بینی شهادت 
نمی  کردند، ولی س��تمکاران آنان را به ش��هادت رساندند. 
دشمنان برای حق  پوشی، دست به کشتن پیامبران می  زنند. 

»یقتلون النبّیین«
گاهی طاغوت  ها برای کشتن فرزانگان با تبلیغات و شایعات و 

توجیهات، کار خود را حّق جلوه می  دهند. »بغیر حّق«
نام کس��انی که به عدالت دعوت می  کنند و آمرین به معروف و 
ناهیان از منکر، در ردیف انبیا برده شده است. لذا کیفر قاتان آنان 

نیز همچون قاتان پیامبران است. »فبشرهم بعذاب الیم«.
منبع: تفاسیر المیزان و نور

 چرا خداوند آمر به معروف را 
هم ردیف پیامبران قرار داده است؟

   سیدمرتضي ذاکر
کتاب »برایم حافظ بگیر« که از سوي انتشارات شهید کاظمی 
انتشار یافته روایتگر داستان زندگی و داوري هاي فرمانده 
شهید مدافع حرم شعبان نصیري از زبان سردار سلیماني و 
بیش از یکصد همرزم دیگر این ش�هید است که از قرارگاه 
سري نصرت تا مقتل »تل عفر« در موصل عراق را ورق مي زند.
سردار حاج شعبان نصیری که از یادگاران هشت سال دفاع 
مقدس بود و سابقه حضور طوانی در سوریه به منظور دفاع از 
حرِم بانوی مقاومت، حضرت زینب کبری)س( را در کارنامه 
داشت، در شب اول رمضان المبارک سال 1396، در جبهه 
عراق و طی عملیات آزادس��ازی موصل از اشغاِل مزدوران 
سعودی و پیروان اسام آمریکایی بال در بال مائک گشود. 
شهید شعبان نصیری در قرارگاه فوق سری نصرت نیز حضور 
مؤثری  داشت و فعالیت های گوناگونی را در کنار فرماندهان 
این قرارگاه از جمله سردار محمد باقری و سردار شهید علی 
هاشمی انجام می داد. پس از مدتی به  لش��کر 9 بدر رفت. 
مدتی در این لش��کر به فرماندهی شهید اسماعیل دقایقی 
فعالیت کرد و با شهادت این سردار در عملیات کربای 5، در 
جایگاه رئیس ستاد این لشکر به فرماندهی حاج محمدرضا 

نقدی مش��غول فعالیت ش��د. حاج ش��عبان نصیری با آغاز 
درگیری های س��وریه و عراق، دوباره لباس رزمش را به تن 
کرد و راهی دمش��ق و حلب و کربا و س��امرا شد. او حضور 
مؤثری در سوریه داشت و رفاقت  و نزدیکی اش به فرمانده 
داور نیروی قدس سپاه، سردار حاج قاسم سلیمانی باعث 
شده بود از مشورت های او در عرصه های مختلف، استفاده 
کنند تا اینکه منطقه عمومی تل عفر در غرب موصل، مقتل 
او شد و در شب اول ماه مبارک رمضان 1438 )حدود ساعت 
7 عصر جمعه 5 خرداد 1396( به همراه جمعی از دوستانش 
در کمین تله انفجاری داعش افتاد و به سوی یاران شهیدش 
پر کشید. او بعد از نماز ظهر، غسل شهادت کرده بود و به گفته 
همراهانش، چهره آراَمش، نورانی تر شده بود. کتاب خاطرات 
ش��عبان نصیری روایتی است داس��تانی از زندگی سراسر 
اخاص و جهاد این فرمانده گمنام ک��ه با بیش از 100 نفر 
از همرزمان و دوستان و نزدیکانش از جمله سرلشکر شهید 
حاج قاسم سلیماني فرمانده سپاه قدس، ابومهدی المهندس 
)فرمانده حشد الش��عبی عراق( و همچنین حجت ااسام 
سیدسعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی و... 
مصاحبه شده است. »برایم حافظ بگیر«؛ مجموعه خاطرات 
شهید مدافع حرم شعبان نصیری به کوشش زینب سوداچی 
در 344 صفحه توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. 
همچنین مراس��م رونمایی از این اثر ارزش��مند همزمان با  
دومین سالگرد شهادت  سردار شهید نصیری در روز دوشنبه  
27 خرداد رأس ساعت 16:30 در  تاار اندیشه حوزه هنری 
تهران با سخنرانی حسن عباسی و خانواده شهید و جمعی از 

یاران و همرزمان شهید  برگزار می شود.

کتاب »برایم حافظ بگیر« توسط انتشارات کاظمي منتشر شد 
 داستان زندگي شهید نصیري

 از »قرارگاه سري نصرت« تا  مقتل»تل عفر« در موصل



خاطره
خاطره ای از یک رزمنده دفاع مقدس
حسرت گذشته های پرافتخار

 غامحسین بهبودی
خاط�ره زی�ر را یک�ی از رزمن�دگان 
دف�اع مق�دس از سرنوش�ت یک�ی از 
دوس�تانش برای ما تعریف کرده اس�ت. 
به خواس�ته ایش�ان از اس�امي  مستعار 
در ای�ن خاط�ره اس�تفاده کرده ای�م.

صمد از بچ��ه محل های باصف��ای خیابان 
17 ش��هریور بود. از میدان خراسان بگیر تا 
میدان ش��هدا و از آن طرف تا شوش، خیلی 
از قدیمی هاي منطقه او را مي شناختند. از 
نظر سن و سال از ما بزرگ تر بود و در ورزش 
کونگ فو فعالی��ت مي کرد. جاذب��ه زیادی 
داش��ت و در هر جمعی که ق��رار مي گرفت 
محور مي ش��د. در جریان پی��روزی انقاب 
همین صمدآقا ما را به مس��جد الجواد)ع( و 
حس��ینیه ارش��اد و از این جور جاها مي برد 
تا پای منب��ر روحانیون انقابی بنش��ینیم. 
ش��ب های جمعه هم بعد از دعای کمیل ما 
را به فرحزاد مي برد و از آنجا پیاده تا امامزاده 
داوود)ع( مي رفتیم. هم پرورش روح بود و هم 
تقویت جسم. وقتی به قله مي رسیدیم این 
آیه قرآن را که پس از هر سختی آسانی است، 
برای ما قرائت مي کرد و سعی داشت شرایط 

موجود را با آموزه های دینی تطبیق دهد.

از رهگذر دوستی با صمد تحول روحی پیدا 
کردم. یعنی زمان زمان��ه تغییر و تحول بود. 
انقاب خیلی ها را تکان داد و ما هم به تبع آن 
تغییر کردیم. بعد از پیروزی انقاب، صمد به 
کمیته رفت و شب ها در مسجد محله تیم های 
گشت و مراقبت تشکیل مي داد. ستونی بود 
برای خودش. بسیج مسجدمان را خودش راه 

انداخت و اسلحه خانه اش را تجهیز کرد. 
با شروع غائله کردستان تا ما بدانیم آنجا چه 
مي گذرد، شنیدیم که صمد به کردستان رفته 
است. آنجا با شهید چمران آشنا شده و همراه 
ایشان به مناطقی چون سردشت و مریوان و 
پاوه رفته بود. بعدها خود صمد از خصوصیات 
اخاقی شهید چمران برای مان تعریف کرد. از 
خاطرات کردستانش هم گفت که چیز زیادی 

یادم نمانده است.
بعد از شروع جنگ، اولین نفری که از کوچه ما 
به جبهه رفت صمد بود. در جنوب هم همراه 

ش��هید چمران بود و در س��تاد جنگ های 
نامنظم فعالیت مي ک��رد. مدتی در منطقه 
بود تا اینکه برای مادر صمد مش��کلی پیش 
آمد. خواهران��ش از او خواس��تند به تهران 
برگردد و مراقب مادر باش��د. صمد برگشت 
و مدتی کاری دست و پا کرد و ماندگار شد. 
همان زمان ها من هم توانستم اعزام بگیرم و 
حاا ما  که کوچک تر از صمد بودیم به جبهه 

مي رفتیم و او در شهر مانده بود.
بعد از فتح خرمشهر که مجروحیت جزئی پیدا 
کردم، مدتی شهرنشین شدم. همراه صمد 
که گچ کاری مي کرد، س��ر کار مي رفتم. در 
حرف های مان متوجه شدم روحیاتش تغییر 
کرده است. حرف هایی مي زد که شنیدنش از 
آدمي  مثل او عجیب بود. مثًا مي گفت ما به 
اندازه خودمان زحمت کشیده ایم و حاا باید 
کمي  هم زندگی کنیم. تا کی قرار اس��ت در 
کوه و بیابان بمانیم و بجنگیم. مگر زن گرفتن 
و تش��کیل خانواده کار بدی است؟ همه که 
نباید بجنگند و همه اش ک��ه نباید جنگید. 
زندگی موهبتی است که خدا به آدم داده و 

باید از آن خوب استفاده کنیم.
من هم موافق زندگ��ی آرام ب��ودم ولی در 
ش��رایطی که دش��من به خاک کشورمان 

هج��وم آورده ب��ود، زندگی بی س��ر و صدا 
معنایی ج��ز بی تفاوتی نداش��ت. بار بعدی 
که مي خواس��تم به جبهه بروم همین ها را 
به صمد گفتم. گوش داد و فقط س��رش را 
تکان داد. همان لحظه احس��اس کردم که 
حرف هایم را قبول ن��دارد. او چیزی نگفت 
و من هم به رویش نی��اوردم. رفتم و این بار 
طوانی تر از دفعات قبل در جبهه ماندم. بعد 
از عملیات رمضان مستقیم به روستای مان 
رفتم و مدتی به پدربزرگم کمک کردم. پدر 
و مادر و خانواده خودم هم آنجا بودند و دیگر 
نیاز نبود به تهران بروم. از همان جا هم دوباره 
به منطقه برگشتم. دو ماه و نیم یا سه ماه از 

تهران دور بودم.
غروب یک روز، ناص��ر از بچه های محله مان 
را اتفاقی در منطقه دیدم. شب در سنگر ما 
استراحت کرد و حرف های مان گل انداخت. 
بین گفت وگو انگار که یاد چیزی افتاده باشد 
گفت: راس��تی تو هم صمد رو مي شناختی. 
همون که توی مسجد رضایی خیلی فعالیت 
مي ک��رد؟ گفت��م: آره که مي شناس��مش 
رفیق مونه ها. گفت: اگه رفیقته چرا توی هیچ 
کدوم از مراسمش ش��رکت نکردی؟ هفته 

پیش هم که چهلمش رو برگزار کردند.
انگار آب سردی رویم ریختند. صمد سکته 
کرده بود. یک روز صبح که مادرش مي رود 
بیدارش کند، مي بیند دیگر تکان نمي خورد. 
صمد وس��ط زندگی عادی ف��وت کرده بود 
و ما وس��ط معرکه جنگ داش��تیم حسرت 

گذشته های پرافتخار او را مي خوردیم.
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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

  احمد محمدتبریزی
مهدی آیت و گروهش با راه انداختن پویشی 
تحت عنوان »برای شهید« آستین هایشان 
را ب�اا زده ان�د و نهایت تاش ش�ان را برای 
غبارروی�ی و مرم�ت گل�زار ش�هدا انجام 
می دهن�د. تاکنون اف�راد زیادی ب�ا دیدن 
تبلیغ�ات و فیلم هایی با عن�وان غبارروبی 
از مزار ش�هدا در صفح�ات مختلف فضای 
مجازی به این پویش پیوسته اند. این پویش 
در نظر دارد تا با حفظ ظاهر تاریخی و معنوی 
گلزار شهدا از تخریب بخش مهمی از حافظه 
تاریخی مردم ایران جلوگیری کند و زمینه 
آش�نایی مردم با ش�هدا را به وجود بیاورد. 
آیت در گفت وگو با »ج�وان« از فعالیت های 
ای�ن پویش و اهمی�ت حفظ ظاه�ری گلزار 
شهدا برای نسل های آینده و تاریخ می گوید.

طرح یکسان سازی گلزار شهدا در چند 
سال اخیر با انتقادات زیادی مواجه شد 
و در نهایت منجر به توقف کار شد. شما 
برای انجام این طرح چه پیشنهاد هایی 

داشتید؟ 
ط��رح یکسان س��ازی مزار ش��هدا ب��ا عنوان 
مصوبه قانونی ساماندهی با عناویني همچون 
زیباس��ازی، بهس��ازی و مناسب س��ازی در 
حال انجام اس��ت و هنوز متوقف نش��ده است. 
اعتراضی که ما به این طرح داشتیم اول این بود 
که سهمی برای خانواده ش��هدا در نظر گرفته 
نش��ده بود و یک س��ری آدم با درک خودشان 
چیزی را مصوب و اج��را کرده بودند که با تمام 
ش��دن دوره مدیریت ش��ان دیگر پاسخگوی 
کارهایش��ان نبودن��د. همچنی��ن در کارگروه 
اجرایی که برای این کار تعیین ش��ده بود هیچ 
نخبه فرهنگی و خانواده شهیدی حضور نداشت 
تا نظر کارشناسی و حرفه ای بدهد. ما یک سال 
کار پژوهشی کردیم که خروجی اش یک مجلد 
140 صفحه ای بود که 40 صفحه اش با گزارش 
و راهکار پیشنهادی ش��د. در پایان هم گفتیم 
اداره گلزار شهدا در صاحیت مدیران زودگذر 
و دولت ها نیست. رسیدگی به امور گلزار شهدا 
باید از س��ایق مدی��ران دولت ه��ای مختلف 
خارج شود. این کار یک کارگروه کارشناسی و 
شورای سیاست گذاری با 20 عضو می خواهد. 
باید اس��تاد  های رش��ته هایی مثل مرمت بنا و 
تجدید بنای تاریخی و معماری در این کارگروه 
عضو باش��ند و از ش��اعرهای نخبه انقابی هم 
کسی باش��د تا روی ش��عرها نظارت کند. بعد 
باید مطالبات خانواده شهدا را به فراخور منطقه 
زندگی ش��ان در نظر گرفت. مث��ًا اقتضائات 
فرهنگی در چهارمحال و بختیاری با ش��مال 
کشور و تهران متفاوت اس��ت و طراحی گلزار 
شهدا باید طبق فرهنگ آن منطقه باشد. ما فقط 
این طرح را محکوم نکردیم و راهکار هم دادیم و 
گفتیم باید سازمان تخصصی حفظ و نگهداشت 
گلزار شهدا تش��کیل ش��ود که اساسنامه هم 
داشته باش��د. حفظ ترکیب سنتی گلزار شهدا 
نیز باید یک اصل قرار بگیرد. تفسیر ماهیتش 
باید معین ش��ود تا با عوض ش��دن مدیریت ها 
سلیقه های شخصی افراد در طراحی اش دخیل 
نشود. اگر گلزار شهدا از اول با استاندارد خاصی 
ساخته نشده ما نمی توانیم با این بهانه فضایش 
را تغیی��ر دهیم و آنجا را یکسان س��ازی کنیم. 
چون گلزار شهدا بر اس��اس استاندارد خاصی 
ساخته نشده اان نمی ش��ود قبرها را جابه جا 
و دوباره ساماندهی کرد. در هیچ جای دنیا یک 
بنای تاریخي  را برای س��هولت در رفت و آمد 
تخریب نمی کنند و جایش را تغییر نمی دهند. 

اگر می خواهد این مشکات حل شود از امروز به 
بعد طوری طراحی شود که مشکلی برای عبور 
و مرور پیش نیاید. گلزار شهدا باید حفظ شود 
تا نسل های بعدی از تفکر و فرهنگ نسل شهدا 
آگاه شوند و با سیر و سلوک شان آشنا شوند. اگر 
هم تغییر اثبات شد باید طبق مطالبات خانواده 
شهدا و شورای سیاس��تگذاری طراحی و اجرا 
ش��ود. اان قطعه های 44، 21 و بخشی از 24 
یکسان سازی شده و هر کدام یک شکل است و 
هیچ کدام از مدیران قبلی پاسخگوی کارشان 
نیستند. با این روند 20 سال دیگر ما یک گلزار 
شهدا خواهیم داشت که هر بخش آن یک شکل 

خواهد داشت.
ش�ما کاره�ای مرب�وط ب�ه تعویض و 
مرمت سنگ های گلزار شهدا را انجام 

می دهید؟
از هش��ت ماه پیش یک پوی��ش مردمی به نام 
»برای ش��هید« راه انداخته ایم که کار میدانی 
در آن انجام می ش��ود. در ای��ن پویش بدترین 
سنگ های اسید سوخته گلزار شهداي بهشت 
زهرا را بدون هیچ هزینه ای مرمت و نو می کنیم. 
اان تعوی��ض ارزان ترین س��نگ ی��ک و نیم 
میلیون تومان هزین��ه دارد. یا اگ��ر بخواهید 
س��نگ را جابه جا و دوباره احی��ا کنید بیش از 
500 هزار تومان هزینه اش مي شود. ما سنگ 
را بدون اینکه از جای��ش بکنیم و تکان بدهیم  
در همان محل به کیفیت ممتاز کارخانه صیقل 
می دهیم و جر م گیری هایش را انجام می دهیم. 
سنگ را دوباره زنده و مثل نوشته های قبلی را 
رویش تکرار می کنیم و س��نگ مثل روز اولش 
می شود. با این کار دیگر انگیزه تعویض سنگ را 
از خانواده ها می گیریم. برای مثال سنگ مزاری 
بوده که تا دو میلیمتر چاک و سوراخ داشته و 
ما از سنگ عکس می گیریم و شابلون می زنیم 
بعد س��ه میلیمتر از س��نگ را برداشته صیقل 
داده و خط کن مثل هم��ان اول آن را می َکَند 
و شما احساس می کنید سال 60 است و همه 

سنگ ها نو هستند.
این پویش خودجوش است؟

کامًا خودجوش اس��ت و یک ری��ال از جایی 
بودجه نگرفته ای��م. گروهمان کام��ًا مردمی 
اس��ت؛ یک روز 10 نفر می آیند و یک روز 50 
نفر. تا به حال استقبال خوبی شده و در هشت 
ماه گذشته 500 س��نگ مزار را انجام داده ایم. 
در چند مرحله پروسه کارمان طول می کشد. 

اول رنگ برداری می کنیم و رنگ های قدیمی 
را کامل برمی داریم. بعد با رنگ بدنه ماش��ین 
موادی که درخش��ندگی و دوام زیادی داریم، 
نوشته ها را حک می کنیم. رنگ ماشین سال ها 
عمر می کند و تغییر رنگ نمی دهد. در نهایت 
سنگ ها به ش��کل روز اولش��ان برمی گردند و 
با ای��ن کار جلوی تعویض س��نگ های زیادی 

گرفته می شود.
تا چند بار امکان مرمت سنگ ها وجود 

دارد؟
یک باری که ما ای��ن کار را انجام می دهیم اگر 
روی سنگ جوهرنمک، اسید و وایتکس ریخته 
نشود سنگ تا 30 سال باقی می ماند. شرطش 
این اس��ت خانواده ها آموزش ببینن��د و بعد از 
شست وشو سنگ ها را با دستمال خشک کنند 
تا آهک موجود در آب بهش��ت زهرا تبدیل به 

رسوب نشود و سنگ آسیب نبیند.
حفظ یادگاری هاي هر مزار چه ارزشی 

دارد که پیگیرش هستید؟
س��نگ مزار یک رس��انه پایدار اس��ت که کار 
بازتولید مداوم فرهنگ ایثار و شهادت را انجام 
می دهد. اگر امنیت گلزار ش��هدا تأمین ش��ود 
و س��رقتی صورت نگیرد می توانی��م یک موزه 
مردمی داش��ته باش��یم که در هر حجله یک 
وس��یله ای از ش��هید مثل وصیتنامه، انگشتر 
و... خواهیم داشت. سنگ مزار حاوی دو رکن 
است که شامل سنگ نوشته و حجاری می شود. 
سنگ نوشته عبارات و کلمات پشتوانه داری مثل 
بمباران ش��یمیایی، بمباران شهری، ساواک، 
نهضت،  استکبار، جبهه حق، قرآن، مکتب و... 
است که اگر هر کدام از این کلمات حذف شود 

حافظه تاریخی مردم از بین می رود. کسانی که 
چه بر اثر غفلت یا هر دلیل دیگر سنگ مزارها 
را تعویض و این عبارات را حذف کردند حافظه 
تاریخی مردم را از بین بردند. چون س��نگ تا 
50 هزار س��ال هم می ماند و نه از بین می رود 
و نه تغییر شکل می دهد و حالت تاریخی پیدا 
می کند. رکن دوم حجاری اس��ت. نقش هایی 
مثل کبوتر، دفتر،  قلب، ش��مع و گل نماد یک 
چیز هستند. دفتر نماد مکتب و نهضت، شمع 
نشانه داغداری بستگان و نوربخشی راه شهدا 
برای پیدا کردن مس��یر. کبوتر نش��ان پرواز از 
قفس تن و اوج گرفتن، گل نش��انه رویش های 
این مکتب و نهضت اس��ت ک��ه در فرهنگ ما 
اهمیت و ارزش باایی دارد. اگر هر کدام از این 
نمادها تغییر کند یا از بین ب��رود زیبایی های 

گلزار ش��هدا از بی��ن خواهد رف��ت و دیگر آن 
معانی در ذهن متب��ادر نخواهد ش��د. حجله 
هم نمایشگاهی اس��ت که خانواده هاي شهدا 
می توانند شهیدشان را به مردم معرفی می کنند. 
در این حجله ها دست نوشته و وصیتنامه شهدا 
را می خوانید و با عقیده و دیدگاه ش��ان آش��نا 
می شوید. عکس هایش را می بینید و می فهمید 
که چه تفکری داش��ته اند. در کل سنگ مزار و 
حجله با محتویاتش عناصر و رشته های ارتباط 
بصری زائر با شهیدش است که تخریبش این 

رشته  ارتباطی را قطع می کند.
در ای�ن زمینه چ�ه اطاع رس�انی به 
خانواده شهدا برای حفظ بهتر مزارها 

و مردم برای ارتباط بهتر داده اید؟
بی توجهی به مزارهای ش��هدا باعث می شود تا 
خانواده ها اقدام به تعویض س��نگ مزار شهدا 
کنند و سنگ مزارهای دهه 60 با ویژگی های 
خاص خودش جای��ش را به س��نگ مزارهای 
س��یاه دهه 90 دهد که هیچ نش��انی از دوران 
دفاع مقدس و المان ه��ای آن دوران ندارد. در 
واقع ما با صیقل س��نگ های مزار و غبارروبی 
اصولی از تعویض این سنگ ها توسط مسئوان 
و خانواده ه��ا جلوگی��ری مي کنی��م. خیلی ها 
می خواهند ب��رای شهیدش��ان کاری کنند و 
سنگ را از حالتی که آس��یب دیده دربیاورند 
ول��ی نمی دانند چ��ه کار کنن��د. گاهی برخی 
کارها باعث می ش��ود بافت دهه شصتی گلزار 
ش��هدا تغییر پیدا  کند و همان کار با استقبال 
هم مواجه می  شود. حجله یک نمایشگاه و گلزار 
شهدا یک فرهنگستان مردمی است. در طول 
تاریخ ایران هر چه بنای باستانی داریم را شاهان 
و ساطین ساخته اند و تنها مجموعه  تاریخی 
که توسط مردم ساخته شده گلزار شهداست. 
مثًا فانوس های گلزار ش��هدا هی��چ ارتباطی 
با فرهنگ ما ندارد. جای اینک��ه زائر معرفت و 
شناخت کسب کند در دریاچه ای از احساس و 
وهم غوطه ور می شود. بزرگ ترین ظلم در حق 
شهدای گمنام نوش��تن یک جمله ثابت روی 
سنگ مزارشان اس��ت. شهدای گمنام نام شان 
گمنام اس��ت ولی تفکر و هویت و سلوک شان 
که مهجور نیس��ت. برای مثال اگ��ر در قطعه 
44 که 2750 ش��هید گمنام داری��م روی هر 
کدام از س��نگ ها یک جمله، حدی��ث، غزل، 
تاریخ و دلنوش��ته های حک می ش��د آن وقت 
ما 2750 متن داش��تیم که زائر با خواندنش با 
موضوعات زیادی آشنا می ش��د. یا اگر حجله 
می گذاریم به مردم بگویی��م کلید این حجله 
چند ماه دست شما باشد و کاری کنیم زائر با آن 
شهید آشنا ش��ود. اان شهید علی حیدری دو 
خط از وصیتنامه اش را پشت حجله اش زده اند 
که فوق العاده تأثیرگذار اس��ت. اگر وصیتنامه 
به حجله منتقل نشود از کجا باید بفهمیم این 

شهید چه کسی است و چه تفکری دارد؟
خانواده ش�هدا چه برخ�وردی با این 

پویش داشته اند؟
تاکنون در مزارهای��ی که کار انج��ام داده ایم 
یک مورد اعتراض و گایه نداش��ته ایم و تمام 
خانواده ه��ا در نهایت مهربان��ی و عطوفت با ما 
برخ��ورد کرده اند و بس��یار تش��کر و قدردانی 
داش��ته اند. کاری که م��ا انجام دادی��م را اگر 
خودشان می خواستند انجام دهند باید هزینه 
زیادی می کردند. خانواده ها می فهمند ما چه 
کاری انجام می دهیم. در آینده نزدیک توسعه 
تجهیزات می دهیم و پیش بینی می کنیم حدود 
28 هزار س��نگ باقی مان��ده را در کمتر از یک 
س��ال تجدید رنگ و صیقل کنیم تا از هرگونه 

رنگ آمیزی و جرم گیری بی نیاز باشند.

از هشت ماه پیش یک پویش مردمی 
به نام »برای ش�هید« راه انداخته ایم. 
در این پویش بدترین سنگ های اسید 
س�وخته و بهش�ت زهرا را بدون هیچ 
هزینه ای مرم�ت و نو می کنی�م. اان 
تعویض ارزان ترین س�نگ یک و نیم 
میلیون تومان هزینه دارد. ما س�نگ 
را بدون اینکه از جایش بکنیم و تکان 
بدهیم جابه جا کنیم در همان محل به 
کیفیت ممتاز کارخانه صیقل می دهیم 
و جر م گیری های�ش را انجام می دهیم
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نقش خلق و خوي خوش در پايداري روابط

اگر بداخاق است دختر به او نده!

سبك ارتباط سبك رفتار

نگاهي به 7 رفتار مخرب كنترلگرايانه در روابط زوجين 

كنترلافراطيعشقرانابودميكند

  1  -  هفت رفتار مخرب كنترلگرايانه
دكتر ويليام گلس��ر بنيانگ��ذار تئوري انتخ��اب و واقعيت 
درماني، براي درك بهتر رفتاره��اي كنترلگرايانه كه باعث 
تخريب صميميت بين افراد مي شوند به هفت رفتار مخرب 
اش��اره مي كند كه نماد كنترل بيروني هستند. اين رفتارها 
همانقدر كه در روابط ما شايع هستند، به همان ميزان باعث 
تخريب رابطه و از بين رفتن صميميت بين افراد مي شوند. 
به منظور ايجاد و حفظ روابط انس��اني مورد نيازمان بايد از 
انتخاب رفتارهاي مخرب زير دس��ت برداري��م، چراكه ما را 
از هم دور و روابط مان را س��رد و به مرور قطع مي كند. اين 

رفتارها عبارتند از:
عيب جويي: عيب جويي كردن مخرب ترين رفتار اس��ت. 
چون كسي كه عيب جويي مي كند باور دارد آنچه خودش 
فكر مي كند درست و آنچه ديگران فكر مي كنند اشتباه است 
و او »بايد« ديگران را عوض كند، در حال��ي كه اين رفتار با 

انتقاد سازنده متفاوت است. 
سرزنش كردن: فرد سرزنش��گر هميشه ديگران را مقصر 
مي داند و خطاهايشان را مدام به آنها گوشزد مي كند. اين افراد 
به راحتي مي توانند از گفته هاي طرف مقابل و دانسته هايشان 

در مورد طرف مقابل عليه شان استفاده كنند. 
تنبيه ك�ردن: افراد تنبيه كننده به وس��يله تنبيه عاطفي 
و جس��مي ديگران را مجبور به انجام كاري كه مي خواهند 
مي كنند. مثل خودداري از ابراز محبت و عاقه، بي توجهي 
به طرف مقابل، ترك محل زندگي، دوري كردن، قهر كردن، 

سكوت، سرسنگيني و... 
شكوه و گايه كردن: افراد هميشه شاكي از اينكه ديگري 
همان گونه كه مي خواهند نيست، مدام گله و شكايت دارند و 
اين گايه ها تاشي است در جهت تغيير ديگري، نپذيرفتن 

ديدگاه ها، نظرات، رفتارها، سايق طرف مقابل و... 
غرغر كردن: افرادي هستند كه مدام انتقادها، سرزنش ها، 
شكايات و خواسته هايشان را تكرار و تكرار مي كنند و تا وقتي 
تغيير يا خواسته مورد نظرش��ان انجام نشود دست از غرغر 

كردن بر نمي دارند. 
تهديد كردن: فرد تهديدكننده از عاق��ه، توجه، احترام 
و حريم هاي ديگران سوء اس��تفاده مي كند و با تهديد آنها 
را مجبور به انجام كاري مي كند كه خ��ود مي خواهد. مثل 
همسري كه از عاقه همسرش اطمينان دارد و براي اينكه 
به خواسته اش برسد همسرش را تهديد به ترك مي كند: اگر 
اين كار را انجام ندهي من تو را ترك مي كنم... رازهايت را به 

ديگران مي گويم... آبرويت را در محل كارت مي برم... 
حق حس�اب و باج دادن: باج دادن تاش��ي است براي 
وادار كردن طرف مقابل به انج��ام دادن يا ندادن كاري در 
ازاي ارائه يك پيامد خوش��ايند ك��ه در زمان عادي حاضر 
به انجام آن نيس��تيم. مثًا به فرزند خود مي گوييم: »اگر 
تكاليفت را به موقع انجام دهي اجازه مي دهم از تلفن همراه 

من استفاده كني.«
البته اگر در رواب��ط نامطلوب خود و ديگ��ران دقت كنيد، 
مي بينيد رفتارهاي تلخ ديگري مانند تحقير كردن، تمسخر 
كردن، حرمت شكني، توهين و فحاشي، مقايسه كردن، ايجاد 
احساس گناه در طرف مقابل و... نيز وجود دارد كه باعث از 
بين رفتن حال خوب ميان افراد مي شود و در ميان زوجين 
نيز زمينه را براي دوري و سردي عاطفي، نارضايتي زناشويي، 

در نهايت تخريب روابط و طاق فراهم مي كند. 
  2 -كمر به قتل رابطه ها بسته ايم

نتايج حاصل از پژوهش هاي روانشناسي به ما آموخته است 
ما براي رس��يدن به احساس ش��عف و مطلوبيت زندگي به 
روابط مطلوبي نياز داريم كه امنيت و آرامش خاطر ما را در 
كنار ارضاي نيازهاي ژنتيكي مان به ما هديه دهد. با بررسي 
طيف گسترده اي از مشكات روانش��ناختي امروزه متوجه 
مي شويم ريشه بسياري از مشكات ما نه در عدم كنترل و 

پيش بيني ناپذيري هستي، بلكه در بودن در روابطي است كه 
خود يا ديگري يا هر دو با استفاده مداوم از رفتارهاي مخرب، 

ناخواسته و نادانسته كمر به قتل رضايت و رابطه بسته ايم. 
من ديگري را مجب��ور به انج��ام كاري مي كنم كه خودش 
نمي خواهد. ديگري مرا مجبور به انجام كاري مي كند كه من 
نمي خواهم. من و ديگري هر دو يكديگر را مجبور به انجام 
كاري مي كنيم كه نمي خواهيم و حالت آخر اينكه من خودم 

را مجبور به انجام كاري مي كنم كه نمي خواهم. 
در بحث عدم ش��ناخت و آگاه��ي ما از مي��زان اهميت و 
تأثيرگذاري مطلوبيت رابطه بر س��امت روان و جس��م 
همين بس كه بيشتر مواقع وقتي در فرآيند زوج درماني 
از زوجين مي خواهيم رفتارهاي مخرب خود را شناسايي 
و براي حذف آنها اقدام كنند، واقع��اً نمي دانند چه رفتار 
مخربي دارند. آنها معمواً رفتارهاي خود را تاش��ي براي 
بهبود رابطه شان مي پندارند و بهبود رابطه از نظر آنها يعني 
رابطه همان ط��ور پيش برود كه آنها دوس��ت دارند و اين 
محقق نمي شود جز از طريق تغيير رفتار ، گفتار ، پوشش و 

شخصيت طرف مقابل! 
 به اين جمات دقت كنيد: »انتقاد مي كنم تا رفتار اشتباهش 
را بفهمد و مجدد تك��رار نكند تا خ��ودش را اصاح كند!«، 
»اشتباهش را مدام به او يادآوري مي كنم تا فراموش نكند چه 
كسي او را به اين كسي كه هست رسانده تا خودش را اصاح 
كند!«، »تنبيه مي كنم تا ياد بگيرد روي حرف بزرگ ترش 
حرف نزند! روي حرف من حرف نزند ت��ا خودش را اصاح 
كند!«، »قهر مي كنم تا بفهمد اشتباهش را بايد جبران كند 
تا ياد بگيرد مطابق ميل من رفتار كند، تا خودش را اصاح 
كند!«، »تهديد مي كنم تا عمق فاجعه را درك كند، تا بفهمد 
چيزي براي از دست دادن ندارم، تا خودش را اصاح كند!«، 
»غرغر مي كنم تا بفهمد از ش��رايط ناراضي هستم، تا براي 
جلب رضايتم تاش كند و خودش را اصاح كند!«، »مقايسه 
مي كنم تا بفهمد بهتر از او هم وجود دارد! تا خودش را اصاح 
كند«، »باج مي دهم تا رابط��ه را آنطور كه مي خواهم حفظ 
كنم تا همه چيز مطابق ميل و خواس��ت و اراده و حرف من 
پيش برود!«، »من موظفم اشتباهاتش را به او يادآوري كنم. 

چه كسي بهتر از من؟!«
معمواً زوجيني كه روابط ش��ان برايش��ان مطلوبيت ماه ها 
و سال هاي اول آشنايي ش��ان را ندارد يا تصميم به جدايي 
دارند، وقتي براي مشاوره مراجعه مي كنند، سهم بيشتري 
از اش��تباهات و رفتارهاي تخريب كننده را در همسرشان 
شناسايي مي كنند و هركدام ديگري را مسئول از بين رفتن 
صميميت رابطه ش��ان مي دانند. ديگري مقصر است چون 
خودش را اصاح نكرده اس��ت. تقريباً همه ما دچار بيماري 

خود درست پنداري هستيم. 

  3 - براي نجات عنكبوت او را كشتم
باربارا دي آنجليس روايت مي كند:»چند شب پيش عنكبوتي 
را كه گوش��ه اتاق خوابم ت��ار تنيده بود دي��دم. خيلي آرام 
حركت مي كرد. گويي مدت ها ب��ود كه آنجا گير كرده بود و 
نمي توانس��ت براي خودش غذايي پيدا كند. با لحني آرام و 
مهربان به او گفتم نگران نباش كوچولو اان از اينجا نجاتت 
مي دهم. يك دستمال كاغذي در دست گرفتم و سعي كردم 
به آرامي عنكبوت را بلند كنم تا در باغچه خانه مان بگذارمش 
اما مطمئنم كه آن عنكبوت بيچاره خيال كرد من مي خواهم 
به او حمله كنم. چون فرار كرد و ابه اي تارهايش پنهان شد. 
به او گفتم قول مي دهم به تو آسيبي نزنم. سپس سعي كردم 
او را بلند كنم. عنكبوت دوباره از دستم فرار كرد و با سرعت 
تمام مثل يك توپ جمع شد و سعي كرد ابه اي تارهايش 
پنهان ش��ود. ناگهان متوجه ش��دم  عنكبوت هيچ حركتي 
نمي كند. از نزديك به او نگاه كردم و ديدم آنقدر از خودش 
مقاومت نشان داد كه خودش را كشته است. بسيار غمگين 
شدم. عنكبوت را بيرون بردم و داخل باغچه كنار يك بوته گل 
سرخ گذاشتم. به نرمي زير لب زمزمه كردم من نمي خواستم 
به تو صدمه اي بزنم. مي خواستم نجاتت بدهم. متأسفم كه 

اين را نفهميدي.«
كنترل كردن و كنترلگري ابداً به معني آن نيس��ت كه فرد 
كنترلگر از روي قصد و نيت و دشمني، تمايل به آزار طرف 
مقابل دارد. در روابط نزديك، همس��ر كنترلگ��ر از آنجا كه 
همسرش را دوست مي دارد، بر اين باور است كه صاح همسر 
خود را بهتر از خود او مي داند و از نظر اخاقي موظف است 
خطاهاي همسرش را به او ثابت كند و او را از اشتباه درآورد، 
بنابراين مي كوشد تا او را مطابق آنچه ميل و خواسته خودش 

است و آنچه صاح مي داند، تغيير دهد. 
اين كنترلگري را در قالب هايي متفاوت اما آشنا مي توان 
مشاهده كرد: همس��ري كه اجازه تصميم گيري شخصي 
به همس��رش نمي دهد، فردي كه خود را مسئول انتخاب 
دوس��تان و حدود رواب��ط دوس��تانه و خانوادگي ديگري 
مي داند، همس��ري كه براي بهتر ش��دن رابطه و زندگي 
زناشويي اش دست به مقايسه همسرش با ديگران مي زند، 
فردي كه هر بار براي رسيدن به خواسته اش از شيوه قهر 
كردن، سرس��نگيني و محروم كردن همس��رش از روابط 
عاطفي استفاده مي كند، كسي كه مدام خطاهاي همسرش 
را گوشزد مي كند، فردي كه براي اينكه همسرش او را ترك 
نكند مدام به او احساس گناه تزريق مي كند يا او را تحقير 
مي كند تا با تضعيف اعتماد به نفسش امكان تصميم گيري 
را از او بگيرد... همس��ري كه هفت رفت��ار مخرب، الگوي 
رفتاري اش را تش��كيل مي دهد... و به اي��ن ترتيب در اين 

فرآيند عشق نابود مي شود. 

  4 - بنزين بيشتر براي خاموش كردن آتش
آنچه مس��لم اس��ت اين كه افراد كنترلگر هم خود در رنج 
هستند و هم عزيزان خود را متحمل رنج بسيار مي كنند و 
آنچه تجربه نشان داده اين است كه كنترلگري جز به سردي 
و تلخي رابطه، راه به جايي نمي برد. فرد كنترلگر بر اين باور 
است كه با نظارت دقيق بر رفتارهاي همسر مي تواند او را به 
انجام آنچه خود نمي خواهد مجبور كند و او را مطابق الگوي 
ذهني خود شكل دهد تا بيشتر دوستش بدارد اما نمي داند 
كنترلگري يك توهم است. چون ممكن است فردي مدتي 
اين نظارت و كنترل شديد را بپذيرد و رفتار مورد نظر ديگري 
را انجام دهد، اما به محض آنكه اين نظارت حذف شود، فرد 
به رفتار پيش��ين خود باز مي گردد و در واقع باز مي گردد به 

اصل خودش. 
در حقيقت منشأ بسياري از نزاع ها، مشاجرات و تعارضات در 
روابط زوجين، استفاده از روانشناسي كنترل بيروني توسط 
يك يا هر دوي همسران اس��ت و آنچه باعث مي شود كمي 
بعد از ازدواج، زوجين از يكديگر دور شوند همين كنترلگري 
است. چون در روابط كنترلگرايانه، عشق مدت زيادي دوام 
نخواهد آورد. به عبارت ديگ��ر اين رفتارهاي مخرب نه تنها 
علت بسياري از مشكات هستند، بلكه زوجين از همين هفت 
رفتار براي رفع مشكات به وجود آمده نيز استفاده مي كنند. 
درست مثل اينكه با بنزين آتشي روشن كنيد و براي خاموش 

كردنش، بنزين بيشتري روي آتش بريزيد! 
هر يك از زوجين خوب اس��ت بياموزد بدون توجه به رفتار 
مخربي كه همسرش دارد، براي برقراري رابطه اي صميمانه 
و عاطفي خود بكوش��د. از انتقاد و عيب جويي، س��رزنش، 
ش��كايت، غرغر، تهديد، تنبيه و رش��وه دادن براي رسيدن 
به خواسته هايش دس��ت بردارد و به جاي آن اگر يكديگر را 
دوست مي دارند، روشي مؤثر براي گفت وگو درباره مشكات، 
مذاكره بر سر خواسته هاي متفاوتشان و پيدا كردن راه حلي 
كه خواس��ته هاي هر دو را در برگيرد، پي��دا كنند و همواره 
به ياد داشته باش��ند وقتي كنترلگري از يك در وارد شود، 

عشق،صميميت و محبت از در ديگر خارج مي شود. 
در رابطه مش��ترك، زماني كه نمي توانيد بر س��ر اختافات 
و خواس��ته هاي متفاوت تان مذاكره كنيد، تنها چيزي كه 
مي توانيد براي حل مشكل به آن متوسل شويد، عشق است. 
اگر يكديگر را دوست بداريد و به هم عشق بورزيد، خواه ناخواه 
يكي از شما از خواسته اش كوتاه خواهد آمد اما اگر هيچ كدام 
به كوتاه آمدن تمايل نداشته باشيد، آنچه ميان شما جاري 
است، عشق نيست.  اگر تسليم شدن و كوتاه آمدن هميشه 
از سمت يك نفر باشد، عش��ق زيادي وجود نخواهد داشت. 
هرچه عشق و محبت طرفين نسبت به يكديگر بيشتر باشد، 
به همان نسبت ميزان كوتاه آمدن طرفين در موارد گوناگون 

برابر بوده و به 50 - 50 نزديك مي شود. 
  5 - جهان را كنترل كنيم يا خودمان را؟

هركدام از ما ممكن اس��ت در برهه اي از زندگي مان به اين 
موارد مبتا شده و به دنبال اين مش��كات و درگيري هاي 
ذهني، افسردگي، اضطراب، خش��م يا غم را تجربه و خود را 
قرباني اتفاقات و افراد مهم زندگي خود احساس كرده باشيم. 
اين احساس قرباني شدن و مورد ظلم قرارگرفتن در ما اين 
فكر را ايجاد مي كند كه هيچ كنترلي روي هيجان هاي منفي، 
اتفاقات و رويدادها، افراد و... نداريم و از آنجا كه انسان ذاتاً در 
پي احساس كنترل داشتن و قابل پيش بيني ساختن جهان 
است، عدم كنترل هر لحظه حال رواني او را بدتر مي كند. خبر 
بد آنكه تاش نسل بشر براي كنترل كردن جهان و ديگران 
تاكنون ناكام مانده است و خبر خوش آن كه ما انسان ها براي 
رسيدن به احساس رضايت و شادكامي در زندگي، نيازي به 
كنترل كردن جهان نداريم و بهترين راه آرامش و خوشبختي 

كنترل خويشتن است. 
*روانشناس و زوج درمانگر

    يك حكايت از رفتار با كودكان
يك روز جهت ش��ركت در درس استادم حاضر 
شدم تا طبق معمول از منزل بيرون بروم. فرزند 
كوچكم كه آن روز س��ه سال بيش��تر نداشت 
از خواب بيدار ش��د و به خاط��ر پيش ذهنيتي 
كه از طريق بستگان نس��بت به مدرسه و معلم 
پيدا كرده بود، با گريه گف��ت: »معلم من گفته 
به پدرت بگو بياد مدرس��ه. من ب��ا تعجب به او 
گفتم تو كه هنوز مدرسه نمي روي. گفت: چرا. 
پرسيدم: كدام مدرس��ه؟ و باز هم گريه كرد. به 
خاطر آرام كردن گريه او لحظه اي تا سر خيابان 
او را به آغوش گرفتم. وقتي نزديك مغازه بزرگي 
كه سر خيابان بود، رسيديم، اشاره كرد و گفت: 
پفك مي خواهم. فهميدم معلم و مدرسه بهانه 
بوده است و او پفك مي خواسته. براي او پفك و 
يكسري خوراكي گرفتم. او را به منزل برگرداندم 

و خودم سركاس درس رفتم. 
فردا نيز اين مس��ئله تكرار شد و فرزندم با گريه 
شديد مي خواست همراه من باشد. به طوري كه 
حتي مادرش هم نمي توانس��ت او را آرام كند... 
تش��ري به او زدم و او را دعوا كردم و س��ريعاً از 
منزل خارج شدم و به گريه و زمين خوردنش هم 
اعتنايي نكردم. وقتي به درس استاد رفتم و كنار 
ايشان قرار گرفتم ديدم مثل اينكه ايشان امروز 
قصد تدريس ندارند. كت��اب را باز كردم. جلوي 
ايشان گذاشتم اما ايشان كتاب را بست. عرض 
كردم اس��تاد! مگر ام��روز درس نمي فرماييد؟ 
نمي دانم موض��وع را از كجا متوجه ش��ده بود، 
چراك��ه فرمود فان��ي! ما كه تحم��ل يك بچه 
دو، سه ساله را نداريم، چطور ظرفيت فهم اين 
آيات الهي را بايد داشته باشيم؟ سپس از خوش 
رفتاري و پرهيز از خش��ونت با فرزندان توصيه 
كردند و گفتند گاهي اوقات اي��ن چيزها مانع 

توفيقات الهي مي شود. 
   دوري از همنشينان بداخاق

يكي از عواملي ك��ه باعث بدخلقي مي ش��ود، 
همنشيني با افرادي است كه خلق و خوي تند 
دارند. معاشرت و نشست و برخاست با اين افراد 
به طور طبيع��ي مي تواند بر رفتارهاي انس��ان 
اثر بگذارد. به طور مثال اگر ديده باش��يد وقتي 
ميوه اي گندي��ده داخل ميوه ها باش��د نه فقط 
ميوه هايي كه در كنار آن است را خراب مي كند 
بلكه اين خراب��ي به مرور زمان ب��ه كل ميوه ها 
س��رايت مي كن��د. از اين جهت اس��ت كه امام 
صادق )ع( به فرزندشان مي فرمايند: »يا بَُنَىّ َمن 
يصَحب صاِحَب الّسوِء ا يسلَم؛ فرزندم! هركس 
با دوست بد بنشيند، سالم نمى  ماند.« با توجه به 
اين حديث پي مي بريم به اين امر كه در ازدواج 
و انتخاب همسر نيز سفارش شده با زن يا مردي 
ازدواج كنيد كه اخاقش خوب باشد واا اگر اين 
كار را نكنيد، فتنه مي شود! يعني اگر اخاق شما 
خوب باشد و همسري كه انتخاب مي كنيد، از 
همه لحاظ، چه مادي و چه حتي ديني، خوب 
است اما به قس��مت مهم دين كه اخاق است 
توجه نمي كند، مثًا حسود است، تكبر دارد و. . 
. اين امر قطعاً باعث مي شود زن در مقابل شوهر 

خود متواضع نباشد. 
هرچند مؤمن بودن به خواندن نماز باشد و هر 
چند نماز بسيار مهم است اما وقتي انسان خلق 

خوبي نداشته باش��د، زندگي اش تلخ مي شود، 
چراكه نم��از بايد خلق و خوي انس��ان را تغيير 
دهد. مشخص است آن نماز نيز نمازي با آداب 
و شرايط نيس��ت. از همين رو رسول خدا)ص( 
مي فرمايند: »اگر كسي به عنوان خواستگاري 
نزد شما آمد كه خلق و دينش را مي پسنديد با 
او ازدواج كنيد و اگر به اين دستور عمل نكنيد، 
فتنه و فس��اد بزرگي در زمين به وجود خواهد 

آمد.« 
در حديثي ديگر آمده اس��ت كه حس��ين بشار 
واسطي مي گويد: »به امام رضا )ع( نوشتم، يكي 
از خويشاوندان از دخترم خواستگاري كرده اما 
بداخاق اس��ت. امام )ع( فرمودند اگر بداخاق 

است، دختر به او نده.«
اين به معني  اين نيس��ت كه مجرد بماند، بلكه 
به اين معناس��ت كه بايد اخ��اق و رفتارش را 
تغيير دهد و هشداري هم باشد براي كساني كه 
فكر مي كنند در زندگي و انتخاب همس��ر فقط 
ماك هاي ظاهري مهم اس��ت و مدرك و پول 
و مقام. آنان از اخاق كه باع��ث آرامش واقعي 
مي شود، غافل هستند. پس بايد در همنشيني با 
اين قبيل افراد مواظبت كنيم. اين كه گفته شد 
همنشين اثر دارد، به اين معنا نيست كه اگر زن 
و شوهري با هم زندگي مي كنند و يكي از آنان 
بداخاق است، پس براي دوري از اثرگذاري بر 
اخاق ديگري به جدايي فكر كنيم، بلكه منظور 
اين اس��ت كه در جايي كه مي ش��ود معاشرت 
را محدود كرد، اما در زندگي زناش��ويي وظيفه 
طرف مقابل اين اس��ت كه با اخاق بد همس��ر 
بايد با صبوري مدارا كند يعني بداخاقي را بايد 
با خوش اخاقي جواب داد، چراكه اين كار باعث 
كم شدن بداخاقي همس��ر مي شود. از طرفي 

صبر و بردباري زندگي را شيرين مي كند. 
كساني كه صبورند در هر شرايطي براي خودشان 
آرامش ايجاد و ش��رايط را به نفع خود مديريت 
مي كنن��د، يعني به ج��اي اينكه تح��ت تأثير 
بداخاقي همس��ر قرار گيرند، او را تحت تأثير 
خوش اخاقي خود قرار مي دهند. اينجاس��ت 
كه همنش��ين خوب مي تواند كم كم همنشين 
بد را خوب كند و اخ��اق خوب نيز بر اخاق بد 
اثر مي گذارد. چه انسان هايي كه در معاشرت با 

خوبان خلق و خوي شايسته پيدا كردند. 
   راه هاي برخورد با همسر بداخاق

هميش��ه در هر برخوردي صفات خ��وب او را 
براي خودتان برجس��ته كنيد تا او در ديد شما 
به چهره اي منفور تبديل نشود. وقتي بداخاق 
است، خواس��ته خود را از او تقاضا نكنيد. در آن 
حالت او را با ماطف��ت و آرامش، هر طور مايل 
است، بپذيريد. نيازهاي او را پاسخ دهيد. گاهي 
اوقات يك آرايش س��اده در بدو ورود شوهر به 
منزل باعث خوش خلقي او تا آخر روز يا ش��ب 
مي شود. مرد نياز دارد و زن بايد ناز كند. نياز مرد 
را بايد با ناز و ميل به او پاس��خ داد. گاهي اوقات 
خودتان باعث بدخلقي مي شويد. نگاهي هم به 
خود بيندازيد، بعد در م��ورد او قضاوت كنيد تا 

منصفانه تر بتوانيد درباره اش قضاوت كنيد. 
نيازي نيست بر سر هر موضوعي با او بحث كنيد. 
بعضي اوقات او نياز به اي��ن دارد كه حرفش را 
بزند. اگر زن باشد و اگر مرد باشد، مي خواهد در 
سكوت خود حرف بزند. اجازه بدهيم در سكوت 
خود مدتي راحت باشد. نبايد در خلوت سكوت 
او ش��لوغ كنيم. در مس��ائل زندگي و مشكات 
روزمره يكديگ��ر را درك كنيم. زن در منزل در 
صورت خانه داري سختي هاي خود را دارد و مرد 
در بيرون از منزل مشكات خود را. پس يكديگر 

را درك كنيم. 
 *كارشناس مذهبي 
و پژوهشگر سبك زندگي

كس�اني كه صبورند در هر شرايطي 
براي خودشان آرامش ايجاد و شرايط 
را ب�ه نفع خ�ود مديري�ت مي كنند

افراد كنترلگ�ر هم خود در رنج هس�تند 
و هم عزي�زان خود را متحمل رنج بس�يار 
مي كنند و آنچه تجربه نشان داده اين است 
كه كنترلگري جز به سردي و تلخي رابطه، 
راه به جايي نمي برد. ف�رد كنترلگر بر اين 
باور اس�ت كه با نظارت دقيق بر رفتارهاي 
همس�ر مي تواند او را به انج�ام آنچه خود 
نمي خواهد مجبور كند و او را مطابق الگوي 
ذهني خود شكل دهد تا بيشتر دوستش 
بدارد ام�ا نمي داند كنترلگ�ري يك توهم 
اس�ت. چون ممكن اس�ت ف�ردي مدتي 
اين نظ�ارت و كنت�رل ش�ديد را بپذيرد و 
رفتار مورد نظر ديگ�ري را انجام دهد، اما 
به مح�ض آنكه اي�ن نظارت حذف ش�ود، 
فرد ب�ه رفتار پيش�ين خود ب�از مي گردد

   حجت ااسام عليرضا فرهنگ*
يكي از عوامل بدخلقي در زندگي غافل ش�دن از اثرات آن اس�ت. كساني كه زندگي 
خود و خانواده و ديگران را با بداخاقي خود سرد مي كنند، بايد متوجه باشند كه هر 
اخاق بدي آثاري كوتاه مدت و بلند مدت در زندگي از خود بر جاي مي گذارد. انسان 
بداخاق در همان لحظه اي كه اخاق بد از او صادر مي ش�ود از نظر رفتاري نمي تواند 
روحيه متعادلي داشته باشد. اگر در آن حاات حرفي بزند، كامش، كامي سازنده و 
اثرگذار نيست. اگر براي آينده خود بخواهد تصميم بگيرد تصميم درستي نمي تواند 
بگيرد، چراكه تعادلي ندارد تا متوجه شود آينده اش را چطور مديريت كند. از طرفي 
اطرافيان انس�ان بداخاق نيز با او راحت نيستند و آرزوي همنش�يني با اين افراد را 
ندارند. اما كس�اني كه با يك رفتار بد خود ب�ه فكر فرو رفته و از ك�رده خود در عمل 
پشيمان مي شوند، سعي مي كنند در برخورد خود از هر كاري كه باعث رنجش اطرافيان 
مي شود، دوري كنند و اگر اين اتفاق افتاد، دنبال جبران آن هستند. اين افراد به راحتي 

و آرامش بيشتري در زندگي دست پيدا مي كنند. 
   بنفشه قاسمي زاده*

افراد كنترلگر به عنوان يك تيپ شخصيتي به يك يا چند باور خاص 
اعتقاد دارند و بر همين مبنا با ديگران تعامل مي كنند. اين باورها را 
با هم مرور مي كنيم: تمام اعمال، احساسات و رفتارهاي من وابسته 
به رفتار ديگران اس�ت، يعني من مجبورم مطابق رفت�ار ديگران به 
آنها واكنش نش�ان دهم. مثًا چون طرف مقابل توهين كرده من هم 

مجبورم توهين كنم. 
چون طرف مقابل بر سرم فرياد زده، من هم مجبورم بر سرش فرياد 

بزنم. من مي  توانم و اج�ازه دارم ديگران را مجب�ور به انجام كاري 
كنم كه خودشان مايل به انجام آن كار نيستند. من وظيفه دارم كه 
ديگران را مجبور به كاري كه مي خواهم كن�م و مي توانم براي اين 
كار از هر ابزاري )انتقاد، توهين، تمس�خر، اجبار، تهديد، تخريب 
شخصيت، ايجاد احس�اس گناه، پرخاش�گري و...( استفاده كنم. 
موفقيت، خواسته و نياز من مهم تر از شأن انساني، كرامت و حرمت 
طرف مقابل من است. مثًا فرد كنترلگر به خاطر رسيدن به خواسته 
خودش، از توهين و تحقير كردن ديگران ابايي ندارد، چون باور دارد 

خواسته خودش مرجح است. حتي به قيمت زير سؤال بردن شأن 
يك انسان كاري كه مي خواهد را انجام مي دهد. مثل فردي كه در 
جمع همسر يا فرزندش را مسخره مي كند چون دوست دارد تفريح 
كند. در اين نوشته ما به بررس�ي اين گونه شخصيتي مي پردازيم. 
شايد من و ش�ما هم هر چند نسبي، ناخواس�ته و نادانسته در اين 
گروه قرار بگيريم، پس بهتر است با اين موضوع آشنايي دقيق تري 
داشته باشيم تا با كنترلگري افراطي موجب تخريب روابط به ويژه 

رابطه با همسرمان نشويم. 



  احمدرضا صدري
در س�حرگاه بيس�ت و شش�مين روز از خرداد 
1344، چهار تن از پاكبازاني ك�ه بر اين اعتقاد 
بودند كه حكومت ش�اه جز زبان اس�لحه ياراي 
درك زباني ديگر را ندارد، به جوخه اعدام بسته 
ش�دند. آنان تا واپس�ين لحظات به كرده خود 
مباهي بودن�د و با لبخند و آغوش�ي باز مرگ را 
اس�تقبال كردند. اما با سپري ش�دن 54 سال 
جاي اين پرسش براي نس�ل كنوني باقي است 
كه آنان كه بودند و چه مي خواس�تند و چگونه 
رفتن�د؟ مقالي كه پي�ش رو داريد، مي كوش�د 
تا با اس�تناد به روايات برخي ش�اهدان رويداد 
اع�دام حس�نعلي منصور، ب�ه اين پرس�ش ها 
پاس�خ گويد. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان انقاب 
و عم�وم عاقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

   
  مي خواستيم به ش�اه بفهمانيم كه رژيم او 

همچنان آسيب پذير است! 
در بازخواني رويداد اعدام حسنعلي منصور، آغازين 
پرسش اين اس��ت كه از چه روي جمعيت مؤتلفه 
اس��امي كه بيش��تر رويكرد فرهنگي و سياس��ي 
داش��ت، به فعاليت مسلحانه دس��ت زد؟ زنده ياد 
حبيب اه عسگر اوادي از چهره هاي شاخص اين 
طيف و نيز از فعاان حذف منصور به اين پرس��ش 
اين گونه پاسخ داده است: »پس از قيام 15 خرداد 
42 و س��ركوب آن توس��ط رژيم منحوس پهلوي، 
اختناق سنگيني بر كشور حاكم شد، به طوري كه 
امكان هيچ گونه حركت سياسي وجود نداشت. پس 
از تبعيد حضرت امام به تركيه، اين جو سنگين تر 
هم شد و هيئت هاي مؤتلفه اسامي  به اين نتيجه 
رسيدند كه ديگر مبارزات فرهنگي و تبليغاتي عليه 
رژيم پهلوي فايده ندارد و اين رژيم جز زبان گلوله، 
زبان ديگ��ري را نمي فهمد. به همي��ن دليل پس 
از تبعيد امام، مؤتلفه تصمي��م گرفت به دو بخش 
سياسي تبليغاتي و نظامي  تقس��يم شود. هدف از 
ترور حسنعلي منصور- كه در واقع شخصيت دوم 
رژيم پهلوي محسوب مي ش��د و براي امريكايي ها 
حتي از خود شاه هم مهم تر بود- اين بود كه به شاه 
بفهمانند كه رژيم او همچنان آس��يب پذير است. 
البته دوستان فهرس��تي از 13 عنصر خبيث رژيم 

پهلوي را-  ك��ه در رأس آنها خود محمدرضاش��اه 
خائن قرار داشت- تهيه كرده بودند. در آن موقعيت 
ترور خود ش��اه ممكن نبود، در نتيجه حس��نعلي 
منصور به عنوان باني ايحه كاپيتواسيون و كسي 
كه به ش��خص امام توهين كرده بود، مد نظر قرار 

گرفت«. 
در سه دهه اخير پاره اي از عناصر و جريانات سياسي 
و تاريخي، با استناد به رويكرد امام خميني مبني 
بر تخطئه مبارزات مسلحانه، درباره وجاهت اقدام 
مؤتلفه در اعدام منصور، تشكيكاتي ايجاد كرده اند. 
از توضيحات مرحوم عسگر اوادي چنين برمي آيد 
كه امام در اين فقره و به دليل اعتماد به پايه گذاران 
مؤتلفه، درباره آن رويكرد منفي نداشته اند: »امام 
هرگز حركت مس��لحانه را قبل از اينكه توده هاي 
مردم به ميدان بيايند، اجازه نمي دادند، مخصوصاً 
اگر پاي گروه هايي در ميان بود كه ريش��ه اسامي 
 مشخصي نداشتند. بنده در فاصله سال هاي 50 تا 
54 در زندان بودم و به ياد دارم كه فردي را كه افراد 
را به صورت قاچاق به عراق مي برد، دستگير كردند و 
به زندان آوردند. ابتدا اعضاي سازمان مجاهدين  كه 
متوجه شدند او از عراق آمده است، سعي كردند با او 
ارتباط برقرار كنند اما او كه متوجه ماهيت آنها بود، 
ابداً حرفي نزد اما وقتي به اتاق ما آمد و متوجه شد 
ما مقلد امام هستيم، به ما گفت از تجار مهم مشهد 
است و هميشه براي حضرت امام وجوهات شرعي 
مي برد. هنگامي  كه از امام سؤال كرده بود آيا اجازه 
دارد از اي��ن وجوهات به س��ازمان مجاهدين خلق 
بدهد، امام فرموده بودند خير، جايز نيست! تنها به 
افرادي كمك كنيد كه براي احياي امر به  معروف 
و نه��ي  از منكر و زي��ر نظر فقها مب��ارزه مي كنند. 
هنگامي  كه ام��ام در پاريس بودند، ب��از هم اجازه 
ورود اعضاي سازمان مجاهدين را به حلقه دور خود 
ندادند و هنگامي  كه شهيد عراقي درباره آنها سؤال 
كرد، فرمودند اينها ريشه درستي ندارند! از همان 
زمان بود كه ش��هيد عراقي با منافقين قطع رابطه 

كرد و يكي از دايل شهادتش هم همين بود«. 
هويت و شخصيت چهره هاي شاخص واقعه اعدام 
منصور كه خود بدان »عمليات بدر« نام نهاده بودند، 
درخور شناسايي است. عس��گر اوادي در معرفي 
بيش��تر بانيان اين عمليات نيز چنين گفته است: 

»شهيد صادق اماني سرشار از ايمان و تقوا و توكل 
و توسل بود. ايشان حدود 3هزار حديث را حفظ بود 
و هر وقت در جلسات دور هم جمع مي شديم و به 
بن بست مي رسيديم، حديثي مي گفت و مشكل را 
حل مي كرد. در آن دادگاه از ايشان پرسيدند شما 
كه مش��كل مالي نداش��تي، چرا عليه رژيم دست 
به اقدام مسلحانه زدي؟ ايش��ان پاسخ داد مرجع 
تقليد ما در س��خنراني به مناسبت كاپيتواسيون 
فرمود كسي كه از مرگ بترس��د، مسلمان نيست 
و هر ك��س كه فرياد نزن��د، ايمان ن��دارد. از مرگ 
نترسيدن و فرياد زدن را با هم فكر كرديم و به اين 
نتيجه رسيديم براي اينكه بتوانيم فرياد خود را از 
اين حصارهاي بلندي كه در اين ملت كشيده ايد، 
به گوش شما برسانيم، جز اين چاره اي باقي نمانده 
اس��ت. به همين دليل عزت اسام را از لوله اسلحه 
فرياد زديم تا همه مردم ايران و مس��لمانان جهان 
صداي فرياد مسلمين را بش��نوند... شهيد محمد 
بخارايي هم با اينكه 18 س��ال و چند ماه بيشتر از 
سنش نمي گذشت، در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
گلوله اي را به گلوي منصور زدي، گفت چون با آن 
حنجره به مرجع تقليد من توهين كرده بود! شهيد 
صفار هرندي نيز در پاس��خ به اين سؤال كه چرا به 
جاي برنامه ه��اي جبهه  ملي و نهض��ت  آزادي، به 
نهضت آيت اه خميني پيوستي؟ پاسخ داد چون 
آنها به دنبال نقش و نگار زدن به ايوان رژيم ش��اه 
بودند، در حالي كه آقا معتقدند خانه از پاي بس��ت 
ويران است... و اين بنا بايد ويران شود و به جايش 

حكومت اسامي  برقرار شود«. 
  در مورد فردي چون منصور، نياز به كسب 

فتوا نبود!
جزئيات، تداركات و نتاي��ج عمليات بدر، از فصول 
درخور خوانش درباره اين رويداد تاريخي اس��ت. 
 هاش��م اماني از فع��اان فدائيان اس��ام و مؤتلفه 
اسامي  كه در اعدام منصور نقش نمايان داشت و 
هم از  اين رو ساليان متمادي در زندان به سر برد، 
در اين باره روايتي خواندن��ي دارد: »ما براي ترور 
اسداه علم كه گاهي به مسجد مجد مي آمد يا براي 
ترور نصيري آمادگي داش��تيم ولي اي��ن برنامه ها 
موقتاً منتفي شدند. حسنعلي منصور عامل تصويب 
ايح��ه ننگين كاپيتواس��يون و ي��ك جيره خوار 

هاشم امانی: »حسنعلي منصور عامل 
تصويب ايحه ننگين كاپيتواس�يون 
و يك جيره خوار به تمام معنا بود و لذا 
به اين نتيجه رس�يديم با برداشتن او 
يكي از عوامل مهم استكبار را زده ايم. 
منصور ب�راي امريكايي ها از ش�اه هم 
مهم تر بود. او صراحتًا ب�ه پيامبر)ص( 
و مقدس�ات ديني و اس�امي  توهين 
مي كرد! در مورد چنين ف�ردي نياز به 
كسب فتوا نيست، با اين همه در حدي 
كه ام�كان داش�ت فتوا گرفته ش�د«
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گفتني ها و روايت هايي از حاشيه و متن »عمليات بدر«

 آنان كه با لبخند 
به پيشواز گلوله ها رفتند 
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  خسرو رفعتی
بی ش��ك ش��ما نيز بارها 
و باره��ا پي��ش از تماس 
تلفنی با دوس��ت و آشنا 
در انتظار به س��ر آمدن 
»ب��وق اش��غال« و آغاز 
گفت وگوی خود به س��ر 
برده ايد. در چنين اوقاتی 
آنچه ذه��ن را ب��ه خود 
مشغول می كند، دغدغه 
ساعت و س��رعت است و 
كوتاه ش��دن س��خن تا فرصت گفت وگوی شما 

فراهم شود.
بوق اشغال ما نيز با همين مقدمات و همين مقدمه 
آغاز می ش��ود با اين تفاوت كه پس از پايان بوق 
اشغال اولی  بايد شماره ای را گرفت و برای خواندن 

اين بوق اشغال نيز شماره ای از روزنامه ای.
ب��وق اش��غال عامت��ی اس��ت بي��ن دو زم��ان، 
زم��ان ارتباطی و زم��ان بی ارتباط! بوق اش��غال 
شبيه تيك تاک س��اعت اس��ت با اين تفاوت كه 
تيك تاک های ساعت شماطه دار به زنگ بيدارباش 
منتهی می ش��ود و تاكتيك های بوق اش��غال به 
ش��روع احوالپرس��ی و گفت وگو. بوق اشغال يك 
س��اعت بوقی اس��ت كه زمان را به وق��ت انتظار 
نش��ان می دهد. بنابراين اگر اريكه قدرت و سرير 
س��لطنت حضرت گراهام  بل، پادشاه جوانبخت 
اقلي��م فركانس ه��ای صوتی و س��لطان بی بديل 
ديار موج الكتريكی كه از زر »سيم« برآورد، تنها 
بر صدای ما و تنی چند از اهل هنر و نظر اس��توار 
باشد، باز غنيمتی است ذی قيمت و مگر نه اينكه 

گفته اند: »تنها صداست كه می ماند«؟
باری اگ��ر تنها همين ص��دا نيز نمان��د يا همين 
صدا نيز تنها نمان��د، مجال تنهايی ديگری فراهم 
است كه در آن رنگ و بوی ايام و آام اهل و مخل 
روزگار، ماندگار تواند بود، علی الخصوص كه پيرايه 
و ش��يرازه ای بر آن ببندن��د و در هيئت پروانه ای 

رنگين بال و فرود آمده از پيل��ه خيال و گل های 
گلستان گذشته و حال زيور طبع يافته باشد و اگر 

خدا بخواهد قبول طبع هم.
به هر روی و تقدير اثری كه از آن س��خن می رود، 
حاصل بازجستن رؤياهايی است كه با قلم و قدم 
خود روحي��ات س��اكنان اي��ن دوره از تاريخ اين 
سرزمين را رقم می زنند. گفت وگوهای اين كتاب 
همان امواج صوتی بازيافته گراهام  بل اس��ت كه 
اميدواريم انتشار مجموعه آن، به امواج پرانحنای 
قلب هنرمندان و نبض مخاطبان راه يافته باشد. 
گفت وگوهای تلفنی حاضر- كه از سوی علی اكبر 
مظاهری تهيه شده است- با شروع انتشار روزنامه 
جام جم از ارديبهشت 1379 در صفحات فرهنگ 
و هنر روزنامه منتشر شد و پس از اندک زمانی به 
تش��ويق خوانندگان گرامی روزنامه عنوانی ثابت 
و دائمی ش��د كه گزي��ده ای از آن در كتاب مورد 

معرفی گرد آمده است.
گزيده گويی و گزيده جويی اي��ن گفت وگوها كه 
ش��تاب آن با حرفه روزنامه نگاری نيز انباز است، 
زاييده سبك و سياق آن اس��ت كه كوشش شده 
تنها زاييده اين شيوه باش��د و نه زائده آن، به ويژه 
آنكه در روزگار كنونی مجال اطناب و اطاله كام و 
درازنفسی های صاحب نفسان گذشته اندک است 

و در عوض فشار، دغدغه، تزاحم و تراكم بسيار.
پس اگر گام نخس��ت اين گفت وگوهای تعقيب و 
گريزوار را گراهام  بل با اختراع ابزار نيمه موسيقايی 
خود برداشته باش��د، گام دوم به مخترع تلگراف 
بازمی گردد كه با صرفه جويی در مصرف كلمات، 
جيره بندی الفاظ و استفاده بهينه از معانی بر اين 

ساز زخمه ای خوش آواز زده است.
گفت وگوهای اين كتاب كه فهم، فكر، ذكر، بيداری 
و رؤيای هنرمندان معاصر را می كاود معمواً رنگ 
و آهنگی از طنز ني��ز يافته و به همين دليل گاه از 
مصاحبه به مطايبه گراييده است و گاه برعكس. 
ميان مصاحبان اين دفتر شايد نشانی از نام برخی 
ب��زرگان بلندنام و نيك فرجام اه��ل هنر در ميان 
نباشد كه می كوشيم در شماره های بعدی روزنامه 
و دفترهای بعدی اين مجموعه حاصل گفت وگو با 

آنان را نيز عرضه كنيم.
ديگر آنك��ه همه گفت وگوهای اي��ن كتاب خالی 
از تعارف، تكلف و بلكه بر سبيل ارتجال و حضور 
ذهن و زبان و سرعت فكر و حاضرجوابی مصاحبان 
هنرمند فراهم آمده است. بخوانيد، گوشی دستتان 

می آيد!

 حاشيه ای بر انتشار مجموعه
 گفت و شنودهای های تاريخی روزنامه 

جام جم با اهالی سياست و فرهنگ 

 »بوق اشغال« 
عامتی بین دو زمان

به تمام معن��ا بود و لذا به اين نتيجه رس��يديم 
با برداش��تن او يكي از عوامل مهم اس��تكبار را 
زده ايم. منصور ب��راي امريكايي ها از ش��اه هم 
مهم تر بود. او صراحتاً به پيامبر)ص( و مقدسات 
ديني و اسامي  توهين مي كرد! در مورد چنين 
فردي نياز به كسب فتوا نيست، با اين همه در 
حدي كه امكان داشت فتوا گرفته شد. منصور 
در اول بهمن 1343 زده شد و من در 9 بهمن 
دستگير شدم. متأسفانه در جيب شهيد بخارايي 
كارتي بود كه هويت او را مشخص كرد و وقتي 
به خانه او ريختند، ارتباطاتش را كشف كردند 
و به حاج صادق رس��يدند. من هم از طريق يك 
تماس تلفني كه ش��نود مي شد دستگير شدم. 
دادگاه ما در ارديبهشت 1344 تشكيل شد و در 
دادگاه همه صراحتاً به جرم خود اعتراف كردند. 
مثًا رئي��س دادگاه از حاج صادق پرس��يد چرا 
به محمد بخارايي اس��لحه داديد؟ و ايشان هم 
خيلي واضح و قاطع گفتند براي اينكه منصور 
را بكشد! دادگاه ابداً شباهتي به دادگاه كساني 
كه قرار بود اعدام ش��وند نداش��ت. همه شاد و 
خوشحال بوديم و حتي گاهي دادگاه را مسخره 
مي كرديم! در دادگاه اول، شهداي مؤتلفه حكم 
اعدام گرفتند ول��ي در دادگاه تجديدنظر من و 
ش��هيد عراقي هم به اعدامي ها اضافه ش��ديم، 
چون اصاحي، رئيس دادگاه تجديدنظر معتقد 
بود دادگاه اول به ما آسان گرفته است! در اين 
دادگاه آيت اه انواري به 15 س��ال، حاج احمد 
شهاب به 10 سال و حميد ايپكچي به پنج سال 
زندان محكوم شدند. بعد هم در اثر فعاليت زياد 
علما در بيرون از زندان حكم اعدام ما دو نفر به 
حبس ابد تبديل شد. شب آخر 12 نفري كنار 
هم بوديم. روحيه همه عالي بود و نشاني از ترس 
وجود نداشت. موقعي كه آن چهار عزيز را صدا 
زدند كه ب��راي اعدام ببرن��د، مرتضي نيك نژاد 
داشت مسواک مي زد و به مأموران گفت كمي  
صبر كنيد مسواک بزنم، آمدم! يادم هست در 
روز آخر ماقات با ش��هدا، به ش��هيد نيك نژاد 
گفته بودند براي نجاتش 5 هزار بار ذكر احول 
و ا قوه اا باه بگويد! موقعي كه داش��تند آنها 
را مي بردن��د، خنديد و گفت 2 ه��زار تايش را 

گفته ام. باقي را هم وسط راه مي گويم!« 
  مأموران اسكورت منصور، در ماشين را 

قفل و از كوچه پشت مجلس فرار كردند!
ش��هيد محمد بخاراي��ي پس از دس��تگيري و 
در خ��ال بازجويي ه��ا، روايت��ي خواندني از 
لحظه اعدام حس��نعلي منصور به دس��ت داده 
است. او در اين باره مي گويد: »ماشين منصور 
داخل مجلس نرف��ت، بيرون ايس��تاد. در يك 
ماشين خودش نشس��ته بود و در ماشين ديگر 
تعدادي افسر مسلح اسكورتش مي كردند. من 
نامه را به دس��تش دادم. در يك دس��تش نامه 
بود و روي دس��ت ديگرش باران��ي. يك تير به 
شكمش شليك كردم و بعدي را به حنجره اش 
زدم كه حنجره اش را دريد. افس��رهايي كه در 
ماشين پشت سر بودند، اسلحه ها را در ماشين 
گذاشتند، در ماش��ين را قفل كردند و از كوچه 
پشت مجلس فرار كردند. مأموران مجلس جنازه 
منصور را در ماشين گذاشتند و من هنگام فرار 
دستگير شدم و مرا به كانتري بهارستان بردند. 
نصيري آمد. – او در آن موقع رئيس شهرباني 
بود- پرسيد اسمت چيست؟ گفتم به تو مربوط 
نيست، اسم خودت چيست؟ گفت من نصيري 
هس��تم، گفتم من نمي دانم نصيري كيس��ت، 
چه كاره هس��تي؟ گفت رئيس ش��هرباني، تو 
اسمت چيست؟ گفتم من نمي گويم! با عصاي 
مارش��الي زد و دوتا دندانم را شكست و مرا به 
كانتري س��پرد و گفت هيچ كس با اين تماس 
نگيرد حتي خبرنگاران... و رفت. من اين را كه 
شنيدم، وقتي سوار ماشينم كردند ببرند، خودم 
را پشت شيشه عقب چس��باندم و از من عكس 
گرفتند، چون قرار بود ه��م اعتصاب غذا كنيم 
هم اعتصاب حرف. هيچ نگفتم. قانون اين است 
كه يك شب بيش��تر نمي توانند در آگاهي نگه 
دارند و بايد تحويل زندان بدهند. چون ديدند 
كاري نمي توانند بكنند، مي خواس��تند تحويل 
زندان بدهند. حتي بند كفشم را باز كردند بلكه 
سندي بيابند. تكه كاغذي در جيب پيراهنم بود 
كه تلفن مدرسه خزائلي را نوشته بودم. سريع 
به وسيله تلفن رفتند و از روي مداركم به خانه ما 

رفتند و از آنجا قضيه لو رفت...«. 
  اماني ب�راي دوران برق�راري حكومت 

اسامي  نيز برنامه ريزي كرده بود!
هما ن گونه كه در فوق اش��ارت رفت، ش��هيد 
حاج صادق امان��ي در ميان س��امان دهندگان 
عمليات بدر، از اصلي ترين چهره ها و عناصر به 
شمار مي رفت. ش��ناخت او در واقع مدخلي به 
شناخت مؤتلفه اسامي  و ايده ها و آرمان هاي 
آن اس��ت. قاس��م اماني فرزند ش��هيد، پدر را 
اين گونه رواي��ت كرده اس��ت: »برخاف اكثر 
ما جوانان ك��ه طولي زندگ��ي مي كنيم، پدرم 
عرضي زندگ��ي مي كردند، به اي��ن معنا كه ما 
مث��ًا اول به مدرس��ه مي رويم، بعد دانش��گاه 
مي رويم، بعد ش��غل پيدا مي كني��م و ازدواج 
مي كنيم و هم��ه وقايع زندگي مان به ش��كل 
متوالي و پشت س��ر هم اتفاق مي افتد و مرحله 
به مرحله پيش مي رويم، اما ايش��ان از سنين 
بسيار پايين، به شكل موازي و در همه زمينه ها 
فعاليت مي كردند. از يك طرف به مسائل ديني 
اهميت مي دادند و از س��وي ديگر به كس��ب و 
تجارتش��ان مي پرداختند. به خان��ه و خانواده 
و همچنين اقوام و دوس��تان، با ش��يوه خاصي 
رسيدگي مي كردند. براي جوانان و سالمندان 
و ديگر اقشار، جلسات احكام و قرائت و تفسير 

قرآن مي گذاشتند. به هر صنف و قشري كه نگاه 
 كنيد، مي بينيد كه ايشان برايشان برنامه ريزي 
و جلسه داشتند و به همين دليل، صدها و بلكه 
هزاران دوست و رفيق پيدا كرده بودند. همين 
شبكه هم موجب شد كه ايشان و دوستانشان 
در هيئت ه��اي مؤتلفه، بتوانند در يك ش��ب 
اعاميه امام را در سراس��ر ايران پخش كنند، 
بي آنكه حتي يك نفر دس��تگير ش��ود! كاري 
كه در آن ش��رايط خفقان و اختناق س��نگين 
رژيم كار فوق العاده ش��گفت آوري بود و رژيم 
را به ش��دت نگران ك��رد. اين حاك��ي از روابط 
گسترده ايشان و دوستانش��ان در هيئت هاي 
مؤتلفه بود و همچنين پركاري و عرضي زندگي 
كردن ايشان را نشان مي دهد كه همه جوانب 
فعاليت ها را، با هم پي��ش مي بردند. خاطره اي 
را ع��رض مي كنم. يك��ي از آقايان وزير ش��ده 
بودند. مرا در جايي ديدند و گفتند مي خواهم 
از پدرت خاط��ره اي را تعريف كنم. گفتم اتفاقاً 
من مي خواهم براي ش��ما، خاط��ره اي از پدرم 
را تعريف كنم! پ��درم تمام مس��ائل و اتفاقات 
روزشان را، در دفتري مي نوشتند و شب به شب 
آنها را در يك دفتر كلي بازنويس��ي مي كردند. 
در يكي از دفترچه هايش��ان نوشته بودند فان 
شخص را ديدم و به او گفتم به زودي نهضت ما 
جهاني مي شود و ازم است شما زبان انگليسي 
ياد بگيري، چون قرار است وزير امام زمان)عج( 
باش��ي و آن وقت فرصتي براي يادگيري زبان 
نخواهي داشت! اين بنده خدا يك مرتبه خيلي 
تعجب كرد و گفت شما اين را از كجا مي داني؟ 
من اين خاطره را براي كسي نگفته ام! گفتم من 
اين را در يكي از يادداش��ت هاي پدرم خواندم. 
متأس��فانه بخش زيادي از يادداشت هاي پدرم 
در دوران بازداشت ايش��ان از بين رفته و مقدار 
كمي  باقي مانده ولي همان مقدار كم، نشانه اين 
است كه ايشان چقدر منظم و چقدر نسبت به 
همه چيز مقيد بود و حتي در باره دوس��تانش 
فكر و برايش��ان برنامه ريزي مي ك��رد كه مثًا 
فان جوان 17، 18 ساله، استعداد وزير شدن 

را دارد!«. 
  پيكرهاي شهدا چگونه جابه جا شد؟

كينه شاه و دستگاه امنيتي او از شهداي مؤتلفه 
اسامي، تا سال ها پس از تيرباران ايشان تداوم 
يافت. به همين دليل نيز بود كه س��ال ها پس از 
اعدام آنان، رژيم ش��اه تصميم گرف��ت به بهانه 
احداث پارک در گورس��تان مس��گرآباد تهران، 
قبور ش��هداي عمليات بدر را- كه محل تجمع 
ش��ب هاي جمعه مخالفان ش��ده بود- تخريب 
كند. بستگان اين ش��هدا اما پيش از تحقق اين 
ايده، شبانه بقاياي پيكرهاي آنان را از قبر خارج 
كردند و در گورس��تان ابن بابويه شهرري دفن 
كردند. محمدجواد اماني برادرزاده شهيد صادق 
اماني- كه خود در تحقق اين برنامه مش��اركت 
داشته- در اين باره روايتي شنيدني دارد: »بعد 
از شهادت شهداي 26 خرداد، پيكر چهار شهيد 
بزرگوار را به مس��گرآباد دوم بردن��د و در جايي 
دفن كردند كه ج��دا از همديگر بود و اجازه هم 
ندادند سنگ قبر بگذاريم. با تمام اينها هر شب 
جمعه كه به مسگرآباد دوم مي رفتيم، دوستان 
اين شهدا مي آمدند و آنجا را به صورت گنبدي 
س��نگ مي گذاش��تند. هفته بعد كه مي آمديم 
گنبد را خراب كرده بودند و دو مرتبه اينها سنگ 
مي گذاشتند! پدرم مرحوم حاج آقاسعيد اماني 
هر شب جمعه به آنجا مي رفتند. با اينكه ماشين 
هم نداشتيم و رفتن به آنجا خيلي سخت بود. پدر 
تقريباً تحت نظر بودند، ولي سر مزار فضايي بود 
كه مي توانستند صحبت كنند و خيلي از مسائل 
را بگوين��د. افراد زي��ادي مي  آمدن��د و صحبت 
مي كردند و ما هم در همان عالم بچگي خودمان 
گوش مي داديم. تا سال 1355 كه اخوي شهيد 
محمد بخاراي��ي و عمويم حاج آقا ه��ادي اماني 
رفتند و از علما ش��رعاً اجازه گرفتند و پيكرها را 
به مسجد حاج ماش��اءاه در قبرستان ابن بابويه 
برديم و اان پيكرها در ايوان اين مس��جد دفن 
هستند. كيفيت اين كار هم به اين شكل بود كه 
من و حاج آقا هادي اماني و قاسم آقاي بخارايي، 
در موعد مقرر به مسگرآباد دوم رفتيم. جنازه ها 
را آخر مسگرآباد دوم دفن كرده بودند. نزديك 
غروب بود. به قدري هم سريع كار را انجام داديم 
كه وقتي به مسجد سيدماش��اءاه در ابن بابويه 
رفتيم، يكي دو ساعت از ش��ب بيشتر نگذشته 
بود! هر كدام مان چه��ار بيل و چهار كلنگ برده 
و كفن ها را آماده كرده بوديم و سريع اين كار را 
انجام داديم. جمجمه ها، اس��كلت و موها سالم 
بودند و كم و بيش مي شد از روي آنها چيزهايي 
را تش��خيص داد. يعني با نگاه دقي��ق به موها و 
جمجمه ها و اندازه اسكلت ها مي شد تشخيص 
داد جنازه متعلق به چه كسي است. اگر اشتباه 
نكنم يك س��اعت بيش��تر طول نكش��يد و آنها 
را برديم به مس��جد سيدماش��اءاه و صبح زود 
برگشتيم. قبرها را كنده بودند و سريع جنازه ها 
را دفن كرديم و چهار س��نگ هم گذاشتيم كه 
فقط مشخص باشند. س��نگفرش كرديم، منتها 
نشانه گذاشتيم. دقيقاً مي دانستيم هر جنازه را 
كجا دفن كرده ايم تا زماني كه انقاب پيروز شد. 
يادم هس��ت آن موقع خيلي جاها مي خواستند 
همه چيز را به نفع خودش��ان مص��ادره كنند. 
سازمان مجاهدين خلق به سرعت رفتند و سنگ 
قبر انداختند و فضل اه المجاهدين نوشتند و به 
قول امروزي ها اين قبور را مصادره كردند! چون 
يكي از برادران ش��هيد محم��د بخارايي، يعني 
مهدي بخارايي، عضو سازمان مجاهدين بود. ما 
هم واكنشي نشان نداديم تا بعدها كه سنگ ها 

را عوض كرديم«.
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درخص��وص ماهيت هويت مل��ي و عناصر س��ازنده آن 
ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. يك ديدگاه تأكيد خود را 
در تعريف هويت ملي بر مرزهاي جغرافيايي قرار مي دهد؛ 
ديدگاه ديگر به اشتراكات زبان شناختي در تعيين محدوده 
هويت مل��ي اهميت مي ده��د. نگرش تاريخ��ي، عنصر 
هويت س��از ملي را برساخته تاريخ مش��ترك يك قوم و 
سرگذش��تي كه بر آنها رفته اس��ت مي داند. نگرش هاي 
مدرن تر نيز كه منبعث از تفكر »دولت- ملت« هستند، 
هويت ملي را ذيل هويِت سياس��ي يك دولت با محدوده 
قوانين مش��خص كه تحت حاكميت مستقل است، قرار 
مي دهند. در اين ميان نگرش ديگري نيز بس��يار پررنگ 
است كه مفهوم »هويت ملي« را از دريچه فرهنگ نظاره 
مي كند و آن را خصوصاً در جامعه اي مانند ايران، معرِف 

ماهيت هويت ايرانيان برمي شمرد. 
  مفهوم هويت ملي در نگاه امام و رهبري

از نظر لغوي، مفهوم هويت ملي، ب��ا مفهوم nation در 
زبان اتين اشتراك معنايي دارد؛ از همين رو نظريه هاي 
مختلف درخصوص مؤلفه هاي هويت ساز ملي با مطالعات و 

نظرات مطرح شده ذيل اين واژه تطبيق داده مي شوند. 
تأمل در نگ��رش امام)ره( و رهبر معظ��م انقاب، چنين 
مي نماياند كه ايش��ان، مفهوم »مل��ت« را به عنوان يك 
واقعيت متعارف و شناخته ش��ده در ادبي��ات جهاني به 
رس��ميت مي شناس��ند و از همين رو، نه تنها حاكميت 
انقاب اسامي را نمي توان پايان دوره ملي گرايي دانست 
بلكه مفهوم ملت و مليت هيچگاه قبل از انقاب به اندازه اي 
كه رهبران انقاب اسامي آن را مورد استفاده قرار دادند، 
مهم واقع نش��ده بود. آنچه در پيچ تاريخ��ي و محتوايي 
انقاب صورت گرفت، نه اساس مفهوم مليت بلكه تغيير 

جايگاه و اولويت هاي عناصر سازنده هويت ملي بود. 
ايشان در همين راستا مي فرمايند: »يكي از كارهاي بزرگ 
انقاب اسامي همين اس��ت كه يك هويتي براي ملت 
تعريف كرد و بر آن پافشاري كرد؛ منافع ملي را براساس 
آن استخراج كرد و استنباط كرد و ترسيم كرد و تصديق 

كرد و دنبال كرد.« 
بنيان گذار انق��اب به صورت قاطع تعبي��ر مليت ايراني 
و بهره گيري از آن را با اين قيد كه از اس��ام جدا نش��ود 
مورد تأكيد قرار مي دهند: »ما مليت را در س��ايه تعاليم 
اس��ام قبول داريم. ملت، ملِت ايران اس��ت. براي ملت 
ايران هم، همه جور فداكاري مي كنيم. اما در سايه اسام 
است. نه اينكه همه اش مليت و گبريت. مليت حدودش 

اسام است.« 
از اين روست كه در انديش��ه امام و رهبري ملي گرايي به 
معناي ناسيوناليسم افراطي كه در شبه غربزدگان دوران 
قاجار و پهلوي به وفور يافت مي ش��د، پذيرفته نيست و 
اساس��اً ايدئولوژي هاي ناسيوناليس��تي موجود را داراي 
تأكيد خشك و صرف بر جنبه مادي و طبيعي اين مفهوم 
مي دانند كه نه تنها نهايتاً سبب تقرب جامعه به يكديگر 
نمي شود بلكه تدريجاً انسان ها را مقابل يكديگر قرار خواهد 
داد. همانطور كه در قرآن كريم نيز علل طبيعي و نژادي 
در تعريف ملت عماً فاقد كارايي هستند و به تصريح قرآن 
صرف خلقت انس��ان در قالب نژاد و جنسيت ها متفاوت 
ايجاد شناخت است، نه گروه گروه شدن و افتراق: »يا ايها 
الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل 

لتعارفوا« )حجرات 13(. 
به تبع اين رويكرد، عناصر هويت ساز نيز از نگاه رهبران 
انقاب بيشتر مؤلفه هاي فرهنگي هستند. در تعريف رهبر 
انقاب مفهوم هويت ملي اينگونه تعريف مي شود: »هويت 
ملي هر ملت، مجموعه فرهنگ ها و باورها و خواس��ت ها 
و آرزوها و رفتارهاي اوس��ت.« اين تعريف، واژه هويت را 
هم ارز واژه فرهنگ قرار مي دهد و نشان از اهميت مؤلفه 

فرهنگي هويت ملي دارد. 
رهبر انقاب با اشاره به س��ه عنصر اصلي اسامي بودن، 
عمق تاريخي و انقابي بودن، تعريف بيش��تري از هويت 
ملي ارائه مي دهند: »خب مي گوييم هويت ملت ايران؛ اين 
هويت چيست؟ هويت ملي ما چه جوري تعريف مي شود؟ 
ما ملتي هستيم مسلمان، ريشه دار در تاريخ و انقابي؛ اين 

هويت ما است. مس��لماني ما، عمق تاريخي ما و انقابي 
بودن ما سه  عنصر اصلي است كه هويت ملت ما را تشكيل 

مي دهد. اين سه  را نبايد از نظر دور بداريم.« 
اهميت اين هويت جمعي به گونه اي است كه هر اقدامي 
در سياستگذاري كان حتي پيش از منفعت سنجي ابتدا 
بايد با اين هويت ملي تطبيق داده شود و چه بسا سياستي 
ظاهراً در لباس منافع ملي خود را موج��ه جلوه كند اما 
ضديت آن با هويت ملي باعث ش��ود اين سياست مورد 
قبول نباش��د. به گفته رهبر انقاب: »هر آن چيزي كه با 
اين هويت در تعارض باشد، منافع ملي نيست، ولو ما تصور 
كنيم كه اين يك سودي است براي ملت يا منفعتي است 
براي ملت؛ نه، هرچه با اسام ما، با انقاب ما، با گذشته و 
سابقه تاريخي ديرينه ما، معارضه داشته باشد، جزو منافع 

ملي به حساب نمي آيد.«
  عناصر طبيعي هويت ساز

از آنجا كه مهم ترين عنصر مادي تشكيل دهنده هويت، 
موقعيت و جغرافياي زيس��تي س��اكنان آن اس��ت، لذا 
مي توان در ميان مؤلفه هاي غيرفرهنگي مؤثر در هويت، 
اولويت را به آن داد. طرفه آنجاست كه اين عنصر گرچه در 
حوزه هويت سازي ملي رتبه نخست را ندارد، اما به شكل 
افراط گونه نيز در ادبيات رهبران انقاب طرد نيز نمي شود. 
بلكه تا حدودي به عنوان عنصر مقوم هويت تأييد نيز شده 
است. در همين زمينه امام خميني)ره( وطن دوستي را 
موضوعي غيرقابل ترديد برمي شمرند و مي فرمايند: »حب 
وطن، حب اهل وطن و حفظ و حدود كش��ور، مسئله اي 
است كه در آن حرفي نيس��ت.« البته به زعم ايشان بعد 
ايرانيت از حيث هويت س��ازي قابل مقايس��ه با فرهنگ 
حاكم بر كشور )فرهنگ اس��امي( نيست. از نظر ايشان 
»اسامي بودن، بيش از ايراني بودن بين افراد ملت ايران 

روابط مستحكم برقرار كرده است.« 
در سياس��تگذاري كان رهبر معظم انقاب در اس��ناد 
باادستي نيز مي توان نمونه هاي اهميت ايشان به مفهوم 
ايران به مثابه وطن را در مرتبه پس از اساميت به عنوان 
عنصر هويت بخش مش��اهده نمود. از جمله افزودن قيد 
»ايراني« به سند چشم انداز الگوي پيشرفت اسامي كه 
اخيراً تدوين شده است، نشان مي دهد در كنار اساميت، 

آنچه به عنوان فصل مش��ترك ملت در احساس هويت و 
شكل گيري حس تاش براي پيشرفت آينده ضروري الذكر 

است، مفهوم ايرانيت ملت است. 
البته مجدداً بايد اين امر مورد تأكي��د قرار گيرد مفهوم 
ايراني بودن تنها به عنوان عنصر معين و ياريگر اساميت 
براي شكل گيري هويت جمعي قابل پذيرش است و چه 
بس��ا آنجا كه »ايرانيت« خود را مستقًا به عنوان هويت 
ملي تعريف نموده و مقابل اساميت بايستد، نه تنها كاربرد 
مؤثري در تقويت هويت ملي نخواهد داشت، بلكه به تجربه 
تاريخ )خاصه دوران معاصر قبل انقاب( مي تواند عاملي 
براي جداسازي و تفرق ملي باشد. چنانچه امام خميني)ره( 
نيز در تعريف عاقه به ايران، ملي گرايي صحيح را فاقد اين 
حس تقابل مي دانند: »ملي به معناي صحيحش، نه آنچه 

امروز مقابل اسام عرض اندام مي كند.« 
سابقه تاريخي مشترك نيز از جمله مواردي است كه برخي 
مي كوشند، تمام هويت ملي را بر مبناي آن عرضه نمايند. 
نمونه اي از تأكيد بر اين تاريخ مشترك به گونه افراطي را 
شايد بتوان در ناسيوناليسم باستان گراي دوران پهلوي 
مشاهده كرد كه تمام عناصر فرهنگي را به كنار گذاشته 
و صرفاً مي كوشيد بر مبناي گذشته تاريخي ملت ايران، 

عنصري براي وحدت در هويت جمعي بسازد. 
گذش��ته از اين رويكرد افراطي، اگر تاريخ ايران در كنار 
فرهنگ ايراني بتواند هم راس��تا قرار گيرد در نگاه امام و 
رهبري بهره گي��ري از آن به منظ��ور تقويت هويت ملي 
مي تواند مؤثر باش��د. از همين رو رهب��ر انقاب چندين 
مرتبه به تاريخ ايران پس از اسام كه همگرايي بيشتري 
با عناصر معنوي هويت برق��رار مي كند تأكيد نموده و به 
منظور هويت سازي تأكيد داشتند: »به تاريخ ايران پس از 

اسام بيشتر توجه شود.« 
  عناصر فرهنگي

آنچه تا كنون ذكر شد، مؤلفه هاي طبيعي هويت ساز بود 
اما چنانچه بيان ش��د، تأكيد اصلي بر فرهنگ اس��ت. به 
فرموده ايشان: »فرهنگ هويت يك ملت است. ارزش هاي 

فرهنگي روح و معناي حقيقي يك ملّت است.«
يكي از اين عناصر فرهنگي زيان و اش��تراك زباني است. 
تأكيد بر »زبان« به عنوان يكي از عناصر فرهنگي هويت 
ملي، موضوع��ي حائز اهميت اس��ت؛ چراكه در گفتمان 
رهبران انقاب اسامي ابزار انتقال پيام و محتواي فرهنگي 
انقاب، عمدتاً با به كار گيري زبان فارس��ي نشر و انتقال 

مي يابد. 
ش��هيد مطهري در تمجيد از ضرورت حف��ظ زبان براي 
حفظ هويت ملي در تعبير مهمي مي فرمايد: »هر فرهنگ 
و تمدني اگر بخواهد زنده بماند، بايد زبانش زنده بماند. 
اگر زبانش ُمرد خودش مرده است.« از همين جا مي توان 
نتيجه گرفت نقش زبان به عنوان يك عنصر فرهنگي در 
تمدن بخشي تا چه اندازه حائز اهميت است و چرا رهبران 

انقاب بر ماهيت اين زبان بسيار تأكيد مي ورزند. 
حضرت امام )ره( فاصله گرفتن از زبان بيگانه و پرداختن به 
زبان فارسي را مايه استقال برشمرده و مي فرمايند: »ما تا 
خودمان را پيدا نكنيم، لغت خودمان را استعمال نكنيم، تا 

نويسندگان ما از اين دام بيرون نروند، گويندگان ما از اين 
دام بيرون نروند، كتاب هاي ما تطهير نشود، خيابان هاي 
ما اس��مائش تغيير نكند، اجناس ما را اسم كذايي روي 
آن نگذارند، -دواها را خودش��ان درست مي كنند، و اسم 
فرنگي روي آن مي گذارند- تا م��ا خودمان را پيدا نكنيم 
و مغزهايمان عوض نشود، نمي توانيم مستقل بشويم. در 
هيچ چيز نمي توانيم مستقل بشويم.« در همين سخنراني 
حضرت امام)ره( البته ضمن تأكيدش��ان بر زبان فارسي 
به عنوان عنصر هويت ساز و تس��هيل گر در استقال، به 
زبان عربي به عنوان زبان دين اسامي نيز به عنوان يك 
مازم زبان فارسي در اين هويت بخشي اشاره مي كنند، 
نه غيريتي كه زبان فارس��ي در مقابل آن خود را مطرح 
نمايد: »)البته( نگوييد كه لغت عربي هم از ما نيست. لغت 
عربي از ماست؛ لغت عربي لغت اسام است؛ اسام از همه 
است؛ آن كه از ما نيس��ت اين ايسم هايي است كه ما را به 

گرفتاري انداخته.«
رهبر انقاب نيز بس��يار بر زبان فارس��ي به عنوان مؤلفه 
تمدن سازي و هويت سازي تأكيد مي كنند و در عباراتي 
زبان فارسي را تحت عنوان »يكي از اركان هويت ملي« و 

در جاي ديگر »رمز هويت ملي« دانسته اند. 
مهم ترين عنصر هويت س��از ام��ا در ميان هم��ه عوامل 
برسازنده هويت ايراني، بعد اس��اميت و ديني بودن آن 
است كه عماً با هيچ يك از ديگر ابعاد قابل مقايسه نيست. 
اين هويت عمًا پس از انقاب به رسميت شناخته شد و 
در حالي كه تا پيش از آن تاش حكومت به سركوب كردن 
آن معطوف بود، كاركرد خود را بيشتر از هر زمان در برهه 

انقاب نشان داد. 
رهبر انقاب اين هويت را اينگونه پس از انقاب در مسير 
بالندگي معرفي مي كنند: »هويت اسامي مردم ما و ملت 
ما، به بركت انقاب اس��امي، به برك��ت حضور مردم در 
صحنه و دخالت و شراكت مردم در مسائل اساسي نظام، 

يك واقعيت جاافتاده است.«
امام)ره( نيز اين هويت را اينگونه توصيف مي كنند: »ما 
مليت را در سايه تعاليم اس��ام قبول داريم... ملت، ملت 
ايران اس��ت، براي ملت اي��ران هم، همه ج��ور فداكاري 
مي كنيم، اما در سايه اسام است، نه اينكه همه اش مليت 
و همه اش گبريت! مليت، حدودش حدود اسام است و 
اسام هم تأييد مي كند او را، ممالك اسامي را بايد حفظ 

كرد، دفاع از ممالك اسامي جزو واجبات است.«
حتي امام خميني)ره( دامنه فرهنگ هويت ساز اسامي 
را از مح��دوده ايراني��ت فراتر بردند و در همين راس��تا 
مفهوم هويت اسامي را احيا نمودند كه به عنوان كلي 
فراتر از جزء ايرانيت اين هويت است: »من اميدوارم كه 
مسلمانان جهان در آس��تان قرن حاضر گرفتاري هاي 
خود و منش��أ آن را به درستی بررس��ي كنند و با اتحاد 
همه جانبه و اتكال به اسام و در زير پرچم پرافتخار آن 
از قيد و بندهاي اس��تعمارگرانه رهايي يابند... چاره يا 
مقدمه اساسي، آن است كه ملت هاي مسلمان و دولت ها 
اگر ملي هستند كوش��ش كنند تا وابستگي فكري خود 
را از غرب بزداين��د و فرهنگ و اصالت خ��ود را بيابند و 
فرهنگ مترقي اسام را كه الهام از روحي الهي مي گيرد، 

بشناسند و بشناسانند.«

در انديش�ه ام�ام و رهب�ري ملي گرايي 
به معناي ناسيوناليس�م افراط�ي كه در 
ش�به غربزدگان دوران قاج�ار و پهلوي 
به وفور يافت مي ش�د، پذيرفته نيس�ت 
و اساس�ًا ايدئولوژي هاي ناسيوناليستي 
موجود را داراي تأكيد خشك و صرف بر 
جنبه مادي و طبيعي اين مفهوم مي دانند 

مفهوم ايراني بودن تنها به عنوان عنصر 
معين و ياريگر اساميت براي شكل گيري 
هويت جمع�ي قابل پذيرش اس�ت و چه 
بس�ا آنجا كه »ايرانيت« خود را مستقًا 
به عن�وان هويت مل�ي تعري�ف نموده و 
مقابل اساميت بايس�تد، كاربرد مؤثري 
در تقويت هوي�ت ملي نخواهد داش�ت

فرهنگ اسامي، عامل اساسي استحكام »هويت ملي«
بررسي تأكيدات امام)ره( و رهبري بر مفهوم هويت ملي

ملت ايران وجود خود را، هس��تي خود را در راه رسيدن 
به اين آرمان بزرگ ب��ه مي��دان آورد. درحقيقت ملت 
ايران در دوران انقاب اس��امي احس��اس هويت كرد. 
آنچه كه دش��منان، دش��منان بنياني اين ملت هميشه 
مي خواس��ته اند و دنبال مي كرده اند، اين بوده است كه 
از اين ملت سلب هويت كنند. وقتي يك ملتي احساس 
شخصيت نكرد، احس��اس هويت نكرد، راحت تر زير بار 
مي رود؛ گذش��ته او را انكار مي كنند، امكانات او را انكار 
مي كنند، قدرت هاي دروني و ذاتي او را انكار مي كنند، 
براي اينكه بتوانن��د به راحتي آن ملت را، آن كش��ور را 
در مش��ت بگيرند. اين كاري بود كه در دوران استحاله 

فرهنگي، يعني دوران منحوس پهلوي، در اين كشور با ش��دت ادامه پيدا كرد و روز به روز 
در آن سال ها تقويت شد. 

جمهوري اسامي، جهت را 180 درجه تغيير داد. ملت ايران احساس هويت مي كند؛ هويت 
اسامي كه هويت ايراني هم نشئت گرفته از همين هويت اسامي است. احساس مي كند كه 
ايران اسامي همان هويت گمشده اي است كه بايستي اين ملت دوباره آن را به دست بياورد 
و بر اساس او، آرمان هاي خود را معين و برنامه ريزي كند و تاش و مجاهدت خود را شكل 

دهد. اين كاري است كه ملت ما به خوبي انجام داده است و دارد انجام مي دهد. 
بيانات رهبر انقاب در ديدار مردم كازرون ۸۷/۲/1۶

كت�اب »باغبان�ي فرهن�گ« اث�ر ف�رزاد 
نهض�ت  نش�ر  توس�ط  جهان بي�ن 
نرم افزاري )وابس�ته به انتش�ارات انقاب 
اس�امي( در 1۲0 صفح�ه منتش�ر ش�د. 
ازجمله مس��ائل مه��م در عرص��ه فرهنگ، 
نسبت بين دولت و فرهنگ و مديريت پذيري 
فرهنگ، ام��كان، ض��رورت و چگونگي آن و 
حدود مداخل��ه دولت در فرهنگ اس��ت. در 
پاسخ به اين س��ؤاات، دو رويكرد رهاسازي 
فرهنگ و يكسان س��ازي فرهنگ مطرح شده اس��ت. اين دو رويكرد از منظر اسامي نمي تواند 
مورد تأييد قرار گيرد. لذا در كتاب باغباني فرهنگ، تاش شده است تا از منظر حضرت آيت اه 

خامنه اي، نگاه معقول اسامي طرح و تبيين گردد. اين كتاب داراي ويژگي هاي زير است:
با روش اس��تنتاج فرارونده، از درون مباني هستي شناسانه، انسان شناس��انه، معرفت شناسانه و 
جامعه شناسانه، اصول حاكم بر مديريت فرهنگ استخراج شده است و بر اساس مباني و اصول، 
مدل مختار رهبر معظم انقاب )باغباني فرهنگ( در مديريت فرهنگ تبيين شده است. عمده 
آثاري كه به مديريت فرهنگ از منظر رهبر معظم انق��اب پرداخته اند، نقل بيانات معظم له به 
همراه باب بندي است اما در اين كتاب، تاش شده اس��ت نظام انديشه و به عبارتي نظريه رهبر 

معظم انقاب فهم و ارائه شود. 
باغباني فرهنگ، مدلي است كه هم به اتكاي آن، فرهنگ مديريت مي شود و هم آزادي ها و تنوع 
حفظ مي گردد. از ديگر نوآوري هاي اين كتاب، تعريف فرهنگ به شاكله اجتماعي است. بر طبق 
آيه شريفه، قل كل يعمل علي شاكلته، شاكله كه مبناي عمل است به دو شاكله فردي و اجتماعي 
تقسيم شد. شاكله اجتماعي در بستر زمان و تحت تأثير عوامل مختلف و از تبديل حالت به عادت 

و در نتيجه شاكله ايجاد مي شود.
 بر اس��اس تعريف فرهنگ به ش��اكله اجتماعي، تبيين دقيق و جامعي از عوامل فرهنگ س��از 
مطرح شد. بر اين اساس، عوامل فرهنگ ساز مستقيم يكي از دهها عامل ايجاد فرهنگ هستند. 
مديريت پذيري فرهنگ، ضرورت آن و حدود مداخله دولت در اين مديريت بر اساس مباني تحليل 
شد. در مدل باغباني، دو بعد تمهيد فضاي زندگي مسلمين و نيز تعالي فرهنگ مطرح شد. در بعد 
دوم، مدل تعالي فرهنگ با ايجاد و تقويت مؤلفه هاي كليدي در شاكله اجتماعي از طريق اقطاب 
اثرگذار و به صورت برنامه ريزي يكپارچه توزيع شده مطرح شد. اين پژوهش كه قبل از تبديل به 
كتاب در سه كرسي عرضه و نقد ديدگاه علمي در مؤسسه پژوهشي و فرهنگي انقاب اسامي، 
دانشگاه شيراز و امام صادق)ع( در معرض نقد و ارزيابي قرار گرفت و همچنين در چندين جمع 
نخبگاني دانش��گاهي مطرح و مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است، حاصل فهم اجتهادي مؤلف 
از افكار رهبر معظم انقاب و تاش براي تبيين نگاه معقول اس��امي است. از اين رو از نقدها و 

ارزيابي ها استقبال مي گردد. 

ش�جاعيان  محم�د  حجت ااس�ام 
عضو هيئ�ت علمي پژوهش�گاه ح�وزه و 
دانش�گاه در برنامه اي راديويي به موضوع 
ناسيوناليس�م پرداخ�ت. بخش�ي از اين 
گفت وگو به صورت زير مشروح شده است:

»در طول اين قرون ايده هايي در قالب مدرنيته 
مطرح شده و آرام آرام در اجتماعات غربي در 
حوزه هاي علوم طبيعي، فلس��فه و مطالعات 
اجتماعي و همچنين فرهن��گ تمدن غربي 
نمايان شده اس��ت. وي اضافه كرد: تمدن غربي در درون خود آموزه هايي دارد كه در طيف هاي 
مختلف فكري در اروپاي آن زمان و قرون بعدي، مش��ترك است و توانس��ته است خودش را به 
عنوان يكي از ويژگي هاي مدرنيته در حوزه سياست و حكمراني و سياستگذاري تثبيت كند. عضو 
هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه در گفت وگو با راديو گفت وگو به طرح ايده هاي 
مدرنيته اشاره كرد و اظهار داشت: يكي از مهم ترين ايده ها در اين زمينه، ملي گرايي است كه از 
همان ابتداي رنسانس مطرح و سپس فراگير شد به طوري كه اجتماعات غربي بر مبناي مليت 
است.  ملي گرايي يعني ش��هروندان اين اجتماعات، ارتباط خودشان با نظام سياسي را بااترين 

شكل ارتباط و هويت بخش براي خود مي دانند.
 در قرون 1۶ و 1۷ جنگ ها و نزاع هاي مذهبي ميان پروتس��تان ها و كاتوليك ها وجود دارد و به 
همين دليل آنها ارتباطات ديني را در مرحله پايين تري از نظام سياسي در نظر مي گيرند يعني 
قبل از اينكه يك كاتوليك باشم يك فرانسوي هستم و بنابراين مليت مبناي تشكيل آن اجتماع 

مي شود.
 دولت مدرن يعني مردمي كه در يك س��رزمين خاص زندگ��ي مي كنند و حاكميت و حكومت 
خاصي دارند اما در تفكرات ديني هم در مس��يحيت و هم در اسام چنين ايده اي وجود نداشته 
است و اساساً مبناي تش��كيل دولت ها در اسام مليت نبوده اس��ت. مفهوم ملت در دين با واژه 
ناسيوناليسم در مدرنيته متفاوت است و به همين دليل ملي گرايي را يك ايده مدرن مي دانيم و 

آرام آرام مبناي تشكيل نظام هاي سياسي اروپايي شد. 
 نگاه مدرن رويكرد خاص خود را دارد و يك نظام و س��اختار متناس��ب با آن ايجاد مي ش��ود و 
همچنين از منظر ديني نظام و ساختار متفاوتي براي سياستگذاري به استخدام گرفته مي شود. 

در بعد و عامل انساني در اين دو حوزه نيز با يكديگر متفاوت هستند.«

هويت  گمشده مردم ايران

به قلم فرزاد جهان بين

حجت ااسام شجاعيان:

باغباني فرهنگ منتشر شد

ناسيوناليسم نه در مسيحيت بود نه اسام

صراط

پيشخوان

ديدگاه

علي دزفولي
   تحليل



از آنجا كه توليد گندم به عنوان غذاي مهم ايرانيان 
از اهمي��ت خاصي برخوردار اس��ت ل��ذا توليد و 
افزايش آن همواره مورد توجه بوده است.  با اين كه 
در برخي از سال ها در زمينه توليد گندم به خود 
كفايي رسيده ايم، اما در بعضي از اوقات نيز با وقوع 
خشكسالي ها عمًا موجب كاهش توليد و نياز به 
واردات داريم.  شدت بارندگي هاي فروردين ماه 
امسال موجب ش��ده تا مديران جهاد كشاورزي 
استان هاي كرمانش��اه، چهارمحال و بختياري، 
گلستان و بوشهر اعام كنند اين استان ها عاوه 
بر تأمين گندم مورد نياز خ��ود مي توانند اضافه 

توليدات خود را به ديگر استان ها صادر كنند. 
   فزوني توليد گندم در كرمانشاه 

با اين كه جاري شدن س��يل در برخي از مناطق 
كرمانش��اه بر ميزان توليد اين محص��ول تأثير 
گذاش��ت، اما خبرها در اين زمينه حكايت از آن 
دارد كه توليد خوب در ساير مناطق اين استان 
توانس��ته عاوه بر جبران  خس��ارت هاي وارده 

در كل، توليد گندم را ب��ا افزايش مواجه كند به 
طوري كه امس��ال توليد گندم در اين استان به 
حدود ۸۳۰ هزار تن برس��د.  در جريان س��يل 
فروردين ماه، 91 ه��زار و 2۳4 هكتار از اراضي 
گندم اس��تان متحمل خسارت ش��د كه از اين 
ميزان 6۳ هزار و ۳5۰ هكت��ار ديم و مابقي آبي 
بود.  اين ميزان خسارت باعث شد تا توليد گندم 
94 هزار تن نسبت به پيش بيني ها در كرمانشاه 
كاهش پيدا كند، اما چون در مزارع ديگر افزايش 
عملكرد وجود داش��ت نسبت به س��ال گذشته 
تغييري ايجاد نش��د به عبارتي اين مهم موجب 
شد تا عاوه بر تأمين نياز استان مازاد توليد را نيز 
بتوان صادر كرد.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
استان كرمانشاه با تأييد اين مطلب و با اشاره به 
شرايط نامناسب پرداخت خريد تضميني گندم به 
كشاورزان در سال گذشته در اين خصوص گفت: 
»امس��ال تمهيداتي براي اين موضوع انديشيده 
شده اس��ت كه در كوتاه ترين زمان بهاي گندم 

كشاورزان پرداخت ش��ود.« نوربخش حاتمي با 
بيان اينكه 671 دستگاه كمباين بومي در استان 
كرمانشاه وجود دارد، افزود: »در چند سال اخير 
با استفاده از تسهيات ارزان قيمت تعداد زيادي 
كمباين مدرن خريداری ش��ده  اي��ن در حالی  
است كه 5۰۰  دستگاه كمباين غيربومي نيز براي 

برداشت وارد استان شده است.«
   ركورد زني در گلستان 

با وجود جاری ش��دن س��يل در گلس��تان و از 
بين رفتن برخ��ي از زيرس��اخت های صنعتی و 
كشاورزي در اين استان نه تنها در كل تأثير منفي 
بر توليدات كش��اورزي نگذاش��ته بلكه موجب 
ش��ده تا در زمينه توليد برخ��ي از محصوات از 
جمله گندم ركورد بزند.  مديركل شركت غله و 
خدمات بازرگاني گلستان گفت: »با وجود آنكه 
سطح زير گش��ت گندم در سال زراعي 9۸- 97 
در سطح اس��تان كاهش پيدا كرد، اما توليد اين 
محصول به بي��ش از يك ميليون تن رس��يد.« 

حميدرضا علي محمدي اف��زود: »برنامه ريزي 
شركت بازرگاني دولتي ايران در خريد باكيفيت 
تضميني و پرداخت به موقع پول به كش��اورزان 
باعث افزايش انگيزه  كشاورزان به كاشت گندم 
در سطح استان شده است.« اين در حالي است 
كه پارسال نيز كرمانشاه رتبه دوم توليد گندم را 
در كشور به دس��ت آورد و امسال نيز پيش بيني 
مي شود با توليد بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار 
تن به كسب رتبه اول دست پيدا كند.  طبق آمار 
جهاد كشاورزي در گلستان ميزان توليد گندم در 
اراضي ديم يك تا 2/5 تن در هر هكتار و اراضي 

آبي ۳ تا 4/5 تن در هر هكتار است. 
   برداشت ۱۶۳ هزار تن در بوشهر

بوشهر نيز از جمله استان هايي بود كه با بارش خوب 
در فصول پاييز و زمستان سال گذشته و فروردين 
ماه س��ال جاري سبب ش��د تا در زمينه توليدات 
محصوات كش��اورزي در موقعيت ممتازي قرار 
بگيرد، به صورتي كه كش��اورزان اس��تان بوشهر 
امس��ال با افزايش 1۰ برابري نسبت به سال قبل 
16۳ هزار و 455 تن گندم برداشت كردند.  رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر با تأييد اين 
آمار گفت: »امسال كشاورزان استان بوشهر 14۳ 
هزار و 1۰۸ تن گندم مازاد ب��ر نياز مصرف خود 
تحويل مراكز خريد هفت گانه استان بوشهر دادند 
و 9 هزار و 252 تن مابقي را براي مصرف شخصي 
خود نگه داشتند.« محمدتقي منوچهري با بيان 
اينكه 17 هزار 796 هكتار از مزارع گندم آبي بوده 
اس��ت تصريح كرد: »در مزارع آب��ي در هر هكتار 
۳ هزار و 61۰ كيلوگ��رم و در مزارع ديم يك هزار 

و1۸2 كيلوگرم گندم برداشت شد.«
   توليد ۸۵ هزار تن گندم در چهارمحال 

و بختياري 
يكي از استان هاي سرسبز كشور كه همواره در 
زمينه توليدات محصوات باغي و زراعي از شهرت 
باايي برخوردار اس��ت چهارمح��ال و بختياري 
اس��ت.  اين موقعيت ويژه موجب شده تا به طور 
ميانگين س��اانه يك ميلي��ون و ۳۰۰ هزار تن 
محصوات كشاورزي در چهار محال وبختياري 
توليد و عرضه ش��ود.  در بين محصوات زارعي، 
توليد گندم در ميان كش��اورزان اين اس��تان از 
جايگاه ويژه اي برخ��وردار اس��ت.  درحالي كه 
سال گذش��ته ۳۸ هزار و 5۰۰ تن گندم در اين 
استان برداشت شد، طبق پيش بيني ها، امسال 
۸5 هزار تن گندم از مزارع چهار محال وبختياري 
برداشت مي شود كه بر همين مبنا قرار است تا از 
اول تيرماه سال جاري گندم مازاد نياز كشاورزان 
با قيمت تضميني براي هر كيلوگرم گندم هزار و 

7۰۰ تومان، خريداري  شود. 

با وجود اينكه سيل اخير فروردين ماه موجب وارد آمدن خسارت هاي بسياري 
به برخي از استان ها از جمله خوزستان، لرستان و گلستان شد، اما اين موضوع 
در برخي از مناطق كشور نيز سبب شد تا كشت و زرع آنها به نحو چشمگيري 
با افزايش توليد مواجه شده و حتي در برخي از محصوات، كشور را از واردات 

بي نياز كند كه در اين ميان مي توان به فزوني توليد گندم در استان هايي همچون 
كرمانشاه، چهارمحال و بختياري، گلستان و بوشهر اشاره كرد.  موضوعي كه 
موجب شد تا رئيس سازمان جهاد كشاورزي كرمانشاه با اشاره به بارش هاي 
خوب اخي�ر، از توليد بيش از830 ه�زار تن گندم در اين اس�تان خبر دهد. 

»كوه سكده الوند« 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

در استان كهگيلويه 
و بويراحم�د ك�ه 
زيس�تگاه گونه هاي ش�اخص جانوري همچون 
پلنگ، كل و بز، گراز، كفتار، گرگ و تشي محسوب 
مي شود، طي روزهاي گذشته بر اثر آتش سوزي 
خاكستر شد! البته اين اولين بار نيست كه آتش 
چنين در ميان درختان و منابع طبيعي استان زبانه 
مي كشد و همه چيز را با خود به نابودي مي كشاند، 
بر اساس اعام كارشناس�ان طي دو ماه اخير ۵0 
مورد آتش سوزي در استان گزارش شده كه همگي 
در نبود تجهيزات اطفاي حريق و با س�اده ترين 
امكانات از طريق بس�يج مردمي اطفا ش�ده اند! 

    
فرقي ندارد بقاياي خاموش نشده آتش گردشگران 
در طبيعت باشد، بطري خالي از آب در طبيعت 
رها شود يا حتي سودجويي به قصد تصرف اراضي 
طبيعي درختان جنگلي را به آتش بكش��د، براي 
اطفاي حري��ق هيچ كدام از آنه��ا تجهيزات ازم 
موجود نيست و روس��تاييان بايد با دست خالي 
به سنتي ترين شيوه  ها خش��م زبانه هاي آتش را 
سركوب كنند. همين هم مي شود كه كارشناسان 
گزارش مي دهند بر اساس تصاوير ماهواره اي ناسا 
ايران سالي 1 تا 1/5 درصد از جنگل هاي خود را 
از دست مي دهد. اتفاقي كه اگر همين طور پيش 
برود 75 تا 1۰۰ سال آينده چيزي از جنگل هاي 
كش��ور براي نس��ل هاي بعدي باقي نمي گذارد. 
امس��ال هم به دليل بارندگي ه��اي خوب بهاري 
و رويش مجدد گياهان ظري��ف و كوچك كه به 
طور حتم تاكنون خشك ش��ده اند احتمال آتش 
س��وزي جنگل ها و مرات��ع افزايش يافت��ه و نياز 
است مسئوان با جديتي بيشتر مراقب اين منابع 

ارزشمند باش��ند و از هيچ كاري براي حفاظت از 
آنها دريغ نكنند. با اين حال هنوز خبري از تجهيز 
محيط بان��ان و جنگل بانان ب��ه تجهيزات اطفاي 
حريق نيست. گفته مي شود كه همچنان استفاده 
از روش هاي سنتي، همچون خاموش كردن با بيل، 
كلنگ و خاك پاش��ي در اطفاي حريق جنگل ها 

مرسوم است. 
   مشكل جنگل ها فراتر از حذف چند درخت

با اين تفاسير دور از انتظار نيست كه با شروع فصل 
تابستان آتش سوزي هاي گاه و بي گاه جنگل ها هم 
افزايش يابد و حجم وسيع تري از اين منابع طبيعي 
از دست رود. اتفاقي كه طي همين دو ماه اخير با 
وقوع 5۰ مورد آتش سوزي در استان كهگيلويه 
و بوير احمد رخ داد و تنها اين روس��تاييان بودند 
كه با همان وس��ايل ابتدايي براي نجات طبيعت 

كشور بسيج شدند و جانشان را در ميان شعله هاي 
آتش به خطر انداختند. البته باز هم اين حجم از 
خودگذشتگي ها كارساز نشد و طي روزهاي اخير 
يكي از مهم ترين زيس��تگاه هاي جانوري استان 

كهگيلويه و بوير احمد خاكستر شد.
 »ك��وه س��كده الون��د« در اس��تان كهگيلوي��ه 
و بويراحمد ق��رار گرفته كه به عنوان زيس��تگاه 
گونه هاي ش��اخص جانوري همچون پلنگ، كل 
و بز، گراز، كفتار، گرگ و تشي شناخته مي شود 
كه از دس��ت رفت. بنابر اين ام��روز تنها معضل 
حذف درختان نيست و مش��كل گسترش يافته 
به جانداران هم رس��يده است. مش��كلي كه در 
صورت بي توجه��ي صدمات غيرقاب��ل جبراني 
را به زيس��تگاه ها و پوش��ش جانوري كشور وارد 
مي كند. در اين خصوص عليرضا نجاتي، يك فعال 

محيط زيس��ت مي گويد: »اين كوه طي دو هفته 
اخير دو بار بر اثر برخورد صاعقه دچار آتش سوزي 
شده است كه هر دو مورد آتش سوزي )همچون 
آتش سوزي هاي س��ال هاي قبل( عمدتاً توسط 

مردم محلي مهار شده است.«
   ناجيان با جانشان درختان را حفظ مي كنند 
»به دليل خاص بودن گونه هاي گياهي و جانوري 
كوه س��كده الوند نياز اس��ت كه به محض شروع 
آتش س��وزي، نيروهاي مردمي به وسيله بالگرد 
به محل آتش س��وزي منتقل شوند تا آتش پيش 
از س��رايت به نقاط ديگر در همان س��اعات اوليه 
مهار شود اما متأسفانه به دليل در دسترس نبودن 
بالگرد، نيروهاي مردمي مجبورند با اس��تفاده از 
قايق هاي پارويي كهنه جانشان را به خطر انداخته 
و از درياچه س��د مخزني مارون بگذرند و خود را 
به دامنه ه��اي كوه و پس از 4 س��اعت پياده روي 
طاقت فرس��ا خود را ب��ه ارتفاع��ات و محل وقوع 
آتش سوزي برسانند.« اين ها را نجاتي دوستدار 
محيط زيس��ت بيان مي كن��د و ادام��ه مي دهد: 
»كوه س��كده الوند از توابع بخش سوق در استان 
كهگيلويه و بوير احمد، در حدفاصل بين ش��هر 
سوق بهبهان و بخش تشان واقع شده است. اين 
كوه كريدور ارتباطي منطقه حفاظت شده خائيز، 
منطقه حفاظت شده تنگ سولك و منطقه شكار 
ممنوع بديل بهبهان به حس��اب مي آيد.« و اين 
منطقه يكي از هزار و يك نقطه مملو از گونه هاي 
جانوري مهم كش��ور هس��ت كه ح��اا در آتش 
سوخته اس��ت. بنابراين براي جلوگيري از تكرار 
اين معضل بايد چاره اي انديش��يد. و برنامه  ريزي 
كه بايد از سوي مسئوان سازمان ها و نمايندگان 
مجلس انجام شود و يكبار براي هميشه به معضل 

نبود تجهيزات پايان دهد. 

»كوه سكده الوند« زيستگاه جانداران كهگيلويه و بويراحمد خاكستر شد
 طي دو ماه اخير 50 مورد آتش سوزي در زيستگاه هاي طبيعي كهگيلويه و بويراحمد 

گزارش شده كه همگي در نبود تجهيزات با بسيج مردمي اطفا شده اند!
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تداومخودكفاييگندمباافزايشتوليددراستانها
تاكنون گلستان با يك ميليون تن و كرمانشاه با830 هزار تن رتبه هاي برتر توليد گندم سال جاري را به خود اختصاص داده اند

  همدان: رئيس جهاد كشاورزي شهرستان نهاوند از آغاز مبارزه با آفت 
سن مادر در 4 هزار و 2۳5 هكتار از مزارع كشاورزي اين شهرستان خبر داد. 
حسين خردمند با اشاره به مبارزه با پوره سن غات در 2 هزار و 522 هكتار 
از مزارع غات شهرستان نهاوند گفت: با توجه به حجم بااي بارندگي هاي 
بهاري و كاهش جمعيت سن؛ سطح مبارزه با اين آفت نسبت به سال هاي 

گذشته كاهش يافته است. 
  مازندران: مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس مازندران 
از ميزباني از پنج شهيد گمنام دفاع مقدس خبر داد و گفت: اين شهداي 
واامقام در چهار شهر استان تشييع و تدفين مي شوند. سردار عبداه ملكي 
افزود: اين ش��هدا كه به تازگي مورد تفحص قرار گرفتند و در چهار نقطه 
خاكسپاري خواهند شد. دو شهيد گمنام در پارك شهر سلمانشهر، يك 
شهيد جنب منابع طبيعي شهر پول، يك شهيد در محوطه مسجد جامع 
كجور و يك شهيد گمنام نيز در پادگان مرزن آباد خاكسپاري خواهند شد. 
  خراس�ان رضوي: امس��ال 9 هزار و 5۰۰ زائر در قالب 65 كاروان از 
خراسان رضوي به س��رزمين وحي اعزام مي ش��وند. معاون حج و زيارت 
خراس��ان گفت: براي كاروان هاي ۸۰ و 115 نفره، ي��ك روحاني و براي 
كاروان هاي 1۳5 و 16۰ نفره، عاوه بر روحاني كاروان يك روحاني معين هم 
در نظر گرفته شده است. رضا درگاهي با بيان اينكه اين كاروان ها 2۸ تا ۳۸ 
روز در سرزمين وحي اقامت خواهند داشت، افزود: اولين پرواز كاروان هاي 
استان خراسان رضوي به شهر مدينه در روز 22 تيرماه از فرودگاه بين المللي 

شهيد هاشمي نژاد مشهد انجام خواهد شد. 
  اصفهان: رئيس اداره راه و شهرس��ازي آران و بيدگل با اعام اين خبر 
كه از ابتداي امسال تاكنون 15 هزار مترمربع زمين دولتي در آران و بيدگل 
آزادسازي و رفع تصرف شده است، گفت: اين ميزان زمين در قالب اجراي 
سه حكم قلع و قمع و آزادس��ازي زمين هاي دولتي به ارزش تقريبي 2۰ 
ميليارد ريال رفع تصرف شد. مجتبي آراس��ته با اشاره به رتبه چهارم اين 
شهرس��تان در آزادس��ازي زمين هاي ملي افزود: با واگذاري 27 هكتار از 
زمين هاي شهرك صنعتي سليمان صباحي موافقت و پروانه آن صادر شده 

است كه به زودي سند زمين ها در اختيار صاحبان صنايع قرار مي گيرد. 
  گلستان: شهردار گرگان گفت: مراسم سنتي گاب گيري و آيين گل 
غلتان كودكان زير يك سال براي نخستين بار به مناسبت روز گل و همزمان 
با جش��نواره گل در گرگان برگزار مي ش��ود. عبدالرضا دادبود افزود: اين 
جشنواره با هدف احياي سنت هاي بومي و محلي و ترويج فرهنگ مصرف 
عرقيات، در پارك شهر گرگان برگزار خواهد شد. گفتني است كه جشنواره 
شامل اجراي مراسم سنتي گاب گيري، برگزاري آيين گل غلتان نوزادان 
و كودكان زير يك س��ال در اولين بهار زندگي، نمايشگاه عرضه مستقيم 
محصوات مختلف حاصل از گاب و عرقيات سنتي و عرضه مرغوب ترين 

گل هاي محمدي از ارتفاعات قالهر كاشان است. 
  كردستان: مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي كردستان با اشاره 
به اينكه حدود 1۰۰ هكتار از مزارع شهرستان هاي سقز، قروه و دهگان به 
صورت نشايي كشت مي شوند، گفت: كاهش هزينه هاي توليد چغندر قند و 
مصرف آب از اهداف اجراي طرح توس��عه كشت چغندر است. محمد صالح 
احمدي با اشاره به اينكه 5 ميليون قطعه نشا چغندر قند در خزانه هاي اين 
استان توليد شده است افزود: اين ميزان نشا در سطح 5 هزار متر مربع و در 

روستا هاي آلتون، كمنتو و صاحب توليد شده است.

88498441سرویس  شهرستان

درمانزخمديابتيها
باهمكاريمتخصصانكرمانشاهيوسپاه
تيمي از متخصصان كرمانشاهي پمادي       كرمانشاه
كاماً بومي براي درمان زخم پاي ديابتي 
ساختند كه به زودي با كمك سپاه به مرحله توليد انبوه خواهد رسيد. 
متخصص داخلي تيم دارو ساز با اشاره به اينكه متخصصان كرمانشاهي 
پمادي كامًا بومي براي درمان زخم پاي ديابتي ساختند، گفت: حدود 
15 درصد مبتايان به ديابت گرفتار زخم پاي ديابتي مي شوند و حدود 

۸4 درصد موارد با قطع قسمت انتهايي پا مواجه هستند. 
حسين اميري تأكيد كرد: اين پماد دارويي كه درمان مناسبي براي زخم 
پاي ديابتي و زخم بستر هاي حاد است در شركت دانش پژوهان ثبت و 
در بخش اختراعات نيز ثبت اختراع شد. اين متخصص داخلي با اشاره به 
اين كه دارو به مرحله توليد رسيده است، ادامه داد: اين دارو به زودي به 
وسيله بنياد تعاون سپاه به مرحله توليد گسترده خواهد رسيد.  اميري 
افزود: دارو توسط شركت هاي آلماني درخواست خريد داشت، اما اين 
متعلق به كشور خودمان اس��ت كه اكنون طي درخواستي با دانشگاه 

شيراز در حال همكاري هستيم.

جمعآوري600هزارفقرهسند
ازحماسهآفريناندفاعمقدس

فرمانده سپاه روح اه استان مركزي از      مركزي
جم�ع آوري ۶00 ه�زار فقره س�ند از 

حماسه آفرينان دفاع مقدس خبر داد. 
محسن كريمي، فرمانده سپاه روح اه اس��تان مركزي با اشاره به اينكه 
6۰۰ هزار فقره سند مكتوب، تصاوير رزمندگان و شهدا و نقش ادارات 
استان در هش��ت سال دفاع مقدس جمع آوري ش��ده است، گفت: اين 
اس��ناد در راس��تاي برگزاري كنگره 6 هزار و 2۰۰ ش��هيد جمع آوري 
شده اند. وي در نشست هماهنگي كنگره نقش امام )ره( در دفاع مقدس 
و 6 هزار و 2۰۰شهيد استان در خمين، ادامه داد: 1۳۰ جلد از اين اسناد 
جمع آوري شده در كتابي به چاپ رسيده و 4۰ مستند تهيه شده است. 
سردار كريمي با اشاره به اينكه 11 اجاسيه زير مجموعه اين كنگره ملي 
در استان مركزي برگزار مي شود، گفت: تاكنون اجاسيه هاي شهداي 
كارگري در ساوه، سنگرسازان بي س��نگر در فراهان و مدافعان حرم در 

دليجان برگزار شده است. 
فرمانده سپاه روح اله استان افزود: همايش علمي نقش امام خميني )ره( 
در دوران دفاع مقدس از مهم ترين اين اجاسيه هاس��ت كه در مهر ماه 
سال جاري در زادگاه امام راحل برگزار مي شود. فرماندار خمين نيز در 
اين باره گفت: برگزاري كنگره شهدا فرهنگ شهادت طلبي را در جامعه 
ترويج مي دهد و در كاهش آسيب هاي اجتماعي و تقويت روحيه معنوي 

در جامعه تأثيرگذار است.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

دفناطلسدريايي
درسواحلاستانهايشمالي

با اين كه هميش��ه مطالب زيادي در مورد توانمندي هاي بسيار بااي 
استان هايي كه به دريا راه دارند، عنوان مي شود اما در عمل هيچ اتفاقي 
نمي افتد و گويي متوليان امر ترجيح مي دهند تمام توان شان را بر روي 
حرف زدن متمركز كنن��د و به همين دليل فرصتي ب��راي عمل باقي 
نمي ماند.  با گذري به شهرهاي ساحلي شمال كشور به خوبي مي توان 
مشاهده كرد كه به رغم برخورداري از نعمت دريا هنوز از ظرفيت هاي 
گردش��گري دريايي بي بهره هس��تند و در صورت اهتمام مسئوان و 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي مي توان فضاي مناس��بي براي رونق 

كسب و كار در اين مناطق فراهم كرد. 
با اين حال از حدود دو سال پيش خبرهايي منتشر شد مبني بر فراهم 
شدن اطلس دريايي. اطلسي كه قراربود تمام ظرفيت هاي استان هاي 

شمالي را براي جذب سرمايه به بخش خصوصي معرفي كند. 
بي شك مهم ترين پتانسيل استان هاي ساحلي، دريايي است كه با هزاران 
ظرفيت مي تواند نقطه عطفي براي شكوفايي و پيشرفت آنها باشد. در 
ايران استان هاي شمالي و جنوبي با راه داش��تن به دريا و بهره مندي از 
داشته هاي اين موهبت الهي فرصت بسيار خوبي دارند تا عاوه بر استفاده 
از آبزيان و توسعه صنعت شيات، نگاه ويژه اي هم به گردشگري دريايي 
داشته باش��ند. مباحثي كه فضاي مناسبي براي كس��ب و كار و ايجاد 
اشتغال به شمار آمده و مي تواند تمام كشور را از مزاياي آن بهره مند كند.  
اما وقتي دبير ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي معاونت 
علمي رئيس جمهور در س��ال 96 با تأكيد بر اينكه در همه استان هاي 
ساحلي كشور بايد اطلس دريايي تهيه و براساس اين اطلس اطاعات 
استان يكپارچه س��ازي و جمع آوري ش��ود، گفت كه »سرمايه گذاران 
بخش هاي دولتي و خصوصي و مردم براساس اين اطلس بهتر مي توانند 
آن استان ها و ظرفيت هاي دريايي را بشناسند.« همگان فكر كردند كه 
حاا قرار است تغييري عظيم در اين عرصه ايجاد شود.  در همان زمان 
هم برخي مسئوان اس��تاني و به خصوص اس��تان هاي ساحلي سريعاً 

برنامه هايشان را براي اجراي اطلس دريايي آماده و ارائه كردند. 
يكي از اين استان ها، گلستان بود كه عنوان شد مهم ترين ظرفيت هايي 
كه مي تواند در اين اس��تان مورد توجه قرار بگيرد يكي بحث شيات و 
آبزيان و صنايع وابسته به آن است كه قدمت باا و جدي در اين منطقه 
دارد و انتظار مي رفت از اي��ن ظرفيت ه��ا در فن آوري هايي كه بتواند 

بازدهي را باا ببرد و فن آوري هاي نو در آن ايجاد بشود بهره ببرند. 
همچنين اعام ش��د بايد اطلسي دريايي ويژه اس��تان گلستان ايجاد 
شود تا بس��تري از آمايش صنعت دريايي خود را اس��تخراج كنند. هر 
چند صنعت دريا براي اين استان تعريف شده بود اما مشخص نبود چه 
اهدافي را بايد دنبال كند. يك جزيره و خليج آب هاي گلس��تان وجود 
دارد كه شرايط خوبي ندارند. دريايي كه عمق آن مشخص نيست. حتي 

مرز دريايي خود را نمي دانند و ساحلي با محدوديت هاي زياد!
در حال حاضر بيشترين حوزه هايي كه مي تواند در گلستان در ارتباط 
با دريا مورد توجه قرار بگيرد ش��يات و گردش��گري دريايي است كه 
مي تواند ايجاد اشتغال كرده و براي مردم اس��تان درآمدزا باشد. اما به 
گفته كارشناسان براي فعال شدن اين دو حوزه موانعي در محيط زيست 
منطقه وجود دارد كه به تعامل استان هاي شمالي با يكديگر نياز دارد 
تا طرح هاي گردشگري و فعاليت هاي شياتي بدون آسيب رساندن به 
محيط زيست رش��د كند.  به هرحال زمان گذشت و معلوم شد اطلس 
دريايي هم مثل ده ها طرح و برنامه و پ��روژه ديگر در حد حرف و چند 

برگ كاغذ بي خاصيت بوده و هيچ ضمانت اجرايي ندارد. 
ولي چه با اطلس و چه بي اطل��س، نبايد فراموش كنيم كه درياي خزر 
و س��واحل آن، جاذبه اي خدادادي اس��ت ك��ه در بخش هاي مختلف 
ظرفيت هايي را براي ش��هرهاي ش��مالي ايجاد كرده است اما تاكنون 
نتوانس��ته ايم از اين مزيت الهي به نحو مطلوب براي آباداني سواحل و 

اشتغال و رونق كسب و كار در منطقه بهره ببريم. 
اين در حالي است كه سواحل كشور قابليت هاي گسترده اي براي جذب 
سرمايه گذاري به ويژه در بخش گردشگري دريايي در اختيار دارند. حمل 
و نقل دريايي، ايجاد گردشگاه هاي دريايي و ايستگاه هاي تفريحات آبي 
و بهره گيري از كش��تي هاي تفريحي از جمله اين توانمندي هاست كه 
هنوز سرمايه گذاري ازم براي ايجاد فضاي نشاط و آرامش و اشتغال در 
سواحل شمالي صورت نگرفته است.  پس اگر قرار است اطلس دريايي 
براي استان هاي س��احلي تدوين ش��ود حتماً بايد اطاعات دريايي و 
ظرفيت هاي استان ها در اين بخش مستند شود، مسئله اي كه متأسفانه 

تاكنون اصًا مورد توجه قرار نگرفته و انجام نشده است.

سدارغونتا15سال
دشتستانراسيرابميكند

بوشهر آن قدر با كمبود آب مواجه است كه حتي نصب و راه اندازي 
سيس�تم هاي عظيم آب ش�يرين كن هم نتواند چاره اي براي رفع 
تمام مشكاتش باشد. هنوز هم بسياري از شهرستان هاي استان 
در حسرت آب سالم هستند و دشتستان با كمبود 55 درصدي آب 
آشاميدني روبه روس�ت. به همين خاطر پروژه سد ارغون كلمه در 
دستور كار قرار گرفته و به گفته استاندار بوشهر تكميل اين سد در 
دشتستان، ضمن تقويت سفره هاي زيرزميني و چاه هاي آب شرب 
منطقه، مشكل آب اين شهر  را تا 15 س�ال آينده برطرف مي كند. 

    
سال هاست كه بحران آب در مناطق مختلف استان بوشهر به ويژه دشتستان 
مش��كاتي را براي مردم فراهم كرده به  گونه اي كه شهرها و روستاهاي 
دشتستان از تب بي آبي مي س��وزند.  در همين راستا سال گذشته بود كه 
اعام ش��د با كاهش 5۰ درصدي آب از كازرون دشتس��تان با كمبود 55 
درصدي آب آشاميدني مواجه است.  يكي از منابع مهم آب در استان بوشهر 
رودخانه شاهپور كازرون است كه از اواسط سال گذشته و در پي افزايش دما 
و شدت گرما بيش از 5۰ درصد از ورودي آن كاهش يافته بود. همين مسئله 
موجب شد تا تنش آبي در دشتستان به ويژه شهرهاي برازجان، وحدتيه، 

آب پخش، شبانكاره، دالكي و روستاهاي هم جوار افزايش يابد. 
   سدي در برابر كم آبي ها

هر چند بارش هاي بهاري توانس��ت بخشي از مش��كات كمبود آب را 
كاهش دهد اما مان��دگاري و حفظ آب هاي موج��ود نيازمند برنامه اي 
جامع و مدون است كه مي تواند به صورت بلند مدت چاره اي بر درد كم 
آبي باشد.  در همين رابطه استاندار بوشهر با اشاره به تكميل پروژه سد 
ارغون كلمه دشتستان، معتقد است اين س��د ضمن تقويت سفره هاي 
زيرزميني و چاه هاي آب شرب منطقه، مشكل آب اين شهر را تا 15 سال 
آينده برطرف  كند.  عبدالكريم گراوند كه در آيين آغاز عمليات اجرايي 
سد ارغون دشتستان شركت كرده بود با بيان اينكه براي حل مشكات 
آب آشاميدني نقاط شهري و روس��تايي استان بوشهر طرح هاي مهمي 
تدوين و اجرايي شده است، گفت: »بيشتر نقاط استان بوشهر با كم آبي 
رو به رو است و در اين راستا، با اجراي پروژه هاي متعدد به دنبال كاهش 
مشكات هستيم.« وي با اشاره به اينكه يكي از مناطق مشكل دار استان 
در حوزه تأمين آب آشاميدني شهر كلمه و روستاهاي همجوار آن است، 
افزود: »سال گذشته وعده ساخت اين پروژه به مردم داده شد، پس از اتمام 
طرح هاي مطالعاتي بخشي از منبع مالي آن از محل اعتبارات سال گذشته 

استان بوشهر تأمين و اكنون عمليات اجرايي آن آغاز شده است.«
   ۱۵ ماه زمان براي ساخت سد

پروژه سدسازي ارغون كلمه دشتستان با اعتبارات استاني و وزارت نيرو 
در مدت معين ساخته مي شود كه 5۰ درصد اعتبارات استاني آن تأمين 
شده و قرار است وزارت نيرو هم سهم اعتباري خود در ساخت اين پروژه را 
پرداخت كند.  براساس گزارش ها، اعتبار اوليه اين پروژه 12 ميليارد تومان 
است و در مجموع پروژه سدسازي ارغون كلمه دشتستان نياز به اعتباري 
افزون بر 2۰ميليارد تومان دارد كه مجري اين پروژه، آن را در مدت 15ماه 
اجرا و تكميل مي كند.  البته هم اكنون از عمليات خاكبرداري 5۰ هزار 
مترمكعبي س��د ارغون كلمه، ۳۰ هزار متر مكعب آن خاكبرداري شده 
كه نشان از عزم راسخ مسئوان استاني براي به نتيجه رسيدن آن است.  
استاندار بوشهر با بيان اينكه پنج استان در طرح نوسازي شبكه آبرساني 
شهرهاي استان بوشهر همكاري مي كنند، گفت: »با برنامه ريزي انجام 
شده و تكميل طرح هاي در دست اجرا، جيره بندي آب در شبكه آبرساني 
بوشهر تا يك ماه آينده برداشته مي شود.« گراوند با اشاره به اينكه شركت 
آب و فاضاب استان بوشهر كارهاي مهمي در دست اجرا دارد، خاطرنشان 
كرد: »عاوه بر شهرهاي مختلف استان بوشهر، دو پروژه آب شيرين كن 
در عسلويه و تنگستان فراخوان اجراي مناقصه آن منتشر شده و به زودي 
پيمانكار و سرمايه گذار آن انتخاب مي ش��ود.« وي به اجراي پروژه هاي 
آب شيرين كن در شهرهاي مختلف استان نيز اشاره كرد و افزود: »آب 
شيرين كن 17 هزار متر مكعبي برازجان، ۳5 هزار متر مكعبي بوشهر، 
7 هزار متر مكعبي تنگستان، 15 هزار متر مكعبي دالكي و آب پخش، 
وحدتيه و سعدآباد اجرايي ش��ده كه با تكميل اين پروژه ها مشكل آب 

آشاميدني اين شهرها برطرف مي شود.«

سيداحمد هاشمي اشكامحمدرضا هادیلو

بازگشت۲0واحدراكدكرمانشاهبهچرخهتوليد
دبيرخانه صنعت و معدن اس�تان كرمانش�اه از برنامه ريزي براي      كرمانشاه
بازگش�ت به توليد 20 واحد توليدي استان كرمانش�اه خبر داد. 
فرهاد مرزي دبيرخانه صنعت و معدن استان كرمانشاه با اشاره به اين كه برنامه داريم در سال جاري 
15 تا 2۰ واحد راكد استان را به چرخه توليد برگردانيم، گفت: بررسي مشكات تعدادي از واحد هاي 
توليدي راكد استان به خانه صنعت و معدن استان سپرده شده است كه تعداد اين واحد ها 77 مورد و 
عمدتاً از واحد هاي صنعتي كوچك استان هستند. وي افزود: از ابتداي امسال 2۳ جلسه ستاد تسهيل 
برگزار كرديم و در هر جلسه مشكات چهار واحد بررسي شد و در مجموع 92 واحد را مورد ارزيابي 

قرار داديم كه بيشتر از تعداد واحد هايي است كه براي ما پيش بيني شده است. 

كشت۲ميليونو100هزارنهالبرايتوزيعرايگاندرمغان
مديركل منابع طبيعي استان اردبيل از كشت 2 ميليون و ۱00 هزار اصله     اردبيل
نهال براي توزيع رايگان در ايستگاه توليد بذر و نهال مغان خبر داد. 
شهامت هدايت، مديركل منابع طبيعي استان اردبيل با اشاره به اينكه 2 ميليون و 1۰۰ هزار اصله نهال 
براي توزيع رايگان در ايستگاه توليد بذر و نهال مغان در شمال استان اردبيل كشت مي شود گفت: 
امسال براي نخستين بار 2۳ هكتار از اراضي منابع طبيعي مغان با هدف افزايش سرانه فضاي سبز در 
استان براي توسعه درختكاري، اجراي طرح هاي منابع طبيعي به كاشت نهال اختصاص يافته است. 
وي بيان كرد: اراضي واقع در محدوده ايستگاه توليد بذر و نهال براي توليد نهال چندين گونه درخت 

در نظر گرفته شده كه نهال هاي توليد شده، اواخر سال و به صورت رايگان توزيع مي شود. 



به گفته وزي�ر اقتصاد، بانك ها باي�د اموال مازاد 
خود را تا پايان س�ال جاري بفروشند؛ اموالي كه 
رقم آنها از س�وي معاون وزير ح�دود ۷۰ تا ۱۰۰ 
هزار ميليارد تومان اعام ش�ده اس�ت و اين در 
حاليست كه بانك ها در سال گذشته تنها ۱۲ هزار 
ميليارد تومان از اموال مازادشان را فروخته اند. 
به گزارش ايس��نا، واگذاري اموال م��ازاد بانك ها و 
خروج بانك ه��اي دولتي از بنگاه��داري موضوعي 
اس��ت كه طي س��ال هاي اخير بانك مركزي بر آن 
تأكيد كرده، اما در هيچ دوره اي اين واگذاري به نقطه 

موردنظر نرسيده است. 
دي ماه س��ال ۱۳۹۳ نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��امي همه بانك ه��ا و مؤسس��ات اعتب��اري را 
موظف كردند كه در مدت سه س��ال، اموال منقول 
و غيرمنقول مازاد و س��هام تحت تملك خود را در 
بنگاه هايي كه فعاليت غيربانكي دارند، واگذار كنند. 
بخشي از قانون رفع موانع توليد نيز كه در خرداد سال 
بعد از آن به تصويب رسيد، به موضوع فروش اموال 
مازاد بانك ها اختصاص داشت و بسترهاي قانوني اين 
طرح را آماده و ضمانت اجرايي قانوني براي انجام اين 

مهم را براي بانك ها فراهم كرد. 
بر اس��اس اين مصوب��ه، همه بانك ها و مؤسس��ات 
اعتباري ملزم ش��دند س��اانه حداقل ۳۳ درصد از 
اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و س��رقفلي را 
كه به تملك آنها و ش��ركت هاي تابع��ه آنها درآمده 
و به تشخيص ش��وراي پول و اعتبار و بانك مركزي 
جمهوري اس��امي ايران مازاد محسوب مي شود، 

واگذار كنند. 
فرهاد دژپس��ند، وزير امور اقتص��ادي و دارايي نيز 
در ابتداي خرداد ماه س��ال جاري طي جلس��ه اي با 

مديران عامل بانك هاي دولتي، تأكيد كرد كه برنامه 
واگذاري اموال و دارايي هاي م��ازاد بانك ها بايد تا 
انتهاي سال جاري به سرانجام برسد. وي از مديران 
عامل بانك هاي دولتي خواس��ت ت��ا برنامه مدون 
واگذاري ها شامل زمان بندي و شيوه هاي واگذاري 
اموال و دارايي ه��اي مازاد خود را ب��ه معاونت امور 
بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي اين وزارتخانه ارائه 
دهند.  به اين ترتيب بنا بر تكليف وزارت اقتصاد براي 
بانك هاي دولتي، اين بانك ها بايد تا پايان سال جاري 

اموال مازاد خود را به فروش برسانند. 
  بانك ها پارس�ال ۱۲ هزار ميلي�ارد تومان 

فروختند
عب��اس معمارن��ژاد، مع��اون ام��ور بان��ك، بيمه و 

ش��ركت هاي دولتي وزير اقتصاد نيز گفته است كه 
طي يك سال گذشته ۱۲ هزار ميليارد تومان از اموال 
مازاد بانك ها با برنامه اي كه وزارت اقتصاد از بانك ها 

گرفته، فروخته شده است. 
وي اين را هم گفته اس��ت كه بانك ه��اي دولتي و 
خصوصي ش��ده اي كه هنوز تحت نظ��ارت وزارت 
اقتصاد هستند، بر اساس برآوردهاي صورت گرفته 
بين ۷۰ تا ۱۰۰ هزار ميلي��ارد تومان اموال مازاد در 
اختيار دارند.  معمارنژاد در پاسخ به اين پرسش كه 
چرا رقم اموال مازاد بانك ه��ا به صورت دقيق اعام 
نمي شود، گفت: بااخره برخي بانك ها ارزيابي هاي 
جديدي از اموال خود ندارند يا قيمت سهام شركت ها 
روز به روز در حال تغييرن��د، بنابراين به دليل وجود 

نوس��ان در ارزش و قيمت دارايي ها نمي توان ارقام 
دقيقي را بيان كرد. 

به اين ترتيب، بر اساس برنامه وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، بانك ها بايد تا پايان سال جاري اموال مازاد 
خود را كه بنا ب��ر گفته معاون بانك��ي وزير اقتصاد، 
۷۰ تا ۱۰۰ ه��زار ميليارد تومان اس��ت را به فروش 
برسانند.  با توجه به اينكه در طول يك سال گذشته 
تنها ۱۲ هزار ميليارد تومان از اموال مازاد بانك ها به 
فروش رسيده است، اينكه امكان فروش ۷۰ تا ۱۰۰ 
هزار ميليارد تومان اموال مازاد، وجود دارد يا خير، 

موضوعي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. 
بانك ها بر اساس قانون موظف هستند كه اموال مازاد 
خود را به فروش برسانند و بر اين اساس در ابتداي 
هر س��ال، برنامه هاي  خود را به وزارت اقتصاد براي 

فروش اموالشان ارائه مي كنند. 
فروش حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اموال بانك ها 
در حالي مورد تأكيد قرار گرفته كه به گفته برخي از 
مديران عامل بانك ها، امكان فروش برخي از اموال 
به دايلي مشخص يا وجود ندارد يا با سختي خاصي 

همراه است. 
محمدرضا حسين زاده، مديرعامل بانك ملي گفته 
بود كه شركت هاي اين بانك به صورت تحميلي به 
آنها داده شده و بخشي از آنها دچار مشكاتي هستند 

كه خريداري براي آنها وجود ندارد. 
از س��وي ديگر ملك هاي در اختي��ار بانك ها بعضاً 
اموالي است كه قيمت آنها بسيار بااست و خريدار 

چنداني براي آنها وجود ندارد. 
با اين حال بايد ديد كه بانك ها چطور قرار است در 
سال جاري تمامي اموال مازاد خود را كه رقمي در 

حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان دارد را بفروشند؟

پتروش�يمي ها در س�ال هاي اخي�ر ب�ه انحای 
مختلف خبر س�از و حاشيه س�از بودند، چه آن 
زمان كه نعمت زاده به دنبال خروج از بورس كاا 
بود، چه در حال حاضر كه كشور با تحريم هاي 
ظالمانه روبه رو اس�ت، همچنان به فعاليت هاي 
غير ش�فاف خود ادامه مي دهند و جديدترين 
اقدامات آنها ص�ادرات ص�وري و ورود آنها به 
تخلف�ات در ح�وزه واردات اس�ت ك�ه رئيس 
فراكس�يون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس 
ش�وراي اس�امي از آنها رو نمايي كرده است. 
اگر چه بنا به گفته امير خجس��ته مجلس��ي ها به 
پرونده قاچاق محصوات پتروشيمي وارداتي در 
بندرعباس ورود كرده اند، اما نكته مهم و قابل تأمل 
اين است كه چگونه پتروش��يمي ها می توانند در 
تعامل با يك دستگاه دولتي هم معامات صوري و 

هم تخلفات وارداتي را رقم بزنند ؟ 
اين سؤال در حالي بايد از سوي نهادهاي نظارتي 
پيگيري ش��ود و تا حصول س��ريع نتيج��ه آن را 
اطاع رساني ش��ود كه وزير اقتصاد چندي پيش 
از عدم بازگش��ت ارزهاي صادراتي گايه كرده و 
در عين حال سهم پتروش��يمي ها را در بازگشت 
ارزها 65 درصد عنوان كرده بود و به نوعي چنين 
جلوه ش��ده بود كه كه انگار فقط پتروشيمي ها در 
حوزه تجارت خارجي در چارچوب مقررات عمل 
مي كنند و س��اير بخش ه��ا مانن��د مواد غذايي ها 
تخلفاتشان بيش��تر اس��ت.  اما اخيراً با خبر هاي 
جديدي كه از كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
رس��انه اي ش��ده نه تنها آنها ارز ه��اي صادراتي را 
به درس��تي بر نمي گردانند، بلك��ه در تباني با يك 
بخش وزارت اقتصاد و امور دارايي موفق ش��ده اند 
تا سازمان امور مالياتي را به عنوان بخش ديگري از 

وزارت اقتصاد دور بزنند. 
  ص�ادرات ص�وري، راه�كار جدي�د 

پتروشيمي ها براي فرار مالياتي
در حالي كه دولت در سال جاري در تاش است تا 
درآمد هاي مالياتي را از طري��ق لغو معافيت هاي 
مالياتي و تعريف پايه هاي مالياتي جديد افزايش 
دهد، ام��ا خبر ه��ا حكاي��ت از آن دارد كه برخي 
توليدكنن��دگان بزرگ ب��راي فرار ه��اي مالياتي 
ش��يوه هاي جدي��دي را پياده س��ازي كرده اند. از 
جمله اين ش��يوه هاي جديد مي توان به صادرات 
صوري اش��اره كرد كه به گفته رئيس فراكسيون 
مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس، پتروشيمي ها 
از آن براي فرار از زير  ب��ار پرداخت كردن ماليات 

استفاده كرده اند. 
امير خجسته، رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي مجلس طي مصاحبه اي در اين باره گفته 

بود:  شركت هاي پتروشيمي وقتي كه مي خواهند 
كااي خود را در داخل كش��ور بفروش��ند بايد ۹ 
درصد مالي��ات بر ارزش اف��زوده پرداخت كنند و 
طبق گزارشي كه به فراكس��يون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي مجلس رسيده براي اينكه اين ۹ درصد 
ماليات را پرداخت نكنند، ب��ا تباني با يك گمرك 

عسلويه، صادرات صوري انجام مي دهند. 
 وي افزود: اين صادرات صوري به اين شكل است 
كه كاايي از گمرك صادر نمي شود و فقط اسناد 
و مدارك كاغ��ذي آن به گمرك مربوطه ارس��ال 
و مراح��ل ص��ادرات روي كاغذ انجام مي ش��ود و 
بعد شركت هاي پتروش��يمي محصوات خود را 
در داخل به فروش مي رس��انند و بدين ترتيب از 
پرداخت ۹ درص��د ماليات بر ارزش اف��زوده فرار 
مي كنن��د. رئيس فراكس��يون مبارزه با مفاس��د 
اقتصادي مجلس اظهار داشت: اينگونه اقدامات، 

قاچاق كاا محس��وب مي ش��ود و از طرف ديگر، 
چون ارزش افزوده را از بي��ن برده اند، اختاس در 
ش��ركت هاي پتروشيمي هم به حس��اب مي آيد.  
كلكسيون تخلفات پتروشيمي در حالي هر روز در 
حال تكميل شدن است كه كشور به شدت نيازمند 
افزايش درآمدهاي مالياتي است و متأسفانه بايد 
اعتراف كرد كه اين حوزه ف��رار مالياتي اين بار نه 
بر اساس قانون و خارج از حيطه فعاليت دولت كه 
كامًا در دايره دولت و حت��ي در حيطه وزارتخانه 

متولي درآمدهاي مالياتي است. 
  پتروشيمي ها تخلف وارداتي هم دارند ؟ 

اما اين تمام ماجرا نيس��ت، زيرا رئيس فراكسيون 
مبارزه با مفاسد اقتصادي روز گذشته در گفت وگو 
با تس��نيم با بيان اينكه تخلفات حوزه محصوات 
پتروشيمي به واردات اين محصوات در بندرعباس 
نيز تسري پيداكرده اس��ت، گفته بود: ازم است 

شفاف س��ازي در خصوص عوامل ذي مدخل اين 
پرونده صورت گيرد. 

امير خجس��ته با بيان اينك��ه اخيراً مس��تنداتي 
درخصوص قاچاق كان محصوات پتروشيمي در 
اختيار فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس 
قرار گرفته است، گفت: بر اساس مستندات جعل 
اسناد و دستكاري ارزش به منظور فرار از پرداخت 
حقوق واقعي و عوارض گمرك��ي و پايمال كردن 

حقوق دولت محرز شده است. 
وي با بيان اينكه براي پيگيري بيش��تر ماجرا و به 
سرانجام رسيدن اين پرونده مهم قاچاق محصوات 
پتروش��يمي مكاتباتي با مقام��ات مرتبط صورت 
گرفته اس��ت، تأكيد كرد: در اين پرونده ش��ركت 
متخلف با جعل اسناد مربوط به تعداد قابل توجهي 
اظهارنامه وارداتي، زمينه را براي فرار از پرداخت 

حقوق دولتي فراهم كرده است. 
خجسته ادامه داد: با وجود اعام جرم صريح صورت 
گرفته در اين پرونده مشخص نيست به چه دليل 
رسيدگي نهايي به اين پرونده طواني شده است. 

عضو هيئت رئيسه كميس��يون اصل ۹۰ مجلس 
تأكيد كرده اس��ت با توجه به اع��ام جرم صريح 
صورت گرفته و مستندات قانوني بايد تكليف اين 
دست پرونده هاي قاچاق كاا به خصوص در حوزه 

محصوات پتروشيمي مشخص شود. 
اين عض��و كميته تحقي��ق و تفح��ص از گمرك 
ايران گفت: با توجه به پيگيري هاي انجام ش��ده و 
همچنين ابعاد گسترده موضوع ضروري است نقش 
تمامي عوامل ذي مدخل در اين پرونده مشخص 

شود و رسيدگي كامل به آن صورت گيرد. 
وي افزود: يكي از نكات حائز اهميت در اين پرونده 
شائبه هاي مطرح ش��ده در خصوص نقش برخي 
مديران شناخته شده مي باشد كه ازم است در اين 

خصوص شفاف سازي ازم انجام شود. 
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس 
گف��ت:                                                                                                                                                                                                                                                     اينگونه اقدام��ات، قاچاق كاا محس��وب 
مي شود و مشخص نيست چرا زمان رسيدگي به 

اين دست پرونده ها طواني شده است. 
خجس��ته خاطر نش��ان كرد: فراكس��يون مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي به اين موض��وع ورود كرده و 
مس��تنداتي را نيز در اين باره به دست آورده است. 
اسناد مرتبط بررس��ي و موضوع براي فراكسيون 

محرز شده است. 
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس 
گفت: مقدمات كار براي پيگيري پرونده از مرجع 
قضايي انجام شده و همچنين اين فراكسيون طي 
نامه اي به وزير اقتصاد خواستار توضيح در اين باره 

شده است. 
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خوش حسابي پتروشيمي ها با تخلفات و صادرات صوري!
ورود مجلسي ها به پرونده قاچاق محصوات پتروشيمي وارداتي در بندرعباس  مهران ابراهیمیان 

  گزارش  یک

تکليف ۱۰۰ هزار ميلياردی بانک ها

افزايش تعداد مخالفان تشکيل وزارت بازرگاني در مجلس به ۱۲۰ نفر
تاكنون ۱۲۰ نف�ر از نمايندگان مجلس در مصاحبه با رس�انه ها 
يا با امضاي نامه خطاب به رئيس جمه�ور مخالفت خود با طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني را اعام كرده اند و همين مخالفت ها از 
مهم ترين دايل خروج اين طرح از دستور كار مجلس بوده است. 
 به گزارش فارس، اخيراً طرح تشكيل وزارت بازرگاني از دستور كار 
مجلس شوراي اسامي خارج شده است. شنيده ها حاكي از آن است 
كه اين موضوع با درخواست دولت و با توجه به حجم بااي مخالفت 
نمايندگان مجلس با تصويب اين طرح و احتمال بااي رد شدن اين 

طرح براي چهارمين بار در يك سال اخير بوده است. 
براس��اس اين گزارش، در هفته هاي پاياني سال ۹۷ و پس از گايه 
مجدد رئيس جمهور از نمايندگان مجلس در خصوص عدم موافقت 
آنان با تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و تش��كيل 

مجدد وزارت بازرگاني، برخي از نمايندگان مجلس همسو با دولت 
اقدام به ارائه طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني كردند. 
اين موضوع در قالب طرح و ايحه سه بار در تير، مرداد و مهر ۹۷ در 
صحن علني مجلس بررسي شده و نمايندگان مجلس با تصويب آن 

مخالفت كرده بودند. 
هر چند اين طرح به تصويب كميس��يون اجتماعي مجلس رسيد، 
ولي به مرور و با فراگير شدن مخالفت كارشناسان، مراكز پژوهشي و 
اتحاديه هاي توليدي با تصويب آن، تعداد نمايندگان مخالف تصويب 
طرح تش��كيل وزارت بازرگاني در مجلس افزايش يافت. در همين 
راستا، دوشنبه هفته قبل، نامه ۸۳ نماينده مجلس به رئيس جمهور 
در مخالفت با تشكيل وزارت بازرگاني رس��انه اي شد. يك روز بعد 
هم حجت ااسام نصراه پژمانفر، نماينده مردم مشهد در مجلس 

در گفت وگو با فارس درباره اين موض��وع گفت: »هم اكنون نامه اي 
با امضاي ۱۰۰ نماينده مجلس كه در آين��ده نزديك به ۱5۰ امضا 
خواهد رس��يد، مخالفت پارلمان را با احياي وزارت بازرگاني اعام 
كرده و خواهيم كرد، ضمن اينكه اين كار كامًا غيركارشناس��ي و 
به ضرر نظام و باعث حيف و مي��ل بيت المال مي دانيم. وقتي دولت 
و نماين��دگان حامي دولت تع��داد بااي امض��اي مخالفان احياي 
وزارت بازرگاني را ديدند، مش��خص ش��د كه بدنه مجلس آمادگي 
پذيرش چنين امري را ندارد و شنيده ام كه از هيئت رئيسه مجلس 
خواس��ته اند كه طرح احياي وزارت بازرگاني از دس��توركار خارج 
ش��ود«.  بررس��ي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه تاكنون 
تعداد نمايندگان مخالف تش��كيل وزارت بازرگان��ي به عدد ۱۲۰ 

رسيده است. 

   گزارش 2

   مجلس

توافق روسيه و اتحاديه اروپا براي حذف دار
ب�ا گذش�ت چن�د روز پ�س از انتق�اد رئيس جمه�ور روس�يه 
نس�بت ب�ه اس�تفاده اب�زاري از دار ب�راي فش�ار به كش�ورها 
ح�اا خب�ر مي رس�د ك�ه روس�يه و اتحادي�ه اروپ�ا تواف�ق 
كردن�د ت�ا دار را از مب�ادات تج�اري خ�ود ح�ذف كنن�د. 
به گزارش اسپوتنيك، چند روز پيش واديمير پوتين، رئيس جمهور 
روسيه در سخنراني خود در اجاس اقتصادي بين الملل سن پترزبورگ 

نسبت به استفاده ابزاري از دار براي فشار به كشورها انتقاد كرد. 
به گفته آندري اوروف، س��خنگوي س��يلوآنوف ه��ر دو طرف در اين 
مذاكرات تأكيد كردند كه استفاده از ارزهاي ملي در مبادات دوجانبه 
به نفع هر دو كشور است، چراكه مخاطرات شركت ها در تعامل با طرف 

مقابل را كاهش مي دهد. 
گزارشات حاكي از آن است كه س��يلوآنوف و سفكوويچ در ديدار خود 
درباره حضور شركت هاي اروپايي در پروژه هاي ملي روسيه نيز گفت وگو 
و وزير بازرگاني روسيه اعام كرده كه مسكو خواهان همكاري و حضور 

شركت هاي خارجي بدون هيچ گونه موانعي است. 
هفته پيش هم ماكسيم اورشكين، وزير اقتصاد روسيه طي مصاحبه اي 
با تلويزيون بلومبرگ گفته بود كه دار به تدريج در حال از دست دادن 

سهم خود در بازار جهاني است. 
وي در حاشيه اجاس بين المللي اقتصادي سن پترزبورگ گفت: چين 
و تركيه و ديگر شركاي اصلي تجاري روسيه به همراه اتحاديه اروپا در 
حال باا بردن سهم خود در استفاده از يورو در تعامات تجاري با روسيه 
هستند. دار به تدريج و به شكلي اجتناب ناپذير در حال از دست دادن 
سهم خود در بازار جهاني است. اين مس��ئله نه تنها روسيه بلكه تمام 
جهان را نگران كرده است.  واديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه نيز در 
سخنراني خود در اين اجاس تأكيد كرد: از زماني كه دار به ارز ذخيره 
بين المللي تبديل شده، به ابزاري براي امريكا در راستاي اعمال فشار بر 

ديگر كشورهاي جهان بدل شده است. 
در واقع روسيه طي ماه هاي گذش��ته و با هدف كاهش وابستگي خود 
به دار سياست هايي را نظير حراج اوراق قرضه دولتي امريكا، افزايش 
ذخاير طا و رفتن به س��مت اس��تفاده از ارزهاي ملي به جاي دار در 

مبادات تجاري با ديگر كشورها را اجرايي كرده است.

 وابستگی رشد تقاضاي نفت در ۲۰۱۹ 
به بسته محرک اقتصادی 

آژانس بين المللي ان�رژي پيش بيني خ�ود را از تقاض�ا در ۲۰۱۹، 
۱۰۰ هزار بشكه كاهش داد و به ۱/۲ ميليون بش�كه در روز رساند. 
به گزارش رويترز، آژانس بين المللي انرژي اعام كرد دورنماي رش��د 
تقاضاي نفت در ۲۰۱۹ به خاطر بدتر ش��دن دورنماي تجارت جهاني 
كاهش يافته است. البته بس��ته هاي محرك اقتصادي و كشورهاي در 

حال توسعه بايد رشد اقتصادي را در ۲۰۲۰ باا ببرند. 
آژانس بين المللي انرژي كه مقر آن در پاريس اس��ت و سياس��ت هاي 
انرژي كش��ورهاي صنعتي را هماهنگ مي كن��د، پيش بيني خود را از 
تقاضا در ۲۰۱۹، ۱۰۰ هزار بش��كه كاهش داد و به ۱/۲ ميليون بشكه 
در روز رساند، ولي اعام كرد تقاضا در ۲۰۲۰ تا ۱/4 ميليون بشكه در 

روز باا مي رود. 
در گزارش ماهانه نفت آژانس بين المللي انرژي آمده است: » با ضعيف 
شدن رشد اقتصادي، تمركز اصلي روي تقاضاي نفت است... پيامدها 

براي تقاضاي نفت روز به روز واضح تر مي شود.«
»بدتر ش��دن دورنماي تجاري يك مسئله مش��ترك در تمام مناطق 

است.«
پيش بيني رش��د تقاضاي نفت با ادامه وضع عوارض امريكا و چين بر 
كااهاي يكديگر در ۲۰۱۸ تحت تأثير قرار گرفت، ولي آژانس بين المللي 

اعام كرد افزايش عوارض امريكا در ماه مي  را حساب نكرده است. 
اين آژانس همچنين كمبود رشد تقاضا را در نيمه اول سال به كندي 
صنعت پتروشيمي در اروپا، هواي بيش از اندازه گرم در نيم كره شمالي 

و ثابت ماندن تقاضاي نفت و گازوئيل در امريكا مربوط دانست. 
رش��د تقاضا احتمااً در نيمه دوم س��ال به ۱/6 ميليون بشكه در روز 
افزايش مي يابد تا كندي رشد اقتصادي و مصرف بااي دنياي توسعه 

نيافته را تسكين دهد. 
بس��ته هاي محرك اقتصادي احتمااً از رش��د در كوتاه مدت حمايت 
مي كنند. به عاوه، بانك هاي مركزي مهم دنيا هم افزايش نرخ بهره را 
متوقف كرده اند يا كاهش داده اند كه بايد به رشد در نيمه دوم ۲۰۱۹ 

و ۲۰۲۰ كمك كند. 
تحريم هاي امريكا ب��ر ايران و ونزوئ��ا، توافق كاه��ش توليد اوپك و 
متحدانش، جنگ در ليبي و حمله ب��ه نفتكش ها در درياي عمان تنها 

عرضه را بي ثبات كرده است. 
 توليد نفت ايران ۲۱۰ هزار بشكه در روز در ماه مي  كاهش يافت و به ۲/4 
ميليون بشكه رسيد كه كمترين حد از زمان جنگ ايران و عراق در دهه 
۱۹۸۰ است. صادرات اين كشور 4۸۰ هزار بشكه در روز كاهش يافت و 

به ۸۱۰ هزار بشكه در روز رسيد. 

اعمال تعرفه بر کااهای وارداتی در هند 
هن�د در ح�ال آم�اده ش�دن ب�راي اق�دام متقاب�ل علي�ه 
سياس�ت هاي تجاري امري�كا در قبال اين كش�ور اس�ت و قصد 
دارد ب�ر واردات ۲۹ كااي امريكاي�ي تعرف�ه اعم�ال كن�د و اين 
اتفاق احتمااً پيش از س�فر پمپئو به دهلي نو انجام خواهد ش�د. 
به گزارش راشاتودي، دهلي نو در حال آماده ش��دن براي پاسخ دادن 
به اقدام��ات تجاري خصمانه امريكا عليه اين كش��ور اس��ت، دهلي نو 
مي خواهد ب��ر ۲۹ كااي وارداتي امريكايي با مجم��وع ارزش وارداتي 

ساانه ۲۹۰ ميليون دار تعرفه گمركي اعمال كند. 
اين احتمال وجود دارد ك��ه اين تعرفه ها پيش از س��فر مايك پمپئو، 
وزير امور خارجه امريكا به هند كه قرار است طي چند روز آينده انجام 
شود اعمال شوند.  به گزارش روزنامه اكونوميك تايمز ديلي  هند شايد 
اعمال اين تعرفه ها از امروز آغاز ش��ود. كااهاي مش��مول اعمال اين 
تعرفه شامل گردو، نخود، عدس، اس��يدبوريك و برخي ديگر كااهاي 
امريكايي هستند. هند، امريكا را تهديد كرده بود كه از ماه ژوئن اقدامات 

مقابله جويانه خود را عليه سياست هاي امريكا كليد خواهد زد. 
امريكا پيش��تر بر واردات ف��واد و آلومينيوم از هند تعرف��ه ۲5 و ۱۰ 
درصدي اعمال كرد و اين كشور را از فهرس��ت نظام جامع تعرفه هاي 

ترجيحي امريكا حذف كرد. 
البته دهلي نو به حل شدن اختاف با امريكا در قالب مذاكره اميدوار بود 

و به همين خاطر اعمال اين تعرفه ها را بارها به تعويق انداخت. 
روزنامه اكونومي��ك تايمز به نقل از يك منب��ع آگاه گزارش داد كه 
هند ديگر اعمال اين تعرفه ها را به تعويق نخواهد انداخت. اين اقدام 
از س��وي وزارت بازرگاني و امور خارجه هند نيز مورد حمايت قرار 
گرفته اند. البته دولت هند تاكنون در اين زمينه اظهارنظري رسمي 

نداشته است. 

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



تعریف و تمجید 
سعيد احمديان

    گزارش
و  بازیکن���ان 
مربی�ان خارجی 
شرکت کننده در هفته س�وم لیگ ملت   ها در 
ارومیه، خط بطانی بر سیاه نمایی   هایی صورت 
گرفته علیه مردم ایران توسط غربی   ها است. 
»مالی نیس��ت، جز دوری ش��ما.« این حکایت 
بازیکنان و مربیان خارجی حاضر در هفته س��وم 
لیگ ملت   ها در ارومیه برای آشنایان شان است، ورد 
زبان شان شده تعریف و تمجید از مهمان نوازی مردم 
ایران، از کانادایی   ها و روس   ها گرفته تا لهستانی ها. 
ش��رایط خوب میزبانی ایران از امنی��ت گرفته تا 
روی خوش ایرانی   ها برای مهمانان والیبالی شان 
سبب ش��ده تیر بدخواهان ایران به سنگ بخورد، 
بدخواهانی که شبانه روز دارند تصاویر سیاهی از 
ایران مخابره می کنند، از کش��وری می گویند که 
مردمش با شتر رفت و آمد می کنند و پول خرید 
یک تکه نان را هم ندارند! اینجا در ارومیه اما روی 
آن چهره سیاه و توهم آلود یک خط پررنگ کشیده 
است تا از سرمربیان کانادا، روسیه و لهستان گرفته 
تا بازیکنان شان سؤالی پرسیده نشده، همان اول 

حرف های شان از مهمان نوازی ایرانی   ها بگویند. 
 توهین هایی که بی جواب نماند

در سال های اخیر کم پیش نیامده والیبالیست های 
خارجی که ب��ه کش��ورمان آمده ان��د، مجبور به 
عذرخواهی شوند و عنوان کنند تصویری که از ایران 

در ذهن شان در غرب ترسیم شده است با چیزی که 
دیده اند از زمین تا آسمان تفاوت دارد. با این حال 
اظهارت توهین  آمیز کاپیتان لهستان علیه مردم 
ایران، از آن دست اتفاق   هایی بود که سعی داشت 
تا همه چیز را وارونه جلوه دهد، آن هم بازیکنی که 
سال گذش��ته در جریان برگزاری لیگ ملت   ها به 

تهران آمد و واقعیت را از نزدیک دیده بود. 
هرچن��د میش��ائیل کوبی��اک کاپیت��ان هتاک 
لهستانی   ها به ارومیه نیامده است اما در بازگشت 
هم تیمی هایش به ورش��و، حتماً به او به خواهند 
گفت که چقدر ش��رمنده ش��ده اند ک��ه کاپیتان 
تیم شان در مصاحبه توهین آمیزش چیزی را گفته 
اس��ت که 180 درجه با واقعیتی که آنها در ایران 
دیده اند، متفاوت بوده است. دو هفته قبل از شروع 
لیگ ملت های والیبال در ارومیه بود، که کوبیاک 
لهستانی که در سال های اخیر بار   ها نشان داده زیر 
تور والیبال را با چاله میدان اش��تباه می گیرد، در 
اظهاراتی توهین  آمیز مدعی شد: » ایرانی    ها همیشه 
وانمود می کنند که بی گناه و مظلوم هستند اما به 
نظرم آنها مردمانی خشن و بدذات هستند. به رغم 
اینکه آنها ادعا می کنند جدا از عرب   ها هس��تند 
و خودش��ان را ملت فارس می نامند اما برای من 

چنین ملتی معنا و مفهوم ندارد.«
این اظهارات توهین  آمیز اما خیلی زود با واکنش 
خود لهستانی   ها و باش��گاه اسکرای این کشور که 
میاد عبادی پور برای آنها بازی می کند روبه رو شد 

و این باشگاه همان ابتدا پاسخی قاطعانه به کاپیتان 
لهستان داد تا ثابت شود صحبت های او در بین مردم 

کشورش هم خریداری ندارد. 
  چقدر خوبین شما!

حاا در ش��رایطی هفته س��وم لی��گ ملت   ها در 
ارومیه امشب به پایان می رسد که بیشتر از همه 
لهس��تانی   ها و هم تیمی های کوبی��اک راضی از 
مهمان نوازی ایرانی   ها به خانه شان برمی گردند تا 
کاپیتان لهستان بماند و حاشیه   هایی که صداقتش 
را زیر سؤال برده است. شاید تنها مرور صحبت های 
سرمربیان سه تیم کانادا، لهستان و روسیه که به 
ارومیه آمده اند، بهترین پاس��خ برای جوسازی و 
سیاه نمایی رس��انه های غربی و بازیکنانی مانند 

کوبیاک باشد. 
ویتالی هنین، سرمربی لهستان توصیف جالبی از 
مهمان نوازی ایرانی   ها دارد: » همه مرا می شناسند. 
من یک عادتی دارم. عادت من پیاده روی اس��ت. 
تقریباً همه ارومیه را س��عی کردم پیاده راه بروم. 
کوه   ها و رودخانه را دیدم. من فکر می کنم که اینجا 
همه مردم به شما خوشامد می گویند. خیلی خوب 
است که اینجا همه والیبال را می شناسند و والیبال 
را دوست دارند. پیاده روی کردن اینجا خیلی خوب 
اس��ت. در پیاده روی آخرم حداقل 20 تا ماشین 
کنار من ایستادند مرا به هتل برسانند. می توانید 
در مطبوعات بنویسید که من نیاز به ماشین ندارم 
و می خواهم پیاده بروم. این همان چیزی که باعث 

شد من بفهمم شما چقدر میهمان نواز هستید.«
توماس ساملوو، سرمربی تیم ملی والیبال روسیه 
هم معتقد اس��ت: » قطعاً خیلی خوش��حالم که 
اینجا هستم. اینجا شهری است که بیشتر از هر 
جایی مردم والیبال را می شناسند. « گلن هوگ، 
س��رمربی کانادا هم نظر مش��ابهی دارد:» خیلی 
خوشحالم که اینجا در ارومیه هستیم. می خواهم 
از کمیته اجرایی در ارومیه و مردم این شهر بابت 

استقبال شان تشکر می کنم.«
همچنین یک خبرنگار روس ه��م که همراه تیم 
کشورش به ارومیه آمده است، آنقدر از حضورش 
در ارومیه شگفت زده شده که با یک پست خواندنی 
در توئیتر مشاهداتش را از سفر به ایران به اشتراک 
گذاشته است. او نوشته است: » یک دار برابر است 
با 14 لیتر بنزین/ 30 لیتر گازوئیل، زن و مرد جدا 
هستند، کس��ی در خیابان ش��لوارک نمی پوشد، 
اینترنت بد اس��ت، مردم خیلی خوبند، مهربانند، 
مهمان را دوس��ت دارند، لبخند می زنن��د، ایران 

خوش رنگ است، کشور شگفت انگیزی است.«
در چنین شرایطی برگزاری لیگ ملت   ها در ایران 
و آم��دن تیم های خارجی به کش��ورمان س��بب 
شده س��یاه نمایی های غربی   ها و اظهارات هتاکانه 
بازیکنانی مانند کوبیاک خیل��ی زود رنگ ببازد و 
از زبان خارجی   هایی که به ای��ران می آیند، جواب 
خارجی ه��ای هتاک و س��یاهه نویس از ش��رایط 

کشورمان داده شود تا روسیاهی بماند برای زغال!
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 امیدواری شاهین طبع 
به عملکرد شاگردانش در جام جهانی 2019

اتفاقات خوب در انتظار بسکتبال ایران
اردوی تیم ملی بس�کتبال برای حضور در جام جهانی 2019 چین 
روز گذشته در تاار بسکتبال آزادی آغاز شد. بسکتبالیست های 
دعوت ش�ده به اردو از جمل�ه حامد ح�دادی در تمری�ن حضور 
داش�تند و آرون گرامی پور تنه�ا غایب اولی�ن روز تمرینات بود. 
دیروز همچنین س�لطانی فر، وزیر ورزش و صالحی امیری، رئیس 
کمیته ملی المپیک نیز از اردوی تیم مل�ی بازدید کردند. تونس، 
اس�پانیا و پورتوریک�و حریف�ان ای�ران در جام جهانی هس�تند. 
سرمربی تیم ملی بس��کتبال ابراز امیدواری کرد اعزام ملی پوشان به 
تورنمنت های تدارکاتی طبق برنامه انجام شود. مهران شاهین طبع در 
گفت وگو با خبرنگاران به این مسئله اشاره داشت: »چهار یا پنج هفته 
درتهران تمرین می کنیم و پس از آن به مسابقات تدارکاتی که در نظر 
گرفته ش��ده می رویم. برای آمادگی هر چه بیشتر قبل از جام جهانی 
به پرتغال، روسیه و یونان سفر می کنیم و در تورنمنت های تدارکاتی 
این کشور    ها حاضر هستیم. از آنها مهم تر اینکه تا قبل از جام جهانی به 
چین می رویم تا با سه تیم این رقابت    ها بازی کنیم. پس از آن کارمان را 
در جام جهانی آغاز خواهیم کرد.«  تأخیر در شروع تمرینات سؤالی بود 
که شاهین طبع اینگونه به آن پاسخ داد: »شرایط اردوی امسال تیم ملی 
با گذشته متفاوت است. تیم ملی در یک سال و نیم گذشته هر دو سه 
ماه یک بار کمپ تمرینی داشته و مسابقات لیگ برتر هم تا اردیبهشت 
ماه طول کشید. به همین خاطر ازم دیدیم که استراحت بیشتری به 
بچه    ها بدهیم تا از نظر روحی و روانی با شرایط بهتر به تمرینات بیایند. 

فکر می کنم زمان کافی برای آماده سازی داریم.«
   دایل فنی

سرمربی تیم ملی یک بار دیگر تأکید کرد تنها ماک انتخاب بازیکنان 
مسائل فنی بوده است: »فدراسیون از این بابت مشکلی نداشته و ما در 
خصوص بازیکنان نظر خاصی ندادیم. بازیکنان مد نظرمان را دعوت 
کرده ایم. اس��می از هیچ بازیکنی نمی برم. همه بازیکنان از نظر فنی 
شرایط دعوت شدن را داشتند و کسانی که دعوت نشدند هم به دایل 
فنی بوده است. یک لیست بلند به فیبا ارس��ال کردیم تا اگر بازیکنی 
آسیب ببیند یا از نظر فنی آمادگی مناسب را نداشته باشد بتوانیم فرد 

دیگری را جایگزین کنیم.«
   دخالتی در کار نبود

وی در پاسخ به سؤال »جوان« درباره وساطت کمیته ملی المپیک در 
خصوص بازگشت حدادی به تیم ملی گفت: »مشکلی نداشتیم. زمانی 
که یک قضیه را نقد می کنید باید به کنش و واکنش طرفین بپردازید. 
کارمان را پیش می بریم و طبق روال معمول کارمان را انجام می دهیم. 
اصًا حساسیتی روی هیچ بازیکنی نداریم. آقای صالحی امیری همیشه 
به بسکتبال کمک کرده و به هیچ عنوان موضوع دخالت مطرح نبود. 
خب برخی بازیکنان دوست دارند با مقامات بااتر ارتباط داشته باشند 
و این مقامات بااتر هم با هماهنگی فدراسیون این کار را انجام دادند. 
از نظر من هیچ مشکلی وجود ندارد. افرادی که از بیرون موضع گیری 
کردند به جزئیات مسائل اش��راف ندارند.«  شاهین طبع به دید منفی 
برخی رسانه    ها اشاره کرد: »توقع از تیم های ملی باا است و ما کارمان را 
مثل گذشته انجام می دهیم. با همین شرایط موجود این تیم برای جام 
جهانی انتخاب شده. تفسیر    ها و نقد    ها را باید پیگیری کرد تا صحت و 
سقم شان مشخص شود. در مورد انتقاد برخی رسانه    ها ورود نمی کنیم 
چراکه مشکاتی به همراه دارد. برخی رسانه    ها کًا دید منفی نسبت به 
تیم ملی دارند و حتی تخریبی در مورد تیم صحبت می کنند. اما باز هم 

در موردشان حرف نمی زنیم تا سایر رسانه زیر سؤال نروند.«
   اجبار نتیجه ای ندارد

س��رمربی تیم ملی در مورد فعالیت بیش از حد برخی ملی پوشان در 
فضای مجازی به »جوان« گفت: » فعالیت م��داوم در فضای مجازی 
تجربیات تلخی هم برای بازیکنان و هم برای فدراسیون داشته است. 
هر کس��ی باید ش��خصاً فعالیتش را در فضای مج��ازی کنترل کند. 
فقط ما می توانیم دوس��تانه به بازیکنان توصیه    هایی داش��ته باشیم.  
اغل��ب بازیکنان این مس��ائل را خیلی رعایت می کنن��د. وگرنه اجبار 

ندارد.« فایده ای 
   مشکل در پست گارد

نداش��تن پش��توانه کافی دلیل دع��وت کادر فن��ی از دو بازیکن تیم 
امید است: » بهشاد عرب زاده و س��ینا واحدی از تیم امید به تیم ملی 
بزرگساان دعوت ش��ده اند و در صورتی که تاش کنند می توانند در 
ترکیب نهایی قرار بگیرند. ما در پست گارد مشکل داریم و نیاز داریم 
که از چند جوان استفاده کنیم. باید برای داشتن گاردهای قابل اعتماد 
پشتوانه سازی کنیم و در سایر پست    ها از نظر فنی غنی تر هستیم ولی 
در پس��ت یک مش��کاتی داریم و باتوجه به ظرفیت    هایی که این دو 
بازیکن امید در لیگ از خود نش��ان دادند پتانسیل حضور در ترکیب 
نهایی را دارند. سجاد مشایخی، رس��ول مظفری و بهنام یخچالی در 
پست گارد به ما کمک می کنند. شاید پست اصلی شان این نباشد و در 
گذشته هم این مشکل را داشتیم. عرب زاده به خاطر فیزیک بدنی که 
دارد و واحدی نیز به خاطر بازی    هایی که در لیگ انجام داده و در مقابل 
همه بازیکنان شناخته شده لیگ خوب ظاهر شد، احساس می کنیم 

که می توانیم روی این دو بازیکن سرمایه گذاری کنیم.«
   شرایط سخت

س��رمربی تیم ملی ابراز امیدواری ک��رد بازیکنان��ش در جام جهانی 
بازی های خوبی انجام دهند: »شرایط بس��یار سختی است. تیم های 
درجه یک و با تدارکات عال��ی حضور دارند. ما می روی��م که بهترین 
بازی های مان را انجام دهیم. هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. شاید در 
یک رقابت با بهترین شرایط نتیجه ازم به دست نیاید اما ممکن است 
با روحیه خوب و کنترل توقعات بهتری��ن نتیجه رقم بخورد. مطمئن 

باشید اتفاقاتی خوبی برای بسکتبال ایران می افتد.«
   ترسی از باخت نداریم

کاپیت��ان تی��م مل��ی ب��ه زودی تمرینات��ش را آغاز می کن��د. صمد 
نیکخواه بهرامی که به دلیل مصدومیت دی��روز تمرین نکرد در مورد 
شرایط تیم ملی گفت: »هفته گذش��ته مچ پایم پیچ خورد و به زودی 
درمانم تمام می شود. سعی می کنم به تیم کمک کنم. قطعاً اگر کادر 
فنی تشخیص دهد شایسته حضور در تیم ملی هستم، حتماً این کار را 
با افتخار انجام می دهم در غیراین صورت هیچ مشکلی نیست و درکنار 
تیم خواهم بود. همه بچه    ها تمرینات انفرادی داش��تند و اینها عصاره 
بسکتبال ایران هستند. امیدواریم با یک برنامه ریزی خوب و بازی های 
تدارکاتی با آمادگی باا وارد جام جهانی ش��ویم تا بازی    هایی درخور 
شأن ایران انجام دهیم. حریفان در جام جهانی تیم های مطرح هستند 
و ترسی از باخت نداریم. بس��کتبال آسیا در سطح جهان آنقدر مطرح 

نیست که از اان بتوانیم قول برنده شدن دهیم.«

حاشیه ای بر شکست جوسازی و اظهارات توهین  آمیز علیه مردم ایران از سوی خارجی های لیگ ملت   ها

پول هم ندهی آش می خوری!روسیاهی ماند برای زغال خارجی!
می گویند هر قدر پول بدهی آش می خوری. این رس��م روزگار اس��ت و 
حقیقتی ثابت ش��ده اما نه در مورد ورزش ایران و به خصوص رشته های 
مدال آور و المپیکی آن . سال های سال است که قهرمانان مدال آور ایران 

خیلی بیشتر از آنچه دریافت کنند مدال آوری و افتخار کسب می کنند. 
اعام لیس��ت بودجه اختصاص یافته از س��وی کمیته ملی المپیک به 
فدراسیون های ورزشی بار دیگر این حقیقت را ثابت کرد که ما چندین 
برابر چیزی که برای رشته های المپیکی و مدال آورمان خرج می کنیم از 
آنها توقع موفقیت و مدال داریم و چون این قهرمانان هم در طول تمام 
این سال    ها با کم    ترین توقع و چشمداشت این خواسته ناحق را جامه عمل 
پوشانده اند. امروز امر به مدیران ورزش مشتبه شده که اصل همین است 
و باید با کمترین امکانات و کمترین توجه و رس��یدگی بهترین نتایج را 
گرفت . جالب اینکه در این میان اگر کسی توقع رسیدگی بیشتر و امکانات 

بهتر باشد خائن است و وطن فروش !
اصا کاری به یک رش��ته خاص نداریم اول نگاهی ب��ه رقم کل بودجه 
برای فدراسیون های ورزش��ی می اندازیم، 11 میلیارد و 889 میلیون 
تومان برای 46 رشته ورزشی، حاا این رقم را بگذارید در کنار رقم های 
پیشنهادی باشگاه های فوتبال به سرمربیان خارجی در همین فصل نقل 
و انتقاات تا متوجه ش��وید که چگونه فوتبالی که نه مقام می آورد و نه 
مدالی کسب می کند فقط در زمینه استخدام مربیان بیکار و از رده خارج 

چندین برابر این رقم خرج می کند. 
حاا بیایید و 2 میلیارد و 200 میلیون کشتی یا 2میلیارد و 1۷8 میلیون 
تکواندو و یا 2 میلیارد و 46 میلیون وزنه برداری برای یک سال را در کنار 
رقم قرارداد بازیکنان فوتبال قرار دهید تا بهتر متوجه شوید که ورزش 
ایران چگونه برای مدال آوران و قهرمانانش خرج می کند و چگونه از آنها 

توقع مدال و مفقیت و پیروزی دارد. 
تکرار مکررات است اینکه بگوییم سال سال کسب سهمیه المپیک است 
و سهمیه را به هیچ ورزشکاری تعارف نمی کنند. ازم نیست که عنوان 
کنیم که برای سهمیه باید جنگید و تاش کرد . و حتماً این یک حقیقت 
واضح و روشن برای مسئوان ورزش کشور است که با این اعداد و ارقام در 
طول یک سال هیچ رشته ای را نمی توان برای المپیک آماده کرد . با این 
رقم    ها هیچ اردویی برپا نمی شود و هیچ دیدار تدارکاتی و رقابت تمرینی 

درست شکل نمی گیرد. 
تکراری است که بگوییم در ورزش به جا    هایی رسیده ایم و موفقیت    هایی 
کسب کرده ایم که در دیگر بخش    ها تصورش را هم نداریم . تکراری است 
که بگوییم ورزش تنها بخشی است که تحریم    ها و تمام کینه ورزی    ها و 
دشمنی های استکبار را دور زده و نام و پرچم ایران را برفراز قلل افتخار 
جهان بلندآوازه کرده اما به رغم تمام این حقای��ق غیر قابل انکار وقتی 
بحث خرج کردن و دادن امکانات به میان می آید آقایان مسئول قطره 
چکان دست می گیرند و خساست به خرج می دهند البته به جز فوتبال 
که چمدان چمدان دار و ی��ورو را برایش خ��ارج می کنند بدون آنکه 

آورده ای داشته باشد. 
مشکات اقتصادی کشور و کمبود    ها و بحرانی که با آن روبه رو هستیم بر 
هیچ کس پوشیده نیست و حتی خود قهرمانان و مدال آوران نیز همدوش 
و همراه مردم درگیر این معضات هس��تند و آنها را لمس می کنند اما 
اینکه ه��ر وقت بحث خرج کردن برای رش��ته های م��دال آور به میان 
می آید آقایان مسئول با مستمسک قرار دادن شرایط خاص کشور این 
رشته    ها را به صرفه جویی و محدود کردن دعوت کنند و در عوض برای 
فوتبال ولخرجی کنند مصداق بارز تبعیض است ؛ تبعیضی که رد پای 
آن به وضوح در لیست بودجه اعامی کمیته ملی المپیک دیده می شود؛ 
لیستی که ثابت می کند در ورزش ایران می توانی پول نداده آش بخوری 

و حتی بدون زحمت فقط پول بگیری و کاسه را هم سر بکشی!

فريدون حسن

قهرمانی مردان والیبال نشسته ایران در آسیا
تیم والیبال نشسته ایران با هفت پیروزی و بدون باخت به عنوان قهرمانی 
مسابقات آسیا و اقیانوسیه دس��ت یافت. تیم ایران که با شش پیروزی 
برابر کامبوج، تایلند، چین، قزاقستان، ژاپن و کره جنوبی به فینال این 
رقابت    ها راه یافته بود در گام آخر نیز چین را با برتری در سه گیم متوالی 
از سد راه برداشت و بر سکوی قهرمانی ایستاد. تیم ملی والیبال نشسته 
ایران درحالی قهرمان آسیا شد که پیش از این صاحب سهمیه بازی های 
پارالمپیک 2020توکیو شده بود. این س��همیه به واسطه قهرمانی در 

مسابقات جهانی 2018هلند به دست آمد. 

چهارمی فیروزجا و کسب سهمیه جام جهانی
علیرضا فیروزجا در پایان مسابقات قهرمانی آسیا در رده ششم قرار گرفت 
و توانست سهمیه جام جهانی را به دس��ت آورد؛ سهمیه ای که پیش تر 
مقصودلو و محمد امین طباطبایی به دست آورده بودند. فیروزجا عاوه 
بر اینکه در دور نهم و پایانی رقابت های انفرادی شطرنج قهرمانی آسیا 
در چین علیرضا فیروزجا با ریتینگ 2682 برابر آرین از هند با ریتینگ 
2553 پیروز شد و با ش��ش امتیاز و افزایش 2/5 واحد ریتینگ در رده 
شش��م قرار گرفت، در بخش برق آس��ای رقابت های انفرادی شطرنج 

قهرمانی آسیا نیز در چین چهارم شد.

داستان یک اختاف قدیمی
رضایتش به این سادگی   ها جلب نمی شود. به طوری که حتی از عملکرد 
طایی های بازی های آس��یایی ه��م رضایت کامل ن��دارد و تنها نتیجه 
کلی)قهرمانی( توانسته برایش قانع کننده باشد. شاید همین نگاه است 
که باعث شده شاگردانش در هر چهار مسابقه  قبلی )ترکیه، مجارستان، 
قزاقستان و قهرمانی آسیا(روی سکو بروند. با این وجود اعتقادات و دیدگاه 
خاص خ��ود را در چیدن ترکیب نهایی تیم ملی دارد و مخالف مس��ابقه 
انتخابی است. همان نظر متفاوتی که می تواند پرونده اختاف نظرهای 
قدیمی را باز کند. در این میان هیچ کس مثل شاگردانش نمی داند که راه 
یافتن به لیست نهایی و جلب نظر و رضایت او تا چه اندازه سخت خواهد 
بود، همان سختی ای که بنا تأکید دارد لذت خاصی از آن می برد:» هر قدر 
کشتی گیران آماده تر باشند و رقابت نزدیکی داشته باشند و کار من برای 
انتخاب سخت تر شود بیشتر لذت می برم چون کشتی گیری که از دل این 
رقابت سخت خارج می شود فردی است که می توان به او اعتماد کرد. «این 
همان ویژگی خاص بناست. اینکه جز به بهترین راضی نمی شود و شاید 
برای همین است که تأکید می کند:»راضی هستم روی سکوی جهانی 
نرویم اما از کسب سهمیه المپیک خیال مان راحت شود. « با این وجود اما 
داستان رسیدن به ترکیب نهایی بر اساس رنکینگ یا نتیجه مسابقه انتخابی 

پابرجاست و شاید دوباره گره کور بزند به رابطه بنا و فدراسیون.

شيوا نوروزي

زمان سوزی به سبک پرسپولیس

باتکلیفی شاگرد اول لیگ
شاگرد اول لیگ 

دنيا حيدری
    حاشيه

که طی سه سال 
گذشته با بهترین 
معدل مسابقات را به پایان برده در حساس     ترین 
روزهای آماده سازی برای فصل جدید همچنان در 
باتکلیفی به سر می برد؛ آن هم درحالی که انتظار 
می رفت طبق روند چهار س��ال گذشته باشگاه 
خیلی سریع شرایط را برای ادامه کار برانکو و ادامه 
روند موفقیت آمیزی که سرمربی سرخپوشان طی 
چهار سال و نیم گذشته در پیش گرفته مهیا کند. 
اما سفر برانکو به کشورش بعد از کسب قهرمانی در 
جام حذفی موجی از نگرانی را در بین هواداران 
پرسپولیس به وجود آورد و تأکید عرب، مدیرعامل 

سرخپوشان به ادامه همکاری با برانکو نیز نتوانست 
این نگرانی    ها را کم رنگ کند. شاید چون باوجود 
تأکید باش��گاه به عدم جدایی برانکو، شواهد از 
یک طرفه بودن بلیت برانکو  از بی بازگشت بودن 
سفر او خبر می داد. نه فقط چون پروفسور از چند 
کشور به خصوص عربستان پیشنهاداتی اغوا کننده 
داشت و این بار برخاف گذشته گفته تلویحاً از 
جدایی و بررسی دیگر پیشنهاداتش گفته بود. بلکه 
از آن جهت ک��ه برخی از داخل باش��گاه با ادامه 
همکاری با برانکو موافق نبوده و حتی باب مذاکره 
با مربیان دیگری چون قطبی را باز کرده بودند. 
مس��ئله ای که البته بار    ها تکذیب ش��د اما این 
تکذیبیه    ها خیلی قانع کننده نبود وقتی باوجود 
آنکه برانکو لیس��ت کتبی برای جذب نفرات مد 
نظرش نداده، عرب به وجود لیست کتبی تأکید 
دارد و باشگاه باب مذاکره با بازیکنی را باز کرده که 
اصًا نه مد نظر برانکوس��ت و نه جایی در لیست 
شفاهی او دارد)فرشاد احمدزاده( اقدامی که نشان 
از تناقض گویی در رفتار و عمل مسئوان باشگاه 
پرسپولیس در خصوص ادامه حضور برانکو در این 
تیم دارد. حال آنکه در پی اعتراضات مکرر هواداران 
پرس��پولیس حت��ی وزی��ر ورزش نی��ز تأکید 
کرده:»هیئت مدیره با جدیت این موضوع را دنبال 
و مشکل را حل می کند. «با این وجود اما به نظر 
می رسد که پرسپولیسی    ها عجله ای در این زمینه 
ندارند. نه در خصوص روشن شدن تکلیف برانکو و 
نه نفراتی که او خواهان جذب آنها شده بود، چرا که 
تاکنون دو بازیک��ن از پنج بازیکن مد نظر برانکو 
تکلیف تیم های فصل آینده خود را روشن کردند. 
حال آنکه ع��رب در آخرین کنفران��س خود از 
تشکیل کمیته جذب برای خرید بازیکنان مد نظر 
برانکو خبر داده بود. کمیته ای که البته با نگاهی 
به نفرات حاضر در آن عرب )مدیرعامل باشگاه(، 
علی رغبتی )عضو هیئت مدیره(، مهدی ذاکر 
)معاون حقوقی باشگاه( و سهند حبیب زاده 
)مشاور مدیرعامل( به خوبی می توان دریافت 
که چرا تاکنون به نتیجه ای مثبت دس��ت 
نیافتند. کمتیه ای که نه فقط هیچ یک از اعضای 
آن فنی و ورزشی نیستند، که حضور یک پیمانکار 
که این روز    ها مشاور و همه کاره مدیرعامل شده نیز 

در آن به شدت توی ذوق می زند.

پیروزی نچسب برزیل در افتتاحیه کوپا آمه ریکا!
نبرد مدافع عنوان قهرمانی با ژاپن

تیم مل��ی فوتبال 
حامد قهرمانی

      فوتبال جهان
برزیل با برتری 3 
ب��ر صف��ر مقابل 
بولیوی شروعی امیدوار کننده در کوپا آمه ریکای 
2019 داشت . بامداد دیروز برزیل میزبان رقابت    ها 
برابر بولیوی قرار گرفت و در یک بازی نه چندان 
سخت موفق شد حریف خود را با 3 گل از پیش رو 
بردارد . در این دیدار کوتینی��و ) 2 گل( و اورتون 
گل های برزیل را به ثمر رساندند با این حال نوع 

بازی سلسائو مورد پسند هواداران قرار نگرفت. 
برزیل میزبان بسیار امیدوار است که با استفاده 
از امتیاز بازی در خانه بتواند به س��ال    ها ناکامی 
خود در کوپا آمه ریکا پایان دهد هرچند که تیته و 
مردانش می دانند حتی در خانه هم رقبای سختی 
را پیش رو دارند.  تیته سرمربی برزیل بعد از کسب 
پیروزی اول و در واکنش به اعتراض هواداران در 
خصوص عملکرد کلی برزیل گف��ت : » مهم تر از 
همه چیز شروع خوب و بهره بردن از اشتباه های 
حریف بود. زمانی که خوب ب��ازی نکنید، نباید 
انتظار داشته باشید که هواداران احساس راحتی 
کنند و از ش��ما حمایت کنند. فوتبال اینچنین 
است. احساس��ات بر همه چیز غلبه می کند. ما 
نمی توانیم نس��بت به رفتار ه��واداران اعتراض 
داشته باشیم. اگر چیزی را دوست نداشته باشند 
آن را اب��راز می کنند که منطقی اس��ت. همه ما 
احساساتی هس��تیم. تنها ما باید تمرکزمان باا 
باشد. اکنون در پروسه پیشرفت قرار داریم. در این 
پروسه ممکن است اتفاقات بد و خوب رخ دهد.«

این رقابت    ها از بامداد دو    شنبه با برگزاری بازی های 
اول تیم های حاضر در گروه سوم مسابقات ادامه 
پیدا می کند . در این گروه دو تیم مدعی اروگوئه 
و ش��یلی و دو تیم پرانگیزه ژاپن و اکوادور حضور 
دارند و ماراتن س��ختی را برای صع��ود خواهند 
داش��ت. اروگوئه به عنوان یکی از پرافتخار    ترین 
تیم های این مس��ابقات هرچند سال هاست جام 
قهرمانی را لمس نکرده اما همواره از مدعیان سفت 
و س��خت قهرمانی بوده است . حضور ستاره    هایی 
چون کاوانی و سوارز در این تیم آنها را تبدیل به 
حریفی خطرناک برای تمام مدعیان کرده است . 
اروگوئه از ساعت 2:30 بامداد دو    شنبه به مصاف 
اکوادور م��ی رود.  دیگر بازی این گروه را ش��یلی 
و ژاپن از س��اعت 3:30 بامداد سه     شنبه برگزار 
می کنند. شیلی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 
و قهرمان دو دوره گذشته این مسابقات امید 
زیادی دارد ک��ه بتواند با حف��ظ عنوان خود 
هت تریک کن��د و بتواند نام��ش را در جمع 
بزرگان فوتبال امریکای جنوبی جاودانه کند . 
هرچند حریف اول مدافع عن��وان قهرمانی 
یک آس��یایی و میهمان این مسابقات است 
اما ستاره های ش��یلی و در رأس آنها آبیدال 
خوب می دانند که دس��ت گ��م گرفتن این 
آس��یایی چغر چه خطر    هایی می تواند برای 
آنها داشته باشد. ژاپنی    ها در جام جهانی ثابت 

کردند حریف دست و پا بسته ای نیستند و حاا 
می خواهند شایس��تگی های خود را در امریکای 

جنوبی به فوتبال جهان نشان دهند. 
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فرمان�ده انتظام�ي ته�ران 
بزرگ گفت: بايد در برخورد با 
مردم، رفتار پليس را حرفه اي 
كني�م و اگر م�ا انتظ�ار رفتار 
حرف�ه اي از فرمانده ه�ان و 
همكارانم�ان داري�م در وهله 
اول بايد آنها را توانمند كنيم. 
سردار حسين رحيمي با بيان اين 

مطلب در حاش��يه افتتاحيه كارگاه هاي آموزشي 
پليس راهور پايتخت توضيح داد: اين كارگاه براي 
ارتقاي رفتار پليس برگزار شده كه در گام اول براي 
فرمانده هان و مسئوان پليس راهنمايي و رانندگي 
كاس هاي ايمن س��ازي وحرفه اي ك��ردن رفتار 
فرمانده هان را آغاز كرديم و كارگاه آموزشي براي 
فرمانده هان و مسئوان پليس راهنمايي و رانندگي 
برگزار شد. تاش ما اين است كه اين دوره ها براي 
ارائه خدمات بهت��ر و حرفه اي به م��ردم و جامعه 

برگزار شود. 
او درباره توانمند سازي مديران گفت: مسئوليت 

و مأموري��ت مديري��ت ترافيك 
در تم��ام ش��هرها و محورهاي 
مواصات��ي ب��ر عه��ده پليس 
اس��ت از همين رو باي��د اعمال 
قانون هايمان را هدفمند كنيم. 
همچنين در بحث مشاوره و ارائه 
خدمات بايد جدي ت��ر برخورد 
كنيم و در بحث آموزش رانندگان 

متخلف بايد با برنامه پي��ش برويم كه تمام اين 
موارد در اين كارگاه ها ديده شده است. سردار 
رحيمي تأكيد كرد: بايد در برخورد با مردم رفتار 
پليس را حرف��ه اي كنيم و اگر م��ا انتظار رفتار 
حرفه اي از فرمانده هان و همكارانمان داريم در 

وهله اول بايد آنها را توانمند كنيم. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به اين سؤال 
كه براي توقف ممنوع ها قبل از به اتمام رس��يدن 
طرح زوج و فرد چه اقداماتي انجام ش��ده اس��ت، 
گفت: مردم از توقف  هاي دوبل و سوبل گايه مند 
هستند كه بخشي از ترافيك تهران نيز مربوط به 
اين موضوع است. ما اقدامات مان را شروع كرديم 
و در هفت الي هش��ت نقطه سد معبرهاي مهم را 
جمع آوري كرديم و باز هم اباغ ش��ده است كه 
هر منطقه راهنمايي و رانندگي مكلف هستند با 
س��دمعبرها برخورد كنند. به گفته وي در تهران 
روزانه بالغ بر 2هزار و 500 تصادف اعم از جرحي 

و خسارتي در تهران رخ مي دهد كه 
در تمام اين موارد پليس در صحنه 

حضور پيدا مي كند. 
رحيمي افزود: به ط��ور ميانگين 
روزانه در 300 فق��ره از تصادفات 
خس��ارتي و 60 فق��ره تصادفات 
جرحي در تهران كروكي كشيده 

مي شود. 
   پول بدهيد، تردد كنيد 

سردار مهماندار، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
تهران بزرگ هم درباره طرح جديد ترافيك گفت: 
از ابتداي تيرماه براساس مصوبات شوراي ترافيك 
شهر و شوراي اسامي شهر تهران افرادي كه داراي 
پاك تهران هستند 20 روز در هر فصل مي توانند 
به صورت رايگان در اين محدوده تردد كنند و بعد 
از 20 روز نيز مي توانند با پرداخ��ت عوارض تردد 
داشته باشند. مبلغ عوارض نيز 50 درصد مبلغ طرح 
ترافيك است. اين مبلغ نيز به مواردي مانند معاينه 
فني خودرو نيز بستگي دارد، يعني اگر خودرويي 
معاينه فني داش��ته باش��د، طبعاً 
هزينه كمت��ري پرداخت مي كند 
و همچني��ن چنانچه در س��اعت 
غيرپي��ك مراجعه كنن��د، باز هم 
هزينه كمتري پرداخت مي كنند. 
همچنين محدوديت��ي براي تردد 
نداريم و فقط پرداخت هزينه است 
طبيعتاً پرداخت هزينه در بلندمدت 
باعث كاهش تردد مي شود و مردم را ترغيب مي كند 

از حمل و نقل عمومي استفاده كنند. 
س��ردار مهماندار درب��اره جريمه اف��رادي كه در 
اين محدوده وارد مي ش��وند، گف��ت: افرادي كه 
ثبت نام كرده و اعتبار خريداري مي كنند عوارض 
از اعتبار آنها كس��ر خواهد شد، اما چنانچه كسي 
خارج از مدت 20 روز در اي��ن محدوده تردد كند 
تا دوماه فرصت دارد تا ع��وارض خود را پرداخت 
كند. ش��هرداري نيز بافاصله بعد از تردد در اين 
محدوده براي فرد پيامكي ارسال مي كند و شهروند 
تا دوماه فرصت پرداخت عوارض را دارد و چنانچه 
در اين مدت زمان عوارض را پرداخت نكند جريمه 
خواهد شد و عاوه بر اينكه مبلغ عوارض به عنوان 
عوارض معوق در سامانه شهرداري ثبت خواهد شد 
شماره پاك براي پليس نيز ارسال مي شود و فرد 
به مبلغ 20 هزار تومان براي هر بار تردد غيرمجاز 

جريمه مي شود. 

 پرونده حادثه خونين 
علوم و تحقيقات ورق خورد

اولين جلسه رسيدگي به پرونده حادثه خونين دانشگاه علوم و تحقيقات كه به 
مرگ 10نفر منجر شد، روز گذشته در مجتمع قضايي كاركنان دولت برگزار شد. 
پنجم دي سال گذشته بود كه يك دستگاه اتوبوس دانشگاه علوم تحقيقات در 
حال انتقال دانشجويان دچار واژگوني شد كه در جريان آن 10 نفر كشته و 28 نفر 
مجروح شدند. با كامل شدن تحقيقات در اين باره راننده فوت شده، دانشگاه و 
پيمانكار مسئول خدمات رساني مقصر شناخته شده و با صدور كيفرخواست 
عليه آنها پرونده براي رسيدگي به ش��عبه 105۷ مجتمع كاركنان دولت به 
رياست قاضي عاليشاه ارجاع ش��د. روز گذشته بعد از رسميت يافتن جلسه، 
نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و با قرائت كيفرخواست براي عامان 
حادثه درخواست مجازات قانوني كرد. در ادامه چند نفر از شاكيان در جايگاه 
حاضر شدند و ش��كايت خود را مطرح كردند. قاضي عاليشاه بعد از شنيدن 

اظهارات شاكيان ادامه رسيدگي به پرونده را به جلسه بعد موكول كرد. 
 ربودن همسر صيغه اي 

براي زنده كردن پس انداز
م�ردي ك�ه ب�راي اخ�اذي از همس�ر صيغ�ه اي اش اق�دام ب�ه ربودن 
او ب�ا كم�ك يك�ي از دوس�تانش ك�رده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز چهارشنبه 22 خرداد ماه زن جواني به نام زهره وارد 
شعبه ششم بازپرسي دادسراي جنايي تهران بزرگ شد و از شوهر صيغه اي اش و 
دوست او به اتهام آدم ربايي و سرقت ش��كايت كرد. او گفت: »امروز صبح وقتي از 
متروي هفت تير خارج شدم ناگهان شوهر صيغه ام و مردي كه همراه او بود به زور 
من را سوار يك دستگاه خودروي پژو 206 سوار كردند و با خود بردند. بين راه يكي 
از آنها گفت براي آزادي ام بايد 20 ميليون تومان به آنها بپ��ردازم وگرنه دو دختر 
پنج  ساله و هفت ساله ام را مي دزدند. من هم از ترس 8 ميليون و 800 هزار تومان پولي 
كه در حسابم داشتم را به حساب آنها منتقل كردم. آنها هم بعد از واريز شدن پول به 
حسابشان من را رها كرده و گريختند.« شاكي ادامه داد: »وقتي به خانه برگشتم ديدم 

دخترانم در خانه نيستند براي همين نگرانم براي آنها اتفاق بدي افتاده باشد.«
بعد از طرح شكايت تحقيقات براي شناسايي دو آدم ربا به جريان افتاد. كارآگاهان 
اداره يازدهم پليس آگاهي تهران در اولين گام سينا، شوهر 24 ساله او را شناسايي و 
بازداشت كردند. متهم گفت: »مرداد سال 9۷ بود كه در خيابان مولوي با زهره آشنا 
شدم. او درد دل كرد و گفت از شوهرش طاق گرفته و به سختي زندگي مي كند. 
اين ش��د كه او را صيغه كردم و از آن به بعد درآمدم را در اختيارش مي گذاشتم تا 
پس انداز كند. « متهم ادامه داد: »با موتور در يك پيك موتوري كار مي كردم و بعضي 
روزها هم دستفروشي مي كردم. زميني داشتم و مي خواس��تم با پولي كه زهره 
پس انداز مي  كند خانه اي بسازم و زندگي ا م را با او شروع كنم تا اينكه از ازدواج دائم با 
او پشيمان شدم. بعد خواستم پس اندازم كه به 20 ميليون تومان رسيده بود را به من 
برگرداند اما او طفره مي رفت تا اينكه تصميم گرفتم به زور پولم را پس بگيرم. اين شد 
كه طبق نقشه به كمك يكي از دوستانم او را سوار ماشين كرديم و... .« متهم در آخر 
گفت: »بعد از رفتن زهره ما هم به خانه رفتيم و از سرنوشت بچه هاي او بي خبرم.« 
بعد از اقرارهاي متهم كارآگاهان پليس در جريان تحقيقات ميداني دريافتند دو 
دختر شاكي در نبود مادرشان راهي پاركي در نزيكي خانه شان شده و مشغول بازي 
بودند كه با كمك پليس به مادرشان تحويل داده شدند. تحقيقات براي بازداشت 

همدست متهم در اداره يازدهم پليس آگاهي تهران جريان دارد.

متهم: شوهرم به من توجه نمي كرد، شليک كردم !
زن جواني كه متهم است دو سال قبل با 
كمك دختر و پسر نوجوانش، شوهر خود 
را با ش�ليك گلوله به قتل رسانده بود، 
در جلس�ه دادگاه ماجرا را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، پنجم تير  سال 96، 
مأم��وران پلي��س ته��ران از قت��ل مرد 
جواني در خان��ه اش باخبر و راهي محل 
شدند. در بررس��ي هاي اوليه معلوم شد 
سعيد 45 ساله با ش��ليك گلوله به قتل 
رسيده است. همچنين مشخص شد كه 
عامل قتل همسر 42 ساله اوست كه در 
محل بازداشت شد. الهام در شرح ماجرا 
گفت: »ش��وهرم را به خاط��ر اختافات 
خانوادگي با همدستي دختر و پسر 16 

و 1۷ ساله ام به قتل رساندم.«
با كامل ش��دن تحقيقات الهام به اتهام 
مباش��رت و دختر و پس��ر وي به اتهام 
معاونت در قتل مجرم ش��ناخته شدند 
و پرونده بعد از صدور كيفرخواس��ت به 
شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د. ابتداي جلسه بعد 
از اينكه اولياي دم درخواس��ت قصاص 
كردند، اله��ام در جايگاه ق��رار گرفت و 
گفت: »ش��وهرم به م��ن بي توجه بود و 
بارها به او اعت��راض كرده ب��ودم، اما او 
اهميتي نم��ي داد. همين بهانه اي بود تا 

براي پر كردن اوقات فراغتم ساعت ها در 
فضاي مجازي سرگرم باشم. با اين حال 
ش��وهرم به من بي توجه بود و اعتنايي 
نمي كرد.   تا اينكه در اينستاگرام با مردی 
آشنا ش��دم و ش��روع به چت با او كردم 
و ب��رای مدتی ب��ا او درددل می كردم.« 
متهم ادام��ه داد: »يك روز ش��وهرم به 
رفتارم مظنون شد و با هم درگير شديم. 
درگيري ما آن قدر باا گرفت كه تصميم 
به قتل او گرفتم. از پسرم خواستم چند 
عدد قرص خواب آور بخرد. قرص ها را در 
دوغ ريختم و به ش��وهرم دادم. او بعد از 
نوشيدن دوغ بي هوش شد، اما نتوانستم 

او را به قتل برسانم. « 
متهم در خص��وص قتل گف��ت: »روز 
حادث��ه بعد از درگيري ش��ديدي كه با 
س��عيد داش��تم او رفت و خوابيد. آنجا 
بود كه با همدس��تي دختر و پس��رم با 
اس��لحه اي كه در خانه بود و متعلق به 
شوهرم بود يك گلوله شليك كردم و او 

را به قتل رساندم.« 
در ادامه دختر و پسر مقتول جرمشان 
را انكار كردند و گفتند زمان حادثه در 
اتاقشان خواب بوده و از نقشه مادرشان 
بي خبر بودند. در پاي��ان هيئت قضايي 

وارد شور شد. 

تحقيقات پليس تهران براي يافتن زني 
كه پس از ناپديد شدن وي 500 ميليون 
تومان از حس�ابش برداش�ت شده با 
دستگيري يك مظنون درجريان است. 
به گزارش خبرنگار ما، ارديبهش��ت ماه 
امسال مردي وارد شعبه ششم بازپرسي 
دادس��راي امور جنايي پايتخت ش��د و 
گم شدن همس��رش مهراوه را گزارش 
داد. او گفت: همس��رم روز گذشته براي 
انجام كاري خانه را ت��رك كرد، اما ديگر 
برنگشت و گوش��ي تلفن همراهش هم 

خاموش اس��ت. بعد از اينك��ه پرونده به 
دستور بازپرس به پليس آگاهي تهران 
فرستاده ش��د كارآگاهان متوجه شدند 
كه 500 ميليون توم��ان در چند نوبت 
از حس��اب مه��راوه در چن��د صرافي و 

طافروشي برداشت شده است. 
كارآگاه��ان ب��ا بررس��ي دوربين هاي 
مداربسته مردي 2۷ ساله را شناسايي و 
او را در شهرس��تان نور بازداشت كردند. 
حميد گفت: با مهراوه در اينستاگرام آشنا 
شدم و گفت كه به تنهايي زندگي مي كند 

و قصد خريد زمين در شمال كشور را دارد. 
من هم با او قرار گذاشتم و در چند نوبت 
پولش را تبديل به طا و ارز كردم و قرار 
بود با كمك دوستم سعيد برايش ويا و 
قطعه زميني در شهرستان نور بخريم، اما 
يك روز با زني كه مي گفت از دوستانش 
است و ساكن كرج است وعده گذاشت و 

همراه او راهي كرج شد. 
با اقراره��اي مته��م تحقيق��ات براي 
شناسايي همدس��ت متهم و يافتن زن 

جوان ادامه دارد. 

 رئيس پليس پايتخت: 
بايد رفتار پليس را در برخورد با مردم حرفه اي كنيم

خالي شدن حساب 500 ميليون تومانی پس از ناپديد شدن زن جوان

ار زاد  زندان بده  ، وم به مر به زند ت دو زندان مح باز
«نيكوكار البرزی» خوش درخشيد 

حس��رت در رگ ه��ا، آرزو دوان��ده اس��ت 
آزارش��ان  رفت��ه،  روزه��ا  خي��ال  و 
م��رد  دو  اي��ن  دس��ت ها  م ده��د. 
تنه��ا، پ��ر از بيهودگ�� جستجوهاس��ت. 
اي��ن هم��ه س��ال تنهاي�� در رگ ه��ا 
آنه��ا ت��ر دوان��ده و صدايش��ان در 
تاريك�� اي��ن س��لول، گ��م ش��ده اس��ت.   
نكن��د راه خان��ه ه��م، لغ��زش پاهايش��ان را 
��ه سرگذش��ت تاري��ك  از ي��اد ب��رده و ق
ش��ان ب��ر ل�� آش��نايان خش��كيده باش��د. 

  
��م، دور ن��گاه دو م��رد اعدام  ��ك   پي

يده اس��ت. پي
راه زندگ��ی اي��ن دو م��رد روش��ن می ش��ود اگ��ر 
ش��ب از ش��اخه ها بري��زد، ي��ك نف��ر از راه برس��د، 
ب��ا دس��تان بخش��نده اش كلبه خاموش��ی را نش��ان 
ده��د ك��ه خانه ش��ان ب��ود و ان��دوه دلش��ان را 
بش��ويد. اي��ن دو م��رد باره��ا و باره��ا زندگ��ی را در 
خ��ود گريس��ته اند و از پله ه��ای عم��ر، خس��ته و 
درمان��ده گ��ذر ك��رده ان��د. هي�� صداي��ی آنه��ا را 

نمی خوان��د.
دو م��رد اعدام��ی در لحظه ه��ای پ��ر اضط��راب 
ك��ه ش��ماره معك��وس ب��رای انتق��ال آنه��ا ب��ه 
پ��ای چوب��ه دار آغ��از ش��ده اس��ت، نمی دانن��د ك��ه 
خداون��د نام��ه آزادی آنه��ا را امض��ا ك��رده اس��ت 
و ن��ور و مهربان��ی، دي��وار تاري��ك س��لول آنه��ا را 
ش��كافته اس��ت. ان��گار ب��اران، زندگ��ی م��ه آل��ود و 

غب��ار آگي��ن آنه��ا را شستش��و داده اس��ت.
باورش��ان نمی ش��ود ك��ه ي��ك نيك��وكار ناش��ناس، 
از فرس��ن ها فاصل��ه ب��ا خ��دای خوي��ش ب��ه 
معامل��ه نشس��ته و قل��ب و دس��تش را هم��راه كرده 
ت��ا ب��ا بخشش��ی بی دري��غ، ج��ان دو م��رد اعدام��ی 
را بخ��رد و بده��ی 21 زندان��ی بده��كار را بپ��ردازد.
دو زندان��ی در ش��هرهای ش��يراز و دره ش��هر ك��ه 
س��ال ها پي��ش در درگي��ری مرتك��ب جناي��ت 
ش��ده و محك��وم ب��ه قص��اص نف��س بودن��د، ب��ه 
همت "ر.ف" و همس��رش س��يده "م.ح" زوج نيكوكار 
الب��رزی از دار مج��ازات رهاي��ی يافت��ه و ب��ه زندگی 

برگش��تند.
زوج نيك��وكار الب��رزی همچني��ن ب��دون افش��ای 

هوي��ت خ��ود در مراس��م گلري��زان س��تاد دي��ه 
اس��تان الب��رز ب��ا پرداخ��ت 110 ميلي��ون توم��ان 
گل  بده��كار،  زندان��ی   21 آزادی  نام��ه  پ��ای 

نش��اندند.
  قتل در باز فوتبال

درگي��ری لفظ��ی به��رام 1۷ س��اله در زمي��ن 
فوتب��ال ب��ا دوس��تش ب��ه خاط��ر تن��ه زدن در حين 
ب��ازی، ب��ا جانب��داری بازيكن��ان دو تي��م و هيج��ان 
پس��ربچه ها، منج��ر ب��ه ي��ك ن��زاع دس��ته جمع��ی 
ش��د. در اي��ن مي��ان محم��ود ب��ا چاق��و زخمی ش��د 
و ب��ه بيمارس��تان انتق��ال ياف��ت ام��ا ب��ر اث��ر ش��دت 
خونري��زی ج��ان باخ��ت و ب��ازی فوتب��ال در زمي��ن 
خاك��ی منج��ر ب��ه ط��رح ي��ك پرون��ده جناي��ی در 

دادگاه ش��يراز ش��د.
پس��ر نوج��وان دس��تگير ش��د و  اعت��راف ك��رد پس 
از درگي��ری ب��ا مقت��ول، س��وار ب��ا موتوس��يكلت 

دوس��تش ف��رار ك��رده و چاق��وی خ��ون آل��ود را در 
درياچ��ه ف��رگاز انداخت��ه اس��ت. اعتراف��ی ك��ه 15 
روز بع��د ب��ا ان��كار ش��ديد مته��م در براب��ر بازپ��رس 

جناي��ی روب��رو ش��د.
وی محك��وم ب��ه قص��اص نف��س – اع��دام ش��د ام��ا 
ب��ا اعت��راض ب��ه رای دادگاه و درخواس��ت فرج��ام 
خواه��ی، قض��ات دي��وان عال��ی كش��ور دس��تور  
رس��يدگی مج��دد ب��ه پرون��ده را ص��ادر كردن��د 
زي��را پزش��كی قانون��ی در م��ورد رش��د عقل��ی متهم 
در زم��ان وق��وع ج��رم، اظه��ار نظ��ر نك��رده ب��ود. 
ام��ا كميس��يون پزش��كی قانون��ی اع��ام ك��رد ك��ه 
ب��ا گذش��ت ۷ س��ال از زم��ان وق��وع ج��رم، اظه��ار 
نظ��ر در م��ورد وضعي��ت مته��م در زم��ان حادث��ه 
ممك��ن نيس��ت. بدي��ن ترتي��ب مته��م ب��ار ديگ��ر 

ب��ه اع��دام محك��وم ش��د.
پدربه��رام در زم��ان دس��تگيری پس��رش ب��ر اث��ر 

س��كته قلب��ی ج��ان باخت��ه ب��ود. زندگ��ی تل��خ 
م��ادر به��رام در م��رگ همس��ر و نب��ود پس��رش  
ب��ه كابوس��ی دردآور می مانس��ت ك��ه انتهاي��ی 
نداش��ت. 13 س��ال از آن روز ش��وم می گذش��ت و 
او امي��دی ب��ه رهاي��ی پس��رش از زن��دان نداش��ت. 
زن درد كش��يده ه��ر س��ال ك��ه ش��معی ب��ر م��زار 
ش��وهرش می گذاش��ت، ب��ه خاط��ر م��ی آورد ك��ه 
او و پس��رش در ي��ك روز ب��ا ه��م رفتن��د و دع��ا 
می ك��رد س��فر پس��رش بی بازگش��ت نباش��د و 
ب��ار ديگ��ر چش��مانش ب��ه چه��ره پس��رش روش��ن 

ش��ود.
" بازيگ��ر م��رد  . زوج نيك��وكار الب��رزی  و "
س��ينمای كش��ور ب��ا پرداخ��ت 350 ميلي��ون 
توم��ان دي��ه ب��ه اولي��ای دم در آخري��ن فرص��ت، 
ج��ان اي��ن ج��وان اعدام��ی را خريدن��د و او پ��س 
از س��ال ها س��رگردانی مي��ان م��رگ و زندگ��ی، 

رهاي��ی ياف��ت. 
م  نامه ا از اي

دومي��ن اعدام��ی "س��ليمان" اس��ت ك��ه از تي��ر 
1391 ب��ه اته��ام قت��ل عم��د در شهرس��تان دره 

ش��هر روان��ه زن��دان ش��د.
وی ب��ا ارس��ال نام��ه ای از زن��دان ب��ه زوج نيك��وكار 
الب��رزی نوش��ت: از ي��ادآوری آن حادث��ه ش��رم دارم 
و نمی توان��م جزيي��ات آن روز ش��وم را بازگ��و كنم. 
دع��وای پس��رعموها عاقب��ت تلخ��ی داش��ت و چند 
خان��واده را ب��ه خ��اك س��ياه نش��اند.  ۷ س��ال در 
زن��دان ه��ر لحظ��ه اش ب��ا پش��يمانی س��پری ش��د 
��ل ش��بهای زندگيم،  و اي��ن ندام��ت روزهاي��م را م
تي��ره و ت��ار ك��رده اس��ت. خان��واده عموي��م ب��ا 
اط��اع از سرنوش��ت فرزندان��م حاض��ر ب��ه گذش��ت 
ش��ده اند و از خونخواه��ی صرفنظ��ر كرده ان��د. ام��ا 
تواناي��ی پرداخ��ت دي��ه ن��دارم و ب��رای آزادی از 
زن��دان و پاي��ان اي��ن كاب��وس س��ياه، چش��م اميدم 

ب��ه نيك��وكاران اس��ت.
وی در پاي��ان نام��ه اش گفت��ه ب��ود: 5 فرزن��د 
دخت��ر دارم ك��ه در اي��ن س��ال ها در نب��ود پ��در 
روزه��ای س��ختی را پش��ت س��ر گذاش��ته اند و 
همس��رم ني��ز در فق��ر و تنگدس��تی گرفت��ار ش��ده 
اس��ت. نگ��ران سرنوش��ت خان��واده ام هس��تم و 
ب��رای جل��ب رضاي��ت اولي��ای دم، 50 ميلي��ون 

توم��ان ني��از دارم.
 ب��ه تغيي��ر سرنوش��ت اي��ن زنداني��ان 

پش��يمان، امي��دوارم
"ر.ف" نيك��وكار الب��رزی ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه 
از  آزادی زنداني��ان موج��ب كاه��ش بس��ياری 
آس��يب ها در جامع��ه و جلوگي��ری از فروپاش��ی 
كان��ون ي��ك خان��واده اس��ت، اظه��ار كرد:ه��ر چن��د 
اي��ن دو محك��وم مرتك��ب قت��ل عم��د و كش��تن 
انس��ان ديگ��ری ش��ده اند ام��ا ب��ا س��پری ك��ردن 
س��ال های زي��ادی از عم��ر خ��ود پش��ت ميل��ه های 
 زن��دان ب��ه ش��دت اب��راز پش��يمانی ك��رده و متنب��ه 

شده اند.
وی اف��زود: در آيي��ن م��ا ايراني��ان و دي��ن اس��ام، 
ب��ر اهمي��ت نج��ات ديگ��ران از گرفت��اری و انج��ام 
ام��ور خي��ر، توصي��ه ش��ده اس��ت و ب��ا عمل ب��ه اين 
تاكي��دات، ه��ر س��اله تع��دادی زندان��ی بده��كار را 
آزاد ك��رده و ن��زد خانواده ش��ان ب��ر می گردان��م.

"ر.ف" خاط��ر نش��ان ك��رد: ب��ا آزادی دو انس��ان 
ك��ه باره��ا م��رگ را در خ��ود تجرب��ه كرده ان��د و 
امي��دی ب��ه زندگ��ی دوب��اره ندارن��د، ش��ادی و اميد 
ب��ه خان��واده آن��ان بازگش��ت و می ت��وان ب��ه تغيي��ر 
سرنوش��ت اي��ن دو انس��ان پش��يمان، امي��دوار ب��ود.
نيك��وكار الب��رزی ك��ه آزادی بي��ش از ي��ك ه��زار 
زندان��ی را در كارنام��ه خ��ود دارد، اف��زود: در ح��ال 
حاض��ر زنداني��ان زي��ادی در انتظ��ار دس��ت های 
ياريگ��ر نيكوكاران هس��تند ت��ا بتوانند طع��م آزادی 
را ب��ار ديگ��ر تجرب��ه و زندگ��ی جدي��دی را آغ��از 
كنن��د. بنابراي��ن ه��ر ش��هروند مس��ئوليت پذي��ر 
می توان��د ب��ه فراخ��ور ت��وان مال��ی خ��ود در اي��ن 
راه پ��ر برك��ت ق��دم بگ��ذارد و ب��ه انس��انی ناامي��د و 

درمان��ده، زندگ��ی دوب��اره ببخش��د.
��ر ب��ه افش��ا    نيك��وكار الب��رز حا

ن��ام خ��ود نيس��ت
در مراس��م گلري��زان س��تاد دي��ه اس��تان الب��رز، 
ب��ه هدي��ه110 ميلي��ون تومان��ی ي��ك نيك��وكار 
��ل ه��ر س��ال نش��انی از امي��د و  اش��اره ش��د ك��ه م
روش��نايی ب��ا خ��ود ب��ه هم��راه داش��ت، ب��ی آنك��ه 
بياي��د و دي��ده ش��ود. ب��ه گفت��ه دادس��تان اس��تان 
الب��رز، وی مانن��د س��الهای گذش��ته حاض��ر نش��د 
ن��ام خ��ود را ف��اش كن��د و اعتق��اد ب��ه معامل��ه ب��ا 

خ��دای خ��ود دارد.
حاج��ی رض��ا ش��اكرمی دادس��تان اس��تان الب��رز 
مط��رح ك��رد: اي��ن نيك��وكار ب��رای آزادی 21 
زندان��ی جراي��م غي��ر عم��د و محكومي��ن مال��ی 
آبرومن��د پيش��قدم ش��د و تاكي��د بر آش��كار نش��دن 
هوي��ت خ��ود داش��ت. اي��ن رس��م ه��ر س��اله اي��ن 
نيك��وكار الب��رزی و همس��رش اس��ت ك��ه در ط��ول 
س��ال ني��ز همي��ار و هم��راه س��تاد دي��ه و انجم��ن 
حماي��ت از زنداني��ان هس��تند و زمين��ه آزادی 
تع��داد زي��ادی از زنداني��ان را ب��دون تعيي��ن س��قف 

مال��ی فراه��م ك��رده ان��د. 
وی ب��ا تقدي��ر از اق��دام شايس��ته نيك��وكار الب��رزی 
گف��ت: در اي��ن ش��رايط اقتص��ادی، كم��ك قاب��ل 
توج��ه وی ب��ه زنداني��ان اس��تان الب��رز قاب��ل تقدي��ر 
و موج��ب افتخ��ار اس��ت. خوش��حاليم ك��ه نيك��وكار 
الب��رزی ب��ا درياف��ت نام��ه از هموطن��ان درمان��ده 
و گرفت��ار، كم��ك ه��ای خ��ود را ب��ه م��ردم س��اير 

ش��هرها ني��ز گس��ترش داده اس��ت.

دو زنداني اعدامي نمي دانستند خداوند نامه آزادي آنها را امضا كرده است



 عض�و دفت�ر سیاس�ی جنب�ش انص�اراه ب�ا 
بی�ان اینک�ه »موع�د جن�گ ب�زرگ نزدیک 
اس�ت« گف�ت ک�ه ای�ن درگی�ری در داخ�ل 
خ�اک دش�من س�عودی انج�ام خواهد ش�د. 
همزمان با افزای��ش حمات موش��کی و پهپادی 
نیروهای یمنی علیه مواضع عربس��تان س��عودی، 
»محمد ناصر البخیتی« عضو دفتر سیاسی جنبش 
انص��اراه یمن در صفحه فیس بوک خود نوش��ت: 

»موعد جنگ بزرگ نزدیک می شود.«
او افزود: »این حق مردم یمن است که به دشمن در 
خاک و مقر خود حمله ور شوند و خسارت های مادی 

خود را جبران کنند.« 
»محمد البخیتی« سپس از قبایل یمنی خواست در 
صورت آغاز حمله، میان اموال عمومی و خصوصی 
تفاوت قائل شوند و می بایست میان آنها و »آزادگان « 

عربستان هماهنگی برقرار شود. 
او تأکید کرد: » ما نیروهای آزادیبخش هستیم نه 

اشغالگر.«
 یمن: موش�ک های ما تا س�رزمین  اشغالی 

هم می رسد 
سخنگوی نیروی هوایی یمن با بیان اینکه موشک      ها 
و پهپاد     ها توانست معادله جنگ علیه یمن را تغییر 
دهد، گفت: ائتاف سعودی- اماراتی به زودی مجبور 
به توقف جنگ خواهد شد. همچنین  انصاراه یمن از 
تسلط نیروهایش بر مواضع نیروهای وابسته به دولت 
مستعفی این کشور در منطقه نجران واقع در جنوب 

عربستان خبر داد. 
به گزارش فارس، سرهنگ ستاد »عبداه جفری« 
از تأثیر عملیات های موش��کی و پهپادی کشورش 
علیه عربستان سعودی سخن گفت و تأکید کرد که 
معادله جنگ تغییر کرده و ائتاف سعودی-اماراتی 
به زودی مجبور می ش��ود جنگ و محاصره یمن را 

متوقف کند. 
جفری ب��ه پایگاه خب��ری مرآه الجزی��ره گفت که 
اعامی��ه جنب��ش انص��اراه در خص��وص وجود 
بانک اهداف متش��کل از ۳۰۰ هدف برای حمله به 
کشورهای متجاوز به یمن کامًا رصد شده و شامل 
فرودگاه ها، زیرساخت های حیاتی، نظامی و نفتی 

می شود و از زمان عملیات نهم ماه رمضان که خط 
لوله های »ینبع « )خط لوله شرق به غرب عربستان( 
هدف قرار گرفت، سلسله عملیات      هایی آغاز شد و 
در پی آن فرودگاه نجران شامل آشیانه هواپیماها، 
مخازن ساح و اتاق های عملیات و شبکه های راداری 
بمباران ش��د. در فرودگاه »جیزان « و »ابها« نیز در 

همین سطح عملیات صورت گرفت. 
به گفته »عبداه جفری« پ��س از این حمات، به 
پایگاه هوایی »ملک خال��د« در منطقه »خمیس 
مشیط« )در عس��یر( که از مهم  ترین و بزرگ ترین 
پایگاه های نظامی عربستان سعودی به شمار می رود 
حمله شد؛ پایگاهی که کارشناسان اسرائیلی در آن 

حضور دارند. 
او افزود: در روزهای آتی در راستای اجرای معادله 
اعامی »سید عبدالملک بدر الدین الحوثی « حمات 
در همین سطح ادامه خواهد یافت و فرودگاه      ها هدف 

قرار خواهد گرفت. 
سخنگوی نیروی هوایی یمن تأکید کرد: تا زمانی که 
کشورهای ائتاف ]سعودی[ به محاصره و تجاوز به 
یمن ادامه دهند، موشک      ها و هواپیماهای یمنی به 
ریاض و دورتر از ریاض )در اشاره به سرزمین اشغالی 

فلسطین( خواهد رسید. 
او همچنین از وجود موشک      ها و پهپادهای جدید 
و پیش��رفته ای خبر داد که می تواند تا باب المندب 
)جنوب غرب یمن( و دورتر از آن تا کانال سوئز برسد 
و در ادامه گفت: »روزانه 4/7 میلیون بش��که نفت 
از دریای سرخ منتقل می ش��ود که دیگر این خط 
کشتیرانی بین المللی امن نخواهد بود و این پیام های 
سیاسی بسیار مهمی دارد و جامعه جهانی باید این 

پیام      ها را کامل دریافت کند.«
این مقام یمنی در ادامه با اشاره به هدف گیری کاخ 
»الیمامه« در ریاض با موشک »بدر اچ -۲« )در تاریخ 
۲۹ آذر ۱۳۹۶( گفت که دولت ریاض باقی مانده های 
موشک را به امریکا برد و آنها بررسی کردند که آیا این 
موشک س��اخت یمن بوده یا ایران. سپس نیروگاه 
اتمی »براکه« در ابوظبی نیز با همین موشک هدف 
قرار گرفت و ضربات بسیار سهمگینی وارد کرد و پس 
از جمع آوری اطاعات کامل مشخص شد که به طور 
دقیق به هدف برخورد کرده است؛ هرچند آنها در 
روزهای ابتدایی تاش کردند انکار کنند، اما سپس 
اقرار کردند و پس از آن نیز افتتاح پروژه ای که ۲4 

میلیارد دار هزینه برداشته بود، به تعویق افتاد. 

از س��وی دیگر به نقل از شبکه المسیره، یک منبع 
نظامی وابسته به جنبش انصاراه یمن در سخنانی 
اعام کرد ک��ه یگان هایی از ارت��ش و کمیته های 
مردمی این کشور عملیات هجومی گسترده ای را 
علیه مواضع نیروهای دولت مستعفی یمن در منطقه 

» السدیس « انجام دادند. 
این منبع اف��زود: این عملیات منجر به پاکس��ازی 
مواضع مختلف و تسلط بر آنها شد. در این عملیات 
همچنین ش��ماری از نیروهای دولت مس��تعفی 
کشته و مجروح ش��دند و مقداری ساح نیز کشف 

و ضبط شد. 
در همین راستا، یک منبع نظامی یمنی دیگر گفت 
که نیروهای انصاراه مانع از پیشروی و نفوذ نیروهای 

وابسته به ارتش عربستان در نجران شدند. 
همچنین سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن 
ضمن افشای جزئیاتی از دومین عملیات این نیرو     ها 
علیه فرودگاه ابهای عربستان، تأکید کرد: فعالیت این 

فرودگاه متوقف شده است. 
یحیی سریع، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن 
درباره دومین حمله علیه فرودگاه ابهای عربستان 
که صبح روز جمعه انجام شد، گفت: در این حمله 
پهپادهای مدل قاصف k2 رادارهای ناوگان هوایی 

این فرودگاه را هدف قرار دادند. 
 آماده مذاکره صلح عادانه 

»محمد علی الحوثی « عضو شورای عالی سیاسی 
انصاراه اعام کرد، یمن حاضر است با کشورهای 
تأثیرگذار بر سر یک میز بنش��یند تا درباره »صلح 

عادانه« مذاکره کند. 
بر اس��اس گزارش خبرگزاری رسمی یمن »سبأ«، 
الحوثی تصریح کرد: به کش��ورهای عربی که برای 
عادی س��ازی روابط و ایجاد رابطه دوستانه با رژیم 
صهیونیس��تی ش��تاب می کنند، می گویم صلحی 
که تاش می کنید با نابودی مس��ئله فلس��طین و 
تحت اصطاح »ش��کوفایی مقابل صلح « )ش��عار 
نشست بحرین( به رژیم غاصب تقدیم کنید، همان 
اصطاحی است که نیاز است برای توقف حمات، 
جنایت      ها و محاصره یمن به آن فکر کنید تا فاجعه 

انسانی در یمن متوقف شود. 
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يمن:آمادهآزادسازيعربستانميشويم
مقام یمني: آماده جنگ بزرگ در خاک عربستان مي شویم اما اشغالگر نیستیم بلکه آزادي بخشیم

دول�ت امری�کا با    گزارش  یک
موج سواری روی 
انفج�ار نفتکش    ه�ا در دریای عمان، ب�ه دنبال 
سناریوس�ازی از این ماجرا اس�ت ت�ا هرگونه 
خرابکاری در منطق�ه را به ایران نس�بت دهد. 
وزارت دف�اع امری�کا، حمله ب�ه دو نفتکش در 
دریای عمان را مشکلی جهانی خوانده و از اراده 
این کشور برای رسیدن به یک اجماع جهانی در 
این خصوص خبر داده است؛ تاش هایي که حتی 
متحدان امریکا هم با آن همراهی نکرده  و نسبت 
به ادعاهای واش�نگتن اب�راز تردی�د کرده اند. 
یک ماه پس از حمله به چند نفتکش در بندر فجیره 
امارات، سناریوی مشابه آن در دریای عمان تکرار 
ش��ده و فرصتی برای اتهام افکنی امری��کا و رژیم 
صهیونیستی علیه ایران فراهم کرده است. به گزارش 
شبکه راشاتودی، پاتریک شاناهان، وزیر دفاع موقت 
امریکا جمعه شب در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ 
به سؤالی درباره اقدامات آتی امریکا درباره تحوات 
دریای عمان گفت:»ما یک مش��کل بین المللی در 
خاورمیانه داریم و این مش��کل تنها ب��رای امریکا 
نیست. من و جان بولتون، )مش��اور امنیت ملی( و 
مایک پمپئو )وزیر خارجه امریکا( تاش های مان 
را بر ایجاد ی��ک اجماع جهانی درباره این مس��ئله 
بین المللی متمرکز می کنی��م«. وی افزود:»از ۲4 
ساعت گذشته تاکنون در حال تاش برای کسب 
و تبادل اطاعات هس��تیم و تمام��ی این تاش     ها 
را برای تحقق بخش��یدن به این اجماع بین المللی 

انجام می دهیم«. 
این مقام امریکایی   از جامعه بین المللی خواس��ت 
برنامه ه��ای اضط��راری را برای مواجه��ه با وقایع 
ناگهانی در منطقه وضع کند. ش��اناهان بر اهمیت 
تنگه هرمز که ۱۵درصد نفت جهان از آن می گذرد 
و ضرورت کمک بیش��تر به کش��ورهای منطقه به 
منظور حل و فصل اوضاع در آن پس از حمله مذکور، 
تأکید کرد. وزیر دفاع موقت امریکا در پاسخ به این 
پرس��ش که آیا پنتاگون قصد دارد ب��رای تقویت 
حضور نظامی خود در خاورمیانه نیروهای بیشتری 
به این منطقه اعزام کند یا ن��ه، گفت:»همان طور 
که می دانید ما همیش��ه احتماات مختلف را مد 
نظر داریم«. وی افزود:»ما هر اطاعاتی که بتوانیم 
آن را از حالت محرمانه بودن بیرون آوریم، منتشر 
خواهیم کرد. نیت ما همین است«. امریکایی    ها روز 
جمعه با انتشار یک فیلم س��اختگی مدعی شدند 
که ایرانی    ها به دو نفتک��ش در دریای عمان حمله 
کرده اند. امریکا س��عی دارد با ربط دادن تحوات 
منطقه به ایران، فش��ارهای جهانی علیه تهران را 
افزایش دهد. اتهام زنی واشنگتن به تهران، درحالی 
اس��ت که دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا در 
هفته های اخیر به کرات از مذاکره با ایران س��خن 
می گفت اما بافاصله پس از دست رد مقامات ایرانی 
به سینه ترامپ، سناریوسازی واشنگتن علیه ایران 

تشدید شد. 
 »نه« جهانی به واشنگتن 

 دولت آلمان ویدئوی منتش��ر شده از سوی امریکا 

برای متهم کردن ایران را ناکافی دانسته و سازمان 
ملل هم خواس��تار تحقی��ق مس��تقل در این باره 
شده اس��ت. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گفته 
اس��ت:»این ویدئو کافی نیس��ت. بله، ما می توانیم 
بفهمیم ک��ه در این ویدئو چه اتفاق��ی می افتد، اما 
نمی توان با آن به نتیجه گیری نهایی رسید«. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم گفته است:»بسیار 
مهم است که حقیقت روشن شود. خیلی مهم است 
که روشن شود چه کسی مسئول است. واضح است 
که این کار فقط از یک نهاد مس��تقل برمی آید که 
بتواند ش��واهد مربوط را تأیید کن��د«. همچنین 
یاتاکا کاتادا، مالک کش��تی ای که در دریای عمان 
هدف قرار گرفت گفته که »روایت واشنگتن درباره 
نحوه حمله به نفتکش     ها در این دریا اشتباه است«. 
همین سفیر کویت در سازمان ملل در مورد روایت 
امریکایی     ها درب��اره حادثه دو نفتک��ش در دریای 
عمان تش��کیک کرد. به گ��زارش الجزیره، منصور 
العتیبی، که کشورش رئیس دوره ای شورای امنیت 
اس��ت، گفت که اثبات اینکه قایق موجود در فیلم 
امریکایی ها، متعلق به ایران باشد، سخت است. برنی 
سندرز، سناتور امریکایی هم ضمن انتقاد از واکنش 
مقامات دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در 
مقصر جلوه دادن ایران در حادثه دریای عمان گفت 

که »این حادثه نباید به عنوان بهانه ای برای جنگ با 
ایران مورد استفاده قرار گیرد.« 
  مسکو: شتاب زدگي »نه«

 وزارت خارجه روسیه روز      شنبه در بیانیه ای اعام 
کرد:»ما به ش��دت حمله به دو نفتکش در دریای 
عمان را صرف نظر از اینکه چه کس��ی مسئول آن 
است، محکوم می کنیم، اما باید از نتیجه گیری های 
ش��تابزده امتناع کنی��م«. وزارت خارجه روس��یه 
همچنین اعام کرد:»هرگونه اتهام زنی به هر طرفی 
درخصوص ارتباط داش��تن با ای��ن حادثه تا زمان 
تکمیل تحقیقات بین المللی فراگیر و بی طرف قابل 
قبول نیست«. این وزارتخانه اعام کرد:»ما شاهد 
تشدید س��اختگی تنش هس��تیم و این امر تا حد 

زیادی به خاطر سیاست های امریکا است.«
جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس تنها فردی بود که 
با ادعاهای مقامات امریکایی علیه ایران همراه شد. 
جرمی هانت در اظهاراتی بی اساس ایران را به دست 
داش��تن در حمات اخیر به دو نفتکش در دریای 
عمان متهم کرد و بدون ارائه مستندات ازم مدعی 
شد:»تقریباً اطمینان داریم که یکی از شاخه های 
نیروهای مسلح ایران نفتکش     ها را در دریای عمان 

هدف قرار داده است.«
اتهامات واه��ی امریکا علیه ای��ران درحالی مطرح 

می شود که کارشناسان متعددی اعام کرده اند هیچ 
دلیلی درباره نقش تهران برای حمله به تانکرهای 
نفتی در دریای عمان وج��ود ندارد. مقامات ایرانی 
قاطعانه هرگونه دس��ت داش��تن در این حادثه را 
رد کرده اند. در ماجرای فجی��ره که چهار نفتکش 
عربس��تان و امارات دچار انفجار شدند، نیز امریکا 
و متحدان عربی اش، انگش��ت اته��ام را علیه ایران 
گرفتند اما در نهایت در گزارش��ی که اماراتی     ها با 
کمک امریکا و انگلیس تهیه و به ش��ورای امنیت 
سازمان ملل ارس��ال کردند نتوانس��تند استدال 
و س��ندی مبنی بر اینکه ایران در این ماجرا نقش 
داش��ته اس��ت، ارائه کنند. امریکا تاش می کند با 
بحرانی خواندن مس��ئله امنیت در خلیج فارس، با 
اعزام نیروهای بیشتر، بر ش��اهراه انتقال انرژی در 
منطقه مسلط ش��ود. ایران بار    ها تهدید کرده است 
که در صورت قطع صادرات نفتی ایران، با بس��تن 
تنگه هرمز، اجازه نخواهد داد نفت دیگر کش��ور    ها 
هم به بازارهای جهانی صادر ش��ود. اتهامات واهی 
علیه ایران در شرایطی است که منابع دیپلماتیک 
عربی به روزنامه الجمهوریه لبنان گفته اند:»از آنجا 
که هویت عامل حادثه دو نفتکش در دریای عمان 
روشن نیس��ت، اس��رائیل هم با توجه به امکانات و 
توانایی     هایی ک��ه دارد، در مظان اتهام اس��ت«. در 
ماجرای فجیره هم ناظران عربی، رژیم صهیونیستی 

را مسئول خرابکاری اعام کردند. 
 نسبت دادن تحوات منطقه  به تهران 

امریکا همزم��ان با متهم کردن ای��ران به حمله به 
نفتکش    ها در دریای عمان، تحوات دیگر مناطق 
را هم به نوعی با ایران گره زده است. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امریکا روز      شنبه ایران را متهم به دست 
داش��تن در انفجار خودروی بمب گذاری شده در 
مقابل دانش��گاه مارش��ال محمد قس��یم فهیم در 
ش��هر کابل، پایتخت افغانس��تان کرد. به گزارش 
اسپوتنیک، پمپئو مدعی شد که یافته های امریکا 
نش��ان می دهد که ایران در حمله ۳۱ ماه مه سال 
جاری میادی در مقابل دانش��گاه مارش��ال فهیم 

دست دارد.
پمپئو گف��ت:» ۳۱ م��اه م��ه، انفجار خ��ودروی 
بمب گذاری شده در افغانستان چهار سرباز امریکایی 
را زخمی، چهار غی��ر نظامی را کش��ت و عابران را 
زخمی ک��رد«. این ادعا درحالی اس��ت که طالبان 
در بیانیه ای، مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. 
شبکه س��ی ان ان هم با اس��تناد به مقامات معرفی 
نشده امریکایی ادعا کرد که ایران چند ساعت قبل 
از حادثه نفتکش    ها تاش کرد یک پهپاد امریکایی 
را سرنگون کند. س��ی ان ان مدعی شد که ایرانیان 
موشک زمین به هوا به سوی پهپاد امریکایی شلیک 
کردند که به هدف اصاب��ت نکرد و ب��ه دریا افتاد. 
به گفته منبع امریکایی، »پهپ��اد MQ-9 در حال 
نظارت بر ناوهای ایرانی واقع در نزدیکی کشتی های 
نفتکش بود«. مقام امریکایی همچنین به سی ان ان 
گفت:»چند روز قبل نیروهای حوثی مورد حمایت 
ایران یک پهپاد دیگر ایاات متحده را بر فراز دریای 

سرخ سرنگون کرده اند.«

  گزارش  2

تیر خطای امریکا 
در پرونده سازی علیه ایران 

اتهام دولت امریکا به ایران مبنی بردس��ت داشتن در حمات مشکوک به 
دو کشتی حامل فرآورده های نفتی به مقصد ژاپن در دریای عمان برخاف 
تصور مقامات دولت راستگرای ترامپ نه تنها باعث اجماع و اتحاد علیه ایران 
نشده است بلکه به یک رسوایی دیگر علیه کاخ سفید تبدیل شده است و 
در عین حال شکاف های جدیدی را میان امریکا و رقبا و حتی متحدان آن 

ایجاد کرده است. 
روایتی که امریکا با عجله از رخدادهای روز پنج  شنبه به تصویر کشید و با 
انتشار ویدئو کوشید آن را برای افکار عمومی باورپذیر کند حتی در داخل 
امریکا نیز با تردید روبه روشده و اغلب رسانه های سرشناس این کشور این 
ویدئو را برای طرح یک چنین اتهامی ناکافی دانس��ته و نسبت به عواقب 
افتادن ترامپ در دام گروه »بی « هشدار داده اند. در حالی که مقامات سیاسی 
و نظامی امریکا سرگرم پرونده سازی علیه ایران با اتکا به یک فیلم ویدئویی 
چند ثانیه ای آن هم با تصاویر مبهم بودند ژاپنی   ها آب پاکی روی این آتش 
فتنه جدید ریختند و اعام کردند که حمات با پهپاد صورت گرفته که اعام 
چنین مواضعی ادعا و اتهام امریکا را مبنی بر اینکه حمات با استفاده از مین 
دریایی یا اژدر صورت گرفته، زیر سؤال بردند. امریکایی   ها با انتشار این ویدئو 
می خواستند چنین وانمود کنند که گویا سپاه پاسداران ایران این حمات را 
انجام داده  است و از آنجا که یکی از مین   ها عمل نکرده بود در پی جداسازی 
آن بودند. اما اکنون بعد از اعام مواضع ژاپن اساس ادعا و اتهام امریکا علیه 
ایران بیش از پیش زیر سؤال رفته و در مقابل این باور و احتمال تقویت شده 
است که این حمات از سوی گروه»بی« طراحی و اجرا شده است که البته 
ترامپ نیز حداقل در بخشی از سناریو با آن همراه شده است. اگر این احتمال 
پذیرفته شود که پیش از این گویا ش��کافی بین ترامپ و دیگر اعضای تیم 
افراطی وی از جمله بولتون و پمپئو ایجاد شده بود اکنون بعد از این رخداد 
می توان گفت حداقل یک دستاورد حمات مشکوک به دو کشتی حامل 
فرآورده های نفتی به ژاپن برای گروه آشوب طلب »بی « این است که موفق 
شده اند دوباره ترامپ را به جمع خود وارد کرده و او در کنار خود نگه دارند. 
همچنین بی تردید از اینکه آنها توانسته اند رایزنی ها و دیپلماسی ژاپن را به 
شکست بکشانند بسیار خوشحال هستند. به باور ناظران همزمانی حضور 
عادل الجبیر در واشنگتن با حمات روز پنج  شنبه نمی تواند تصادفی باشد 
به خصوص آنکه عربستان از نشست های مکه نیز موفقیتی به دست نیاورده 
بود و بار دیگر راه نجات خود را در تحریک دولت ترامپ جست وجو می کند. 
همچنین به رغم اینکه احساس    می ش��د بعد از انفجارهای فجیره رویکرد 
افراطی گری امارات تعدیل شده اما بعد از حمات مشکوک روز پنج  شنبه 
این کشور دوباره به رویکرد قبلی خود بازگشته و این نشان می دهد که این 
کشور به شدت از سوی عربستان و رژیم صهیونیستی برای حفظ جایگاه 
قبلی خود در گروه »بی « تحت فشار قرار دارد و با توجه به اینکه راستگرایان 
امریکایی و اسرائیلی و همچنین کودتاگرایان سعودی به رهبری بن سلمان 
تمام تخم مرغ های خود را در پروژه های بلندپروازانه اما لرزان مرتبط به هم 
همچون معامله قرن، نئوم و ۲۰۳۰ گذاشته اند لذا به هیچ وجه نمی خواهند 
از این طرح   ها دست بردارند و با ایجاد تنش و درگیری در منطقه خلیج فارس 
در پی یافتن راه نجات برای خود هستند اما غافل از اینکه ادامه این رویکرد 

می تواند آنها را سریع تر به لبه پرتگاه نزدیک کند.

15

 ادامه چالش اس400 در ترکیه و هند 
یک منبع بلندپایه ترکیه ای نوشت که مقام های ترکیه مشغول بررسی 
اتخاذ تدابیری تافی جویانه علیه برخی اقام وارد شده از امریکا یا اقامی 
که ترکیه به امریکا صادر می کند هستند تا به این شکل به تحریم های 
امریکا بابت خریداری س��امانه دفاعی هوایی اس 4۰۰ از روسیه پاسخ 
دهند.  در عین حال ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 
در اظهاراتی نامه اخیر وزیر دفاع موقت امریکا به وزیر دفاع ترکیه برای 
تهدید آنکارا به خارج ساختن این کش��ور از برنامه آموزش خلبان های 
جنگنده های اف  ۳۵ به تافی تصمیم ترکیه ب��رای خرید اس4۰۰ را 
محکوم کرد.  از سوی دیگر آلیس ولز، معاون دستیار وزیر خارجه امریکا 
در امور جنوب و مرکز آسیا با اشاره به این مسئله که اگر هند سامانه های 
دفاعی اس 4۰۰ از روسیه بخرد، روابط دهلی نو و واشنگتن در معرض 
خطر می افتد، به این مسئله اشاره کرد که دهلی نو باید به دقت درباره 
چنین انتخاب های اس��تراتژیکی فکر کند.  این دیپلمات امریکایی به 
کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا در امور آسیا گفت: 
واشنگتن به دنبال تصرف بازار تسلیحاتی هند است و حاا تمایل دارد 
تجهیزاتی را که دولت های قبلی از بررس��ی فروش آنها به هند امتناع 
کردند، به این کشور بفروش��د.  آلیس ولز ادامه داد: در دولت ترامپ، ما 

گفته ایم که آماده کمک به تأمین نیازهای دفاعی هند هستیم. 
-----------------------------------------------------

  جنگ میان لبنان و اسرائیل بعید است
وزیر دفاع لبنان می گوید وقوع جنگ میان بیروت و تل آویو به نفع هیچ 
کدام از این دو طرف نیس��ت و وی معتقد است در برهه کنونی جنگی 
میان این دو آغاز نخواهد شد.  به گزارش فارس، »الیاس بوصعب « وزیر 
دفاع لبنان اظهار داشت در برهه کنونی امکان بروز جنگ میان لبنان و 
رژیم »اسرائیل « بعید است و لبنان تا حد امکان تاش می کند خود را از 
نزاع های بین المللی دور کند.  بوصعب به خبرگزاری روسی اسپوتنیک  
گفت: احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه لبنان باا نیست؛ وقوع جنگ نه 
به نفع اسرائیلی هاست نه لبنان زیرا این جنگ همانطور که برای لبنان، 
اقتصاد و زیرساخت های آن دردآور است برای طرف اسرائیلی نیز دردآور 
خواهد بود، از آنجایی که اسرائیلی     ها این را می دانند بعید می دانم جنگی 

میان لبنان و اسرائیل به دلیل اختافات دو طرف آغاز شود. 
-----------------------------------------------------

  عیاشی خاندان حاکم امارات در کرواسی
یک پایگاه اینترنتی کروات، هزینه ای را که اعضای خاندان حاکم امارات 
برای یک شب خوش��گذرانی در یک باشگاه ش��بانه در کرواسی هزینه  
کرده اند، بالغ بر ۵۰ هزار یورو اعام کرد.  به گزارش فارس، پایگاه اینترنتی 
»دوبرونیک تایمز « اواخر هفته جاری، در مرکز شهر تاریخی »دوبرونیک«، 
مهمان هایی از قایق تفریحی »یاس « که »شیخ حمدان بن زاید بن سلطان 
آل نهیان « یکی از اعضای خاندان حاکم امارات عربی متحده، مالکیت آن 
را برعهده دارد، در مسیر خود، به یکی از باشگاه های شبانه رفتند و بالغ 
بر ۳۶8 هزار و ۱۲۰ کونا )حدود ۵۰ هزار یورو( صرف مش��روبات الکلی و 
خوشگذرانی کردند.  قایق تفریحی »یاس « ظرفیت ۶۰ مهمان و ۵۶خدمه 
را دارد و ارزش این قایق بزرگ معادل ۱8۰ میلیون دار اس��ت.  اواسط 
سال گذشته، مؤسسه »برند فاینانس« گزارشی از ثروت  خاندان آل سعود 
منتشر کرد که در پی آن، »محمد بن سلمان « ولیعهد و وزیر دفاع سعودی 
تأکید کرد: »من مثل گاندی و نلسون ماندا فقیر نیستم. خریدهایم کامًا 

شخصی است و دلیلی برای عذرخواهی از مردم هم نمی بینم.«
-----------------------------------------------------

  اعتراضات مردم فرانسه سی و یک هفته ای شد
منتقدان به سیاست های دولت فرانسه در ادامه اقدامات اعتراضی خود،      روز 
ش��نبه هم تظاهرات خود را آغاز کرده اند.  به گزارش فارس، معترضان به 
سیاست های دولت فرانسه موسوم به جلیقه زرد    ها روز ۲۵ خرداد در سی و 
یکمین     ش��نبه  متوالی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. مردم فرانسه در 
خیابان های پاریس و دیگر شهرهای این کشور روز گذشته هم با در دست 
داشتن پرچم فرانسه، بر خشم خود از برنامه های اصاحات اقتصادی تأکید 
کردند.  مخالفان برنامه های اقتصادی ماکرون از نوامبر سال گذشته و پس از 
اینکه دولت وی اعام کرد که مالیات بر سوخت را افزایش می دهد، هر هفته 

در پاریس و شهرهای مختلف این کشور تظاهرات می کنند. 

مذاکرات امریکایی- سعودی 
با عشایر شرق سوریه

منابع مطلع ف�اش کردند دیپلمات ه�ای امریکایی - س�عودی با 
عشایر دیرالزور جلس�ه ای برگزار کردند که به گفته برخی منابع 
محلی، هدف واشنگتن و ریاض  از آن پرداخت مبالغ مالی به برخی 
از س�ران عش�ایر در مقابل تقویت حضور در ش�رق سوریه است.

منابع خبری معارض گفته اند که »ثامر السبهان « وزیر مشاور سعودی 
در امور خلیج فارس، »جوئ��ل رابین « معاون وزی��ر خارجه امریکا و 
»ویلیام روباک « سفیر س��ابق امریکا در بحرین روز پنج  شنبه گذشته 
وارد دیرالزور در شرق سوریه شده اند و با عشایر محلی مذاکره کرده اند. 
روزنامه ااخبار در این باره نوشت: حضور السبهان در دیرالزور با هدف 
دیدار با س��ران عش��ایر عرب صورت گرفته اس��ت تا از آنان به عنوان 
برگ برنده مهمی در کشمکش با دمش��ق و متحدانش به ویژه ایران 
استفاده شود. مسئوان سعودی و امریکایی پس از دیرالزور به پایگاه 
امریکا در میدان نفتی »العمر« واقع در ش��رق دیرالزور منتقل شدند 
و در آن پایگاه، با مس��ئوان محلی و افراد سرشناس محلی نشستی 
برگزار کردند. به گفته منابع معارض، پس از برگزاری نشست نخست، 
یک نشست فراگیر دیگر برگزار ش��د که عاوه بر افراد قبلی، برخی از 
شیوخ و افراد سرشناس عشایر این منطقه در آن حضور داشتند. ثامر 
الس��بهان در دیدار با چهره های سرشناس عش��ایر دیرالزور گفته که 
کشورش آماده حمایت نظامی و خدماتی از ش��ورای نظامی و مدنی 
این شهر است و از نیروهای عشایر خواس��ت با نیروهای دموکراتیک 
موس��وم به قس��د گفت وگو کرده و از رویارویی با آن خودداری کنند. 
السبهان همچنین گفت که نقش عربستان در آینده در شرق سوریه 
بیشتر خواهد شد، به گونه ای که ضامن حقوق ساکنان آن خواهد بود. 
روزنامه »العربی الجدید « -نزدیک به قطر- روز      شنبه این نشست را در 
راستای »تاش امریکا برای تقویت سیاست های خود در منطقه شرق 
فرات واقع در شمال شرق و شرق س��وریه « دانست تا بتواند وضعیت 
این منطقه را به سود خود س��امان دهد. منابع محلی به این روزنامه 
گفته اند که ش��رکت کنندگان عرب حاضر در این نشس��ت، به طرح 
مشکات بین عشایر قبیله »البقاره« با ش��به نظامیان کرد موسوم به 
»نیروهای دموکراتیک سوریه « و همچنین مشکات ساکنان مناطق 
»الحسکه، الشدادی، مرقده و الصور« با عناصر کرد پرداختند. این افراد 
تأکید کردند که شبه نظامیان کرد تحت الحمایه امریکا باید با ساکنان 
عرب و عشایر عربی با احترام برخورد کنند و فرماندهان کرد نیز باید 
با تخلفات عناصر تحت امر خود از جمله عملیات های س��رقت مقابله 
کنند. منابع مذکور تصریح کردند که شبه نظامیان کرد در میان عشایر، 
فتنه افروزی و شایعه پراکنی می کنند و این مسئله گاهی به درگیری 
داخلی و درون خانوادگی عشایری بین برخی از ساکنان منطقه منجر 
می شود. » عبدالحمید المحمدی« از فعاان بومی منطقه شرق سوریه 
به العربی الجدید گفت که هدف از این نشست ها، رتوش کردن وجهه و 
عمل شبه نظامیان کرد و تحمیل حاکمیت آنان بر منطقه شرقی است؛ 
هرچند که مردم ]این منطقه[ مخالف ]حضور[ آنان باشند. الحمیدی با 
اشاره به تظاهرات های گسترده ساکنان شرق سوریه علیه شبه نظامیان 
کرد، تصریح کرد که »احتمااً وزیر س��عودی مبالغ مالی به برخی از 
نمایندگان عشایر داده تا آنان را قانع به همکاری با شبه نظامیان کرد و 

حمایت از نفود آن در این منطقه کند.«

جهان سناریوی امریکا یي نفتکش ها را باور نمی کند
آلمان: ویدئوي امریکا به تنهایي کافي نیست / سازمان ملل: شواهد بیشتري نیاز است

احمدکاظمزاده

هشدار چین: امریکا اعتراضات 
هنگ کنگ را هدایت می کند

امریکا در فضای تنش تجاری با چین، وارد فاز تحریک مخالفان و 
حمایت از اعتراضات در هنگ کنگ شده؛ رویکردی که دیروز باعث 
شد وزارت خارجه چین نفر دوم سفارت امریکا در پکن را احضار کند. 
»لی یوچنگ « معاون وزیر خارجه چین، روز      ش��نبه نفر دوم س��فارت 
امریکا در پک��ن را در اعتراض ب��ه مداخله واش��نگتن در امور داخلی 
هنگ کنگ احضار کرد؛ اقدامی که نش��ان دهنده تشدید تنش ها بین 
طرفین است. وزارت خارجه چین در بیانیه ای گفته که »لی« به نماینده 
امریکا تأکید کرده که پکن مداخله نیروهای خارجی در امور هنگ کنگ 
را نمی پذیرد:»چین از امریکا می خواهد خیلی فوری تمامی مداخات 
خود را در امور هنگ کنگ متوقف کند و دست از اقداماتی بردارد که به 
رفاه و ثبات هنگ کنگ خدشه وارد می آورد.«  احضار نفر دوم سفارت 
امریکا در پکن بعد از آن انجام شد که نمایندگان کنگره امریکا ایحه ای 
را مطرح کردند که تعهد واشنگتن را به خودمختاری هنگ کنگ نشان 
دهند. این ایحه در کشاکش اعتراضات داخلی در هنگ کنگ ارائه شد 
که از      ش��نبه هفته قبل شروع شده اس��ت. کری ام، رهبر هنگ کنگ 
ایحه ای را ارائه کرده بود که بر اساس آن، دولت هنگ کنگ می توانست 
متهمان را به چین مسترد کند. این ایحه اجازه بازگرداندن متهمان، 
شهروندان  خارجی یا حتی چینی     هایی را که به این منطقه سفر می کنند 
به چین ممکن می کرد. پس از طرح این ایحه، هنگ کنگ با اعتراضاتی 
یک هفته ای روبه رو شد، اعتراضاتی که در فضای تنش تجاری امریکا با 
چین انجام شد و پکن معتقد بود که امریکا در پس پرده آنها را تحریک 
می کند. چاینا دیلی ارگان رسمی دولت چین چند روز پیش در سرمقاله 
خود با بی��ان اینکه ایحه مذکور جزو قوانین بس��یار ضروری اس��ت، 
نوشت: هر انس��ان متوجهی این اصاحیه را مشروع، منطقی و معقول 
می داند که موجب تقویت حاکمیت قانون هنگ کنگ و اجرای عدالت 
می شود. متأسفانه برخی از ساکنان هنگ کنگ با تبلیغات اپوزیسیون 
و متحدان خارجی آنها به کمپین مخالفت با اس��ترداد پیوسته اند. در 
س��رمقاله چاینادیلی آمده است: آنها متوجه نیس��تند که اپوزیسیون 
از آنها برای رسیدن به دستاورد های سیاسی و تخریب اعتبار و وجهه 
دولت هنگ کنگ سوء استفاده می کند و برخی از نیرو های خارجی از 
این فرصت برای پیشبرد استراتژی خودشان که آسیب زدن به چین از 
طریق ایجاد آشوب در هنگ کنگ است، بهره می برند. این اعتراضات که 
گسترده     ترین اعتراضات در هنگ کنگی    ها بعد از تظاهرات سال ۱۹۹7 
بود، چهار    شنبه گذشته به اوج خود رسید تا جایی که بورس هنگ کنگ 
تعطیل شد و در جریان برخورد پلیس با تجمعات نزدیک به 8۰ تن از 
معترضان و ۲۲ افسر پلیس زخمی شدند. سرانجام دیروز خانم کری لم، 
رئیس اجرایی هنگ کنگ، اعام کرد که هنگ کنگ تصمیم گرفته طرح 
اصاح قانون مربوط به استرداد متهمان به چین را برای زمان نامحدودی 
متوقف سازد. کنسولگری امریکا در هنگ کنگ از تصمیم کری لم، برای 
تعلیق ایحه استرداد حمایت کرد ولی چین این حمایت را مداخله در 
امور داخلی خود قلمداد کرده و هشدار داده که »چین بر اساس اقدامات 
امریکا، گام بعدی را برمی دارد.« هنگ کنگ که قبًا مستعمره بریتانیا 
بود، در سال ۱۹۹7 و در پی توافق موسوم به »یک کشور دو سیستم « به 
چین بازگردانده شد و در حال حاضر حق استفاده از سیستم اجتماعی،  

قانونی و سیاسی خود را دارد. 
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حکمت 209 
دني�ا پس از سركش�ی، ب�ه ما روى 
می كند، چونان شتر ماّده بدخو كه 

به بچه خود مهربان گردد.

    نويد پارسا
مدير عامل شركت »تلفيق هنر مينا و خاتم هوشمند« در مراسم 
روز جهاني صنايع دس�تي كه با حضور جمعي از هنرمندان و 
پيشکسوتان عرصه صنايع دس�تي و نيز بازارسازان فروش 
صنايع دستي در حوزه هنري سازمان تبليغات اسامي برگزار 
شد، گفت: من بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر 
اينکه آرزو دارم روزي در چاه هاي نفت را ببنديم، اعام مي كنم 
كه با فروش صنايع دستي، در چاه هاي نفت را خواهيم بست. 
سیدمرتضى مرتضوى با اشاره به تاريخچه شكل گیري اين شركت 
گفت: به دفعات مختلف در طول دو سال عمر شركت، مسئوان 
و دولتي ها، براي من دردس��ر ايجاد كردن��د؛ دولتمرداني كه در 
طول پنج يا شش س��ال عمر دولت هیچ  كاري براي هنر و صنايع 
دستي در اين كشور نتوانستند انجام دهند؛ مسئواني كه از آمار و 
خروجي هاي شركت ما استفاده مي كنند اما اسمي از آن نمي آورند. 
دو سال به اين مسئوان التماس و خواهش كردم غرفه در نمايشگاه 
صنايع دستي تهران به من بدهند اما زير بار نرفتند، حتي من اعام 
كردم مي توانم 5۰درجه كیفیت صنايع دستي ايران را ارتقا دهم و 

به نمايش مي گذارم اما آنها قبول نكردند. 
مرتضوي افزود: در كش��ورهاى ديگر بیش��تر از مسئوان صنايع 
دستي و گردش��گري كش��ورمان به هنري كه مردمان ايراني آن 
را تولید مي كنند واقف هستند. ش��ايد به خاطر همین باشد كه 
وقتي يك هنرمند ايراني از كشور خارج مي شود و به خارج مي رود 
خارجي ها او را به شدت تحويل مي گیرند اما اين هنرمند تا وقتي 

در داخل كشور زندگي مي كند كسي او را نمي شناسد. 

اين هنرمند صنايع دس��تي تصريح كرد: بايد خیلي بیش��تر از 
آن چیزي كه فكر مي كنیم به خودمان ببالیم. ما در س��رزمیني 
زندگي مي كنیم كه هر گوش��ه آن پر از گوهر اس��ت. هر چقدر 
بیشتر وارد اقیانوس صنايع دستي مي شويم مي فهمیم كه چه 
عمق عظیمي دارد. وقتي فعالیت خود را شروع كردم قول دادم 
كه فروش صنايع دس��تي را 1۰برابر كنم و اين موضوع به همت 
شما هنرمندان محقق شد. در سال 98 كار به جايي رسیده است 
كه ديگر كسي از هنرمندي چكي كارش را نمي خرد و اغلب كارها 
به صورت نقد و گاهي با پیش پرداخت خريداري مي شود. من بر 
اساس فرمايش��ات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه روزي در 
چاه هاي نفت را ببنديم اعام مي كنم كه با فروش صنايع دستي 

در چاه هاي نفت را خواهیم بست. 
مرتضوي خاطرنشان كرد: من مي دانم كه با صنايع دستي مي توانیم 
كشور را به اوج اقتدار اقتصادي برسانیم و بايد جايگاه سابق ايران را 

از چین و هند در صنايع دستي پس بگیريم.

مدير عامل شركت »تلفيق هنر مينا و خاتم هوشمند« مطرح كرد 
رونق صنايع دستي، در چاه هاي نفت را خواهد بست

آخرين وضعيت اكران »دختر شيطان« در قم
 اظه�ار نظره�ا در خص�وص مخالف�ت ب�ا اك�ران فيل�م 
اس�ت.  مح�ض  ك�ذب  ق�م  در  ش�يطان«  »دخت�ر 
محمدكاظم رضواني مدير اداره سینمايي فرهنگ و ارشاد قم  در 
گفت وگو با ايسنا، مخالفت با اكران فیلم »دختر شیطان« در قم 
را كذب محض دانست و عنوان كرد: طبق بخشنامه جديد وزارت 
ارشاد، بنا شده اس��ت براي اكران هر فیلمي، پروانه نمايش فیلم 
براي اس��تان صادر و توسط سازمان س��ینمايي ارسال شود. وي 
افزود: براي فیلم »دختر ش��یطان« هنوز اين روال طي نش��ده و 
سازمان س��ینمايي تا اين لحظه پروانه نمايش اين فیلم را براي 
استان قم ارسال نكرده است و بر همین اساس سینماداران قم نیز 

درخواستي براي اكران نداشته اند. 
مدير اداره سینمايي فرهنگ و ارشاد قم بیان كرد: اين حق براي 
هر اس��تاني وجود دارد كه متناس��ب با فرهنگ، اقلیم و شرايط، 
با اكران فیلمي موافقت بكند يا آنكه اجازه اكران آن فیلم را ندهد. 
وي ادامه داد: در مورد فیلم »دخترشیطان« نیز اين شرايط وجود 
دارد و پس از اينكه سازمان س��ینمايي پروانه نمايش اين فیلم را 
براي استان ارسال كند و سینماداران نیز براي اكران درخواست 
بدهند، اين فیلم مورد بررس��ي قرار مي گیرد و براي اكران، نظر 
نهايي داده مي شود ولي هنوز اصًا اين فیلم به آن مرحله نرسیده 
است و اظهار نظرها در خصوص مخالفت با اكران اين فیلم در قم 

توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسامي كذب محض است. 
.............................................................................................................

 تشريح دومين دوره
مسابقه شعر »گوهرشاد«

دومين دوره مس�ابقه ش�عر »گوهرشاد« با اش�اره به تأكيد 
رهبر انقاب بر مظلوميت حماسه گوهرشاد برگزار می شود. 
نغمه مستشار نظامي دبیر جشنواره شعر گوهرشاد در گفت وگو با 
فارس اظهار داشت: دومین دوره مس��ابقه شعر حماسه گوهرشاد 
با هم��كاري مؤسس��ه فرهنگي پارس��ي زبانان و جبه��ه فرهنگي 
انقاب اسامي)راه( برگزار مي شود. وي در توضیح بیشتر خاطر 
نشان كرد: اولین دوره اين مسابقه در س��ال 95 برگزار شد كه 
استقبال خوبي در نخستین دوره صورت گرفت و اشعار بسیاري 
به دبیرخانه واصل ش��د، اين اش��عار در كتابي با نام »حماس��ه 
گوهرشاد« به انتخاب علیرضا قزوه منتشر و در نمايشگاه كتاب 
امسال رونمايي شد. فراخوان دومین دوره مسابقه شعر حماسه 
گوهرشاد منتشر شده اس��ت، از اين رو ش��ركت كنندگان در 
انتخاب قالب براي سرودن شعر »كاس��یك، ترانه و سرود، نو 
)سپید و نیمايي(« آزاد هستند و هر شركت كننده مي تواند تا 

پنج اثر براي شركت در رقابت ارسال كند. 
ش��ركت در اين فراخوان براي تمامى گروه هاي س��ني و مقاطع 
تحصیلي آزاد است. مشخصات شاعر شامل نام و نام خانوادگي، شهر 
و استان، شماره ملي و شماره تلفن در ذيل هر اثر بايد درج شود. به 
تعداد 1۰ نفر از كساني كه بااترين امتیاز را كسب كنند لوح تقدير و 
هديه نقدي به مبلغ يك میلیون تومان تقديم و آثار رسیده در كتابي 
مستقل چاپ و منتشر خواهند شد.  مهلت ارسال آثار تا 3۰ تیرماه 
1398 است، شاعران مي توانند آثار خود را از طريق سايت شاعران 

پارسي زبان  www. irata. com ارسال كنند. 
.............................................................................................................

 نخستين كارخانه قند ايران
 از فهرست آثار ملي خارج شد!

نخس�تين كارخانه قن�د خاورميان�ه در كهري�زك با حکم 
ديوان عدال�ت اداري از فهرس�ت آثار ملي خارج ش�د، اما 
مش�خص نيس�ت همچنان مالك اي�ن عم�ارت تاريخي و 
ارزشمند قصد تخريب و ساخِت بنايي جديد را دارد يا خير؟

به گزارش ايس��نا، س��اختمان تاريخي كارخانه قند كهريزك، 
اولین كارخانه  قند ايران و منطقه كه امروز آن را به عنوان يكي از 
بناهاي ارزشمند صنعتي مي شناسند، با تصمیم مالكانش، قرار 
است وضعیتي غیر از آنچه مي توانست از سال هاي قبل به خود 
گیرد، داشته باشد. اما مالك اين كارخانه اوايل سال 95 با طرح 
شكايت به ديوان عدالت اداري، درخواست خروج از ثبت اين بنا 
را مطرح كرد و از آن زمان بود كه دعوي حقوقي میراث  فرهنگي 
اس��تان تهران و مالك به دادگاه كشیده شد و س��رانجام بعد از 
گذشت سه سال، به نظر مي رسد بااخره مالك بر اين بخش از 

تاريِخ صنعتي كشور غلبه كرد. 
بر اساس شواهد موجود، گويا برخي تاارها سیمان شده اند تا به 
عنوان انبار اجاره داده شوند و قصد دارند سقف هاي سوله ها را با 
ورق هاي فلزي بپوشانند و حتي راه آب هاي بخش هاي قديمي تر 
را هم با ماس��ه پر كرده اند تا بارندگي بعد از حكم خروج از ثبت، 

تخريب را سرعت بخشد.

نويد پارسا      ديده بان

گراميداشت آيت اه فاضل لنکراني در شبکه قرآن و معارف سيما
س�يما  مع�ارف  و  ق�رآن  ش�بکه  ويژه برنامه هايي به مناس�بت س�الروز     تلويزيون

درگذشت آيت اه فاضل لنکراني توليد و پخش مي كند. 
به گزارش فارس، حجت ااس��ام س��یدجواد نورموس��وي مسئول ستاد 
برگزاري مراس��م س��الگرد ارتحال حضرت آيت اه محمد فاضل لنكراني 
)قدس سره( با حضور در ساختمان ش��بكه قرآن و معارف سیما با عرفاتي 

سرپرست اين شبكه ديدار و گفت وگو كرد. 

در اين ديدار با اش��اره به اينكه حضرت آيت اه محمد فاضل لنكراني)ره( 
از مراجع عالیقدر جهان تشیع و يكي از ركن هاي انقاب اسامي بودند و 
خدمات گسترده اي به اسام و شیعه و ملت ايران نمودند، بر زنده نگه داشتن 

ياد و خاطره ايشان تأكید شد. 
همچنین در اين جلسه پخش برنامه هايي به مناسبت گرامیداشت سالروز 
ارتحال اين عالم رباني به خصوص مستند »تحول در تفقه« از شبكه قرآن 

و معارف سیما در دستور كار قرار گرفت.

 خاطره مسعود كرامتي 
از توليد سرود »بميريد بميريد« براي فيلم »افق«

     مصطفي محمدي
مس�عود كرامتي كه اين روزها نمايش »تراس« را در تماشاخانه 
ايرانش�هر روي صحن�ه برده اس�ت خاطره جالب�ي از چگونگي 
شکل گيري و خلق س�رود مش�هور »بميريد بميريد« با صداي 
خودش كه همراه با س�کانس هاي انتهايي فيلم سينمايي افق به 
كارگرداني زنده ياد رسول ماقلي پور ماندگار شد، روايت مي كند. 
همه كساني كه خاطره ايام دفاع مقدس و آثار سینمايي مانند فیلم 
سینمايي افق زنده ياد رس��ول ماقلي پور را در ذهن به يادگار دارند، 
حتماً سكانس هاي پاياني اين فیلم را كه تصاويري از شب عملیات و 
رسم مألوف و جالب حنابندان توسط رزمندگان به منظور استقبال از 
شهادت را كه همراه با نواي دلنشین س��رود »بمیريد بمیريد« ديده 
مي شد، هرگز فراموش نمي كنند. مس��عود كرامتي يكي از بازيگران 
سینما و تلويزيون است كه در آثار ماندني در ژانر دفاع مقدس همچون 
»س��فر به چذابه« و »افق« به كارگرداني زنده ياد رسول ماقلي پور 
نقش آفريني كرده است. اين بازيگر سینما و تلويزيون چند وقتي است 

كه نمايش »تراس« را در تماشاخانه ايرانشهر روي صحنه برده است. 
وى پس از گذشت س��ال ها خاطرات جالبي از سیر خلق و تولید اين 
سرود كه با شعري مشهور از ديوان شمس تبريزي مولوي شكل گرفته 
را بازگو كرده اس��ت. كرامتي در مورد كیفیت آشنايي اش با زنده ياد 
ماقلي پور و قرار گرفتن در تیم سازنده فیلم افق به تسنیم مي گويد: 
كانال ارتباطي ما محمدرضا علیقلي، آهنگساز سینما بود. محمدرضا 
فیلم پرواز در شب را كار كرده و با او آشنا شده بود. به محمدرضا گفته 
بود كسي را سراغ داريد كه بتواند به من كمك كند. من با او آشنا شدم 

و ارتباط ما خیلي دوستانه و عمیق شد. 
 وي در ادامه مي افزايد: »محمد نبودي« نوحه معروفي بود كه بخشو با 
شعر ديگري در بوشهر آن را براي ايام ديگري خوانده بود. اين ملودي 
بعدتر توسط كويتي پور با سرودي كه به »محمد نبودي« مشهور شد 

براي محمد جهان آرا و آزادسازي خرمشهر خوانده مي شود. 
كرامتي مي گويد: »محمدرضا علیقلي اين ملودي را خیلي دوس��ت 
داشت. براس��اس اين ملودي يك موس��یقي تنظیم و ضبط كرد. آن 
سال در حال ساختن پناهنده بوديم. رس��ول ماقلي پور كويتي پور 
را دعوت كرد كه روي آن موزيك بخواند. نمي دانم به چه دايلي اين 
اتفاق نیفتاد. اين قطعه موسیقي براي كسي، جايي، فیلمي يا ارگاني 
ساخته نش��د. تا جايي كه من خبر دارم اين عاقه شخصي علیقلي 
ساخته ش��د. محمدرضا علیقلي به من گفت خودت بخوان، من هم 
گفتم باشه. من سابقه خواندن در پناهنده را داشتم. اين را در استوديو 
ضبط كرديم. بعدها آقاي عزيزاه حمیدنژاد از روي آن كلیپي ساخت 
و اولین نمايش آن هم در مراسمي در تاار وحدت بود، البته من خودم 

در اين مراسم نبودم.«

     خبر

چرا وزارت ارشاد بزرگ ترين مخالف توليد داخلي كاغذ است
كاغذ را توليد كنيم يا وارد؟

  فرزين ماندگار
مس�ئله تولي�د مل�ي علي القاعده باي�د از س�وي همه 
مس�ئوان اصلي ترين اولويت كش�ور قلمداد شود، اين 
مس�ئله درباره كاايي مثل كاغذ هم صادق است. اينکه 
نهادهاي مس�ئول در تأمي�ن كاغذ اولويت ه�اي ملي را 
فداي دسترس�ي س�هل الوصول از طريق واردات كنند، 
صرفاً منجر به حل مقطعي مش�کل مي ش�ود و هيچ افق 
مطمئن�ي را پيش روي مس�ئله كاغ�ذ ق�رار نمي دهد. 
دبیر سنديكاي تولید كنندگان كاغذ و مقوا مي گويد، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��امي بزرگ ترين مخالف افزايش تعرفه 

واردات كاغذ به نفع تولید داخلي است. 
سیدطاهر شبیري كه از فعاان بخش خصوصي كاغذ است، 
سال ها فعالیت در كارخانه چوب و كاغذ مازندران به عنوان 
مدير بازرگاني او را به يكي از تحلیلگران مطلع درباره وضعیت 

بازار كاغذ در ايران تبديل كرده است. 
وي در گفت و گو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه تدابیر دولت 
هم براي كنترل آن راه به جايي نبرده است و حاصل اين شده 
كه داان نبض بازار را در دست گرفته اند، شما به عنوان يكي 
از فعاان بازار كاغذ ريش��ه اين موض��وع را در چه مي دانید، 
اينگونه توضیح مي دهد: مديريت دورانديشانه كاغذ؛ اتفاقي كه 
در طول  سال ها نسبت به مديريت آن اقدامي صورت نگرفت 
و امروز به عنوان معضل گريبانگیر بخش وسیعي از صنعت و 
فرهنگ شده است. در طول اين سال ها وزارت محترم ارشاد 
هیچ گاه حاضر به افزايش تعرفه واردات كاغذ روزنامه و چاپ 
و تحرير براي حمايت از رونق تولید داخلي نش��د و هیچ گاه 
فهرس��تي از دريافت كنندگان يارانه كاغذ را در اختیار هیچ 

نهاد و شخصي قرار نداد. 
ما بارها و بارها در كمیسیون هاي مختلف مجلس محترم، نهاد 
مركز پژوهش ها و كمیسیون ماده يك هشدار قاطع داديم كه 
روش اتخاذ ش��ده مقاومت در برابر افزايش تعرفه به مفهوم 
هدايت يارانه كاغذ به سمت تولید كننده خارجي است و در 
صورت اقدام به توقف تولید كاغذ روزنامه و چاپ و تحرير در دو 
واحد پارس و مازندران، مديران ما تمام بازار كاغذ را يكجا به 
تولیدكنندگان خارجي هديه مي كنند؛ اتفاقي كه شاهد وقوع 
آن هستیم، حاا واس��طه گري مي تواند با هر قیمت دلخواه 
مصرف كننده واقعي را مجاب به تأمین كاغذ كند. لطفاً، از اين 

بخش به دلیل مشقاتي كه برده ايم بگذريم. 
وي مي افزايد: ما با دولت در آن زم��ان توافق كرديم و مصوب 
شد، براي ارتقاى خودمان و مصون ماندن از تاثیرات سوء رانتي 
واردات كاغذ، به ما كمك كنند تا خودم��ان را ارتقا دهیم. در 

همین راستا قرار بود به تعريف تعرفه منصفانه اي براي واردات 
كاغذ برسیم كه بتواند قواي تولید و واردات را همسنگ هم كند. 
مي دانیم كه جنگ استفاده از ابزار تعرفه ها در همه جاي دنیا 
براي حمايت از تولید داخل هست و اين يك سیاست منطقي و 
توجیه پذير است. از سال 85 تا امروز هنوز اين اتفاق رخ نداده و 
دولت زير قولش زده است. از سال 1385 تا كنون مصوبه دولت 
معطل تصمیم گیري دولت است. جالب اينكه وزارت ارشاد از 
همان زمان كه يارانه را براي رس��اندن به مخاطبان در دست 

گرفت با افزايش تعرفه واردات كاغذ مخالفت كرد. 
به گفته دبیر سنديكاي تولیدكنندگان كاغذ و مقوا ما همان 
زمان هشدار داديم، در مجلس و كمیسیون هاي آن هشدار 
داديم كه اگر اين دو شركت روزي تصمیم بگیرند ديگر كاغذ 
تحرير و روزنامه تولید نكنند و ب��ه خاطر نبود توجیه تولید، 
خود را تعطیل كنند، شما صددرصد وابسته به بازار واردات 
مي شويد. همه اين هش��دارها در وضعیتي بود كه كارخانه 
مازندران در سال 85 حدود 9۰هزار تن كاغذ روزنامه را تولید 
كرد كه بیش از 6۰درصد تولید كش��ور بود. در عرصه كاغذ 

تحرير هم وضعیت همین بود.
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه در موضوع تولید داخلي كاغذ 
مسئله قیمت گذاري اين محصول و فاصله كم آن با قیمت هاي 
وارداتي و در نتیجه ترجیح به خريد آنها هم همیشه مطرح 
بوده است. عنوان مي كند: ما هرگز به قیمت هاي نزديك به 
قیمت محصوات خارجي نرسیديم و همیشه تفاوت قیمت 
داشتیم. كمتر از محصول وارداتي قیمت گذاشته بوديم و اين 
قیمت ها همیشه در سازمان حمايت مطرح و بررسي شده بود. 
اين بحث ها بازي هاي دال مأبانه اس��ت. از سوي ديگر كاغذ 
خارجي را بايد نقد خريد اما كاغذ داخلي را مي شد به صورت 
1۰ تا 2۰درصد نقد و پرداخت مابقي به صورت شش تا هشت 
ماهه مدت دار خريداري كرد. اينها همه قصه و افسانه است كه 

براي زمین زدن تولید داخلي بافتند و بیان كردند. 

  جواد محرمي
راز موفقيت فيلم »ش�بي كه ماه كامل ش�د« 
اين است كه فيلمس�از در كنار سوژه ايستاده 
است، نه در مقابل آن و از منظري كامًا انساني 
به ماجرا نظ�ر نم�وده و آن را پرداخ�ت كرده 
اس�ت. از آنجا كه موضوع فيلم انس�اني است 
مي تواند ب�ا هر مخاطب�ي در هر ج�اي جهان 
ارتباط برقرار كند. آبيار با س�اخت »شبي كه 
ماه كامل شد« مانند يك بندباز ماهر عمل كرده 
اس�ت و پا به ميدان پرريسکي گذارده كه يك 
اشتباه مي توانست همه تاش او را بر باد دهد. 
آنچه از تماشاي فیلم »ش��بي كه ماه كامل شد« 
تماشاگر را هیجان زده و مشعوف مي كند اين است 
كه برخاف اغلب آثار س��ینماي ايران كه ضربه 
اصلي را از ضعف متن مي خورند اتفاقاً نقطه قوت 
فیلم نرگس آبیار فیلمنامه دقیق و حساب شده آن 
است. علت آن هم اين اس��ت كه ما با فیلمسازي 
طرفیم كه پیش از آنكه سینماگر باشد نويسنده 
بوده. فیلمنامه خوب ستون فقرات يك فیلم خوب 
است اما قابلیت هاي فیلم »شبي كه ماه كامل شد« 

به طور قطع به همین خاصه نمي شود. 
س��ینماي نرگس آبیار به لح��اظ تصويري غناي 
زيادي دارد. او هیچ مأموريتي را كه بتوان با زبان 
تصوير بیان كرد به گردن ديالوگ نمي اندازد، براي 
مثال در صحنه اي كه عبدالمال��ك برادرزاده اش 
كه طفل كوچكي اس��ت بغ��ل ك��رده و به جاي 
اس��باب بازي يك خمپاره6۰ را به دست كودك 
مي دهد همه بار معنايي بر دوش تصوير است يا در 
صحنه اي كه فائزه شیئي را به سمت آيینه پرتاب 
مي كند و آن را مي ش��كند ارجاع��ي تصويري به 

شكستن بخت عروس مي دهد. 
آبیار از جغرافیاي خش��ك و خش��ن بلوچستان 
و خش��ونت آن نیز غفلت نكرده اس��ت. جغرافیا 
همان چیزي اس��ت كه س��ینماي ايران به ويژه 
در دو سه دهه اخیر به ش��دت از آن غفلت كرده 
است. فیلم بخشي از حافظه تماشاگران را درگیر 

كوه ها، دشت ها و صحراهاي بلوچستان مي كند و 
شمايلي كلي از منطقه اي كه ماجرا در دل آن اتفاق 
مي افتد ارائه مي دهد. آبیار حتي از زيست جانوري 
آن منطقه هم غافل نمي ماند و از سوس��مارهاي 
درياچه هم براي فیلمي كه درباره خشونت است 
اس��تفاده مي كند. فیلم به طور قط��ع بدون اين 
ارجاعات جغرافیايي و زيست محیطي الكن بود. 
تماشاگر به دفعات قرينه هاي تصويري خشونت 
را مش��اهده مي كند. از س��ر بريدن و مثله كردن 
احشام در بازار شهر كويته تا عادي ترين شكل آن 
كه رفت و آمد مردان مس��لح از سنین مختلف را 
دربر مي گیرد. گويي اسلحه در بخش پاكستاني 
بلوچس��تان به اندازه اي در مركزي��ت توجه قرار 
دارد كه حتي اصلي ترين اسباب بازي بچه هاست. 
آبیار حتي از ديوار مرزي نیز به سود معنا بهترين 
استفاده را مي برد. آنجا كه دختر درون تاكسي در 
حال حركت نشسته و عبدالمجید به موازات او با 
موتورسیكلت در آن س��وي ديوار مي راند، ديوار 

بتني استعاره اي پرمعنا را تداعي مي كند. 
فیلمساز از آيین ها، رس��وم و فرهنگ بلوچستان 
هم غفلت نكرده اس��ت. به همان اندازه كه دقت 
در گويش محلي در فیلم به باورپذيري داس��تان 
كمك مي كند و بر جذابیت آن مي افزايد، لباس، 
موسیقي محلي و آداب و رسوم مردم بلوچ به غناي 
تصويري و فه��م تماش��اگر از موقعیت فرهنگي 
اين قوم كم��ك مي كند. در اين میان فیلمس��از 
هوشمندانه از ارجاعات مذهبي پرهیز كرده است 

تا فیلم درگیر مسئله تفاوت هاي اعتقادي نشود. 
اين حس��اس ترين مرزي اس��ت كه آبیار از آن با 
سربلندي عبور مي كند. اگر غیر از اين بود فیلم از 
مسئله اي انساني به موضوعي قومیتي يا مذهبي 

تقلیل پیدا مي كرد. 
همه اينها باعث شده تا فیلم »شبي كه ماه كامل 
ش��د« به لحاظ بصري به اثري رنگارنگ تبديل 
شود در حالي كه ش��ايد اگر فیلمساز ديگري كه 
قصد س��اخت فیلمي درباره تكفیري ها را داشت 
براي ايجاد كنتراس��ت میان حق و باطل فیلمي 
سیاه و س��فید مي ساخت اساس��اً رنگ را حذف 
مي كرد. همه اينها اما در خدمت داستان و روايتي 
است كه او در ارائه آن ابداً در مسلخ شعارزدگي و 
كلیشه ها گرفتار نمي شود. فیلم اگرچه با مرگي 
تلخ پايان مي يابد اما زندگي و عش��ق در آن موج 
مي زند. فیلم با عشق و موس��یقي و شور زندگي 
آغاز مي ش��ود و با مرگ و نیستي خاتمه مي يابد. 
در كانون اين عش��ق و ش��ور فائزه قرار دارد. يك 
زن كه ناخواسته درگیر خشونت و عصبیت يك 
جريان تكفیري مخوف شده اس��ت؛ عشقي كه 
عاقبت در كوره راه هاي تكفیر ساخي مي شود. از 
سويي ديگر عبدالمجید قرار دارد؛ آدمي كه قرائت 
تكفیري او را از يك شاعر عاشق پیشه به موجودي 
مخوف تبديل مي كند و از اين نظر براي تماشاگر 

اثري به شدت هشدارگونه است. 
راز موفقیت فیلم اين اس��ت كه فیلمساز در كنار 
سوژه ايستاده اس��ت نه در مقابل آن و از منظري 
كامًا انساني به ماجرا نظر نموده و آن را پرداخت 
كرده است. از آنجا كه موضوع فیلم انساني است 
مي تواند با هر مخاطبي در هر جاي جهان ارتباط 
برقرار كند. آبیار با ساخت »ش��بي كه ماه كامل 
ش��د« مانند يك بندباز ماهر عمل كرده اس��ت و 
پا به میدان پرريس��كي گذارده كه يك اش��تباه 
مي توانس��ت همه تاش او را بر باد دهد. نرگس 
آبیار در تجربه كردن ژانرهاي مختلف جس��ارتي 
مثال زدني دارد. سینما براي او جدي تر از آن است 
كه خود را درگیر و محدود به سینماي اجتماعي و 
لوكیشن هاي كوچك شهرهاي بزرگ كند. او يك 
آلخاندرو گونزالس ايراني است و فیلم »شبي كه 
ماه كامل شد« خون تازه اي در رگ هاي سینماي 

رخوت زده، خموده و كم رمق ايران است. 
س��اختن فیلم درباره تكفیري ه��ا وقتي جذاب 
مي شود كه از ايه ظواهر عبور كرده و به زيستگاه، 
شخصیت و فرهنگ آنها نزديك ش��ويد. اگر اين 
نزديكي ايجاد نشود پرده برداري از عمق ماجرا و 
داستاني كه مي خواهید تعريف كنید میسر نخواهد 
شد. حسن فیلم »شبي كه ماه كامل شد« اين است 
كه به دل حادثه زده و اين شجاعت و هوشمندي 
را به خرج داده كه از ديوار و مرز جغرافیايي عبور 
كند. خیلي از فیلمس��ازها زيربار چنین ريسك و 

زحمتي نمي روند.

نگاهي به فيلم »شبي كه ماه كامل شد« ساخته نرگس آبيار

در كنار سوژه، نه در مقابل آن

س��اختن فيلم درباره تكفيري ها 
وقت��ي ج��ذاب مي ش��ود ك��ه از 
اي��ه ظواه��ر عب��ور ك��رده و 
و  ش��خصيت  زيس��تگاه،  ب��ه 
فرهن��گ آنه��ا نزدي��ك ش��ويد

 »حکايت دل«
 حکايت چهره هاي ماندگار

اولين قس�مت از مجموعه »حکايت دل« با معرفي اس�تاد س�يدمصطفي 
محقق دام�اد يك ش�نبه 26 خرداد از ش�بکه4 س�يما پخش مي ش�ود. 
»حكايت دل« به تهیه كنندگي علیرضا حس��یني و كارگرداني بیژن شكرريز، 
در قالب 2۰ قسمت مستند از زندگینامه، پرتره علمي و حرفه اي اساتید فاخر و 
مشاهیر معاصر كشور، يك شنبه ها ساعت 21 از شبكه4 سیما پخش مي شود. 

به گفته حسیني تهیه كننده برنامه، »حكايت دل« مجموعه اي از 2۰ فیلم كامًا 
مستقل از يكديگر است كه هر فیلم مدت زمان 55 تا9۰ دقیقه اي دارد. 

وي افزود: اولین قسمت از مجموعه »حكايت دل« با عنوان »مرد خرد و فضیلت« 
كه يك شنبه از شبكه4 پخش مي شود به زندگي و معرفي استاد سیدمصطفي 
محقق داماد پرداخته است. اس��تاد محقق داماد از اساتید بنام فلسفه و حقوق 
برجسته ايران و از تبار خردمندان و فاضان... در عصر حاضر هستند. وي در بین 
صاحبنظران از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و در اين فیلم مخاطب خاص و عام 

بیشتر با زندگینامه و كارنامه حرفه اي ايشان آشنا خواهد شد. 
حسیني گفت: هدف از س��اخت اين مجموعه، معرفي مفاخر و بزرگان معاصر 
ايران اسامي به نسل جوان است تا چراغي براي راه جويان در طريق علم و ادب 

و فرهنگ باشد. 
شايان ذكر اس��ت مجموعه »حكايت دل« براي اولین بار از شبكه4 سیما روي 
آنتن مي رود و روز دوشنبه ساعت 19:3۰ از شبكه اول سیما بازپخش مي شود. 
اين مجموعه زير نظر دكتر حس��ین كرمي طراحي و تولید شده است و عوامل 
تولید عبارتند از: تهیه كننده سید علیرضا حسیني، كارگردان بیژن شكرريز و 

مشاور علمي دكتر شهین اعواني.


