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 فراخوان مشارکت  مردمی 
برای تحوات دستگاه قضایی

خبر

هیچ کس نمی تواند ادعا کند مذاکره با ترامپ 
می توان��د آورده اقتص��ادی خاصی ب��رای ایران 
داشته باشد. حداقل در شرایط حاضر که او علنا 
برجام را در س��طل زباله اتاق بیضی کاخ سفید 
انداخته، مذاکره چیزی جز دیوانگی و تمس��خر 
خویشتن نیست. با این وجود او دوست دارد برای 
پیروزی در انتخابات 2020  در حفره باقیمانده 
از برجام، یک ش��وی تلویزیونی جدید قرار دهد. 
دلقک س��اکن کاخ س��فید، تف��اوت جوهری با 
اوباما ن��دارد، فقط می خواهد به همه بگوید من 
در خباثت، روی دست او هم خواهم زد؛ همین! 
ش��وی مذاکرات با کره ش��مالی اساسا بر همین 
مبنا طراحی شد تا نشان دهد برجام اساسا کاه 
نبوده که بخواهیم س��ر ایران بگذاریم و اگر هم 
بوده، کاه کوچکی بوده است! کاه گشاد ترامپ 
برای کیم جونگ اون اما ندوخته پاره ش��د! حاا 
اما ترامپ تدریجا خواهد فهمید که مورد ایران، 
دش��وارتر از هر چیزی بوده که او فکر می کرده 

است. 
ترامپ نه بعد از آن همه فحش که نثار برجام 
کرده، می تواند به برجام بازگردد، نه قادر اس��ت 
رجزخوانی با طعم جنگ را از یک حد مشخص، 
فراتر بب��رد. دلقک بازی او، بولتون و پمپئو س��ر 
ماجرای اعزام ناو جنگی به خلیج فارس، چند روز 
بیشتر دوام نیاورد و ترامپ خیلی زود به این نتیجه 
رسید که »ایران با همین رهبران می تواند کشور 
بزرگی باش��د!«. من پیش از این طی یادداشتی 
تحت عنوان »نگاهی واقعی به یک جنگ خیالی«، 
ناممکن بودن جنگ با ایران برای ترامپ را بررسی 
کرده  ام. به همان دایل مستدل، تنش آفرینی  های 
جدید اس��رائیل و س��عودی در دری��ای عمان و 
خلیج فارس برای مته��م کردن ایران هم تنها به 
کار جنگ روانی می        آید تا شروع یک جنگ واقعی 
با ایران. با این مقدمه، می توان معنای سفر اخیر 
نخست وزیر ژاپن و وزیر خارجه آلمان به تهران را 
تحلی��ل کرد. با این وجود، برای ورود به مس��أله، 
نیاز به بازخوان��ی 2 اظهارنظر تاریخی از مقامات 

انگلیسی و آمریکایی خواهیم داشت.
بوریس جانس��ون، وزیر وقت خارجه انگلیس 
اردیبهش��ت ماه 97 در روزنامه نیویورک مقاله ای 
خطاب به ترامپ نوش��ته بود. جانسون از ترامپ 
می خواست تا با خروج از برجام، مقدمات باز شدن 
دستبندها را از دستان ایران فراهم نکند. ترامپ 
البته چنین نکرد تا 4 م��اه بعد جان کری، وزیر 
اس��بق خارجه آمریکا پای مصاحبه با یک شبکه 
رادیویی آمریکا بنشیند و بگوید چرا ترامپ احمق 
است؟ جان کری گفته بود ما هم قصد داشتیم با 
مطرح کردن مسائل منطقه ای و موشکی و دادن 
مهلتی به ایران برای اجرای خواسته  های آمریکا 
در ای��ن زمینه، به وقتش از برجام خارج ش��ویم. 
اش��تباه ترامپ این بود که اول خارج ش��د و بعد 
تقاضای مذاکره کرد! معلوم نیس��ت ترامپ حاا 
اگر حرف  های ک��ری را ببیند چه نظری خواهد 
داش��ت. این اما کاما واضح است که او هم تنها 
راه امتیازگیری از ایران را مذاکره تشخیص داده؛ 
مذاکره ای که قبا 12 پیش شرط برایش تعیین 
ش��ده بود و حاا ب��دون پیش ش��رط و همراه با 
التماس نیابتی از سوی آبه شینزو ادامه یافته است! 
ترام��پ البته برای انج��ام این مذاک��ره راه 
دش��واری پی��ش رو دارد و چون برج��ام را پاره 
کرده، مجبور است نخست وزیر ژاپن و هویج  های 
اروپایی را واس��طه کند. بعد از ش��نیدن پاسخ 
سخت و تحقیرکننده ایران به نخست وزیر ژاپن 
هم می گوید امید دارد ایران بعدها برای پرو کاه 
گشاد او آماده شود: »در حالی که بسیار قدردان 
نخست وزیر آبه به خاطر سفر به ایران و ماقات با 
آیت اه علی خامنه ای هستم اما شخصا احساس 
می کنم که حتی برای فکر کردن به رسیدن به 
یک تواف��ق هم بیش از حد زود اس��ت. نه آنها 
آماده اند، نه ما!« ترامپ هنوز هم به نظر نمی رسد 
نگرانی بوریس جانسون در اردیبهشت ماه 97 را 
به درس��تی درک کرده باشد. او بیشتر به برگ 
برنده ای که باید برای انتخابات 2020 آماده کند، 
می اندیش��د تا هر چیز دیگر! مقامات اروپایی اما 
کاما هماهنگ با نگرانی  های بوریس جانسون و 

افکار جان کری اقدام می کنند. 
اروپایی ها اساس��ا دغدغه ای برای بهره مندی 
حداقلی ایران از برجام هم ندارند، بلکه بیش��تر 
به طرح مسائل موشکی و منطقه ای برای فشار 
روانی ب��ر ایران، جلوگی��ری از کاهش تعهدات 
برجام��ی ای��ران و گرفتن امتی��از در حوزه  های 

غیرهسته ای می اندیشند.
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ایح��ه » اصاح قانون تعیین 
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل 
از ازدواج زن��ان ایراني با م��ردان خارجي« اگرچه با 
هدف ایجاد علقه به س��رزمین مادري و سروسامان 
بخش��یدن به وضعیت تابعیت فرزن��دان حاصل از 
ازدواج زن��ان ایران��ي ب��ا مردان خارج��ي و موضوع 
بي هویتي این کودکان تهیه شده، با این حال به دلیل 
حذف تمام ش��روط مندرج در قانون سال 1385 و 
وسعت بخشیدن به جامعه مخاطب داراي چندین 

چالش اساسي است.
1- در نظر گرفتن »ازدواج ش�رعی« به جای »ازدواج 

قانونی«
در ماده واحده ایحه مذکور، به فرزندان ناش��ی 
از ازدواج شرعی تابعیت اعطا می شود، این در حالی 
است که قانونگذار در ماده 1060 قانون مدنی ازدواج 
زن��ان ایرانی با مردان غیر ایرانی را منوط به اجازه از 
دولت و استعام وضعیت واقعی مرد خارجی می داند. 
در واقع در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حکومت 
جهت حفظ  ش��أن و کرامت زن چارچوبی مشخص 
کرده که عاوه بر ش��رعی بودن ازدواج، رعایت این 

چارچوب ها ازم است.
لیکن در ایحه مذکور با قید »ازدواج ش��رعی« 
م��اده 1060 قان��ون مدن��ی نادیده گرفته  ش��ده و 
افراد با داش��تن یک صیغه نامه عادی قادر به کسب 
تابعیت و اقامت دائم هس��تند و از این باب احتمال 
سوءاس��تفاده ها و تخلفات فراوانی فراهم می ش��ود. 
ضم��ن اینکه طبق این قانون اف��رادی که به صورت 
غیرقانونی وارد کش��ور ش��ده اند و حت��ی به صورت 
غیرقانون��ی ازدواج کرده اند به جای مجازات ش��دن 
)طبق آیین نامه ماده 1060 و ماده52 قانون حمایت 
خانواده سال 92 متخلف هستند و مجازات در نظر 
گرفته  شده است( می توانند اقامت دائم برای خود و 

تابعیت برای فرزندان شان کسب کنند.
در ضمن چون ازدواج ش��رعی می تواند ش��امل 
ازدواج غیرقانونی و غیر ثبتی باشد، امکان احراز تعلق 
صددرصدی فرزندان به این افراد ممکن نیس��ت و 
ممکن است با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر 

از فرزندان خود تابعیت کسب کنند.
2- عدم تفكیك بین فرزندان مادران ایراني ساكن 

كشور با خارج از كشور
ایحه اصاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان خارجي، با حذف 
ش��رط مکان تولد و وابسته ندانستن موضوع اعطاي 
تابعیت به لزوم تولد و اقامت در ایران، موجب ش��ده 
فرزندان حاص��ل از ازدواج زن ایراني با اتباع خارجي 
که در خاک ایران متولد نشده اند و خود آنها یا مادر 
آنها در ایران زندگي نمی کنند نیز ایراني محس��وب 
شوند؛ امري که سبب گسترده شدن جامعه مخاطب 
ایحه خواهد شد. این در حالي است که آنچه موضوع 
هویت و وضعیت تابعیت یا اقامت فرزندان حاصل از 

ازدواج زنان ایراني با مردان خارجي را تبدیل به یک 
مساله کرده و تمام طرح هایی که تاکنون در مجلس 
نیز جهت اصاح قانون ارائه  شده، ناظر بر پذیرش آن 
بوده، مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني 
با مردان خارجي اس��ت که س��اکن ایران بوده اند  نه 
خارج از کشور. ایحه با افزودن فرزندان مادران ساکن 
در خارج از کشور عاوه بر پیچیده تر کردن شرایط، 
مساله اصلي این قشر را که عبارت است از »مشکات 
ناش��ي از بی هویتی«، به گروه هایی ک��ه درگیر این 
مساله نیستند )چرا که در کشور پدر ساکن هستند 
و مساله تابعیت آنها روشن است( تعمیم داده است. 
این مساله منجر به بروز چالش های متعدد فرهنگي 
و هویتي ناشي از اعطاي تابعیت به این قشر کثیر با 
توجه به تنوع آنها  خواهد ش��د. در حقیقت فرزندان 
حاص��ل از ازدواج زنان ایراني با م��ردان خارجي که 
در ایران متولد ش��ده اند اگرچه بر اساس قانون سال 
1385 ایراني محس��وب نمی شوند اما در بسیاري از 
موارد کشور پدر خود را تاکنون ندیده اند و به لحاظ 
فرهنگي وابستگي و پذیرش باایي در فرهنگ ایراني 
دارند، این در حالي اس��ت که فرزندان مادران ساکن 
در خارج از کش��ور ممکن اس��ت نه درگیر مس��اله 
بي تابعیتي و بی هویتی باش��ند و نه علقه چنداني به 
فرهنگ ایراني داشته باشند و حتي ممکن است خود 
آنها نیز  خواهان این مساله نباشند. اعطاي تابعیت به 
این کودکان صرفاً به درخواست مادر آنها بدون توجه 

به این مسائل چندان منطقي نیست.
توجه ب��ه این نکته ض��روري اس��ت که عمده 
مطالبات درباره اصاح قانون تابعیت و قانون »تعیین 
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني 
با مردان خارجي« نیز درباره فرزندان متولد در ایران 
بوده نه فرزنداني که مادر آنها در خارج از کشور با مرد 
خارجي ازدواج کرده است و ساکن ایران نیز نیستند. 
تفکی��ک این دو گروه از یکدیگر به دلیل تبعات 
متفاوتي که اعطاي تابعیت به هر یک از آنها خواهد 
داشت در ایحه ضروري است، چرا که عدم تفکیک 
این دو گروه از یکدیگر و یکسان دیدن مسائل پیش 
روي هر دو گروه به معني نادیده انگاش��تن مس��اله 
واقعي  بی هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني 
با مردان خارجي در داخل ایران و ایجاد چالش های 

متعدد هویتي و فرهنگي است.
در حقیق��ت می توان گف��ت ایحه موضوع حل 
مساله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني 
با اتباع خارجي را از یک مساله واقعي به علت تعمیم 
آن به تمام فرزن��دان حاصل از ازدواج بدون توجه به 
محل تول��د و موضوع بی هویتی آنها، تبدیل به یک 

مساله غیرواقعي و درجه  2 کرده است.
3- دامن زدن به ازدواج زنان ایراني با مردان خارجي

با توج��ه به اینکه ایحه پیش رو تمام ش��روط 
اعط��اي تابعیت من��درج در قانون س��ال 1385 را 
غیرضروری تلقي کرده اس��ت، حذف تمام ش��روط 
من��درج در قان��ون)1(، منجر به دام��ن زدن به این 
ازدواج ها خواهد ش��د. در حقیقت بس��یاري از اتباع 
خارجي جهت دریافت اقامت دائم در ایران اقدام به 
ازدواج ب��ا زنان ایراني و فرزندآوری از آنان می کنند. 
بر این اساس این موضوع به نوعی می تواند منجر به 

افزایش سوءاستفاده از زن ایراني شود. 
4- مبه�م بودن تبعات ایحه ب�ه دلیل عدم امكان 

تخمین افراد تحت شمول
در ح��ال حاضر به علت غیرقانونی ب��ودن ازدواج 
بس��یاري از زنان ایراني با مردان خارجي و عدم ثبت 
این ازدواج ها و به تبع آن تعداد فرزندان حاصل از آنها 
تخمین دقیقي از تعداد این کودکان وجود ندارد. تنها 
داده ای که در این سال ها تولید شده است، مربوط به 
سرشماري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سال 
1396 است که در قالب زیرنویس تلویزیوني از زنان 
ایراني داراي همسر خارجي خواسته شد کد ملي خود 
را به ش��ماره 2000195 پیامک کنند. در مدت 40 
روز اجراي این طرح، حدود 25 هزار پیامک دریافت 
ش��د. طي تماس تلفني با این اف��راد حدود 15 هزار 
خانوار زن ایراني با همسر خارجي با موفقیت شناسایي 
ش��دند و حدود 80 هزار نف��ر از اعضاي این خانوارها 
ثبت اطاعات ش��دند. بر این اساس اطاعاتي چون 
شماره تلفن ثابت و همراه، ملیت و سن همسر، تاریخ 
ازدواج، تعداد فرزندان، جنس��یت، سن و گواهي تولد 
فرزندان، وضعیت کنوني ازدواج، نحوه ثبت ازدواج و 
آدرس محل س��کونت پرسیده شد. با توجه به کوتاه 
بودن زمان سرشماري تنها 15 هزار خانوار شناسایي 
شد. این در حالي است که بر اساس نامه وزارت کشور 
به ش��ماره 74/2527 در پاسخ به نامه 22/13009-

82 مرکز پژوهش های مجلس م��ورخ 1392/12/5 
تا ابتداي س��ال 1393، 15ه��زار و 728 مورد ازدواج 
مردان افغان و عراقي با زنان ایراني با مجوز قانوني به 
ثبت رس��یده است. عاوه بر این آمارهای غیررسمی 

بسیار بیشتر از این تعداد را برآورد می کند. 
بدین ترتیب یکي از چالش های پیش روي ایحه 
نبود سند پشتیبان و تخمین این نکته است که چه 
تع��داد افراد در نتیجه تصویب این قانون به تابعیت 

ایران پذیرفته خواهند شد. 
این مساله تخمین تبعات اقتصادي،  اجتماعي 
و سیاس��ي ط��رح را در هاله ای از ابهام ف��رو برده و 

نمی توان در این زمینه سخن گفت. 
5- افزایش افراد دارای تابعیت مضاعف

با توجه به اینکه در اکثر قوانین کشورها ازدواج 
باعث تحمیل تابعیت همس��ر به زوجه است، زنان 
ایرانی بعد از ازدواج با مردان خارجی تابعیت کشور 
همس��ر خود را کس��ب می کنند و فرزندان ناشی از 
این ازدواج نیز تابعیت پدر خود را به دست می آورند، 
لیکن در ایحه مذکور بدون توجه به داشتن تابعیت 
فرزن��دان و زوج��ه، تابعیتی مضاعف ب��ه آنها داده 
می ش��ود که ممکن است مشکات قابل توجهی در 

آینده به وجود آورد.
6- عدم توجه به راه حل متناس�ب با شرایط كشور 

جهت حل مسائل ناشي از بی هویتی كودكان 
شاید بتوان مهم ترین چالش قانون تعیین تکلیف 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان خارجي 
را عدم توجه به موض��وع »ضرورت برخورداري این 
کودکان از حقوق شهروندی تا پیش از 18 سالگي« 
دانست. اگرچه تبصره قانون سال 1385 اجازه اقامت 
در ای��ران را به این کودکان اعطا کرده بود اما درباره 
حقوق اجتماعي و فرهنگي کودکان متولدش��ده از 
ازدواج زن��ان ایراني با م��ردان خارجي تا قبل از 18 
س��الگي سکوت کرده بود؛ امري که سبب شده این 
کودکان بدون هرگونه م��درک هویتي و در نتیجه 
امکان استفاده از حقوق شهروندي تا سن 18 سالگي 
به س��ر برند. بدین ترتیب این کودکان تا س��ن 18 
سالگي از حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی، 
حق استفاده رایگان از خدمات بهداشتي و درماني و 

بیمه سامت، خدمات بانکي و .... بهره مند نبودند.
ایحه پیش رو به  جای حل این مساله، موضوع 
اعطاي تابعیت حداکث��ري را بدون توجه به تبعات 
فرهنگي، اقتصادي، سیاسي و اجتماعي آن در دستور 

کار قرار داده است.
ای��ن در حالي اس��ت که آنچه مس��اله  فرزندان 
حاص��ل از ازدواج زن��ان ایراني با م��ردان خارجي را 
تبدیل به یک مطالبه کرده، ضرورت توجه به حقوق 
شهروندي این کودکان تا قبل از اعطاي تابعیت بوده 
است. توجه به این نکته ضروري است که در بسیاري 
از کش��ورها نیز صرف ازدواج زن با مرد تبعه کشور 
دیگر منجر به اعطاي تابعیت نمی شود، بدین ترتیب 
مناس��ب تر بود ایحه به جای اعطاي تابعیت به هر 
فرزند حاصل از ازدواج زن ایراني با مرد خارجي فارغ 
از ش��رط لزوم وجود پروانه ازدواج والدین طبق ماده 
1060 قانون مدني، شرط رد تابعیت، شرط تولد در 
ایران، شرط سن و... موضوع ضرورت برخورداري این 

کودکان از حقوق شهروندي را روشن می کرد.
7- اعطای تابعیت به هر فرد فاقد تابعیت در كشور

یکی از مهم ترین نکات قابل توجه در این ایحه 
اش��اره به افراد فاقد هویتی است که ربطی به مادر 

ایرانی ندارد. 
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روحانی: اروپا به اولتیماتوم ایران پاسخ ندهد  ■
اقدامات بیشتری انجام می دهیم

محمد البخیتی: این حق مردم یمن  ■
است كه به دشمن  در خاک و مقر آن 

حمله ور شوند و خسارت های مادی خود را 
جبران كنند

دایل شكست فیلم تولید مشترک 
»دختر شیطان« در گیشه سینمای ایران

چرا دولت تمایلی برای تعیین تكلیف 
نرخ گذاری خودرو ندارد؟

یادداشت امروز تیترهاي امروز

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(:
 هدف اصلی ستاد 

ایجاد اشتغال درکشور است
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با اشاره 
به اینکه توجه به رفع معضل بیکاری در کشور از 
اهمیت باایی برخوردار است، تأکید کرد: هدف 
اصلی ما ایجاد اش��تغال در کشور است. محمد 
مخبر که در مجمع عمومی عادی ساانه  بنیاد 
برکت س��خن می گفت، افزود: تأمین معیشت 
مردم، جز با اشتغال زایی محقق نمی شود. مخبر 
با تأکید بر س��امان دهی اشتغال زایی در کشور 
تصریح ک��رد: اهمیت فعالیت های بنیاد برکت 
از ای��ن منظر قابل تقدیر اس��ت. این بنیاد در 
رفع برخی معضات کش��ور از جمله بیکاری، 
می تواند نقش مهم و بس��زایی ایفا کند. رئیس 
س��تاد اجرایی فرمان امام)ره( خاطرنشان کرد: 
بنی��اد برکت با وجود همه  فعالیت ها و اتفاقات 
خوبی که رقم زده اما همچنان باید برای رسیدن 
به نقطه  ایده آل ت��اش کند. این بنیاد باید به 
جایی برس��د که همگان ، ام��ور خیریه خود را 
از طری��ق برکت دنبال کنند. مخبر، داش��تن 
روحیه انقابی و جهادی را شرط اصلی فعالیت 
در بنیاد برکت دانس��ت و تصری��ح کرد: بنیاد 
برک��ت جای نیروهای نخبه و جهادی اس��ت. 
روحی��ه جهادی نیز به معن��ای انجام کارهای 
بی برنامه نیست، بلکه شرط اصلی فعالیت های 
جهادی، برخورداری از هوشمندی، نظم، ایثار، 
تعامل، ازخودگذشتگی و مشورت گیری است. 
وی داش��تن سامت نفس را از دیگر ملزومات 
فعالیت در بنیاد برکت برش��مرد و افزود: بنیاد 
برکت ام��روز به یک آبرو برای کش��ور تبدیل 
شده و عملکرد آن حتی به لحاظ شاخص های 
بین الملل��ی هم مقب��ول و مورد تأیید اس��ت. 
البت��ه در راه خدمت رس��انی ب��ه م��ردم نباید 
احساس رضایت از خود دست دهد که همین 
رضایت مندی، موجب شروع افول خواهد شد. 
وی در ادام��ه دقت هر چه بیش��تر در انتخاب 
تسهیل گران ایجاد اش��تغال را خواستار شد و 
تأکید کرد: تسهیل گران بنیاد برکت باید نماد 
تدین و تعهد و تاش جهادی باش��ند و عاوه 
بر لحاظ ماک ه��ای اخاقی و ایمانی، باید بر 
کار آنها نظارت مستمر داشت. مخبر با اشاره به 
نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته یادآور شد: 
اولویت راه اندازی طرح های اشتغال زایی باید با 
طرح هایی باشد که قابلیت صادرات محصوات 
خود را دارند یا می توانند از واردات یک یا چند 

محصول جلوگیری کنند. 
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اروپا به اولتیماتوم ایران پاسخ ندهد 
اقدامات بیشتری انجام می دهیم

رئیس  جمهور روز شنبه در پنجمین نشست 
 س��ران کنفرانس تعام��ل و اعتمادس��ازی در
آسیا )سیکا( گفت: سیاست خارجی جمهوری 
اس��امی ایران مبتنی بر همکاری، هم افزایی و 
یافتن راه های دستیابی به منافع مشترک، سود 
متقابل و در یک کلمه، سیاست برد- برد است. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست  جمهوری، 
حس��ن روحانی در بخشی از سخنانش گفت:  
اکن��ون ک��ه نهایت حس��ن نیت و ش��کیبایی 
استراتژیک ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا 
از س��وی دیگر بر همگان ثابت ش��ده اس��ت، 
جمهوری اس��امی ایران ضمن اعام آمادگی 
برای هرگونه تعامل، تصمیم گرفته است طبق 
بنده��ای 26 و 36 برج��ام اجرای تعهداتش را 
برای بازگرداندن توازن در توافق مزبور کاهش 
دهد. در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، به 

ناچار اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.

مکانیزم اینستکس
 روی کاغذ مانده است

رئی��س مجل��س با انتق��اد از 
عملکرد فرانسه در حفظ برجام  
گفت: مکانیزم اینستکس روی 
کاغذ مانده اس��ت. به گزارش 
خانه مل��ت، عل��ی اریجانی 
دی��روز در دیدار دوس��ارنز، رئیس کمیس��یون 
سیاس��ت خارجی مجلس فرانس��ه ب��ا تاکید بر 
اهمیت روابط اقتصادی با کش��ور فرانسه گفت: 
فرانس��ه بخوبی می تواند در منطقه نقش آفرینی 
کند. رئیس مجلس ش��ورای اس��امی ادامه داد: 
با وجود مذاکرات متعددی که وجود داش��ت اما 
وعده رئیس جمهور فرانسه به رئیس جمهور ایران 
برای حفظ برجام محقق نشد، در واقع باید گفت 
مکانیزم اینس��تکس روی کاغذ مانده است. وی 
با اش��اره به همکاری فرانسوی ها در کاشان بیان 
داشت: در ش��رایطی که روابط بین بانکی فراهم 
نیس��ت چگونه می توان فعالی��ت اقتصادی بین 
شرکت های 2 کش��ور ایجاد کرد. شرکت توتال 
نخس��تین شرکت فرانسوی بود که بعد از خروج 

ترامپ از برجام ایران را ترک کرد.

عدالت خواهی مبتنی بر دانش 
دچار سرخوردگی نمی شود

نماینده س��ابق مجلس گفت: 
اگ��ر مس��یر تحق��ق عدالت 
مبتنی بر عل��م و دانش دقیق 
باشد هرگز دچار سرخوردگی 
نخواهد شد و این مسیر انتها 
نخواهد داشت. به گزارش فارس، علیرضا زاکانی، 
نماین��ده ادوار مجلس در برنامه »نس��ل امروز« 
درباره تفاوت فضای دانش��گاهی امروز نسبت به 
سال های گذشته اظهار کرد: اگر به موضوع عدالت 
دقت نشود و در مسیر تحقق آن تعریف درستی 
نداشته باشیم محصول آن بی عدالتی می شود اما 
به اسم عدالت از آن یاد می کنیم. وی در پاسخ به 
س��والی مبنی بر اینکه اجرای عدالت تا کجا باید 
دنبال شود که مسیر دچار انحراف نشود؟ گفت: 
اگر مس��یر تحقق عدالت مبتنی بر علم و دانش 
دقیق باش��د و دچار خشکی و ظاهرنگری صرف 
نشود، هرگز دچار سرخوردگی نخواهد شد و این 
مسیر انتها نخواهد داشت. عضو شورای مرکزی 
جمعیت رهپویان گفت: برخی  حس ماجراجویی 
دارند و به اسم عدالت خواهی کار های شان را تمام 

می کنند و این بسیار مذموم است.

صادقی درباره شورای نگهبان 
دروغ گفت

 س��خنگوی ش��ورای نگهبان 
تاکید کرد افت��را و دروغگویی 
توس��ط نماین��دگان مجلس 
ب��ر بررس��ی صاحی��ت آنها 
تاثیرگذار اس��ت. ب��ه گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی در 
نشست خبری دیروز خود  درباره شکایت شورای 
نگهبان از محمود صادقی، نماینده مردم تهران و 
تأثیر آن در بررسی صاحیت نامبرده در انتخابات 
آینده مجلس اظهار کرد:  ایشان به شورای نگهبان 
افترای��ی زده  اس��ت و ما درخواس��ت کردیم در 
مجلس پاس��خ دهد، چرا که این موضوع مغایر با 
اصل ۸6 نیست و نماینده نمی تواند مرتکب جرم 
ش��ود پس اگر آقای صادق��ی نتواند افترا را ثابت 
کند در بررس��ی صاحیت او تأثی��ر دارد، چون 
دروغ گفته است. سخنگوی شورای نگهبان درباره 
اجرای قانون رس��یدگی به اموال مسؤوان بیان 
کرد: این قانون راه خوبی در راستای شفاف سازی 
بوده و اگر شورای نگهبان هم مسؤولیتی در این 

راه داشته باشد ما کاما آماده انجام آ ن هستیم.

 )FATF( گروه سیاس�ی: کارگروه ویژه اقدام مالی
در نشست اسفندماه این کارگروه در پاریس، تا ماه 
ژوئ��ن 2019 )خ��رداد 139۸( به ایران فرصت داد 
قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را 

تصویب کند.
ب��ه گ��زارش »وطن  ام��روز«، این 2 خواس��ته  
FATF تح��ت عن��وان لوای��ح CFT و پالرمو در 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام در حال بررسی 
اس��ت. اگرچه در ابتدا روند بررسی این لوایح نشان 
می داد نظرهای مواف��ق تصویب آنها در مجمع در 
 اکثریت باشند اما به مرور با خروج آمریکا از برجام و 
همین طور عدم تمایل اروپا برای اجرای تعهداتش 
در توافق هسته ای، هیات عالی نظارت مجمع و پس 
از آن اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت به 
این نتیجه رسیدند که هزینه های تصویب این لوایح 
در این شرایط بسیار زیاد بوده و به مصلحت مردم 
نیست. بر همین اس��اس روایت هایی که در 6 ماه 
گذشته از بررسی این لوایح در مجمع مطرح شده 
نشان می دهد تقریبا تصویب این لوایح منتفی شده 
اس��ت. اخیرا مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که 
کشورش به صورت غیرقانونی و یکجانبه از برجام 
خارج شده است، در اظهاراتی تند گفت ایران باید 
لوایح موسوم به CFT و پالرمو را تصویب کند. این 
در حالی است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام می گویند این اظه��ارات وزیر خارجه آمریکا 
بی فایده اس��ت و ای��ن لوایح قطعا دیگر به تصویب 

نخواهند رسید.
حجت ااس��ام غامرض��ا مصباحی مق��دم از 
اعض��ای مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام، در 
گفت وگو با »وطن  ام��روز« در واکنش به اظهارات 
مایک پمپئو اظهار داشت: آقای پمپئو غلط می کند 
در امور ایران دخالت می کند. این مساله بستگی به 
تصمیم نظام دارد و هرگونه مداخله خارجی در این 
موارد ممنوع است و تعهدی که آقای طیب نیا)وزیر 

اس��بق اقتصاد( در این زمینه داده اس��ت هرگز به 
معنای تعهد نظام جمهوری اسامی نیست. معموا 
در کنوانس��یون های بین المللی گام اول را ممکن 
اس��ت مس��ؤولی از اعضای یک دولت بردارد ولی 
این امر نیازمند ط��ی مراحل قانونی و تصویب در 
مجلس شورای اسامی است، البته مجلس تصویب 
کرده ولی مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام این 
قانون را خاف سیاس��ت های اباغی مقام معظم 
رهبری می داند و تاکنون هم تصویب نکرده و بنای 
تصویب هم ندارد و ان شاءاه آمریکایی ها تودهنی 
محکمی خواهند خورد. مصباحی مقدم در پاسخ به 
این س��وال که ظاهرا قرار اس��ت کنوانسیون ها در 
جلسه آتی مجمع دوباره بررسی شوند، گفت:  بنا 
نبوده است کنوانسیون ها بررسی نشود و برخاف 
شایعه ای که عنوان کردند از دستور مجمع خارج 
شده، این لوایح هیچگاه از دستور خارج نشده است 
اما اواخر س��ال گذش��ته قرار بود نسبت به پالرمو 
تصمیم گیری ش��ود و دوستان گفتند کنوانسیون 

پالرمو و سی اف تی قرابت ها و همپوشانی هایی با هم 
دارند. یک مساله دیگر هم پیشنهاد شد؛ اینکه قبل 
از عید اقدام به تصمیم گیری نکنیم چون معلوم بود 
نتیجه رای مجمع منفی است و اگر رد می شد شاید 
این شائبه بود که اثر منفی روی قیمت ارز بگذارد. 
اان ک��ه ترامپ، پمپئو، بولتون و دیگران تمام زور 
خود را زدند و از سویی اروپا هم هیچ گونه اقدامی 
نس��بت به باز ش��دن راهی برای دادوستد  مالی با 
ایران و عمل به وعده های خود نکرده، روشن است 
ک��ه مجمع قاطع تر از قبل اق��دام خواهد کرد. اگر 
قبل از عید مطرح بود که ممکن است اقدام مجمع 
در رد FATF تاثیر منفی روی بازار بگذارد اما در 
شرایط فعلی این مساله دیگر مطرح نیست و مردم 
کاما متوجه امور ش��ده اند و حالت شرطی شدنی 
که بر اثر تبلیغات برخی رسانه ها به وجود آمده بود 
مبنی بر اینکه اگر به این کنوانس��یون ها نپیوندیم 
چنین و چنان می ش��ود، از بین رفته اس��ت و به 
تعبیری مردم متوجه شده اند اینگونه اظهارنظرها 

به آخر خط رسیده است. مصباحی مقدم در پاسخ 
به اینکه برخی هیات عالی نظارت را زیر فشارهای 
سیاسی قرار می دهند و خیلی از کسانی که اصرار 
به پذیرش این لوایح دارند همان حرفی را می زنند 
که وزی��ر خارجه آمریکا می گوی��د، اظهار کرد: 2 
کنوانس��یون پالرمو و CFT مربوط به اف ای تی اف 
مربوط به این اس��ت که ای��ران معامات خود را با 
دیگر کشورها و شرکت های خارجی  شفاف کند و 
در شرایطی که دشمنان با تحریم ها چنگ و دندان 
نش��ان می دهند، ش��فاف کردن دادوستدها برای 
دشمنان حماقتی بزرگ است و به این جهت یقینا 
چنین کاری به مصلحت کش��ور نیست. وی ادامه 
داد: البته دش��منان دنبال این هستند ما راه های 
دور زدن تحریم ها را برای آنها به این وس��یله افشا 
کنیم و یقینا چنین اتفاقی نخواهد افتاد و هجمه ها 
برای این است که ما را بیش از گذشته تحت فشار 
قرار دهند و پیوستن به این 2 کنوانسیون در چنین 

شرایطی انتحار سیاسی است.
عض��و مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام با 
رد گفته ه��ای موافق��ان اف ای ت��ی اف مبن��ی بر 
سیاسی کاری مجمع در بررسی 2 کنوانسیون پالرمو 
و سی اف تی اظهار داشت: اقدام مجمع تشخیص در 
ای��ن برهه کاری پخته، عاقانه و مطابق با حکمت 
و مصلحت اس��ت و اتفاقا کسانی که برای تصویب 
این کنوانس��یون ها فش��ار می آورند سیاسی کاری 
می کنند. مصباحی مقدم در ادامه پرس��ید: بااخره 
هیچ کس پاسخ سوال ما را نداد زمانی که پرسیدیم 
وقتی معاون خزانه داری آمریکا رئیس اف ای تی اف 
شده و این نهاد وظیفه اش نظارت بر اجرای همین 
کنوانسیون ها و جلوگیری از عدم شفافیت مباداتی 
است که مبدا و مقصدش شفاف نیست، آیا پیوستن 
به این کنوانس��یون ها نوعی آدرس دادن به دشمن 
برای دس��ت یافتن به راه ه��ای دور زدن تحریم ها 

نیست؟  

رئی��س قوه قضائی��ه ب��ا انتش��ار 
فراخوانی از مردم خواست در روند 

تحوات دستگاه قضایی مشارکت داشته باشند. 
به  گ��زارش میزان، متن این فراخ��وان که در 
صفحات رئیس قوه قضائیه در رسانه های اجتماعی 

منتشر شده، به شرح زیر است:
بسم اه الرحمن الرحیم

امروز با گسترش دسترسی های ارتباطاتی، فارغ از 
چارچوب های سنتِی خشک و دیوان ساارانه، فضای 
مجازی و رسانه های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای 
کم کردن فاصله های زمانی و مکانی در ارتباطات و 
به اش��تراک گذاری نظرات تبدیل شده است. از این 
فرص��ت باید برای دریافت نظ��رات مردم و نخبگان 
از »ایده تا بازخورد« به بهترین نحو اس��تفاده کرد. 
آس��یب های فضای مجازی - که در جای خود باید 

به طور جدی دنبال و رفع شود - نباید ما مسؤوان 
را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود خود 
را از فرص��ت کم نظیر ارتباط با مردم در این بس��تر 
محروم نماییم. به تعبیر رهبر معظم انقاب اسامی 
باید از فرصت با ارزش فضای مجازی اس��تفاده کرد 
و ب��ا اطاع از نظرات و س��ؤال های اف��کار عمومی، 
ی��ک حضور مؤثر و جریان س��از را به نفع مردم رقم 
زد. نیل به »قوه قضائیه تراز انقاب اسامی« در گام 
دوم، بدون مشارکت و نقش آفرینی مردم، نخبگان و 

دلسوزان انقاب ممکن نیست. در مدت کوتاهی که 
از مسؤولیتم در قوه قضائیه می گذرد و پیش از آن نیز 
خصوصاً در دوره خدمت در آس��تان قدس رضوی، 
از نظرات ارزش��مند کاربران رس��انه های اجتماعی 
اس��تفاده کرده ام و از این پس نیز امیدوارم خادمان 
ملت را در س��اخت قوه قضائیه ای مردمی، انقابی و 
ضدفساد یاری کنید. بر این اساس اعام می کنم تا 
زمانی که س��امانه اختصاصی دستگاه قضایی برای 
ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار 

بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رس��انه های 
اجتماعی، یکی از مسیر های دریافت نظرات مردم و 
نخبگان خواهد بود. ع��اوه بر اینکه مردم عزیزمان 
می توانند رأس��اً نظرات خود را از این مسیر منتقل 
کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوان هایی جهت 
دریافت نظرات درباره ایجاد، اصاح یا تکمیل برخی 
رویه ها، رویکردها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها اعام 
خواهم کرد و در انتظار نظرات راهگشای صاحبنظران 
و متخصص��ان این امر خواهم بود. امید اس��ت این 
رویکرد مورد رض��ای خداوند متعال از باب عمل به 
کریمه  »و ش��اورهم فی اام��ر« و موجب اعتماد و 
دلگرمی عموم انسان های حق طلب و عدالتخواه باشد. 

توفیق روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم.
سیدابراهیم رئیسی
1398/3/25
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تمجید معاون دبیرکل حزب اه 
از موضع اخیر رهبری

مع��اون دبیرکل حزب اه لبن��ان تاکید کرد 
موض��ع مقام معظم رهبری مبنی بر مخالفت با 
دریاف��ت پیام دونالد ترام��پ موضعی تاریخی و 
عظیم اس��ت. به گزارش ایسنا، شیخ نعیم قاسم 
گف��ت: موضع حضرت آی��ت اه خامنه ای، مقام 
معظم رهبری مبنی بر مخالفت با دریافت پیام 
دونالد ترام��پ، رئیس جمهوری آمریکا موضعی 
تاریخ��ی و عظی��م اس��ت. رهبر عالی ای��ران با 
قاطعیت اعام کرد گفت وگو تحت فشار مردود 
است و ترامپ شایسته طرح پیشنهاد نیست زیرا 
به تعهدات و پیشنهاداتش خیانت می کند. معاون 
دبیرکل حزب اه لبنان تاکید کرد: آمریکا همواره 
عناوینی ب��ه ظاهر خوب ام��ا بی محتوا انتخاب 
می کند و از این رو باید پرسید در پرتو ادامه فشار 
اقتصادی و سیاسی و عدم پایبندی به پیمان ها 
چگونه گفت وگو امکان پذیر است؟ همانطور که 
درباره قضیه فلسطین نیز همواره اعام می کند 
باید پای میز مذاکره نشست اما تمام مذاکراتی که 
از زمان اشغال فلسطین از سوی اسرائیل تاکنون 
صورت گرفته اس��ت، مذاکرات امتیازگیری های 
پی درپ��ی و گفت وگوی یک جانبه و دیکته های 
اسرائیل بر طرف مقابل بوده است. سلطه جویی 
آمریکا عامل بحران در جهان است؛ بحران هایی 
که فقط به مس��لمانان و مقاومت محدود نمانده 

بلکه دامن بسیاری از کشورها را گرفته است.

جلسه محاکمه ۱۴ متهم ارزی 
برگزار شد

دادگاه رسیدگی به اتهامات چند متهم ارزی 
به ریاس��ت قاضی موحد در شعبه یک دادگاه 
ویژه رس��یدگی به مفاس��د و جرائم اقتصادی 
برگزار ش��د. به گزارش میزان، صبح روز شنبه 
جلسه رس��یدگی به اتهامات 1۴ متهم پرونده 
ارزی در ش��عبه اول دادگاه ویژه رس��یدگی به 
جرائم اخالگران در نظام اقتصادی برگزار شد. 
قاضی موحد در این جلس��ه گفت: متهمان با 
پیش فاکتور های جعلی در سامانه جامع تجارت 
ثبت کاا می کردند و متعاقب آن از بانک ها ارز 
و یورو می گرفتند و متاسفانه سیستم کنترلی 
بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است. 
حمیدرض��ا رنود تقریب��ا از س��ال 93 در کار 
مس��ائل بانکی و ارزی بوده اس��ت و نزدیک به 
1۵ میلیون ارز از بانک گرفته است. وی افزود: 
اقدامات و فرآیند مجرمانه در این پرونده در 2 
گروه سازمان یافته است. جلسه بعدی ساعت 
1۴ امروز به صورت رس��انه ای و با قرائت ادامه 

کیفرخواست برگزار خواهد شد.

حضور هیأت تجاری 200 نفره 
روسیه در ایران

سفیر ایران در مسکو روابط ایران و روسیه را 
در شرایط فشارها همچنان پویا و پرتحرک خواند 
و از برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و روسیه و همایش همکاری ایران و قفقاز 
ش��مالی در هفته جاری با حضور هیأت تجاری 
200 نف��ره روس خب��ر داد. به گ��زارش فارس، 
»مهدی سنایی« در توئیتی نوشت: »در شرایط 
فشارها و تهدیدها روابط ایران و روسیه همچنان 
پویا و پرتحرک اس��ت«. وی اف��زود: »این هفته 
همایش بزرگ همکاری ایران و قفقاز ش��مالی و 
اجاس کمیسیون مشترک اقتصادی با حضور 2 
وزیر روس و هیأت تجاری بیش از 200 نفره به 
میزبانی وزیر  نیرو به عنوان رئیس این کمیسیون 
در تهران و اصفهان برگزار می شود«. »الکساندر 
نواک« وزیر انرژی روسیه و »رضا اردکانیان« وزیر 
نیروی جمهوری اسامی ایران عهده دار ریاست 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی 2 
کشور هس��تند. پانزدهمین اجاس کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و 
فدراسیون روسیه و دومین همایش تجاری ایران 
و منطقه قفقاز شمالی از صبح امروز یکشنبه ) 26 
خرداد( به مدت 3 روز با حضور مقام ها و فعاان 
بخش خصوصی و دولتی 2 کش��ور در شهرهای 

تهران و اصفهان برگزار می شود.

دیدار معاون موگرینی با عراقچی
دبی��رکل س��رویس اقدام خارج��ی اتحادیه 
اروپایی با معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار 
و گفت وگو کرد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، »هلگا اش��مید« دبیرکل س��رویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپای��ی پیش از ظهر دیروز با 
»سیدعباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. گفتنی است در 
این دیدار، اشمید و عراقچی در رابطه با آخرین 
تحوات مرب��وط به برجام، اعم��ال تحریم های 
آمری��کا و توقف برخی تعهدات ایران براس��اس 
توافق هسته ای با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند.

گفت وگوی »وطن  امروز« با حجت ااسام غامرضا مصباحی مقدم درباره وضعیت لوایح باقیمانده FATF در مجمع تشخیص مصلحتاخبار

زمان رد کردن پالرمو وCFT است
وقتی معاون خزانه داری آمریکا رئیس اف ای تی اف شده، آیا پیوستن به کنوانسیون، دادن  آدرس به دشمن برای دست یافتن به راه های دور زدن تحریم ها نیست؟ 

اخبار

یکشنبه   26 خرداد 1398وطن امروز  شماره 2741 

با وجود گذش��ت 3 روز از حادثه  
انفجار و آتش سوزی 2 نفتکش 
در دریای عم��ان، واکنش  های بین المللی به این 
موضوع همچنان ادامه دارد. هر چند آمریکا تاش 
کرد این حادثه را به واسطه فیلمی مبهم به ایران 
نسبت دهد اما قریب به اتفاق کشورهای غربی و 

آسیایی این ادعا را رد کرده اند.
به گزارش »وطن امروز«، روز پنجشنبه گذشته 
و همزمان با حضور آبه ش��ینزو، نخست وزیر ژاپن 
در ته��ران، 2 نفتکش مرتبط با ژاپ��ن در دریای 
عمان دچار انفجار و آتش سوزی شد. منابع محلی 
عمان صبح پنجشنبه 23 خرداد از وقوع 2 انفجار 
مهیب و پیاپی ناش��ی از مورد حمله قرار گرفتن 
2 نفتکش بزرگ حامل نفت خام در دریای عمان 
خب��ر دادند. نفتکش »فرانت آلتر« با پرچم جزایر 
مارشال متعلق به نروژ از قطر اتانول بارگیری کرده 
و »کوکوکا کوریج��س« با پرچم پاناما از الجبیل 
عربس��تان به مقصد س��نگاپور، محموله متانول 
بارگیری کرده بود؛ نفتکش   هایی که مشخص شد 

محموله  های متعلق به ژاپن را حمل می کردند.
همزمانی این حادثه با سفر آبه به تهران موجب 
شد گمانه   هایی مبنی بر توطئه کشورهایی چون 
عربس��تان و امارات و حتی رژیم اس��رائیل برای 
برهم زدن مناسبات منطقه ای و بین المللی ایران 
مطرح شود، چنانکه سخنگوی وزارت امور خارجه 
در صفح��ه توئیتر خود درباره این اتف��اق از بروز 
حوادث مشکوک برای نفتکش های تجاری مرتبط 
با ژاپن همزمان با دیدار نخست وزیر این کشور با 
رهبر انقاب ابراز نگرانی کرد. سیدعباس موسوی 
ای��ن اقدام را خ��اف جهت گیری ها و تاش های 
منطق��ه ای و فرامنطقه ای به منظور کاهش تنش 
و آرامش در منطقه عنوان کرد. سخنگوی وزارت 
ام��ور خارج��ه تاکید ک��رد: ایران از هم��کاری و 

گفت وگو در منطقه حمایت می کند.
به رغم این موضع ش��فاف ای��ران، آمریکا اما از 
همان روز نخست تاش کرد به واسطه استناد به 
فیلمی مبهم، ایران را مقصر این حادثه نشان دهد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه در 
مصاحب��ه ای به فاکس نیوز گف��ت: »ایران بود که 

این کار را کرد. ش��ما ویدئو 
را دیدید«.  پاتریک شاناهان، 
سرپرست وزارت دفاع آمریکا، 
حمله به 2 نفتکش در دریای 
عمان را »مش��کلی جهانی« 
خوان��د و از اراده آمریکا برای 

رس��یدن به یک »اجماع جهانی« در این باره خبر 
داد. همچنین س��نتکام، ستاد فرماندهی مرکزی 
آمریکا، با انتشار ویدئویی گفته یک قایق گشتی 
ایرانی ب��ه نزدیکی نفتکش کوکوکا رفته و تاش 
ک��رده  تا یک مین عمل نک��رده را از بدنه آن جدا 
کند! اتهام زنی گروه تروریس��تی سنتکام به ایران 
ی��ک روز پس از آن انجام ش��د که ای��ن گروه با 
صدور بیانیه ای، ضمن اعام خبر اعزام یک فروند 
ناوشکن به دریای عمان، تاکید کرد هیچ قصدی 
برای درگیری با ایران ندارد، زیرا این امر در راستای 

منافع راهبردی آمریکا نیست!
نه مین، نه اژدر ■

با همه اینها اما نه غالب کشورهای منطقه و نه 
کش��ورهای اروپایی روایت آمری��کا از این حادثه را 
تایید نکردند. از جمله مالک ژاپنی این نفتکش ها 
با تاکید بر اینکه ادعای آمریکا اش��تباه اس��ت، در 
جری��ان یک کنفرانس خبری در توکیو س��خنان 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا را زیر سوال برد. 
کاتادا در فیلمی که نیروی دریایی آمریکا منتش��ر 
ک��رده و در آن ادعا ش��ده یک قایق ایرانی در حال 
جدا کردن یک مین عمل نک��رده از بدنه نفتکش 
ژاپنی به نام »کوکوکا« است، تشکیک کرده است. 
مالک نفتک��ش ژاپنی همچنین گفت��ه بر خاف 
ادعای آمریکا کشتی کوکوکا توسط یک شیء پرنده 
هدف قرار گرفته نه توسط مین. او گفت: »به نظر 
می رس��د یک شیء به س��مت آنها پرواز کرد. این 
شیء، باعث ایجاد حفره مورد نظر ]در بدنه کشتی[ 
شد. گزارشی که من دریافت کردم این است«. او در 
ادامه هدف قرار گرفتن نفتکش توسط اژدر را هم رد 

کرد. او گفت: »به نظر می رسد 
به احتمال زیاد این کشتی ها 
توسط یک شیء پرنده هدف 
قرار گرفته ان��د. محل اصابت، 
کام��اً باای آب اس��ت. فکر 

نمی کنم اژدر بوده باشد«. 
متحدان آمریکا هم تردید کردند ■

نکته قابل توج��ه در توطئه اخیر آمریکا علیه 
ایران، عدم همراهی 3 کش��ور آلمان، فرانس��ه و 
انگلیس بود. در همین راس��تا وزیر خارجه آلمان 
گفته اس��ت ویدئویی که آمریکا از نفتکش  ژاپنی 
منتشر کرده است برای نتیجه گیری درباره نقش 
ایران در حمله به نفتکش ها کافی نیس��ت. هایکو 
ماس گفته اس��ت: »این ویدئو کافی نیس��ت. بله! 
ما می توانیم بفهمیم که در این ویدئو چه اتفاقی 
می افت��د اما نمی توان با آن به نتیجه گیری نهایی 

رسید. این ویدئو برای من کافی نیست«.
وزیر خارجه انگلیس نیز هرچند هم راس��تا با 
آمری��کا اتهاماتی را به ایران نس��بت داد اما تاکید 
کرد کشورش درباره این حمله  تحقیقات مستقلی 
انجام خواهد داد. همچنین خبرگزاری رویترز هم 
به نقل از یک مقام دولت فرانسه نوشته پاریس بعد 
از این حادثه از همه طرف ها خواسته خویشتنداری 
نش��ان دهند. »ناتالی توچی« از مش��اوران ارشد 
»فدریکا موگرینی« مس��ؤول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپایی نیز ضمن تش��کیک در ادعاهای 
آمریکا و فیلم منتشر شده از سوی واشنگتن مبنی 
بر دست داشتن ایران در حادثه 2 نفتکش گفت: 
ما قبل از اینکه کسی را مقصر کنیم به ادله موثق 
نیاز داریم. او با بیان اینکه ایرانی ها بازیگرانی بسیار 
معقول هستند، گفت: اینکه آنها در زمان حضور 
»آبه شینزو« نخس��ت وزیر ژاپن در تهران به یک 
کش��تی ژاپنی حمله کنند »کار چندان معقولی 

نیست«.
در میان کشورهای منطقه هرچند کشورهای 

متحد آمریکا چون عربستان و امارات مطابق انتظار، 
ادعاه��ای آمریکا را تکرار کردند اما در طرف دیگر 
نیز منصور العتیبی، نماینده دائم کویت در سازمان 
مل��ل در واکنش به نمایش مضحک آمریکا علیه 
جمهوری اس��امی ایران، گفت: ثابت کردن این 
مساله که قایق موجود در ویدئویی که آمریکایی ها 
منتش��ر کردند، متعلق به سپاه پاس��داران ایران 
باش��د امری دشوار است. گفتنی است در نشست 
شورای امنیت نماینده آمریکا ایران را در حمله به 
نفتکش ها متهم کرد اما سایر کشور ها نامی از ایران 

نبرده و خواهان انجام تحقیقات شدند.
واکنش  های رسانه ای ■

شبکه خبری تلویزیونی »سی ان ان« گزارش 
داد: هرچن��د متحدان اروپای��ی آمریکا موافق با 
ارزیابی این کش��ور هس��تند اما آنها آنطوری که 
واشنگتن می گوید، ایران را مقصر ماجرای اخیر 
نفتکش ه��ا نمی دانند. خبرگ��زاری رویترز نیز با 
ابراز تردید درباره فیلم ادعایی ارتش آمریکا علیه 
ایران نوشت: غالبا رمزگشایی از چنین تصاویری 
دش��وار است و انتشار آن نش��ان می دهد آمریکا 
تاش می کند جامعه بین المللی را قانع کند ایران 
مسؤول این حمات بوده است. سایت شبکه اول 
تلویزیون آلمان )Tagesschau( نیز در این باره 
نوش��ت: با اینکه از بررس��ی ویدئوی منتشرشده 
نمی توان به نتیجه قطعی رس��ید و عامل اصلی 
حمله به 2 نفتکش را تعیین کرد اما آمریکا قصد 
دارد از ای��ن فرصت بهره برداری کند. دویچه وله 
نی��ز گزارش داد: آمریکا می کوش��د ای��ران را به 
عن��وان طرف غیرقابل اعتماد برجام معرفی کند 
و به ۵ قدرت امضاکننده توافق هسته ای با ایران 
)بریتانیا، آلمان، فرانس��ه، چین و روس��یه( فشار 
بیاورد تا این توافق را نامعتبر بشمارند. »فرانسوا 
هسیبورگ« تحلیلگر فرانسوی مسائل دفاعی به 
نیویورک تایمز گفت: »در اروپا ظن زیادی درباره 
انگیزه های آمریکا وج��ود دارد«. او با بیان اینکه 
محیط دریا فضایی است که امکان انجام اقدامات 
س��اختگی وجود دارد به گزارش های مش��کوک 
درباره حادثه »خلیج تونکین« و بهانه قرار دادن 

آن برای آغاز جنگ ویتنام اشاره کرد.

دنیا اتهام آمریکا علیه ایران در ماجرای انفجار 2 نفتکش در دریای عمان را تحویل نگرفت
هیچ کس باور نکرد

گزارش

در صفحات آیت اه رئیسی در رسانه های اجتماعی منتشر شدقضایی
فراخوان رئیس قوه قضائیه 

برای مشارکت در روند تحوات دستگاه قضایی



طا

 افزایش 3/1 درصدی شکاف طبقاتی
ضری��ب جین��ی در س��ال ۹۷ رش��د 3/1 
درصدی نسبت به س��ال قبل خود داشته و این 
سیر افزایشی امس��ال نیز ادامه پیدا خواهد کرد. 
به گ��زارش فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در گزارشی اعام کرد: عوامل اقتصاد کان مانند 
رش��د اقتصادی، تورم و بی��کاری در حوزه نظر و 
حس��ب مطالعات تجربی می تواند باعث افزایش 
نابرابری در جامعه باشد؛ به طور مشخص افزایش 
بی��کاری و تورم به عنوان عواملی برای تش��دید 
نابرابری معرفی می ش��وند. در این میان بررسی 
س��یر ضریب جینی به عنوان مهم ترین شاخص 
نابراب��ری بیانگر آن اس��ت که از س��ال 13۹۰ تا 
13۹3 این شاخص افزایش یافته سپس در سال 
13۹۴ با کاهش مواجه شده و در سال ۹۵ دوباره 
افزایش یافته است. این ضریب در سال ۹۶ نسبت 
به سال قبل با اندکی بهبود مواجه شده است به 
گونه ای که از ۰/۴۰۴۵ در س��ال ۹۵ به ۰/۴۰۰8 
در سال ۹۶ رسیده است. بر اساس پیش بینی های 
انجام ش��ده، ضریب جینی در س��ال ۹۷ با 3/1 
درصد رشد نسبت به سال قبل معادل ۰/۴131 
خواهد ش��د و این سیر افزایشی در سال ۹8 نیز 

ادامه خواهد یافت.
۳۵ درصد دارایی  بانک ها منجمد است ■

 این وزارتخانه در ادامه گزارش ساانه خود
انباش��ت مطالب��ات  اس��ت:  مجم��وع  آورده 
غیرجاری بانک ها و بدهی ش��رکت های دولتی 
به بانک ها 38۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که 
قدرت تس��هیات دهی بانک ها را کاهش داده 
اس��ت. طبق برآوردهای اولی��ه از صورت های 
مالی نظام بانکی، م��واردی از جمله: »انجماد 
3۵ درص��د از دارایی ه��ای نظ��ام بانک��ی در 
اماک و مس��تغات راکد، مطالب��ات بانک ها 
از دول��ت و ع��دم ایجاد جریان نقدی توس��ط 
 آنه��ا، وج��ود دارایی های موهومی ب��ه میزان
۴۰ درص��د دارایی ه��ای نظام بانک��ی به دلیل 
محاسبه تس��هیات سوخت ش��ده، سودهای 
موهومی اضافه شده به اماک و مستغات و با 
دیگر سرمایه گذاری ها، 1۰۵ هزار و  ۶۵۰ میلیارد 
تومان مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی در 
ش��هریور ۹۷  که رش��د 3۷/3 درصدی نسبت 
به ش��هریور ۹۶ دارد، 1۵۰ هزار میلیارد تومان 
انباشت مطالبات غیرجاری )آشکار( در پرتفوی 
بانک ها که حدود ۶۰ درصد آن مشکوک الوصول 
بوده و در ضمن مطالبات غیرجاری در واقعیت 
 بی��ش از 2 براب��ر ای��ن مبل��غ و 22۹ ه��زار و
۷۷۰ میلیارد تومان انباشت مطالبات بانک ها از 
بخش دولتی در شهریور 13۹۷ قابل مشاهده است.

 مالیات سکه مشکل شرعی ندارد
عضو ش��ورای فقهی بان��ک مرکزی با تأکید 
بر اینکه مالیات س��که غیرشرعی نیست، گفت: 
اتفاقاً از نظر شرعی وضع مالیات برای سکه جزو 
عادانه ترین مالیات هاست. سیدعباس موسویان 
با تأکید بر اینکه یکی از مصادیق متعارف مالیات 
ک��ه اص��ل آن وج��ود دارد، مالیات ب��ر بازدهی 
سرمایه است، تصریح کرد: طبق این قانون، اگر 
کسی سرمایه  گذاری کند مشمول مالیات است. 
این عضو ش��ورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: 
بنابرای��ن دارایی های مختلف مش��مول مالیات 
هس��تند؛ در این حوزه، دولت مصداق را تعیین 
کرده است. موسویان با بیان اینکه دریافت مالیات 
از س��که جزو اختیارات دولت اس��ت و مشکلی 
ن��دارد، تصریح کرد: اصل قانون��ی برای دریافت 
مالیات از سکه وجود دارد و در بخش مالیات بر 
عایدی سرمایه قید شده است. وی تأکید کرد: از 
نظر موازین شرعی دریافت مالیات از سکه جزو 

عادانه ترین مالیات ها به حساب می آید.

ادامه ذخیره طا توسط روسیه

بانک مرکزی روس��یه گزارش داد در هفته 
قب��ل، میزان ذخایر طا و ارز خارجی روس��یه 
به ۵۰2/۷ میلیارد دار افزایش یافته و از سطح 
هدف تعیین شده این بانک فراتر رفته است. بر 
این اس��اس به نقل از راشاتودی، سطح ذخایر 
ارز خارجی و طای روس��یه، از هفته قبل ۷/۵ 
میلیارد دار فراتر رفته است. طبق اعام بانک 
مرکزی روس��یه، افزایش 1/۵ درصدی ذخایر، 
بیش��تر به علت افزایش ارزش ط��ا و افزایش 
خری��د ارز خارجی در چارچ��وب قانون بودجه 
این کشور بوده است. درحالی که میزان ذخایر 
روسیه به دار آمریکا محاسبه شده است، بیشتر 
ای��ن ذخایر را طا و س��ایر ارزهای مهم جهان 
که دارای حق وی��ژه اس دی آر )ارزهای ذخیره 
جهان( هستند، تشکیل می دهند. این ذخایر در 
اختیار بانک مرک��زی و دولت قرار دارند. طبق 
گفته الویرانابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، 
افزایش ذخایر ارزی روس��یه بخشی از سیاست 
ملی این کش��ور برای تنوع بخش��ی به ذخایر و 
کاهش وابستگی به دار است. او می گوید میزان 
ذخایر ارز خارجی و طا که در ماه گذش��ته به 
سطح هدف نیم تریلیون دار رسیده است، برای 

عبور از بحران های مختلف کافی است.

گایه مرغداران از
نرسیدن خوراک دولتی

قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده به ۶ هزار و ۹۰۰ 
تومان کاهش یافته و زیر قیمت عرضه می شود، 
در عین حال شرکت پشتیبانی امور دام  اقدام به 
توزیع مرغ منجمد در برخی استان ها مانند همدان 
و تهران کرده اس��ت. پرویز فروغ��ی، دبیر کانون 
مرغداران کش��ور در این باره گفت: وزارت جهاد 
کشاورزی قیمت مرغ زنده را بر اساس هزینه  های 
تولی��د 88۰۰ تومان و کش��ته را  13 هزار تومان 
تعیین کرده اما آن را اباغ نکرده است. وی ادامه 
داد: هزین��ه تولید مرغ زنده در کش��ور ۹ هزار و 
۵۰۰ تومان اس��ت. وی گفت: درحالی که قیمت 
مرغ کش��ته در میدان بهمن ۹ هزار تومان و زیر 
قیمت مصوب دولت است، چرا شرکت پشتیبانی 
اقدام به توزیع مرغ منجمد 8 هزار و ۵۰۰ تومانی 
می کند که منجر به کاهش دوباره قیمت می شود. 
وی افزود: در این شرایط مرغداران تنها می توانند 
3۰ درص��د از خ��وراک طیور خ��ود را به قیمت 
مصوب دولتی تامین کنند و مجبورند بخش عمده 
نیاز خود را از ب��ازار آزاد خریداری کنند، زیرا  به 

مرغ  های خود نمی توانند بگویند صبر کنید.

شاخص

۳اقتصاد

گروه اقتصادی: 1۴ ماه از آغاز سیاس��ت ارز ۴2۰۰ 
تومانی یا همان دار جهانگیری می گذرد و دولتی ها 
بارها و بارها اعتراف کرده اند این طرح به شکس��ت 
انجامیده اما ماه هاست سیاست های جایگزین ارزی 
نیز به تعویق افتاده است. به گزارش »وطن امروز«، 
دولتی ها و بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست 
دار ۴2۰۰ تومانی که از فروردین 13۹۷ اجرا شده 
نمی تواند ادامه یابد و قرار است سیاست جدید ارزی 
با تشکیل بازار متشکل ارزی رونمایی شود اما هر بار 
بنا به دایلی آغاز فعالیت این بازار به تعویق می افتد. 
صرافان که بدنه اصلی بازار متشکل ارزی را تشکیل 
می دهند با برخی سیاست های جدید مخالفند و فعا 
با بانک مرکزی به نتیجه نهایی نرسیده اند. همتی 
دس��تور داده به دغدغه صراف��ان که خواهان امتیاز 
بیشتری هستند توجه شود اما شواهد نشان می دهد 
بازار متش��کل که قرار بود از ابت��دای تیر راه اندازی 
ش��ود، فعا در آغاز راه با چالش هایی مواجه است. 
 از ط��رف دیگر دولتی ها ک��ه در جریان تصویب ارز
۴2۰۰ تومان��ی بودند هیچ کدام تقصیرها را گردن 
نمی گیرند و روحانی رئی��س دولت نیز بارها دیگر 
اعضای حاضر در جلسه را مقصر اتخاذ این تصمیم 
دانسته است؛ همین تجربه باعث شده تقریبا تمام 
اعضای دولت کنار بکشند و همه اختیارات را به بانک 
مرکزی و همتی سپرده اند. در این میان بانک مرکزی 
به تنهایی قرار اس��ت ثبات ارزی را برقرار کند و در 
جنگ با داان و س��ودجویان پیروز شود. باید دید 
آیا نسخه همتی می تواند دولت را در راه رسیدن به 
هدف ثبات اقتصادی و ارزی کمک کند یا همچنان 
باید اخبار ارزان ش��دن و گران ش��دن دار را با هر 
اتفاق دیگری بش��نویم.  نکته ای که درباره سیاست 
فعلی ارزی مشخص است اینکه تقریبا همه دولتی ها 
مخالف اجرای سیاست ارز ۴2۰۰ تومانی هستند و 
هنوز آن را اجرا می کنند! سوالی که هیچ گاه به آن 

پاسخ داده نشده اینکه نرخ ۴2۰۰ تومانی چگونه و 
با چه معیار و ش��اخصی تعیین شده است.  احمد 
توکلی، نماینده س��ابق مجلس اعتق��اد دارد هیچ 
معیار علمی پش��ت آن نیست و من درآوردی است! 
وی با تاکید بر اینکه از ابتدا سیاس��ت ارزی دولت 
غلط و عدد ۴2۰۰ تومان یک عدد من درآوردی بود، 
ادامه داد: زمانی که بنده به این سیاس��ت اعتراض 
کردم و گفتم چگونه این عدد را به دس��ت آورده اید 
گفتند با روش »برابری ق��درت خرید« این عدد را 
به دست آورده اند. روش برابری قدرت خرید مدلی 
است که مشخص می کند پول ملی و پول خارجی 
باید چگونه به یکدیگر تبدیل ش��وند و نرخ تسعیر 
را مشخص می کند. مثا اگر مردم در ایران کاایی 
خریداری کنند و۵۰ هزار تومان پرداخت کنند و در 
آمریکا همان سبد کاایی1۰ دار  باشد، یعنی هر 
دار به ارزش پول ایران ۵ هزار تومان می ش��ود و بر 
این اساس قدرت خرید برابری می کند. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت برای به 
دست آوردن رقم ارز دولتی باید 3 پیش فرض داشته 
باشد، تصریح کرد: نخس��ت اینکه 2 کشور ایران و 
آمریکا با یکدیگر رابطه تجاری گس��ترده داش��ته 
باش��ند، دوم اینکه در یک سطح اقتصادی باشند و 
سوم هر 2 کشور بازار آزاد داشته باشند که هیچ کدام 
از این سه مولفه درباره ایران و آمریکا صدق نمی کند.

بازار ارزی در ایران وجود ندارد ■
توکل��ی افزود: ای��ران با آمری��کا رابطه تجاری 
گس��ترده ندارد، از لحاظ اقتصادی در یک س��طح 
تعریف نمی شود و از سوی دیگر بازار ارز آزاد ندارد 
و اصا ب��ازار ارزی ندارد، چرا که یک عرضه کننده 
عمده به اس��م دولت و خریدار عمده نیز که همان 
دولت است وجود دارد، بنابراین زمانی که در یک 
بازار خرید و فروش عمده ارز توس��ط دولت انجام 
می ش��ود، آن بازار دیگر آزاد محس��وب نمی شود. 

توکل��ی ادامه داد: عددی که از تبدیل دار به ریال 
یا ریال به دار به دس��ت می آید، ارزش سبد کاا 
در 2 کش��ور ایران و آمریکا را یکس��ان می کند اما 
اگر این دو کش��ور تورمی متفاوت داش��ته باشند، 
باید ارزش س��بد کاای��ی آنها ضربدر ن��رخ تورم 
ش��ود تا قدرت خرید مردم مش��خص شود. وی با 
بی��ان اینکه کنترل تقاضا در اقتصاد راه ش��ناخته 
ش��ده ای دارد، افزود: متاسفانه دولت به روش های 
علمی توجه نک��رده و ارز صادراتی را کنترل نکرد 
و از صادرکنن��دگان خواهش ک��رد دار خود را به 
قیمت ارز نیمایی بفروش��ند ام��ا صادرکنندگان 
توجه��ی نکردن��د و در نتیجه دولت اج��ازه داد از 
طریق صادرات، س��رمایه از کش��ور خارج ش��ود. 
رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با تاکید 
بر اینکه از س��وی دیگر دولت ب��ه تولیدکننده ای 
که می خواس��ت ماده اولیه وارد کند، بی حساب و 
کتاب ارز تخصیص داد، ادامه داد: سال های گذشته 
 به چند ش��رکت ب��رای واردات م��واد اولیه جمعا

3 میلیون دار ارز تخصیص می دادند اما امس��ال 
تنها به یک شرکت 1۴ میلیون دار اختصاص یافته 
که مشخص است در این بخش فساد و تبانی وجود 

داشته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر همه 
کااها باید با یک ارز وارد کشور شود تا کسی نتواند 
از این رانت استفاده کند، تصریح کرد: اگر سیاست  
تک نرخی ش��دن ارز، درست و با قدرت اجرا شود، 
فساد از بین می رود و کشور درآمد بیشتری کسب 
کرده و صرف تامین سبد مواد غذایی، بهداشتی و 
دارویی می کند و اصلی ترین مش��کات مردم رفع 
می ش��ود. نماینده ادوار مجلس ش��ورای اسامی 
افزود: کاابرگ الکترونیک��ی در حال حاضر چاره 
 کار دول��ت برای تامین کااهای اساس��ی اس��ت،
چ��را که کاابرگ الکترونیکی هم اکنون در آمریکا 
که مهد س��رمایه داری دنیاس��ت هم رس��م بوده 
و اجرای��ی می ش��ود. رئی��س س��ازمان مردم نهاد 
دیده بان ش��فافیت و عدالت ب��ا بیان اینکه آمریکا 
از س��ال 1۹3۹ یعنی ابتدای جن��گ دوم جهانی 
قان��ون کوپن غذا را تصویب ک��رده و در زمان های 
رکودی یارانه بیشتری به مردم داده می شود، گفت: 
بیشترین رقم یارانه بگیر در آمریکا مربوط به سال 
2۰13 ب��ود که ۴۷ میلیون و ۶3۰ هزار آمریکایی 
کاابرگ الکترونیکی دریافت کردند که با آن فقط 

می توانستند کااهای خاصی خریداری کنند.

وطن امروز  شماره 2741 یکشنبه 26 خرداد 1۳98

گزارش »وطن امروز« از تأخیر در آغاز به کار بازار جدید ارزی

دولت بانک مرکزی 
را تنها گذاشته است

در حالی یک ماه از تصویب طرح 
ساماندهی بازار خودرو در مجلس 
و بحث ورود مجدد شورای رقابت به قیمت  گذاری 
خودرو می گذرد که هنوز این طرح به تایید نهایی 
شورای نگهبان نرسیده و وضعیت بازار خودرو هم 
باتکلیف      تر از گذشته است. اواخر اردیبهشت ماه 
امسال مجلس ش��ورای اسامی با مصوبه ای پای 
ش��ورای رقابت را به قیمت  گذاری خودرو باز کرد. 
بر اس��اس یکی از ماده های طرح ساماندهی بازار 
خودرو، نمایندگان مجلس مصوب کردند شورای 
رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت  گذاری خودرو  
باش��د. از یک طرف وزارت صنعت همچنان مصر 
به تعیین دس��تورالعمل قیمت خودرو  بر اساس 
چارچوب  های گذش��ته اس��ت و در همین راستا 
مقیمی، معاونت صنایع وزارت صنعت اعام کرده 
»در چارچوب سیاست های دولت، تدوین و اباغ 
دس��تورالعمل قیمت  گذاری خ��ودرو را بافاصله 
از طری��ق س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در دس��تور کار ق��رار داده ایم که 
پس از مطرح ش��دن در کمیته خودرو، حتماً در 
ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، 
مبنای عمل برای موضوع قیمت  گذاری قرار خواهد 
گرفت«. از طرف دیگر شیوا، رئیس شورای رقابت 
هم مصوب��ه مجل��س را دارای ابهام��ات می داند 

و معتقد اس��ت: »اگر قرار اس��ت ش��ورای رقابت 
دستورالعمل قیمت گذاری خودروها را اعام کند 
دیگر ارسال قیمت محاسبه شده خودروسازان چه 
الزامی دارد؟ اگر قیمت های اعامی ش��رکت های 
خودروساز با معیارهای ش��ورای رقابت مطابقت 
نداش��ته باش��د ما چه وظیفه ای داریم؟« شیوا با 
اعام اینکه این بند از طرح ساماندهی بازار خودرو 
درباره شورای رقابت و قیمت خودرو مبهم است، 
تصریح ک��رد: البته به صورت کلی ما احتیاجی به 
مصوبه مجلس نداش��تیم زیرا بر اساس ماده ۵8 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی، ش��ورای رقابت باید در 
بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل 
قیمت گذاری ه��ا را تعیین کند به این ترتیب این 
وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی تواند 
خاف قانون عمل کند. در حال حاضر یک ماه از 
مصوبه مجلس می گذرد و هنوز طرح ساماندهی 
بازار خودرو به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده 
است. عاوه بر این وضعیت بازار قیمت خودرو هم 
باتکلیف      تر از گذشته است و هنوز هیچ مدیریت 
قیمت��ی در  خودروه��ا اعمال نمی ش��ود. به نظر 

می رسد مسؤوان باید با بررسی هزینه  های تولید، 
تصمیم نهای��ی را برای قیمت خودروها بگیرند تا 
در ادام��ه با افزایش عرضه خ��ودرو، ثبات به بازار 

بازگردد.
تعیین قیمت خودرو با سازمان حمایت است ■

»قیمت گذاری خودرو فعا تا اباغ دستورالعمل 
جدید، توسط س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان انجام خواهد ش��د«. به گزارش 
ایسنا، س��عید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت درباره دلی��ل تدوین 
دستورالعمل قیمت  گذاری خودرو توسط سازمان 

حمایت ب��ا وجود مصوبه مجلس ب��رای واگذاری 
دوباره قیمت  گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار 
داشت: قیمت  گذاری خودرو جزو اختیارات سازمان 
حمایت است. وی تصریح کرد: تدوین دستورالعمل 
قیمت  گذاری خودرو با توجه به شرایط و اختیارات 
تفویض ش��ده به سازمان حمایت انجام می شود و 
تا زمانی که قانون مجلس اباغ ش��ود، این کار از 
طریق سازمان حمایت انجام خواهد شد. وی درباره 
برنامه داخلی سازی قطعات خودرو نیز گفت: میزان 
ساخت داخل در برخی خودروهای چینی کم است 
که برای آنها برنامه ریزی انجام ش��ده ولی اولویت 
داخلی س��ازی با قطعات خودروهای پرتیراژ است. 
زرندی با اش��اره به اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ 
هزار واحد صنعتی در کشور داریم، گفت: 12 هزار 

واحد با ظرفیت 3۰ تا ۵۰ درصد فعال هستند.

چرا دولت تمایلی برای تعیین تکلیف نرخ گذاری خودرو ندارد؟
قیمت گذاری در شورای رقابت یا سازمان حمایت!

توکلی: ارز 4200 تومانی من درآوردی بود

خودرو

مالیات

کشاورزی
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رئیس پلیس پایتخت:
تهران با ۱۴۰۰ دوربین نظارتی 

رصد می شود

رئیس پلی��س پایتخت اظهار ک��رد: امروز 
کوچک تری��ن ضعف در عملک��رد و اقدام مورد 
توج��ه مردم اس��ت. ما فض��ا را به گون��ه ای باز 
کرده ایم که مردم براحتی نس��بت به عملکرد و 
اقدامات پلیس انتقاد کنند و پیش��نهاد بدهند 
و در س��امانه هایی مثل ۱۹۷ انتقادهای خود را 
به پلیس انتقال دهند. س��ردار حسین رحیمی 
بیان کرد: ما در ش��هری زندگی می کنیم که از 
ح��دود روزانه ۳۰ هزار تم��اس ورودی روزانه با 
۱۱۰ بال��غ بر ۶ هزار تماس درباره موضوعات و 
مسائل ترافیکی است. وی گفت: تصادفاتی که 
روزان��ه در ته��ران رخ می دهد، بال��غ بر ۲۵۰۰ 
تصادف جرحی و خسارتی است که در تمام این 
تصادف ها مأموران راهور باید سر صحنه حضور 
پیدا کنند. فرمان��ده انتظامی پایتخت تصریح 
کرد: بر اس��اس آمار، تصادفات خسارتی روزانه 
حدود ۳۰۰ فقره و تصادفات جرحی حدوداً ۶۰ 
فقره است و حدود ۲ هزار از تماس های گرفته 
شده با مرکز ۱۱۰ شکایات مربوط به سد معبر 
است. سردار رحیمی گفت: یکی از عوامل بسیار 
تأثیرگذار در ترافیک ش��هر تهران هم این سد 
معبرها هستند، افرادی که به صورت دستفروش 
یا هر موضوع دیگری اقدام به سد معبر می کنند 
در ترافیک ش��هر تهران تأثیر بس��یاری دارند. 
رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: پلیس ایران 
در آسیا جزو پیشرفته ترین پلیس ها محسوب 
می ش��ود، با ۱۴۰۰ دوربین نظارتی سطح شهر 
رصد می شود و ۱۳۵۰ دوربین تخلفات سرعت 
غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و رفتارهای خارج از 
ع��رف را کنترل می کنن��د. وی درباره اختاف 
بین پلیس و شهرداری درباره جریمه های طرح 
ترافیک سال گذشته اظهار کرد: امسال از ابتدای 
س��ال پیامک عوارض طرح ترافیک برای مردم 

ارسال نشده است.

رئیس پلیس راهور پایتخت:
طرح ترافیک جدید هزینه محور است

رئیس پلی��س راهنمای��ی و رانندگی تهران 
بزرگ درب��اره طرح جدید ترافی��ک یا محدوده 
کاه��ش آلودگی هوا که همان ط��رح زوج و فرد 
سابق است، اظهار کرد: از ابتدای تیرماه بر اساس 
مصوبات شورای ترافیک ش��هر تهران و شورای 
اسامی شهر تهران تغییراتی در نحوه اجرای این 
طرح اجرا خواهد شد. این تغییرات بدین صورت 
اس��ت افرادی که دارای پاک تهران هستند ۲۰ 
روز در هر فصل می توانن��د به صورت رایگان در 
این محدوده تردد کنند و بعد از ۲۰ روز می توانند 
ب��ا پرداخت عوارض تردد داش��ته باش��ند. مبلغ 
عوارض نیز ۵۰ درصد مبلغ طرح ترافیک است. 
سردار محمدرضا مهماندار ادامه داد: این مبلغ نیز 
به مواردی مانند معاینه فنی خودرو نیز بستگی 
دارد، یعنی اگر خودرویی معاینه فنی داشته باشد 
طبعاً هزینه کمتری پرداخت می کند و همچنین 
چنانچه در ساعت غیرپیک مراجعه کنند باز هم 
هزین��ه کمتری پرداخت می کنند. رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه 
این طرح از ابتدای تیرماه اجرا می شود، خاطرنشان 
کرد: در این طرح تسهیاتی برای شهروندان دیده 
ش��ده است و آنها می توانند به اختیار خود بدون 
در نظر گرفتن ش��ماره پ��اک در یک فصل هر 
روزی که تمایل دارند در این محدوده تردد کنند، 
همچنین محدودیتی ب��رای تردد نداریم و فقط 
پرداخت هزینه است؛ طبیعتاً پرداخت هزینه در 
بلندمدت باعث کاهش تردد می ش��ود و مردم را 
ترغیب می کن��د روزانه به جای اینکه هزینه ای را 
برای تردد در این محدوده پرداخت کنند با هزینه 
کمتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. سردار 
مهماندار درباره جریمه افرادی که به این محدوده 
وارد می ش��وند، گفت: افرادی که ثبت نام کرده و 
اعتبار خریداری می کنند ع��وارض از اعتبار آنها 
کسر خواهد شد اما چنانچه کسی خارج از مدت 
۲۰ روز در این محدوده تردد کند تا ۲ ماه فرصت 
دارد عوارض خود را پرداخت کند. شهرداری نیز 
بافاصله بعد از ت��ردد در این محدوده برای فرد 
پیامکی ارسال می کند و شهروند تا ۲ ماه فرصت 
پرداخت ع��وارض را دارد و چنانچه در این مدت 
زمان عوارض را پرداخت نکند جریمه خواهد شد 
و ع��اوه بر اینکه مبلغ عوارض به عنوان عوارض 
معوق در س��امانه ش��هرداری ثبت خواهد شد، 
شماره پاک برای پلیس نیز ارسال می شود و فرد 
به مبلغ ۲۰ هزار تومان برای هر بار تردد غیرمجاز 

جریمه می شود.

رئیس کمیته امداد خبر داد
خودکفایی 37 هزار خانواده 

مددجو در سال 97

بهره ب��رداری از ۵۲۰ نیروگاه خورش��یدی 
ب��رای خانواده های تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی با حض��ور رئیس کمیته امداد در 
شهرستان بردسیر استان کرمان آغاز شد. پرویز 
فتاح در این مراس��م با بیان اینکه ۱۸۰۰ طرح 
نیروگاه خورشیدی سال گذشته توسط این نهاد 
در کشور ساخته شد، افزود: از این تعداد ۷۰۰ 
مورد در اس��تان کرمان احداث شده است که 
۵۲۰ نیروگاه خورشیدی امروز به طور رسمی به 
بهره برداری می رسد. وی از سرمایه گذاری ۶۵۰ 
میلی��ارد تومانی کمیته امداد ب��رای راه اندازی 
پنل های خورشیدی در سال گذشته خبر داد 
و تاکید کرد: امس��ال نی��ز ۶۰۰ واحد نیروگاه 
خورشیدی در شمال استان کرمان و ۴۰۰ واحد 
برای جنوب این استان اجرا خواهد شد. وی از 
افزایش سقف تسهیات اشتغال کمیته امداد به 
۵۰ میلیون تومان در س��ال ج��اری خبر داد و 
بیان کرد: ۶۵۰ هزار طرح اشتغال توسط کمیته 
امداد در سراسر کش��ور اجرا شده که در حال 
فعالیت اس��ت و سال گذشته ۳۷ هزار خانواده 
از محل طرح های اشتغال به خودکفایی رسیده 
و از حمایت امداد خارج شدند. فتاح اشتغال و 
توانمندس��ازی مددجویان را بااترین هدف در 
کمیته امداد دانست و اضافه کرد: سال گذشته 
۱۱۳ میلیارد تومان وام اشتغال به کمیته امداد 
استان کرمان اختصاص یافت و امسال هم ۲۶۵ 
میلیارد تومان تس��هیات اشتغال برای استان 

کرمان در نظر گرفته شده است.

بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه 
در کشور وجود دارد

معاون سابق س��ازمان برنامه با بیان اینکه 
سرپرس��ت آموزش وپرورش باید تمرکز خود را 
بر نرخ پایین پوشش تحصیلی دانش آموزان در 
سیستان وبلوچس��تان، کرمان و هرمزگان قرار 
دهد، گفت: بیش از ۹ درصد خانواده های ایرانی 
برای تحصیل فرزندان شان باید وسایل زندگی 

را بفروشند!
محمدرض��ا واعظ مه��دوی در ی��ک برنامه 
تلویزیونی درباره چالش ه��ای پیش روی وزیر 
جدید آموزش و پرورش اظهار کرد: طبق قانون 
اساس��ی، امر آموزش وپرورش ب��ر عهده دولت 
اس��ت اما به معن��ای بی تفاوتی مردم نیس��ت 
و خیران مدرسه س��از گام ه��ای خوبی در این 
زمینه برداش��ته اند. وی با اش��اره به متوس��ط 
سال های تحصیل در ایران گفت: این شاخص 
در سال۱۹۹۰، ۴/۲ سال بود که در سال ۲۰۱۷ 
به ۹/۸ سال رسیده است؛ سال های مورد انتظار 
برای تحصیل نیز دیگر شاخص است که از ۹/۲ 
سال در سال ۱۹۹۰ به ۱۴/۹ سال رسیده است، 
یعنی از فردی که وارد مدرس��ه می شود انتظار 

می رود تا ۱۵ سال در سیستم آموزشی بماند.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه افزود: 
وزن آموزش در ش��اخص توس��عه انسانی وزن 
مهمی اس��ت و طبق گزارشات بین المللی، در 
ردیف کش��ورهای با ش��اخص توسعه انسانی 
ب��اا ق��رار گرفته ایم و جزو کش��ورهای خوب 
هستیم. وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ میلیون 
دانش آموز در بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه داریم، 
گفت: چالش اساسی در شرایط فعلی پوشش 
آموزش وپرورش اس��ت و بیش از ۹۸/۶ درصد 
جمعیت واجب التعلی��م در دوره ابتدایی تحت 
پوشش قرار دارند؛ این نرخ در دوره دبیرستان 

۸۰ درصد است. 
واع��ظ مهدوی اف��زود: آیا توزی��ع این ۱/۴ 
درصد عدم پوش��ش در همه کش��ور یکسان 
اس��ت؟ در استان سیستان وبلوچستان بیش از 
۶ درصد عدم پوشش داریم؛ در جنوب کرمان 
و شرق هرمزگان نیز عدم پوشش بیشتر است 
و اکنون زمان آن اس��ت که سرپرس��ت جدید 
وزارت آموزش وپرورش تمرکز مدیریت را روی 

این موضوع قرار دهد.
وی افزود: ش��اخص هزینه های کمرشکن 
آم��وزش عبارت از خانواده هایی اس��ت که ۱۰ 
درص��د کل هزینه زندگ��ی را باب��ت آموزش 
می پردازن��د و بیش از ۹ درص��د خانواده های 
ایرانی برای تحصیل فرزندان ش��ان باید وسایل 
زندگی را بفروشند و از محل درآمدهای عادی 
خود نمی توانند خرج تحصیل را بدهند؛ دولت 

باید به این شاخص توجه کند.

پلیس

گ�روه اجتماعی: آمار های مربوط ب��ه تعداد ازدواج 
به ازای یک طاق نش��ان دهنده شرایط خاص در 
کش��ور است؛ در س��ال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج 
یک طاق داش��تیم که در سال ۱۳۹۷ این عدد به 

۳/۱ ازدواج در برابر یک طاق کاهش یافته است.
خان��واده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی 
اس��ت که اهمیت حفظ و تحکی��م آن در جهت 
توسعه هر کش��وری و تربیت نسل خاق و سالم 
بر کس��ی پوشیده نیست؛ چنانچه این نهاد بنا به 
دایلی دچار اختافاتی شود و نتواند کارکردهای 
خود را بدرس��تی انجام دهد، یکی از پیامدهایش 
وقوع »طاق« خواهد بود. تأملی بر روند آمار  های 
طاق در کش��ور نش��ان می دهد این موضوع در 
کش��ور نگرانی های زی��ادی را ایجاد کرده اس��ت 
 به گونه ای که در س��ال ۱۳۹۶ به عن��وان یکی از 
۵ موضوع دارای اولویت در کشور در کنار اعتیاد به 
موادمخدر و روانگردان ها، بیکاری، مفاسد اخاقی 

و حاشیه نشینی )سکونتگاه های غیررسمی( تعیین 
ش��ده و حتی در جلسات مس��ؤوان عالی کشور 
مورد تایید ق��رار گرفته و هم در قانون حمایت از 
خانواده که در س��ال ۱۳۹۱ تصویب ش��ده و هم 
در سیاس��ت های کل��ی خانواده که س��ال ۱۳۹۵ 
اباغ ش��ده، در این زمینه تاکیدات مهمی ش��ده 
اس��ت. طبق آمارهای ارائه ش��ده طی س��ال های 
مورد بررسی می توان گفت روند کاهشی ازدواج و 
افزایشی طاق در اکثر سال ها نکته قابل توجهی 
است. به گزارش تسنیم، آمار  های ارائه شده نشان 
می ده��د درصد تغییرات ازدواج در س��ال ۱۳۹۷ 
نسبت به س��ال ۱۳۸۷ حدود منفی ۳۷/۶ درصد 
ب��وده، این در حالی اس��ت که جمعی��ت افراد در 
سن ازدواج در کشور بیشتر شده است. در همین 
زمان طاق ۵۸/۳۲ درصد تغییرات مثبت داشته 
است که نش��ان از روند کاهشی ازدواج و افزایشی 
طاق در کش��ور هست که بس��یار نگران کننده 

اس��ت. همچنین یافته های آماری نشان می دهد 
نس��بت طاق به ازدواج از ۱۲/۵ در س��ال ۱۳۸۷ 
ب��ه ۳۱/۷۷ در س��ال ۱۳۹۷ افزایش یافته اس��ت 
که نشانه بدتر شدن این شاخص در کشور است. 
آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طاق 
نیز نش��ان دهنده ش��رایط نگران کننده در کشور 
اس��ت. در س��ال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک 
طاق داشتیم که در سال ۱۳۹۷ این عدد به ۳/۱ 
ازدواج در برابر یک طاق کاهش یافته است. میزان 
عمومی طاق هم از ۱/۵ در س��ال ۱۳۸۷ به ۳/۱ 
در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۷ 
رسیده که باز هم نگران کننده است. بررسی های 
آماری نشان می دهد تقریبا در اکثر سال ها زوج ها 
بزرگ تر از زوجین هستند که می توان به شرایط 
فرهنگی حاکم بر کش��ور تاکید کرد. توضیح این 
نکته ضروری است که تا زمان تهیه مقاله آمار سال 

۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را در اختیار نداشتیم.

شرایط بحرانی طاق ■
تاملی بر یافته های آماری نش��ان می دهد در تمام 
طول سال های مورد بررسی وضعیت ازدواج و طاق در 
کشور وضعیت مطلوبی ندارد. البته تفاوت های آماری 
۲ دستگاه مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور را 
که مرجع اصلی ارائه آمار وقایع حیاتی از جمله ازدواج 
و طاق است با سازمان ثبت اسناد در قوه قضائیه که 
این دو واقعه در دفاتر تابعه آن س��ازمان ثبت می شود 
نیز ش��اهد هستیم و کمی اطمینان بر آمار ها را دچار 
تردید می کند ولی در نهایت همین آمارها هم شرایط 
خوبی را نشان نمی دهد. البته طبق این یافته ها کاهش 
ازدواج زیر ۱۵ س��الگی )حداقل در موارد ثبت شده( 
خود یک اتفاق خوب در کشور است ولی به رغم وجود 
اف��راد زیاد در س��ن ازدواج، روند کاه��ش ازدواج که 
می تواند دایل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و روانی داش��ته باشد نشانه خوبی در کشور نیست و 

می تواند تبعات مختلفی را به دنبال داشته باشد.

امداد

یکشنبه 26 خرداد 1398وطن امروز  شماره 2741 

نسبت طاق به ازدواج 31 درصد شد

آمارهای غریب
 ازدواج و طاق

میزان ازدواج و طاق و درصد تغییرات

سال
طاقازدواج

درصد تغییر ساانهتعداددرصد تغییر ساانهتعداد
13878815924/8111051010/67
13888902080/9812574713/79
13898916270/161372009/11
1390874792-1/891428414/11
1391829968-5/121503245/24
1392774513-6/681553693/36
1393724324-6/481635695/28
1394685352-5/381637650/12
13957047162/8318104910/55
1396608977-13/59174590-3/57
1397549861-9/71746980/6

نسبت طاق به ازدواج
نسبت طاق به ازدواج)درصد(سال
138712/5
138814/1
138915/4
139016/3
139118/1
139220/1
139322/6
139423/9
139525/7
139628/7
139731/77

شاخص نسبت طاق به ازدواج: تعداد رویداد طاق در برابر 100 ازدواج در زمان مشخص

میانگین سن اولین ازدواج از سال 1387 لغایت 1397
زنمردسال
138726/922/4
138826/122/6
138926/522/1
139026/723/4
139126/922/6
139227/322/9
139327/623/1
139427/923/3
139527/422/9
139627/322/8
139727/523/4

راضی�ه ادیب�ی: روش حق بیمه 
ق��رارداد با لطم��ه زدن به تولید، 
حیات سازمان تامین اجتماعی را نیز در بلندمدت 
ب��ه خطر می اندازد و به نظر می رس��د اصاح ماده 
۴۱ قان��ون تامی��ن اجتماعی راه نج��ات همزمان 
 این س��ازمان و تولید کش��ور اس��ت. ب��ه گزارش 
»وطن امروز«، س��ازمان تامین اجتماعی، صندوق 
بیم��ه ای بیش از ۴۳ میلیون نفر از ایرانیان اس��ت 
که این شمولیت )بیش از ۷۰ درصد مردم کشور( 
سرنوش��ت آن را مهم می کند.۲ رقم اعامی مرکز 

پژوهش های مجلس می تواند 
یک تحلیل از روند عملکردی 

این سازمان ارائه کند:
1- رش��د متوس��ط مناب��ع 
س��ازمان تامی��ن اجتماعی 
در بازه ۱۳۴۰ت��ا۱۳۸۰: ۲۷ 

درصد  
2- رشد متوس��ط مصارف 
سازمان تامین اجتماعی در 
بازه ۱۳۴۰ت��ا۱۳۸۰: ۲۶/۶۸ 

درصد
رشد نزدیک به هم منابع 
و مصارف سازمان سال هاست 

که وجود دارد اما گزارش سازمان تامین اجتماعی 
موید کس��ری بودجه پایدار قریب الوقوع س��ازمان 

است:
1- نسبت مصارف به منابع سازمان در سال ۹۰ برابر 

۱۰۰/۵ درصد 
2- نسبت مصارف به منابع س��ازمان در سال ۹۵ 

برابر ۱۲۵/۵ درصد 
مقایسه درصدهای باا نش��ان می دهد میزان 
مصارف از منابع سازمان پیشی گرفته و سازمان به 

نقطه سربه سری رسیده است.
راه حل انتخابی س�ازمان برای رفع کس�ری  ■

بودجه 
طب��ق ماده ۲۸ قانون تامی��ن اجتماعی، منابع 
س��ازمان تامی��ن اجتماعی بای��د از ۴ طریق حق 
بیمه دریافتی، س��رمایه گذاری، خس��ارات و هدایا 
تامین ش��ود و مصارف این سازمان شامل مصارف 

بلندمدت، درمانی، پرسنلی و کوتاه مدت می شود.
 سازمان تامین اجتماعی مانند سایر صندوق های 
بیمه ای اجتماعی، یک صندوق بین نسلی محسوب 
می ش��ود و با عقد قرارداد جمع��ی بین بیمه گر و 

بیمه گذار شکل گرفته  است. از این رو این صندوق ها 
ماهیت کاما مش��ارکتی دارند و موظف به اجرای 
تعهدات خود در مقابل بیمه شدگان هستند، یعنی 
عمده درآمد آنها )برای تامین اجتماعی حدود ۹۰ 
درصد( از محل پرداختی بیمه گر به دست می آید و 

به ازای آن سازمان، متعهد به انجام تکالیفی است.
حق بیمه ق�رارداد؛ اعطای  ■

حقی بدون تکلیف
ح��ق بیمه ق��رارداد یکی از 
روش ه��ای دریاف��ت حق بیمه 
اس��ت ک��ه در مقابل��ش هیچ 
تعهدی ب��رای س��ازمان ایجاد 
نمی ش��ود. حق بیمه ق��رارداد، 
روش اخ��ذ حق بیمه کارگرانی 
است که در مشاغل پیمانکاری 
یا قراردادی اشتغال دارند. در این 
شیوه سازمان تامین اجتماعی با 
طبقه بندی قراردادها به عمرانی، 
غیرعمران��ی، با مصال��ح، بدون 
مصالح و... با تخمین نسبت نیروی کار در قرارداد، 
ضریب حق بیمه کارگران آن مش��اغل را تخمین 
 زده است و طبق همان ضرایب مبلغی از قرارداد را 
به عنوان حق بیمه دریافت می کند تا کارگرانی را 
که در لیست اظهاری کارفرما نامبرده شده اند، بیمه 
کند. این در حالی اس��ت که در بس��یاری از موارد 
حق بیمه قرارداد مبلغی بیشتر از مقدار مورد نیاز 
برای بیمه کارگران لیس��ت اعامی کارفرماست و 
این یعنی مابه التفاوت این اعداد جزو درآمد تامین 
اجتماعی محسوب می ش��ود اما در ازای آن کسی 

بیمه نخواهد شد.
سرنوشت سازمان با حق بدون تکلیف ■

ت��ا اینج��ا به نظر می رس��د تامی��ن اجتماعی 
توانس��ته کسری بودجه خود را با افزایش درآمد تا 
حدودی- هر چند کم- جبران کند اما شکایت های 
مکرر کارفرما از سازمان تامین اجتماعی به دیوان 
عدالت اداری بابت پرداخت حق بیمه قرارداد، بیش 
از حق بیمه کارگران خود، نش��ان می دهد کارفرما 
ای��ن پرداختی را ظلم به خ��ود می داند. به گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس، باا بودن نرخ حق بیمه، 

منجر به کاهش رغبت در به کارگیری نیروی کار 
یا اشتیاق پیوستن به اقتصاد ناسالم است، لذا حل 
نش��دن مش��کل حق بیمه قرارداد منجر به خروج 
سرمایه از تولید به سمت بازارهای غیرمولدی خواهد 
شد که هیچ کارگری در آنجا بیمه نمی شود، چون 
این بازارها هیچ اشتغالی ایجاد نمی کنند.  با تضعیف 
تولید، مقدار اشتغال و به تبع آن، تعداد بیمه شدگان 
کاهش پیدا می کند و با خود، نسبت بیمه شدگان به 
مستمری بگیران را نیز کاهش می دهد. )این نسبت 
در پایان سال  ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل از 
آن، یک سوم کاهش پیدا کرده است؛ افزایش ۱/۶۵ 
درصدی تعداد بیمه شدگان و رشد ۶/۲۵ درصدی 
تعداد مس��تمری بگیران( افزایش نس��بت مصارف 
به درآمد س��ازمان یعنی کس��ری بودجه سازمان 
تامین اجتماعی و کسری بودجه برای یک سازمان 
عموم��ی غیر دولتی که امکان چ��اپ پول و خلق 
اعتبار ندارد یعنی ورشکس��تگی. از آنجا که تعیین 
وظایف تامین اجتماع��ی در قانون به عهده دولت 
اس��ت، دولت موظف است به این بحران اقتصادی 
و اجتماع��ی ورود کن��د و برای احی��ا و حمایت از 
سازمان ورشکسته تامین اجتماعی خلق پول کرده 
یا از ذخیره ارزی برداشت کند و این یعنی افزایش 
نقدینگی. چون این نقدینگی به حوزه تولید تزریق 

نشده، پس منجر به افزایش تورم خواهد شد و در 
نتیجه فشار بیش��تر بر تولیدکنندگان و پیامد آن 
اخراج کارگران و کاهش بیمه شدگان و ... . این حلقه 
دردناک، مشکات را در یک چرخه فزاینده بیشتر 
و حادتر می کند. گزاره زیربنایی این حلقه »افزایش 
درآمد حتی به قیمت تضعیف تولید« است که باید 
با این باور علمی جایگزین ش��ود که نه تنها حیات 
کارگر و کارفرما به حیات تولید بس��ته است، بلکه 
حیات س��ازمان تامین اجتماعی نیز در بلندمدت 

وابسته به تولید است.
ورود مجلس برای ممانعت از  خودزنی سازمان  ■

تأمین اجتماعی
راه ه��ای زی��ادی ب��ا تکیه ب��ر به��ره ور کردن 
سرمایه های تامین اجتماعی و اصاح نظام بیمه ای 
وجود دارد که می توان��د چرخ تولید را بچرخاند و 
از این طریق آینده نظامات بیمه ای را هم تضمین 
کند اما س��ازمان تامین اجتماعی با بخشنامه های 
کارشناسی نش��ده مبتنی بر تفسیر قانون، به اخذ 
ح��ق بیمه قرارداد رو آورده اس��ت که با فش��ار بر 
کارفرما بر موج بیکاری ها دامن می زند و تنها حسن 
آن درآمد ناچیز آنی برای این س��ازمان است. ماده 
۴۱ قانون تامین اجتماعی همان ماده تفسیرپذیری 
است که بخش��نامه مربوط به حق بیمه قرارداد با 
اتکای به آن تدوین ش��ده اس��ت. اصاح این ماده 
توس��ط مجلس شورای اس��امی می تواند جلوی 
تفسیرپذیری این قانون را گرفته و از فروش حیات 

سازمان به درآمدهای آنی جلوگیری کند.

گزارش »وطن امروز« از مشکات مالی تأمین اجتماعی و جبران آن از جیب کارفرما و کارگر
خودزنی تأمین اجتماعی

گزارش

نمودار1: نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی در بازه سال های 60 تا 95

نیمکت
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دکتر عبدالحمید ضیایی یکی از مدیران بخش 
شعر در حوزه هنری است؛ دکترای فلسفه خود را 
از یکی از معتبرترین دانشگاه های جهان گرفته و 
ط��ی یک دهه اخیر در 2 حوزه ش��عر و پژوهش 
شعر بس��یار فعال بوده و خود را در این مدت، در 

جامعه ادبی به خوبی شناسانده است. 
عبدالحمید ضیایی بی شک از پس رنج و لذت 
آموختن، اهل فلس��فه ش��ده و منطق آموخته، از 
این رو، هیچ سخنی را بدون تجزیه و تحلیل رها 
نمی کند تا بحث و س��خنش را بر پایه و اساس��ی 
استوار کند. من این را بارها در کامش دیده و از 
گفتارش شنیده ام اما آنچه از او خوانده ام، تعدادی 
ش��عر به صورت پراکن��ده در مس��جد و میخانه 
بوده اس��ت؛ ش��عرهایی که به صورت پراکنده در 
نش��ریات و کتاب ها چاپ شده اند، همچنین یکی 
از مجموعه شعرهای سپید و گزیده اشعارش )نشر 
تکا( را نیز تورقی کرده ام اما چون تصمیم داشتم 
یادداشتی بر »کتاب فراموشی« او بنویسم، طبعاً 

آن را با دقت ازم مطالعه کردم.
عبدالحمید ضیایی 43 سال دارد، صاحب چند 
مجموعه شعر و کتاب هایی درباره شعر است. اخیراً 

هم انتش��ارات فصل پنجم مجموعه شعر »کتاب 
فراموشی« را از او منتشر کرده است.

اغلب اش��عار عبدالحمید ضیایی سپیدند. در 
ضمن، او دیدگاه های جالب و صائبی درباره شعر 
سپید دارد. با تورقی اندک در »کتاب فراموشی« 
به غزل هایی زیبا می رس��یم و در ادامه می بینیم 
که او در س��تایش امام حس��ین)ع(، و بعد اَسما و 
حضرت فاطمه)س( و امام علی)ع(، چه مایه ای از 
عشق و اعتقاد را با شعرش درآمیخته و می رسد به 
اندیشه هایی که در آزادگی ماصدرا، سهروردی و 
عین القضات است و... تا احمد شاملو و... تا کفریات 

عرفانی و...
اما آنچه تا اینجا گفته آمد صرفاً جهت  اطاع 
بود و برای ارزش گذاری ش��عرهای ضیایی ردیف 
نش��ده بود و نیز این همه طبعاً در رای ما بی تاثیر 

خواهد بود.
غزل عبدالحمید ضیایی دارای مغز و اندیش��ه 
اس��ت؛ خاصه مغز و اندیشه فلسفی، چه وقتی از 
خس��تگی زندگی، س��احل را مرگی می بیند در 
مقابل خود که نهنگی اس��ت آماده خروش و نیز 
زمانی که هر راه آزموده را س��دی برای نشناختن 

می بیند، چونان خیام هنگام سرودن: »معلوم نشد 
که هیچ معلوم نش��د« یا همچ��ون موانا هنگام 
س��رودن: »از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود...«، 
منته��ا او اینک به زبان ام��روز، ملموس، عینی و 
ب��ا قابلیت قدرتمند وجوه ش��عری همچون وجه 
»تش��خیص« و از راه تخیل، تصویر و مشتقاتش 

می سراید:
»واکن دگر آغوش خود، ای مرگ مقابل!

خسته ست نهنگی که رسیده ست به ساحل
یک عمر، شکسته  است دلم مثل نمازم
ای روزه ام از خوردن غم های تو باطل!
بگذشت چهل  سال سیاه و نشد آخر
بر روح من گمشده، یک  آینه نازل...«

و می سراید:
»با گریه چو رود آمده ام راه درازی

تا دفن شوم در دل این خاک چو رازی
دلتنگی اگر سر برسد، سود ندارد

نه باده موانا، نه الکل رازی...«
اگرچه گاه ابیات پایانی غزلش، حاوت ابیات 
آغازین آن را ندارد؛ مثل دو بیت آخر غزل یک که 
در مقایسه با ابیات زیبا، موثر و گیرای دو، سه بیت 

اول، ابیاتی نازلند:
»مرگی ست که هر لحظه به تاخیر می افتد

این زندگی زودتر از زهر هاهل
من دربه در تو به جهان آمدم اما

دیدم همه را جز تو، دریغ! ای دل غافل!«
اگرچ��ه این مش��کل در هم��ه غزل ها پیش 

نمی آید:
»با گریه چو رود آمده ام راه درازی

تا دفن شوم در دل این خاک چو رازی
دلتنگی اگر سر برسد، سود ندارد

نه باده موانا، نه الکل رازی
شمعی نشد افروخته از فلسفه بافی

راهی به رهایی نشد این قافیه سازی
ای نقطه پایان سفر تا نرسیدن!

من خسته ام از شعبده و معجزه بازی
دیدار تو قسمت نشد اینجا و به ناچار

رفتیم پی کشف جهان های موازی
دل رفت و یقین گم شد و از یاد تو رفتیم

شاید که چنین است تو را بنده نوازی!«
ضیایی شاعری است که از راه اندیشه و فلسفه، 
یعن��ی با ش��اعرانه کردن آرا و اف��کار اجتماعی و 
اندیشه های فلسفی، لحظات و صحنه های مادی را 
نامگذاری کرده و در این نامگذاری، معنایی دیگر 

از منظر خود را به جهان می بخشد:
» ای نام تو کفر تکلّم های خاموشی

ژرف تهی! هشیاری بعد از هماغوشی!«
کفر تکلم + ژرف تهی

 و یا با ایجاد تضاد در داس��تانی که برای همه 
صداقت و خیانتش معرفی شده و مشخص است:
»در عشق، گاهی چاره ای غیر از خیانت نیست

گاهی اگر سودابه هم باشی سیاووشی«
اگرچ��ه از ش��اعری با این درجه از س��نگینی 
و متانت در ش��عر، س��بکی ابیاتی اینچنین توقع 

نمی رود:
»یک عمر جادو کرد و َجنَبل، آخرش دیدیم

بیرون نیامد از کاه عشق، خرگوشی«
ابیات سبکی که به کل سنگینی غزل خدشه 
وارد ک��رده و زیبایی شناس��ی اش را دچ��ار وقفه 

می کند.
از دیگر زیبایی های شعر ضیایی، عصیانی است 
خیام��ی و حافظانه که به زب��ان معاصر و امروزی 
و از افق دید ش��اعر و شعر مس��تقل او می تراود. 
بی ش��ک عصیان هایی ک��ه در فرهنگ ما کهن و 
معنایش کاسیک شده، اگر شاعری بتواند آن را 
مس��تقل و جدا از نگاه س��ردمداران این عرصه � 
یعنی خیام و حافظ � با همان درجه از کفر عرفان 
یا عصیانی شعر ایرانی بیان   کند، خود کار تازه ای 
در حوزه غزل و ش��عر کاسیک کرده است؛ نوع 
نگاه اندیشه ورزی که معناگرا نیست، بلکه تلطیف 

نگاه شاعرانه را می اندیشد:
»بر بندگان ناتنی و بت پرستت

هر َدم غمی نو می فرستی، ناز شستت!
با فهم و سهم ما غریبان فرق دارد

بیش و کمت، زیر و بمت، باا و پستت
عاشق شدی هرگز؟ دلت را برده یاری؟

یا چشم ها از اشک حسرت پرشده ستت؟
لطف تو، باری مایه دلتنگی ماست
از یاد خود ما را ببر، قربان دستت!

از کارزار وهم دلگیریم، تا کی
برعکس باشد قصه فتح و شکستت؟

در سجده دیشب کافری با گریه می گفت
با نیستی آخر چه فرقی داشت هستت؟«

غزل ام��روز ما با همه نوگرای��ی اش، کمتر به 
عمق می رسد و بیشتر در سطح، اوج زیبایی خود 
را نمایان می کند. البته اگر شعر ضیایی گاهی به 
جای ش��عر به نظم می رس��د، به نظر می آید که 
بعض��ی از معانی و مبانی و مس��ائل دیگر را واقعاً 
نمی توان به زبان تخیل بیان کرد یا اگر می توان، 
حاوتش به این درجه از تاثیر نمی رسد که شاعر 

می گوید:
»در سجده دیشب کافری با گریه می گفت
با نیستی آخر چه فرقی داشت هستت؟«

و گاه نیز اگر این اندیش��ه و معنا تصویری هم 
بش��ود، باز اج��رم و ناگزیر بی��ش از نیمی از آن 

متصل به نظم  یا اندیشه منظوم می شود:

»هر دو سمت میله ها، چیزی به جز زندان نبود
هر دو سویش باختن بود، این نبرد تن به تن«

نکته دیگر در ش��عر ضیایی که برجس��ته اش 
می کند، روانی کام و لفظ در اعاده معنا و اندیشه 
اس��ت. یعنی آن لفظ و کام، اندیشه و معنایش 
را ب��ه ص��ورت روان و راحت جذب جان مخاطب 
می کن��د؛ وقتی که می گوید )4 مث��ال از 3 غزل 

متفاوت(:
»من به دنیا آمدم، دنیا نمی آید به من
فرق دارد فعل آورده شدن، با آمدن...«

»هرچند بی تو هیچ محض و با تو بسیارم
شک می کنم گاهی به این که دوستت دارم

باران گرفته، وه! چه رقص گریه آمیزی! 
باران هم امشب بی تو می کوشد به آزارم«

»در سجده دیشب کافری با گریه می گفت
با نیستی آخر چه فرقی داشت هستت؟«

البته گاه اندیش��ه ورزی در روانی کام و لفظ 
و ابیات ناچیز یا ناپیداس��ت یا اص��ًا وجود ندارد 
اما زمانی که بس��یار یا آشکار است و وجود دارد، 
اوج ابیات اس��ت که در صورت تداوم ابیاتی از این 
دست در یک غزل، طبعاً غزل را به یک شعر زیبا 

و درجه یک تبدیل می کند.
به هر حال، معنای ش��اعرانه تلطیف ش��ده در 
غزل ضیایی بسیار است و حتی می توان گفت در 
هر بیتش وجود دارد یا حداقل معنای ضد شاعرانه 
ندارد؛ برخاف بس��یاری از اشعار که تصورشان از 
معنا، جا دادن معانی خش��ک فلسفی، اجتماعی، 
روانش��ناختی و... در شعر است. اگرچه شاید بهتر 
آن است که ضیایی برای ارتقای بیشتر و بهتر شعر 
خود، از عصیان و نیز از اندیشه های تلطیف یافته 
زال ش��ده تا حد ش��عر و همچنین زبان و نگاه و 
احساس های عاشقانه ناب آکنده شود؛ مثل غزل 

11 که مثال خوبی برای حرف های ماست:
»جرعه ای از جسم خود، در جام جان من بریز

بیکران خویش را، در بازوان من بریز
تلخ و تاریک است بی تو استخوان های تنم
زان می روشن، کمی در استکان من بریز

یوسف! این زیبایی بیهوده و بی عشق چیست؟
قدری اندوه زلیخا، در نهان من بریز

ای زبان سرخ! کو آن جرات سقراطی ات؟
جرعه ای دیوانگی در شوکران من بریز...«

ح��رف آخر، اینک��ه تقریباً ه��ر 60 غزل این 
کتاب کم وبیش خواندنی بودند، و هر مجموعه ای 
دچار این برجستگی و توفیق نیست؛ مجموعه ای 
ک��ه لبری��ز از معناس��ت )در حال��ی ک��ه اغلب 
غزل های امروز دچار فقر معنا هس��تند(، معناها 
و اندیش��ه هایی که تلطیف  ش��ده، تسویه شده و 

استحاله شده تا خود را به شعر برساند.

محمدج��واد غف��ورزاده )ش��فق( از ش��اعران 
آیینی س��رای مش��هور و مقیدی اس��ت که اشعار 
مذهب��ی و آیین��ی  تنها بخش��ی از اش��عارش را 
دربرنمی گیرد، بلکه همه اش��عارش مذهبی است 
و نیز تمام ابیات ش��عرش به معنای واقعی درگیر 
موض��وع دین و مذهب اس��ت. یعنی تمام ابیاتش 
اش��اره به موضوع و مطلبی یا کنایه از مساله ای و 
واقع��ه ای دارد که مربوط به دین اس��ام و مذهب 
تشیع اس��ت. از این رو، می توان به نوعی از اشعار 
شفق و اشعار شاعرانی نظیر او نیز به عنوان بخشی 
از منابع و مآخذ  اسامی و شیعی بهره برد؛ اگرچه 
خود این اشعار برگرفته از منابع و مآخذ معتبر است. 
بی ش��ک علت این امر، احاطه ش��اعرانی همچون 
ش��فق بر منابع اسامی و شیعی است که طبعاً از 
راه مطالعه و ممارس��ت در آن حاصل شده است. 
اداره امور فرهنگی آس��تان قدس رضوی مجموعه 
 اش��عاری را با عنوان کلی »در سایه سار آفتاب« از 
چند شاعر شاخص آیینی سرا آماده کرده که یکی 
از آن مجموعه ها از آن شفق است که نامش »سام 
بر خورشید« است؛ اش��عاری که به سفارش اداره 
فوق، اشعار رضوی تازه سروده  شده اند؛ اشعاری در 
قالب های مختلف، اعم از غزل، قصیده، مثنوی و... .

شعر »مسیر عترت نور« یکی از جاافتاده ترین 
اش��عار این دفتر اس��ت با ردیف »صبح«. یکی از 
ویژگی های ش��عر رضوی شفق، استفاده از مظاهر 

طبیعی و طبیعت است:
»بهار آمد و بر روی گل تبسم کرد

شکوفه وا شدن غنچه را تجسم کرد«
یا:

»دست دعا بلند کند چون بر آسمان
همچون شفق امید اثر دارد آفتاب«

یا:
»تو ابر بارش فیضی در آسمان کویر
من از کویر عطشناک هم، کویرترم«

بیش��تر ابیات و اش��عار ش��فق توصی��ف امام 
هشتم)ع( است؛ توصیفات کلی ممکن است درباره 

دیگر امامان هم مصداق پیدا کند:
»ای بت شکن تر از خلیل! ای یار موسای کلیم!

ای رم��ز تنزیل کت��اب، ای ترجم��ان »حا« و 
»میم«!

یا:
»ای چتر یاسین بر سرت، یاس بهشتی بو تویی

ماه هدایی منظر و مهر هال ابرو تویی
آن کس که خیزد آفتاب از آستان او تویی

در آفرینش، نکته باریک تر از مو تویی«
در واقع اش��عار دینی شفق بیشتر شباهت به 
اش��عار آیینی سرایان پیش از انقاب دارد و آنهایی 
که سنتی یا س��نتی ترند. شعر آیینی شفق تحت 
تاثیر شعر معاصر نیس��ت، در صورتی که بسیاری 
از  اشعار آیینی معاصر، اعم از کاسیک و نو، نه تنها 
تحت تاثیر، بلکه خود در ردیف و دسته شعر معاصر 
قرار می گیرند. اگرچه به واسطه گرایش بیشتر عام 
به شعر مذهبی و آیینی، طبعاً در این زمینه اشعار 

نو کمتر سروده شده است. با این همه، 
بیش از 90 درصد اش��عار ش��فق پیرو 
س��بک و زبان شعر قدیم، بویژه سبک 
و زبان اشعار مذهبی قدیم است، تا آنجا 
که جلوه های نوگرایی در اشعار مذهبی 
عمان سامانی و محتشم کاشانی )بدون 
در نظر گرفتن مقام شاعری ایشان و...( 
بی��ش از جلوه های نوگرایی در اش��عار 
مذهبی شفق است. البته نباید این مهم 
را نادیده گرفت که عمان و محتشم در 
دوره ای که س��بک هندی رواج داشت 
زندگ��ی می کردند؛ س��بکی که داعیه 
نوگرایی داش��ت. با این  هم��ه بودند و 
هستند آن دس��ته از ش��اعران اشعار 
مذهبی ک��ه در دوره قاج��ار و پهلوی 
و بع��د از انقاب زندگ��ی می کردند و 
می کنند و همچنان شعرشان به سبک 
قدیم است؛ شاعرانی نظیر نیر تبریزی 
و خوشدل تهرانی که پیروانی همچون 
چایچیان و شفق داشته و دارند و اتفاقاً 
به همان زبان قدیم نیز گاهی اشعاری 

بسیار جانانه سروده یا می سرایند. جدای از نظم ها 
و اش��عار مطّولی که در آثار چایچیان بس��یار پیدا 
می شود و این نیز بخش��ی از خاصیت شعر قدیم 
است، مگر می شود اشعار جانانه، دلنشین، جانگداز 
و حتی جاودانه ای همچون: »بریز آب روان اَس��ما 
ولی آهسته آهسته« و نیز شعر »امشب شهادتنامه 
عشاق امضا می شود« او را فراموش کرد؟! دفترهای 
شعر شفق نیز از نظم ها و مطّول هایش که گاه باب 

میل عامه مردم هم هست، پر است:
»جلوه گاه لطف حق یا کوثر نور است این؟!

بارگاه زاده موساست، یا طور است این؟!
آستان قدس تو شایسته بوسیدن است

چون مقام وحی و جای بوسه حور است این؟!

نعمت ُقرب َجواَرت را مگیر از دوستان
از حض��ورت ای س��لیمان! حاجت مور اس��ت 

این؟!...«
اما این کش��کول )منظور همان دفترهای شعر 
شفق اس��ت(، اشعار خوب کم ندارد و حتما خالی 
از اشعار درخشان هم نیست؛ اگرچه ممکن است 
خوبش را در این مجموعه بیابیم اما درخش��انش 
را در جایی دیگر. در ضمن ش��عر ذیل نس��بت به 
دیگر اش��عار این دفتر گاه از تعابیر، تش��بیهات و 
استعارات نو و حتی گاه زبان نوکاسیک بهره برده 
است؛ عاوه بر این یکی از فصیح ترین و شیواترین 

غزل های این دفتر نیز محسوب می شود:
»از باغ گفت و از غم بی برگ و باری اش

از باغبان و زمزمه های بهاری اش
از شاهدان سایه نشین حرم،کسی
همراه او نبود که آید به یاری اش

آن مهربان از وطن  آواره، بسته شد
با دست ظلم، دفتر شب زنده داری اش

هرجا که سوخت قامت شمعی در 
انتظار

خ��ون گری��ه ک��رد و آب ش��د از 
سوگواری اش

در چش��م خون گرفته آهو، نمانده 
است

اشک گریزپا و سرشک فراری اش
دروازه مدینه پس از آن وداع تلخ

اس��ت  نشس��ته  تنه��ا 
به چشم انتظاری اش

در بوس��تان او »ش��فق« از خار کم 
مباش

 فیض��ی بب��ر ب��ه ق��در خ��ود از 
همجواری اش«

یک ویژگی دیگر در اشعار دینی یا 
بهتر است بگوییم اشعار رضوی پیش 

از انقاب )بس��یار دور تا نزدیک به انقاب( بود که 
در اشعار شفق نیز بسیار نمود دارد و آن مظاهر و 
جلوه های خاص مکان ها، صحن ها و رواق های حرم 
مطهر امام هشتم )ع( است؛ همچنین القاب خاص 

و باورها و نظایر آن:
»ای تجای صریح آفتاب
ای ضریح تو ضریح آفتاب

آفتاب اینجا به عزم خاک بوس
از تو رخصت خواهد ای شمس الشموس

ای تمام اختران دل بسته ات
چلچراغ آسمان گلدسته ات

چیست، ای آیینه دار کاینات
»گنبد زرین« تو؟ چتر نجات

ای پرستوها همه پروانه ات
آب زمزم آب »سقاخانه«ات

ای دل و جان از ازل در رهن تو
آفتاب آیینه دار »صحن« تو

صحنه بشکوه شور عشق ناب
»صحن آزادی« و »صحن انقاب«

دل که سرگردان در »ایوان طا«ست
یک زیارتنامه اش »قالوا بلی«ست
ای حریم قدس تو »دارالسرور«
ذکر »دارالذکر« تو آیات نور...«

اش��ارات ش��فق ب��ه ضری��ح، خاک بوس��ی، 
شمس الشموس، گلدسته، گنبد زرین، سقاخانه، 
چند صحن متعدد، ایوان طا، دارالس��رور و دیگر 
مکان ها که در ادامه ش��عر آمده اند، از نش��ان هایی 
است مبنی بر پیروی شفق از سنت شاعران دیرینه 

و قدیمی، بویژه شاعران قدیمی آیینی سرا. 
البته جلوه هایی از این دس��ت در شعر رضوی 
ش��اعران بعد از انقاب هم بس��یار دیده ش��ده و 
می ش��ود؛ اگرچه یکی دو دهه ای می ش��ود که آن 
دسته از شاعرانی که مدام در پی لفاظی با این گونه 
از جلوه هایند  و در کل کاری به شأن و شخصیت 
و سیره امام ندارند، مورد نقد شدید قرار گرفته اند 
و... هرچن��د از نظر من، مهم ن��وع نگاه و پرداخت 
ش��اعران به این جلوه هاست؛ نگاهی که در سطح 
نگذرد و پرداختی که تازه و مدرن باش��د، اگرنه با 
دی��دن »پنجره پواد« هم می توان به در خانه امام 

رسید؛ بستگی به رهرو دارد!

پنجره
نقدی طبیعت گرایانه بر مجموعه شعر »زاگرس 

بی گوزن من« سروده امیر بختیاری
مرثیه بلند طبیعت

حمیدرضا شکارس�ری: در یک تقس��یم بندی 
بس��یار س��اده عناصری را که س��اخته دست 
انسان نیست و بی دخالت بشر در جهان موجود 
شده اس��ت، می توان عناصر طبیعی دانست و 
برعکس هر چه را که س��اخته دست بشر باشد 
و توسط انس��ان موجود شده باش��د، می توان 
عناصر غیرطبیعی و مصنوع نامید. طبیعت در 
شکل گیری ساختار ذهنی انسان سهمی عمده 
دارد، چرا که در تشکل زبان و اجرم در تشکل 
تفکر و اندیشه او ایفای نقش می کند. این همه 
از آنجا ناشی می شود که خود انسان موجودی 
طبیعی است و خودآگاه یا ناخودآگاه به طبیعت 
احساس قرابت و نزدیکی می کند. در این راستا 
آفریده های ذهنی او هم از طبیعت رنگ، صدا، 
طعم، بو و در یک کام الهام گرفته است. شعر 
از جمله این آفریده ها محسوب می شود. در شعر 
فارسی از بدو پیدایش تا اکنون، حضور روشن و 
بارز طبیعت در س��روده های شاعران  را فراوان 
مش��اهده می کنیم که البته در دوران مختلف 
بروز و ظهور متفاوتی داشته است؛ گاه در دوره 
س��بک خراسانی متکی بر وصف و گاه در دوره 
عراقی متکی بر س��مبل گرایی و گاه در روزگار 
ما تلفیقی از وصف و نمادگرایی اس��ت. در شعر 
شاعران مختلف، میزان متفاوتی از طبیعت گرایی 
مش��اهده می ش��ود. نیما را یک طبیعت گرای 
حرفه ای می دانیم، حال آنکه س��پانلو یا نصرت 
رحمانی را شاعران شهری می شناسیم. سپهری 
بسیار بیشتر از فروغ به طبیعت اشاره می کند و 
مش��یری و نادرپور بیشتر از رویایی و احمدرضا 

احمدی...
طبیعت گرای��ی »امی��ر بختی��اری« از نام 
مجموعه ش��عرش ش��روع می ش��ود: »زاگرس 
بی گ��وزن من«. به ندرت می توان ش��عری را در 
این مجموعه یافت که فاقد عناصر طبیعی باشد. 
ش��عر »بختیاری« در واقع س��وگ بر طبیعت 
است؛ طبیعتی که بود و دیگر نیست یا طبیعتی 

که دیگر چنان که پیش از این بود، نیست:
شیر سنگی به پای شکسته اش نگاه می کند 
/ و از بلوط ها / س��ه چیز مانده است / سنجاب 
بی بلوط / زاگرس بی بل��وط / و من / که صدای 
گنجشک درمی آورم / برای خاکستر شاخه ها / 

صدای رود / برای خاک
چنین بیان ویژه ای، رهیافتی اس��ت به نگاه 
منتقدانه ش��اعر ب��ه مدرنیته و جه��ان مدرن 
که مس��بب اصلی نابودی و نیس��تی طبیعت 
انگاشته می شود. از این منظر می توان اشعار او 
را متن های��ی مدرن خواند که در واقع مرثیه ای 
بر س��نت، با ته رنگی از رمانتیس��م به حساب 

می آیند: 
پرنده ها دیگ��ر در روزنامه غذا می خوردند / 
در روزنامه می خوابیدند / در روزنامه مرده بودند 
/ در روزنامه نوش��ته بودند: / »سیگار بیشتر از 

جنگ های جهانی آدم کشته است«
طبیع��ت در ح��ال زوال لوکیش��ن اصلی 
ش��عرهای »بختیاری« اس��ت به ای��ن ترتیب 
می توان نمود طبیعت در ش��عرهای او را به دو 

گونه تقسیم کرد:
توصیف�ی: وصف طبیعت و چنانکه ذکر ش��د 
تمرکز بر خطراتی که دامنگیر آن ش��ده است. 
به همین علت اس��ت که توصیف »بختیاری« 
از طبیعت با توصیف شاعرانی چون منوچهری 
دامغانی و حتی نیما یوش��یج متفاوت است. او 
نه چون منوچهری صرفا دنبال وصف ش��اعرانه 
طبیعت است و نه چون نیما طبیعت را دستمایه 
شعر سمبلیکی اش برای بیان حرف های سیاسی 

و اجتماعی اش می سازد:
پوست هوا را کشیده بودم / تا با چند ضربه / 
رقص را / در درختان کم خون فصل زنده کنی 
/ عروس کدام قنات ش��ده بودی؟ / روح زمین 
دستانش را باا آورده / و چهره هزار روستا / در 
آن پیداس��ت / متروک و ترک خورده / خالی از 

پرنده و گندم 
 مضمون�ی: اس��تفاده از عناصر طبیع��ی برای 
مضمون آفرینی. شعر اصا درباره طبیعت نیست 
اما از عناصر طبیعی برای س��اختن تصویرها و 
آفریدن مضمون های آن بهره برداری می ش��ود، 
درست مثل استفاده ماهرانه فرخی سیستانی از 
عنصری طبیعی چون بهار در مدح یمین الدوله 

سلطان محمود غزنوی:
بهار از عارض خوبش همانا نسبتی دارد

که ایدون دلگشا و دلپذیر و دلستان باشد
اما »بختی��اری« در بیان مضمونی دیگر در 
ساحتی دیگر مثا در مرثیه ای بر شاعری چون 

غامرضا بروسان:
پدرب��زرگ را به پهلوی راس��ت خواباندیم / 
درختان را به پهلوی چپ / در این شب بی سایه 

/ پهلو به پهلو می شویم / اما خواب مان نمی برد
***

به رغم نش��انه هایی بومی می توان شعرهای 
»زاگ��رس بی گوزن من« را ش��عرهایی جهانی 
دانس��ت که مخاطب خاص��ی را هدف نگرفته 
اس��ت و ترجمه پذیری اغلب شعرها که مدیون 
زبانی با دکلماسیون محاوره است، به این درک و 

تفاهم جهانی کمک می رساند.

یادداشتی بر مجموعه  شعر »کتاب فراموشی« سروده عبدالحمید ضیایی

معانی تلطیف  شده

یادداشتی بر مجموعه  شعر »سام بر خورشید« از محمدجواد غفورزاده )شفق(

شاعری آیینی با سنت هایی از نسل دیروز
الف.م. نیساری

ضیاءالدین خالقی
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واکنش مدیرعامل سابق استقال
به محرومیت 5 ساله

مدیرعامل س��ابق استقال نس��بت به رای 
کمیته اخاق واکنش نشان داد و گفت از طریق 
کمیته اس��تیناف ای��ن رای را پیگیری می کند. 
کمیته اخ��اق در حکمی س��نگین اعام کرد 
صادق ورمزیار، رئیس س��ابق آکادمی استقال 
به مدت 10 سال از فعالیت  های فوتبالی محروم 
شده و همچنین رضا افتخاری، مدیرعامل پیشین 
استقال نیز به مدت 5 سال اجازه فعالیت فوتبالی 
ندارد. این پرونده در زمان مدیریت رضا افتخاری 
بر استقال آغاز شد و همان زمان نیز مدیرعامل 
سابق استقال پیگیری   هایی برای مشخص شدن 
نتیجه آن انج��ام داد اما حاا یک س��ال بعد از 
جدایی او از این باشگاه، این رای از سوی کمیته 
اخاق صادر ش��ده اس��ت. بر اساس مستندات 
پرونده و ب��ا اعام افتخاری پرونده جعل امضای 
مدیرعامل استقال در زمان سفر او به جام جهانی 
فوتسال اتفاق افتاد و قرارداد تعدادی از بازیکنان 
با جعل امضا و مهر باش��گاه در هیات فوتبال به 
ثبت رسید. سیدرضا افتخاری، مدیرعامل پیشین 
اس��تقال در گفت وگو با ورزش 3 در واکنش به 
این موضوع گفت: ای��ن موضوع ارتباطی به من 
ندارد و مربوط به آقای صادق ورمزیار است و در 
گذشته توضیحات کامل را در این باره به مراجع 
قانونی ارائه کردم. افتخاری که خیلی عاقه ای به 
صحبت کردن در این باره نداشت، در ادامه اضافه 
کرد: از طریق کمیته استیناف این رای را پیگیری 

خواهم کرد تا همه چیز مشخص شود.

توضیح فدراسیون فوتبال درباره 
دیدار تیم ملی در روز عاشورا

فدراسیون فوتبال درباره زمان دومین دیدار 
تیم ملی در مرحل��ه دوم مقدماتی جام جهانی 
۲0۲۲ توضیحاتی ارائه کرد. فدراسیون فوتبال 
نوشت: با توجه به پیگیری های انجام  شده طی 
۴ ماه گذشته از س��وی فدراسیون و مکاتبات 
انجام شده با مبادی کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
فیفا، اعام می شود دومین دیدار تیم ملی فوتبال 
ایران در این مرحله از مسابقات در خارج از خانه 
برگزار خواهد ش��د. بر این اس��اس، در روز 10 
سپتامبر سال ۲01۹) نوزدهم شهریور ۹۸( که 
مصادف با عاشورای حس��ینی است، تیم ملی 
میهمان خواهد بود. تیم ملی در نخستین دیدار 
این مرحله با قرعه استراحت روبه رو شده است.

پیروزی حساس والیبال ایران
برابر لهستان

تیم ملی والیبال ایران که فصل جدید لیگ 
ملت ها را با قدرت آغاز کرده و تنها یک شکست 
را برابر پرافتخارترین تیم جهان متحمل شده 
است، در دیدار برابر لهستان به پیروزی رسید 
و صدرنش��ین ماند. دیدارهای هفته سوم لیگ 
ملت های والیبال به میزبانی سالن غدیر ارومیه 
در حال برگزاری اس��ت که تیم مل��ی ایران در 
دومین بازی خود روز گذش��ته ش��نبه مقابل 
تیم ملی لهس��تان صف آرایی کرد و در پایان به 
برتری 3 بر ۲ رس��ید. ایگ��ور کواکوویچ بازی 
را با س��عید معروف، امیر غفور، علی شفیعی، 
پوری��ا فیاضی، میاد عبادی پ��ور و محمدرضا 
حضرت پور آغاز کرد. تیم ملی ایران با کسب ۲ 
امتیاز پیروزی این بازی با ۷ پیروزی و ۲1 امتیاز 
صدرنش��ین جدول رده   بندی باقی ماند و برای 
تثبیت صدرنشینی به برد در دیدار امروز برابر 

روسیه نیاز دارد.

استراماچونی: با واسکو
درباره ایران مشورت کردم

سرمربی جدید تیم فوتبال استقال عنوان 
کرد از »خولیو واسکو« درباره حضور در ایران 
مش��ورت گرفته و ابراز امیدواری کرد استقال 
بعد از 6 س��ال به قهرمانی در لیگ برتر برسد. 
به نقل از کالچو مرکاتو، آندره آ اس��تراماچونی، 
سرمربی ایتالیایی هدایت تیم فوتبال استقال 
را ب��ر عهده گرفت. او درباره این انتخاب گفت : 
قبل از اینکه هدایت تیم فوتبال استقال را بر 
عهده بگیرم از لیگ ایتالیا پیشنهاد داشتم. این 
س��ومین تجربه خارج از ایتالیا برای من است. 
سرمربی جدید تیم فوتبال استقال در بخش 
پایانی صحبت های خود، گفت : اس��تقالی ها 
به دنبال یک س��رمربی جوان بودند که البته از 
تجربه باایی در هدایت تیمی خارج از کش��ور 
خودش برخوردار باشد و آنها من را پیدا کردند. 
ابتدا فکر نمی ک��ردم این موضوع خیلی جدی 
باش��د و من نیز متقاعد نش��دم ولی با کسانی 
که در ای��ران حضور داش��تند صحبت کردم. 
با س��فیر ایتالی��ا در تهران و خولیو واس��کو، 
 س��رمربی س��ابق تیم ملی والیبال ای��ران که
3 سال در ایران حضور داشت صحبت کردم تا 

این تصمیم را بگیرم. 

اخبار اخبار

باشگاه پرسپولیس وظیفه جذب بازیکنان مد نظر 
برانکو ایوانکوویچ را به کمیته ای واگذار کرده است که 
در بین آنها افراد ورزش��ی دیده نمی شوند و در عوض 
پیمانکار مجموعه ورزشی درفش��ی فر در آن هست! 
لیست خرید 5 نفره پرسپولیس در حالی هفته گذشته 
توسط برانکو ایوانکوویچ به محسن خلیلی ارائه شد که 
هنوز خبری از جذب آنها و مذاکره جدی با بازیکنان 
مدنظر س��رمربی کروات سرخ ها نیس��ت. ایرج عرب، 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای خرید بازیکنان مد 
نظر برانکو ایوانکوویچ کمیته جذب تشکیل داده است 
که خودش همراه با علی رغبتی )عضو هیأت مدیره(، 
مهدی ذاکر )معاون حقوقی باشگاه( و سهند حبیب زاده 
)مشاور مدیرعامل( در آن حضور دارند؛ کمیته جذبی 
که هیچ کدام از آنها فنی و ورزشی نیستند و به صورت 
ش��فاهی توسط عرب انتخاب ش��ده اند. از قرار معلوم 
رغبتی به عنوان ناظر هیات مدیره در جلسات کمیته 
جذب حض��ور دارد. مه��دی ذاکر نیز برای بررس��ی 
بندهای حقوقی این باشگاه در بین اعضا حضور دارد. 
نکته جالب توجه حضور آقای مش��اور مدیرعامل در 
اکثر مسؤولیت های مهم پرسپولیس است. حبیب زاده 
در حالی وارد کمیته جذب ش��ده است که پیمانکار 
پرسپولیس نیز هست و تاکنون هیچ گونه مسؤولیت 
مشابهی در کارنامه خود نداشته است. کمیته جذب 
پرس��پولیس در حالی تشکیل شده است که تاکنون 
هیچ گونه فعالیت رس��می نداش��ته و ۲ بازیکن از 5 
بازیکن مدنظر برانکو، تکلیف تیم های فصل آینده خود 

را مشخص کرده اند.
چالش جدید پرسپولیس؛ لیست تکمیل است ■

پرسپولیسی ها با چالش��ی جدید در فصل نقل و 
انتقاات روبه رو ش��ده اند. سرخپوشان پایتخت فقط 
جای خالی برای یک بازیکن بزرگس��ال در لیس��ت 
خود دارند که به نظر می رسد متعلق به شایان مصلح 
باشد. در صورت تمدید قرارداد مصلح، پرسپولیسی ها 

در صورتی می توانند بازیکن بزرگسال جذب کنند که 
بازیکنی را از لیست خود خارج کنند. علیپور و سیامک 
نعمتی فصل گذشته در سهمیه زیر ۲5 سال حضور 
داش��تند و حاا با حضور آنها در فهرس��ت بزرگسال، 
لیس��ت 1۸ نفره بزرگسال پرس��پولیس پر می شود. 
بیرانوند، رادوشوویچ، حس��ینی، خلیل زاده، عالیشاه، 
ماهین��ی، کامیابی نیا، انصاری، نورالله��ی، ربیع خواه، 
مصلح، ش��یری، ش��ریفی، ترابی، رفیع��ی، بودیمیر، 
نعمتی و علیپور 1۸ بازیکن بزرگس��ال پرس��پولیس 
برای لیگ نوزدهم محس��وب می شوند. نادری و بشار 
رس��ن در صورتی که ماندنی شوند در لیست زیر ۲5 
س��ال قرار می گیرند. در این فهرست آدام همتی هم 
کنار این دو حض��ور دارد. با توجه به اینکه ۲ بازیکن 
پرسپولیس علیرضا بیرانوند و علی علیپور با پیشنهاد 
خوب خارجی رو به رو ش��ده اند، در صورتی که این دو 
بازیکن لژیونر شوند، پرسپولیس مشکلی برای جذب 

بازیکن بزرگسال به جای آنها ندارد.
پول در دفتر عرب، برانکو در کرواسی ■

پیش از ترک تهران توس��ط برانکو ایوانکوویچ، او 
در گفت وگوی��ی کوتاه با مدیران تیم مدعی ش��د در 
صورتی به تهران بازخواهد گشت که آنها موفق شوند 
مطالب��ات کامل او و همچنی��ن پیش پرداخت فصل 
آت��ی را واریز کنند. این مس��اله با توجه به گمانه زنی 
درباره حضور برانکو در ااهلی به نگرانی بزرگی برای 
هواداران تبدیل شده است. باشگاه پرسپولیس چندی 
پیش مدعی ش��ده بود تاش برای تامین مطالبات را 
انج��ام داده و تا پیش از موعد مقرر 15 روزه آن را در 
اختیار برانکو قرار خواه��د داد. ایرج عرب، مدیرعامل 
پرسپولیس در آخرین نشست خبری خود اعام کرده 
بود: »کل قرارداد و مطالبات برانکو با تمام آپشن هایش 
1/5 میلیون یورو است و هرچه تاکنون پرداخت شده 
مربوط به فصل قبل برانکو اس��ت و فقط همین 500 
هزار یورو مربوط به این فصل است که مابقی قراردادش 

که مانده است باید پرداخت شود«. مدیران پرسپولیس  
همچنین مدعی ش��ده بودند با توجه به درخواس��ت 
برانکو برای پرداخت مطالبات به حس��اب اعام شده 
از س��وی او، پیش از تاریخ موعد آن را به حساب وی 
واریز خواهند کرد. اکنون اما از باشگاه خبر می رسد با 
تامین این مبل��غ و با توجه به تعطیلی آخر هفته در 
اروپا و مشکات واریز پول از سوی طرف ایرانی، آنها به 
برانکو و وکیل او اعام کرده اند روز دوشنبه می توانند با 
حضور در باشگاه این مبلغ را دریافت کنند. باشگاه به 
صراحت بر تامین مطالبات برانکو ایوانکوویچ تاکید دارد 
و مدعی اس��ت عاوه بر بررسی کامل مطالبات برانکو 
ایوانکوویچ و تامین آن، موفق به تامین پیش پرداخت 
قرارداد فصل آینده نیز شده و اکنون تنها حضور این 
مربی کروات یا وکیل او در باشگاه و دریافت آن کلید 
پایان ماجرا خواهد بود. البته باشگاه در شرایطی مدعی 
شده مطالبات سرمربی خود را بررسی کرده که پیش 
از این اختاف حساب ۲50 هزار یورویی بین طرفین 
شکل گرفته بود و باید دید در این قضیه شرایط به چه 
شکل خواهد بود. همچنین برانکو پیش از ترک ایران 
و در گفت وگویی تلفنی بع��د از آن با مدیرعامل تیم 
خواستار پرداخت مطالباتش به شکل واریز به حساب 
شده بود که اکنون مدیران تیم مدعی پرداخت آن به 
شکل نقدی هستند؛ موضوعی که پیش از این نیز با 
پرداخت نقدی 500 هزار یورویی به دردس��ری برای 
برانکو تبدیل شده بود و نارضایتی اش را در پی داشت.

مذاکره وکیل بیرانوند برای جدایی ■
در ش��رایطی که باشگاه پرس��پولیس هنوز نه در 
بخش فنی و نه جذب بازیکن موفق عمل نکرده، گلر 
ملی پوش این تیم نیز به دنبال جلب رضایت باش��گاه 
برای جدایی اس��ت. با پای��ان فصل هجدهم، روزهای 
خاکستری پرسپولیس نیز شروع شده و در نخستین 
قدم برانکو ایوانکوویچ پی��ش از ترک ایران اعام کرد 
تنها در صورت دریافت مطالبات خود، پیش پرداخت 

و تس��ویه حس��اب با کادرفنی اش بار دیگ��ر به ایران 
بازخواهد گش��ت. هرچند مدیران پرس��پولیس طی 
روزه��ای اخیر با صحبت های ضد و نقیض خود خبر 
از تامین منابع مالی برای پرداخت مطالبات ایوانکوویچ 
داده اند اما همچنان اخب��ار مربوط به پایان همکاری 
س��رمربی، بیش��تر از ادعای مدیران تیم خودنمایی 
می کند. اکنون در شرایطی که دیگر باشگاه ها اقدامات 
خ��ود را برای تقویت تیم در فصل نوزدهم اس��تارت 
زده اند و با بازیکنان مدنظر به توافق ابتدایی یا قطعی 
دست یافته اند، باشگاه پرسپولیس شرایط منفعلی را 
دنبال می کند و ناکامی بزرگی در جلب رضایت نفرات 
لیست شفاهی برانکو در حال تجربه است. در این میان 
شاید بدترین خبر هم این باشد که نفرات کنونی تیم 
نیز سودای جدایی در سر دارند. بعد از پست کنایه آمیز 
بوژیدار رادوش��وویچ، دروازه بان کروات این تیم در روز 
گذش��ته که از آن برداشت جدایی نیز می شد داشت، 
وکیل علیرضا بیرانوند نیز در باشگاه حضور یافته و به 
دنبال راهکاری برای جدایی این گلر ملی پوش است. 
بیرانوند ک��ه طی ۲ فصل اخیر هم��واره زمزمه هایی 
مبن��ی بر جدایی اش از باش��گاه و حضور در تیم های 
اروپایی ش��نیده می ش��د، این بار تصمی��م قاطع تری 
برای این موضوع گرفته است و پیشنهادات مناسبی 
از لیگ های معتب��ر و درجه دو در جیب دارد که او را 
برای لژیونرش��دن وسوسه می کند. در صورت جدایی 
بیرانوند از پرسپولیس این باشگاه مطمئنا کار سختی  
برای جذب گلری در قواره ای��ن دروازه بان ملی پوش 
که طی فصول اخیر س��هم زی��ادی در موفقیت های 
تیم داش��ته، خواهد داشت و باید دید به چه شکل با 
این موضوع کنار خواهد آمد. در شرایط فعلی ناامیدی 
بزرگی فضای ه��واداری این تیم را با توجه به ناکامی 
مدی��ران تیم در نق��ل و انتقاات و مذاک��ره نهایی با 
برانک��و ایوانکوویچ فرا گرفته و باید دید در نهایت آنها 
ق��ادر خواهند بود این فضا را از تیم دور کنند یا خیر.

بررسی مشکات پرسپولیس؛ از کمیته جذب بازیکن
تا مسائل مالی

کاف سردرگم

ادامه از صفحه اول
آنه��ا فش��ار تحریم  ه��ای 
اقتصادی آمریکا و رجزخوانی ترامپ را فرصتی بی نظیر 
برای این منظور می دانند. لذا هایکو ماس، وزیر خارجه 
آلمان یک سال و ۲ ماه پس از انفعال در قبال خروج 
آمری��کا از برج��ام در کنفرانس خبری مش��ترک با 
محمدجواد ظریف گستاخانه می گوید: »اروپا تاش 
خواهد کرد منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام 
تأمین ش��ود اما نباید انتظار معجزه داشت و رویکرد 
کاهش تعهدات را نیز نمی پذیرد«. اروپایی ها پیش از 
این نیز در پاسخ به ضرب ااجل ۲ ماهه شورای عالی 
امنیت ملی ایران گفته بودند آن را نخواهند پذیرفت 
و ای��ران همچنان باید به تمام تعهدات برجامی خود 

پایبند بماند.
در این فضا، پاس��خ قاطع رهبر انقاب خطاب به 
فرس��تاده آمریکا، معنا و جایگاه واقعی خود را نشان 

می دهد. آبه ش��ینزو لحظاتی پیش از سفر به تهران، 
به ص��ورت تلفنی با نتانیاهو و ترامپ گفت وگو کرده 
ب��ود ت��ا ماموریت را با دق��ت تمام انج��ام دهد و در 
کنفرانس خبری با رئیس جمهور هم بر لزوم پایبندی 
ایران به برجام تاکید کرد. پاس��خ رئیس جمهور البته 
دقیق و حساب ش��ده بود: »اقداماتی که ایران انجام 
خواه��د داد، در چارچوب برج��ام و در چارچوب بند 
36 برجام خواهد بود«. طبق بند 36 برجام در صورت 
ع��دم پایبندی طرف مقابل به تعهدات، »حق ایران« 
است که توقف کلی یا جزئی به تعهدات خود بدهد. 
مهم     ترین مسأله در این زمینه اما این است که آنچه 
آمری��کا و اروپ��ا را به تکاپو انداخته تا ای��ران را ولو با 
مذاکره ای دروغین از جنس مذاکرات کره شمالی قانع 
کنند، بیانیه یک ماه قبل شورای عالی امنیت ملی و 

شروع مسیر بازگشت هسته ای کشور بوده است. 
آنها در هر نقطه ای که احس��اس کنند عزم ایران 

برای استیفای حقوق از دس��ت رفته خود در برجام 
سست شده، نه تنها همین رفت و آمدهای دیپلماتیک 
ب��ه ای��ران را قط��ع می کنند، ک��ه ط��رح ادعاهای 
غیرهسته ای علیه ایران را با شدت بیشتری در دستور 
کار قرار خواهند داد و با فضاس��ازی رسانه ای دوباره 
خود را در موضع طلبکار خواهند نش��اند. اس��تدال 
روشن و همه فهم رهبری برای عدم مذاکره با آمریکا، 
به دلیل سطح اهمیت و قوت پیام، اکنون فضای مدیا 
و رس��انه جهان را تسخیر کرده است. ازمه به هدف 
خوردن این ش��لیک دقیق و حساب ش��ده اما تداوم 
مسیر صحیح شورای عالی امنیت ملی برای کاهش 
تعهدات برجامی است. افتادن در چاه فریب اروپایی ها 
با وعده  های ش��رم آوری چون INSTEX عملیاتی 
نشده، یا طرح مسائل اختافی از قبیل همه پرسی با 
طعم تعریض به مس��أله هسته   ای، اکنون چیزی جز 

خدمت به ترامپ و نوکرهای اروپایی    اش نیست.

ادامه از صفحه اول
مدیریت تخصیص و توزین 
مناس��ب اعتبارات، عمل به وعده ها و احساس تعهد 
داش��تن و لزوم طراحی یک نرم افزار برای رصد میزان 
رضایت مندی ذی نفعان از فعالیت های بنیاد برکت از 
دیگر مواردی بود که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
بر آنها تأکید کرد. وی با اشاره به این موضوع که اساس 
فعالیت های بنیاد برکت بر پایه  مشارکت است، اضافه 

کرد: همان گونه که فعالیت های اش��تغال زایی بنیاد با 
مشارکت خود مردم به انجام می رسد، اقدامات عمرانی 
و زیربنای��ی نیز باید طبق همی��ن رویه به پیش رود. 
مخبر بر تکمیل هرچه س��ریع تر پروژه های نیمه تمام 
تا پایان6 ماهه نخس��ت س��ال ۹۸ تأکید کرد و ادامه 
داد: ازم است برای هر استان یک معین تعیین شود 
تا به ش��کل پیوس��ته، فعالیت های انجام شده در آن 
اس��تان را رصد و پیگیری کند. وی خاطرنشان کرد: 

همه الگوهای اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت 
مورد تأیید است اما تیم تحقیق و توسعه  فعال در این 
بنیاد باید به شکل مستمر زایش مدل های اقتصادی 
داشته باشد و شاهد تنوع مکانیسم های اشتغال زایی 
باشیم. مخبر در این مراسم از تاش و شفافیت مدیران 
بنیاد برک��ت و خدمات متنوع آن که به نمایندگی از 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در مناطق محروم 

سراسر کشور انجام می دهد تقدیر کرد.

ادامه از صفحه اول
در حال��ی  که ای��ن ایحه 
ب��رای فرزندان م��ادر ایرانی در نظر گرفته  ش��ده، در 
تبصره ۲ این قانون آمده اس��ت: »افراد فاقد تابعیتی 
که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد 
شده باشند می توانند پس از رسیدن به سن 1۸ سال 
تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت 
نداشتن سوءپیش��ینه کیفری و نیز نداشتن مشکل 
امنیتی )به تشخیص وزارت اطاعات( به تابعیت ایران 
پذیرفته می ش��وند«. این تبصره می تواند ش��امل هر 
فردی که والدین غیرایرانی دارد ولی به صورت قانونی 

یا غیرقانونی در ایران ساکن  است شود. 
لذا ضروری است ضمن توجه به ایرادات مذکور و 
حساسیت موضوع، رایزنی های ازم جهت بررسی این 
ایحه در کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون 
اصلی به جای کمیسیون حقوقی و قضایی )در بررسی 

اولیه، کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون 
اصلی انتخاب شده بود( انجام شود.

................................................................................
پی نوشت

1- مجموعه شروط اعطاي تابعیت که در قانون بوده و 
در ایحه حذف  شده به  قرار زیر است:

- حذف شرط مکان تولد: ایحه درباره اینکه فرزند 
حاص��ل از ای��ن ازدواج در ایران متولد ش��ده یا نه 
سکوت کرده است. بر این اساس فرزندان حاصل از 
ازدواج زن ایراني و اتباع خارجي که در خاک ایران 

متولد نشده اند نیز ایراني محسوب می شوند.
- حذف شرط سن: در این ایحه تصمیم بر آن شده 
کودک حاص��ل از ازدواج زن ایراني با مرد خارجي 
به محض تولد و به درخواس��ت م��ادر ایراني خود، 
تابعیت ایراني دریافت کند. این در حالي اس��ت که 
در قانون قبلي سن 1۸ سالگي یکي از شروط اعطاي 

تابعیت به فرزندان حاصل از این ازدواج ها بود.
- حذف ش�رط لزوم فقدان سوءپیش�ینه کیفري: 
یکي از ش��روطي که در قانون سال 13۸5 جهت 
اعط��اي تابعیت ایراني به فرزندان حاصل از ازدواج 
زن��ان ایراني با مردان خارجي مطرح بوده، ش��رط 
فقدان سوءپیش��ینه کیفري اس��ت. بر این اساس 
پیشینه فرد به لحاظ امنیتي یا کیفري در اعطاي 
تابعیت حائز اهمیت بود. در ایحه پیشنهادي دولت 
شرط سوءپیشینه کیفري براي کساني که مادر آنها 
درخواس��ت اعطاي تابعیت نمی کند و پس از 1۸ 
سالگي شخصاً می توانند درخواست تابعیت کنند 
حذف  شده و تنها شرط فقدان مشکل امنیتي به 

تایید وزارت اطاعات ذکر شده است.
- حذف شرط لزوم رد تابعیت ایراني

- حذف ش�رط لزوم وجود پروان�ه ازدواج والدین 
طبق ماده 1060 قانون مدني

رهاورد سفر ماس و آبه

هدف اصلی ستاد، ایجاد اشتغال درکشور است

به خاطر ابرو، چشم را کور نکنیم

امروز یادداشت 

خبر

دیدگاه میهمان
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گروه بین المل�ل: مجموعه تحوات 2 
ماه اخیر در عربستان و فضای پیرامونی 
آن حاک��ی از آن اس��ت که حکومت 
سعودی بخش وسیعی از کنترل خود 
بر زیرس��اخت های کش��ور را از دست 
داده است. در این مدت بخشی از خاک 
عربستان در جنوب این کشور در پاسخ 
به تجاوز ائتاف تحت امر ریاض به یمن 
به دست مبارزان انصاراه افتاده، تمام 
فرودگاه  های اصل��ی نظامی و تجاری 
جنوب عربستان مورد حمله  های دقیق 
پهپادی و موش��کی ارت��ش یمن قرار 
گرفته و فعالیت اکثر آنها مختل شده          ، 
ش��بکه انتقال نفت صادراتی ش��رکت 
آرامکو از ش��رق به غرب جزیره العرب 
مورد حمله هوایی قرار گرفته و منهدم 
ش��ده، مراکز فرمانده��ی نظامی مهم 

س��عودی و متحدان و مزدورانش هدف قرار گرفته، 
نفتکش  های س��عودی در دهانه تنگ��ه هرمز دچار 
انفجار ش��ده   و منطقه شیعه نشین قطیف در استان 
نفت خیز ش��رقیه در ساحل جنوبی خلیج فارس در 

شرایطی شبیه جنگ داخلی به سر می برد.
انص�اراه: »جن�گ ب�زرگ« در داخ�ل خاک  ■

عربستان در راه است
همزمان با افزایش حمات موش��کی و پهپادی 
نیروهای یمنی علیه مواضع عربس��تان س��عودی، 
»محمدناصر البخیتی« عضو دفتر سیاسی جنبش 
انصاراه یم��ن در صفحه فیس بوک خود نوش��ت: 
»موعد جنگ بزرگ نزدیک می ش��ود«. به گزارش 
ف��ارس، او اف��زود: این ح��ق مردم یمن اس��ت که 
به دش��من در خ��اک و مقر خود حمله ور ش��وند و 
خس��ارت های مادی خود را جبران کنند. به نوشته 
پای��گاه خبری روزنامه القدس العربی این س��خنان 
البخیتی نشان از تغییر موازنه جنگ به نفع حوثی ها 
و تغییر موضع دفاعی آنها به موضع حمله اس��ت و 
پس از گذش��ت 4 سال اکنون عربستان سعودی در 

موضع دفاع از خود قرار گرفته است.
 اما جدید     ترین ضربه ای که آل سعود دریافت کرده 
نه نظامی، بلکه در عرصه جنگ نرم رسانه ای و روانی 
بوده است. هفته گذشته متعاقب حمات خرد کننده 
موشکی و پهپادی ارتش یمن به فرودگاه  های 2 شهر 
جازان و نجران در نزدیکی مرزهای جنوبی عربستان، 
شبکه ااخباریه در حال پوشش زنده  خبر فرمایشی 
تحوات جنگ یمن بود که اتفاقی بی س��ابقه رخ داد 
که تس��لط بن س��لمان، ولیعهد دیکتاتور و فرمانده 
توأمان دستگاه امنیتی و نظامی سعودی را زیر سوال 
برد. ش��بکه خبری ااخباریه که برنامه هایش بیشتر 
رویک��رد داخلی دارد، از س��ال 2004 تحت مدیریت 
»جاس��ر الجاسر« نیروی اطاعاتی برجسته سعودی 
مشغول به کار است و از طریق ماهواره  های عرب ست 
و نایل ست در خارج از عربستان در دسترس قرار دارد. 
جالب اینکه این شبکه از همان جایی ضربه خورد که 
شعار رسمی    اش است یعنی »اخبار... از قلب وقایع«. 
روز جمع��ه در حالی که مج��ری ااخباریه به عنوان 
دومین ش��بکه خبری مهم عربستان- پس از شبکه 
دولتی العربیه- در حال مصاحبه با یکی از ژنرال  های 
ائت��اف عربی بود، ناگهان س��یگنال ارس��الی از مقر 
مرکزی ش��بکه در ریاض به ش��کلی آشکار قطع و با 
یک سیگنال ماهواره ای مهاجم جایگزین شد. بدین 
ترتیب برای دقایقی کلیپی حماسی از مبارزان یمنی 
پخش شد. ذیل س��رود عربی حماسی این کلیپ با 
عنوان »حیدر بازمی گردد« تصاویر مس��تند جنگی 
کم نظیری از عملیات ارتش و کمیته  های مردمی یمن 
علیه نظامیان متجاوزان سعودی پخش شد که نشان 
می داد چگونه تانک ها و زره پوش های سعودی منهدم 
شده یا سربازان شان به هاکت می رسند. همچنین در 
این کلیپ خوش ساخت صحنه  های انفجارهای بزرگ 
در چند مرکز نظامی و لجستیکی عربستان )احتماا 
ش��امل مراکز نفت��ی و فرودگاه ها( همراه با ش��لیک 

موشک ها و تک تیراندازان و رژه و شعارهای ظفرمندانه 
سربازان یمنی و اهتزاز پرچم آنها بر ارتفاعات جنوب 
عربس��تان با س��کانس کلیدی جنگ اح��د در فیلم 
مشهور محمدرسول اه)ص( ساخته کارگردان فقید 
اردنی »مصطفی عقاد« ش��امل صحنه  های هاکت 
فرماندهان لش��کر کفار مکه در جن��گ تن به تن با 
حض��رت امیرالمومنین علی)ع( و حض��رت حمزه، 
عموی پیامبر تلفیق شده بود. بدین ترتیب مخاطبان 
عربستانی با پیامی آشکار و تاثیرگذار از سوی مقاومت 
یم��ن مواجه ش��دند که نه تنه��ا ارتش س��عودی را 
شکست خورده و مضمحل شده همچون لشکر کفار 
توصیف می کرد، بلکه نفس هک کردن دومین شبکه 
خبری مهم رژیم سعودی و ارسال چنین پیامی از آن 
به سپهر رسانه ای داخلی و افکار عمومی عربستانی ها، 
گواه محکمی بر درس��ت بودن پیام مزبور بود. هنوز 
مش��خص نیس��ت آیا انصاراه به چنان س��طحی از 
فناوری ماهواره ای یا هک و جایگزینی امواج تلویزیونی 
مالتی پلسکر دست یافته   که می تواند برنامه خود را از 
یک شبکه ماهواره ای عربستانی پخش کند یا اینکه 
آنها از نقص درون سامانه ای رسانه  های دولتی سعودی 
بهره برده   اند. هر چه هس��ت این دستاورد بزرگی در 
جن��گ روانی یمنی ه��ا علیه متجاوزان س��عودی و 
حامیان غربی و اسرائیلی ش��ان محسوب می شود که 
تمام ساختار رسانه ای و امنیتی رژیم ناکارآمد حاکم 
بر عربستان را از صدر تا ذیل برای آنها سوار کرده اند 
و در پشت  پرده اداره می کنند؛ رژیمی که نه می تواند 
امنیت آسمان و زمین فرودگاه هایش را تضمین کند 
و نه محتوای برنامه  های رس��انه ای را که برای مردم 

کشورش پخش می شود.
اعتراف سنگین سخنگوی ائتاف به ناکارآمدی  ■

رژیم سعودی
این اتف��اق در حالی رخ داد که وضعیت اخبار 

رسمی شبکه  های سعودی نیز در 2 ماه گذشته روز 
به روز بغرنج      تر ش��ده و آنها تحت تاثیر شکست ها 
و ضربات غیر قابل انکار مجبور به پخش اعترافات 
تلخ گاه و بی گاه مقامات سیاس��ی و نظامی ش��ان 
هس��تند؛ از آن جمله اعتراف سنگین چهارشنبه 
گذش��ته »ترکی مالکی« سخنگوی ائتاف عربی. 
آن روز ساعتی پس از آنکه ژنرال »یحیی سریع« 
سخنگوی نیروهای مس��لح یمن از شلیک موفق 
موش��ک های کروز از خ��اک این کش��ور به برج 
مراقبت فرودگاه ابها در منطقه عس��یر در جنوب 
غربی عربستان خبر داد، نه تنها درجه دار سعودی 
عینا بر گفته  های ژنرال یمنی صحه گذاشت، بلکه 
ضمن اعام خبر تلف��ات 26 نفری در این حمله 
دست به اعتراف س��نگین تری زد که خبرگزاری 
رسمی رژیم عربس��تان، به ناچار آن را از تارنمای 
خود حذف کرد. مالکی گفت ارتش سعودی بزودی 
سامانه  های پدافندی موشکی خود را که نتوانسته 
جلوی حم��ات حوثی ها را بگیرد، با نس��خه ای 
کارآمد جایگزین می کن��د. این به معنای اعتراف 
به ناکارآمدی س��امانه بسیار گران قیمت پاتریوت 
بود که اربابان آمریکایی به بن سلمان، وزیر دفاع و 
ولیعهد سعودی فروخته  اند یا به بیان بهتر اعترافی 
نظامی به ناکارآمدی سیاسی یک حکومت. تبعات 
ای��ن اعتراف به ق��دری برای س��خنگوی ائتاف 
عربی س��نگین بوده که مالکی از روز چهارشنبه 
دیگ��ر در هیچ کنفرانس یا برنامه تلویزیونی دیده 
نشده، حتی برای توضیح حمات جدید یمنی ها 
به فرودگاه ابها و حمات هوایی سنگین روز جمعه 
و شنبه ائتاف متجاوز به مناطق مسکونی صنعا. 
تا جایی که برخ��ی گمانه زنی کرده  اند مالکی هم 
مانند خیلی از خاطیان دیگر به دستور بن سلمان 

تبخیر شده است.

برد ضربت انصاراه تا اس�رائیل و  ■
سوئز

روز جمع��ه نی��روی هوایی ارتش 
یم��ن از یک عملیات موف��ق دیگر بر 
فراز خاک عربس��تان خب��ر داد. طبق 
اعام شبکه المس��یره طی چهارمین 
حمله متوالی ب��ه فرودگاه  های جنوب 
عربس��تان طی یک هفته که از اعام 
راهب��رد »فرودگاه در براب��ر فرودگاه« 
توس��ط انصاراه می گ��ذرد، فرودگاه 
ابها در اس��تان عس��یر هدف حمات 
موشکی مقاومت قرار گرفت. متعاقب 
این خبر، س��رهنگ س��تاد »عبداه 
جفری« سخنگوی نیروی هوایی یمن 
از تأثیر عملیات های موشکی و پهپادی 
کشورش علیه عربستان سخن گفت و 
تأکید ک��رد معادله جنگ تغییر کرده 
و ائتاف س��عودی-اماراتی بزودی مجبور می ش��ود 
جنگ و محاصره یمن را متوقف کند. او در مصاحبه 
با تلویزیون اینترنتی مرآه الجزیره برای نخستین بار 
اعام کرد برد موش��ک ها و پهپادهای یمنی نه تنها 
به ریاض، بلکه دورتر از ریاض از جمله به س��رزمین 
اشغالی فلسطین و کانال سوئز خواهد رسید؛ جایی 
که به زعم او دروازه ورود روزانه 4/7 میلیون بش��که 
نفت و س��وخت به جهان غرب اس��ت. س��رهنگ 
جف��ری همچنین از ص��دور قریب الوق��وغ اعامیه 
»س��یدعبدالملک بدرالدین الحوثی« رهبر جنبش 
انصاراه درباره وجود بانک اهداف خود متش��کل از 
۳00 هدف برای حمله به کشورهای متجاوز به یمن 
و همدستان ش��ان خبر داد؛ اهدافی که کاما رصد 
ش��ده و شامل فرودگاه ها، زیرس��اخت های حیاتی، 
نظامی و نفتی می شود. به گفته او  از زمان عملیات 
نهم ماه رمضان که خط لوله های »ینبع« )خط لوله 
ش��رق به غرب عربستان( هدف قرار گرفت، سلسله 
عملیات هایی آغاز ش��د و در پی آن فرودگاه نجران 
شامل آش��یانه هواپیماها، مخازن ساح و اتاق های 
عملیات و شبکه های راداری بمباران شد. در فرودگاه 
جیزان و ابها نیز در همین سطح عملیات شد. عبداه 
جفری همچنین جزئیات حمات به پایگاه هوایی 
»ملک خال��د« در منطق��ه »خمیس مش��یط« )در 
عس��یر( را که از مهم ترین و بزرگ ترین پایگاه های 
نظامی عربستان سعودی به شمار می رود فاش کرد 
و از حضور کارشناسان اسرائیلی در آن سخن گفت.

هشدار به شرکت  های هوایی عربستانی ■
از س��وی دیگر عضو ش��ورای سیاسی جنبش 
انصار اه با مشروع خواندن عملیات نیروی هوایی 
و پهپادهای یمنی در راس��تای دفاع از این کشور 
اعام کرد این عملیات تا زمانی که رژیم عربستان 
به تج��اوز خود به یم��ن پایان ده��د و محاصره 
ظالمانه را بردارد، ادامه می یابد. »حمد البخیتی« 
ادعاه��ای س��عودی ها مبنی بر س��رنگون کردن 
پهپاده��ای یمنی بر فراز مراکز حس��اس جنوب 
عربستان را دروغ خواند و با اشاره به آخرین حمله 
پهپ��ادی ک��ه روز جمعه انجام ش��د، گفت: »این 
پرنده ها از دقت بس��یار باایی در حمله به اهداف 
مورد نظر برخوردارند و این  بار س��امانه رادارهای 
هوایی س��عودی را هدف ق��رار داده و آن را نابود 
کردند و فعالیت ف��رودگاه ابها به خاطر این حمله 
متوقف ش��ده است«. به گفته البخیتی همچنین 
برخورد دقیق و حساب شده موشک ها و پهپادهای 
ارزان یمنی به اهداف خود در عربستان، در عمل 
ناکارآمدی س��امانه پدافند هوایی عربستان بویژه 
پاتریوت   هایی را که هر واحدش��ان صدها میلیون 
دار و هر موشک شان ۳ میلیون دار قیمت دارد 
ثابت کرده اس��ت. او ضمن دعوت از س��عودی ها 
برای تجدیدنظر در محاسبات شان به شرکت  های 
هوایی و غیرنظامیان درباره مراجعه به فرودگاه  های 
سعودی هشدار داد و گفت: »این فرودگاه ها هدف 

قانونی و مشروع حمله ارتش یمن است«.

عضو دفتر سیاسی انصاراه یمن:

جنگ بزرگ در عربستان نزدیک است

پازل
محاکمه خواهر بن سلمان در فرانسه به خاطر وحشی گری  های مشابه

یکی از نش�انه  های سقوط اعتبار رژیم س�عودی آن است که به رغم ریخت و پاش  های فراوان بن سلمان، 
پسر و ولیعهد شاه عربستان برای تطمیع رسانه  های جریان اصلی، این روزها رسانه  های فرانسوی با لذت 
تمام در حال بازی کردن با آبروی بر باد رفته خواهر او هستند. هفته پیش بود که سرانجام منابع قضایی  
فرانس�وی از احتمال محاکمه غیابی دختر پادشاه س�عودی و درخواست پاریس برای استرداد او به  این 
کش�ور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، »حصه بنت سلمان بن عبدالعزیز« متهم است در سال 
۲۰۱۶ به نگهبان خود دستور داده یک طراح دکوراسیون داخلی را که در آپارتمان او در پاریس مشغول 
کار بوده، مورد ضرب و جرح، توهین و حتی ش�لیک گلوله قرار دهد. دکوراتور فرانسوی مضروب همان 
زمان از شاهزاده سعودی به دادگاه کشورش شکایت برده و گفته بود هنگام عکسبرداری از اتاقی بوده که 
باید تزئین می شده اما بنت سلمان وی را به تاش برای عکسبرداری مخفیانه و فروش آن به رسانه ها متهم 
کرده و به محافظش دستور داده او را کتک بزند. سپس او را مجبور کرده زانو بزند و پای دختر شاه سعودی 
را ببوسد. وی چند ساعتی هم در این ساختمان در گروگان بوده و در نهایت تنها پس از ضبط وسایلش، 
به او اجازه داده اند ساختمان را ترک کند. محافظی که این طراح را کتک زده، یک ماه بعد از این حادثه به 
»خشونت مسلحانه«، »آدم ربایی«، »سرقت« و »تهدید دیگران به قتل« متهم شد اما دادگاه فرانسه در 
دس�امبر سال ۲۰۱7 )آذر و دی ۱۳۹۶( پرونده ای هم علیه خواهر بن سلمان گشوده که گویا وحشی گری 
ذاتی مشابه برادرش دارد. بدین ترتیب برای حصه قرار بازداشت صادر کرده و هم اکنون به دنبال محاکمه 
او است، اگرچه همان زمان مطبوعات فرانسوی دستگاه امنیتی فرانسه را زیر سوال برده بودند که چرا به 

یک متهم اجازه خروج از کشور را داده است.

نما

 جلیقه زرد ها؛ بحرانی که پایانی
در فرانسه ندارد

گروه بین الملل: سی و یکمین هفته اعتراض 
جلیقه زرد ها در فرانس��ه هم برگزار شد. آنها 
در ۳0 هفته گذشته فرازونشیب های متفاوتی 
را تجرب��ه کردند، این فراز و نش��یب با خون 
و خش��ونت در هم آمیخته بود به طوری که 
پلیس از س��احی به نام »فلش ب��ال« برای 
ناقص کردن اعضای بدن معترضان اس��تفاده 
کرد و آنها را به ش��دیدترین شکل ممکن به 
خاک و خون کش��ید. در ۳0 هفته گذش��ته 
ش��کاف اجتماعی ب��ا کتک خ��وردن مامور 
پلیس توس��ط یک قهرمان محلی مشت زنی 
به اوج خود رسید، چرا که مردم فرانسه برای 
پرداخت خس��ارت ناشی از این ضرب و جرح 
برای قهرمان ذکر شده پول جمع کردند که 
یک دهن کجی ج��دی به دولت بود. در اروپا 
زمانی که می خواهند رهبران سیاسی را با یک 
دیکتاتور مقایس��ه کنند رهبر فاشیست های 
آلم��ان دم دس��ت ترین مثال اس��ت. تاکنون 
بس��یاری از رهبران سیاس��ی اروپایی مانند 
مرکل و حتی نخست وزیران در شمال اروپا با 
این تمثیل مواجه شده بودند اما حاا مکرون 
هم به جمع هیتلرصفت های مدرن پیوس��ته 
اس��ت؛ رئیس جمهوری که ب��ه احتمال قوی 
مانند ۳ س��لف خودش تک دوره ای است. در 
هفته های س��ی ام و بیس��ت و نهم اعتراضات 
رویداد ه��ای جالبی در فرانس��ه رخ داد، چرا 
که بر خاف پیش بینی  ها تعداد مردم حاضر 
در این اعتراضات نه تنها کاهش نیافت، بلکه 
افزای��ش هم داش��ت. بر اس��اس گزارش ها، 
مس��یرهای منتهی به حرک��ت جلیقه زردها، 
مملو از پلیس هایی است که تاش می کنند 
این حرکت اعتراض آمی��ز به درگیری منجر 
نش��ود. در بیس��ت و نهمین ش��نبه متوالی 
تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه که 2 هفته 
قبل برگزار ش��د، ده ها ت��ن از معترضان در 
پاریس بازداش��ت شدند. بر اساس گزارش ها، 
تجمع های شنبه گذشته جلیقه زردها منجر 
به دس��تگیری 64 نف��ر از آنان و نیز ضرب و 
جرح یک خبرنگار ش��د. به گفته وزیر کشور 
فرانس��ه، در تجمع ه��ا و تظاهرات بیس��ت و 
هش��تمین ش��نبه اعتراضی جلیقه زردها، در 
مجم��وع ۱2 ه��زار و ۵00 نف��ر از جمله 2 
ه��زار و ۱00 نفر در پاریس و یکهزار و 200 
نفر در ش��هر »آمیان« مشارکت داشتند که 
نسبت به میزان مشارکت در هفته ماقبل آن 
)۱۵ هزار و ۵00 نفر( باز هم کاهش داش��ت. 
اعتراض های موسوم به جنبش جلیقه زردها 
در فرانس��ه ک��ه از ۱7 نوامبر س��ال 20۱۸ 
میادی آغاز ش��ده، روز گذش��ته )شنبه( به 
س��ی و یک امین هفته متوالی خود رس��ید. 
اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه زمانی آغاز 
شد که دولت امانوئل مکرون 2۹ هفته پیش 
پیشنهاد افزایش مالیات سوخت را ارائه کرد. 
در هفته سی ام اعتراضات به گزارش رویترز، 
پلیس علیه برخی معترضان در ش��هر تولوز، 
واقع در جنوب فرانس��ه گاز اشک آور شلیک 
کرد اما اعتراضات در بیس��ت و نهمین هفته 
خود که با ش��ورش هایی نیز هم��راه بود، به 
صورت کل��ی صلح آمیز برگزار ش��د. وزارت 
کش��ور فرانسه تخمین زده حدود ۹۵00 تن 
در اعتراضات روز ش��نبه اول ژوئن در سراسر 
فرانس��ه حضور داش��تند ک��ه ۱۵00 تن در 
پاری��س بودند. در اعتراض��ات هفته قبل ۱2 
ه��زار و ۵00 تن حضور داش��تند. اعتراضات 
هفته بیس��ت و نهم  جلیقه زردها علیه دولت 
در حال��ی با کمترین حضور معترضان همراه 
بود که بسیاری از فرانسوی ها در تعطیات به 
سر می بردند. پلیس فرانسه به دلیل استفاده 
از تسلیحات سنگین کنترل جمعیت شامل 
س��اح غیرکش��نده فلش بال م��ورد تحقیق 
و بررس��ی قرار گرفته اس��ت. این س��اح در 
شورش ها به جای باتوم و ساح های کشنده 
مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد و گلوله های 
پاستیکی پرتاب می کند. یکی از معترضان 
در پاریس گفت: از وقتی دیدم یک زن جوان 
در اعتراضات زخمی ش��د، من نمی توانم به 
اعتراض��ات ب��روم. اما در هفته س��ی و یکم 
ش��رایط به گون��ه ای اس��ت ک��ه معترضان 
فرانس��وی از قبل در ش��بکه های اجتماعی 
فراخوان اعتراضات را منتشر کردند و از مردم 
خواس��ته بودند در تظاه��رات حضور فعالی 
داش��ته باش��ند. با وجود این، تدابیر ش��دید 
امنیتی در نقاط مختلف کش��ور از جمله در 
پاریس باعث شد معترضان نتوانند اعتراضات 
خ��ود را به صورت متحد دنبال کنند. پلیس 
فرانس��ه همچنین با گاز اشک آور به سرکوب 

معترضان اقدام کرد.

چهارگوشه

ترامپ: من بهترین تجربه ملکه 
انگلیس طی 25 سال گذشته بودم!

رئیس جمه��ور آمریکا مدعی ش��د ملکه 
انگلی��س در زمان دی��دار اخیرش ب��ا او به 
حدی حال خوش پیدا کرده که در 2۵ سال 
گذش��ته اتفاقی خوش��ایندتر از آن را تجربه 
نکرده است. دونالد ترامپ، در مصاحبه ای با 
برنامه تلویزیون��ی »فاکس  اند فرندز« گفت: 
»من رابطه ای عالی با او )ملکه انگلیس( دارم 
و ما به خنده و خ��وش گذراندن پرداختیم. 
افراد نزدیک به ملکه گفتند او در 2۵ س��ال 
گذشته تاکنون آنقدر حال خوش پیدا نکرده 
بود. حتی از من انتقاد شد و گفتند ما بیش 
از ح��د با یکدیگ��ر خوش گذراندی��م«. این 
اظهارات دونالد ترامپ در حالی مطرح ش��د 
که او چند روز پیش س��فر رس��می خود به 
انگلیس را انجام داد و در جریان این سفر به 
ماقات ملکه الیزابت دوم که ۹۳ س��ال سن 
داش��ته و تاکنون با ۱2 رئیس جمهور آمریکا 
دی��دار کرده، رفت. ترام��پ و ملکه انگلیس 
در ای��ن دیدار ب��ر اهمیت رواب��ط آمریکا و 
بریتانی��ا تاکید کردند. در مراس��م رس��می 
دی��دار رئیس جمهور آمریکا و ملکه انگلیس، 
مقام های دولت آمریکا و انگلیس و همچنین 
اعضای خاندان س��لطنتی بریتانیا و خانواده 

ترامپ حضور داشتند.

ادامه درگیری ها در مرز سومالی و 
کنیا جان 10 تن را گرفت

در حادث��ه انفجار در مس��یر گش��ت زنی 
پلیس کنیا در مرز س��ومالی، دس��ت کم ۱0 
افس��ر پلیس کش��ته شدند. بر اس��اس اعام 
خبرگزاری رویترز          ، شنبه گشتی پلیس کنیا 
در تعقیب چند فرد مسلح در مرز سومالی بود 
که هدف یک بمب دست ساز قرار گرفت. این 
در حالی اس��ت که تاکنون اطاعات بیشتری 
درباره عوامل این حادثه منتش��ر نشده است. 
افزایش درگیری ها در مرز  های سومالی و کنیا 
تاکنون جان دها تن را گرفته است و نیروهای 
مرزبان قادر ب��ه تامین امنیت در این منطقه 

نیستند. 

 نخست وزیر سابق الجزایر 
بازداشت شد

قاضی دادگاه عالی الجزایر حکم بازداشت 
موقت »عبدالمالک الس��ال« نخس��ت وزیر 
س��ابق ای��ن کش��ور را ص��ادر کرده اس��ت. 
ب��ه گ��زارش اس��کای نیوز، حکم بازداش��ت 
نخس��ت وزیر س��ابق الجزایر به اتهام فس��اد 
صادر ش��ده اس��ت. س��ال صبح پنجشنبه 
درب��اره پرونده های فس��اد در دادگاه حاضر 
شده بود. وی بین سال  های 20۱2 تا 20۱7 
میادی نخست وزیر الجزایر بود و پیش از آن 
نیز دارای پست  های وزارتی نظیر وزیر آب و 

راه بوده است.

 برای ترساندن پیونگ یانگ
به ونزوئا حمله کنید

س��ناتور جمهوری خواه آمری��کا با مطرح 
ک��ردن بهانه ای جدی��د تأکید ک��رد دولت 
ترامپ باید به ونزوئ��ا حمله کند تا ایران و 
کره شمالی را بترس��اند. »لیندسی گراهام« 
سناتور ارش��د جمهوری خواه کنگره آمریکا 
که اخیراً خواس��تار تش��دید تحریم ها علیه 
ایران ش��ده اس��ت، بهانه جدی��دی را برای 
حمله واشنگتن به ونزوئا مطرح کرد. بنا به 
گزارش شبکه روس��ی »راشاتودی«، گراهام 
در اظهارات��ی مدع��ی ش��د دول��ت »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمه��ور آمریکا بای��د برای 
ترس��اندن ایران و کره ش��مالی درباره آنچه 
به آنها گفته شده اس��ت، »گزینه نظامی به 
ونزوئا )و شاید کوبا( را روی میز قرار دهد«. 
وی در گفت وگو با ش��بکه »فاکس نیوز«، در 
پاسخ به س��ؤالی درباره اینکه ترامپ چگونه 
باید نزاع های خارجی خود را مدیریت کند، 
گفت: »به کوب��ا اولتیمات��وم بدهید- بدون 
کوبا، م��ادورو یک روز ه��م دوام نمی آورد- 
به کوبا بگویید از ونزوئا خارج ش��ود. آنچه 
ری��گان در گرانادا انج��ام داد را انجام دهید؛ 
گزینه نظام��ی را روی میز قرار دهید«. این 
س��ناتور جمهوری خواه از ایالت »کارولینای 
جنوب��ی« ادامه داد: »با حی��اط خلوت خود 
شروع کنید... . ونزوئا و هرآن کس دیگری 
ک��ه می دانی��د درباره آنها جدی هس��تید را 
اص��اح کنید«. طبق این گزارش، گراهام به 
طور ضمنی اشاره کرد در صورتی که ونزوئا 
تنبیه شود، ایران و کره شمالی نیز در مسیر 

درست قرار خواهند گرفت.
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ترس وزیر خارجه امارات از آوردن نام یک کشور!احضار قائم مقام سفارت آمریکا در چین
گروه بین المل�ل: وزارت خارجه 
چی��ن در اعتراض ب��ه مداخله 
دولت ایاات متحده در امور داخلی »هنگ کنگ«،  
نفر دوم سفارت این کشور در پکن را احضار کرد. 
صبح دیروز روزنامه چینی »ساوث چاینا مورنینگ 
پست« گزارش داد احضار »رابرت فوردن« توسط 
»ل��ی یوچنگ« مع��اون وزیر خارج��ه چین در 
راس��تای بیانیه مداخله گرانه واشنگتن در رابطه 
با ناآرامی ه��ای اخیر هنگ کنگ اس��ت که یک 
منطقه خودمختار از قلمرو جمهوری خلق چین 
محسوب می شود. معاون وزیر خارجه چین پس از 
احضار فوردن، قائم مقام سفارت آمریکا اعام کرد 
به نفع این کش��ور است که هنگ کنگ همچنان 
در رفاه و ثبات باش��د. او گف��ت: »چین از آمریکا 
می خواه��د... ک��ه خیلی فوری هم��ه مداخات 
خود را در امور هنگ کنگ متوقف کند و دس��ت 
از اقدامات��ی بردارد که به رفاه و ثبات هنگ کنگ 
خدشه وارد می آورد«. آخرین باری که چین یک 
دیپلم��ات آمریکایی را احضار کرد، ماه دس��امبر 

20۱۸ بود که »تری برانس��تاد« سفیر آمریکا در 
اعتراض به دستگیری »منگ وانژو« مدیر شرکت 
»هوآوی« در کانادا به درخواس��ت آمریکا احضار 
ش��د. به دنبال تظاهرات بزرگ هفته گذشته در 
هنگ کنگ، بررسی »ایحه استرداد« مجرمان از 
این منطقه به خاک س��رزمین اصلی در پارلمان 
هنگ کنگ به تعویق افتاد. مخالفان هنگ کنگی 
معتقدن��د اس��ترداد مجرمان به چین اس��تقال 
سیاس��ی هنگ کنگ را به خطر می ان��دازد و در 
مقابل حامیان دول��ت هنگ کنگ می گویند که 
مخالفان ایحه در اصل ب��ه دنبال جدایی کامل 
این منطقه از سرزمین مادری هستند. سخنگوی 
وزارت خارجه چین نیز روز گذشته به واشنگتن 
هش��دار داده بود که  چین قطع��اً با اقدام کنگره  
ب��رای ارائه ایحه ای ک��ه وزارت خارجه آمریکا را 
ملزم می کند هر سال خودمختاری هنگ کنگ را 
تأیید کند مخالف است. »گنگ شوانگ« تصریح 
کرد: تمایل دارم بر عزم و اراده چین برای حمایت 

از حاکمیت تزلزل ناپذیر خود تأکید کنم. 

گ�روه بین الملل: وزی��ر خارجه 
هیاه��وی  برخ��اف  ام��ارات 
تبلیغاتی این شیخ نش��ین درب��اره عوامل انفجار 
نفتکش های سعودی در فجیره، اعتراف کرد رژیم 
متبوعش ادله چندانی در این باره ندارد. »عبداه 
بن زاید« دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک 
با همتای بلغارس��تانی خود نام یک طرف خاص 
را به عنوان مقصر انفجارهای بندر فجیره به زبان 
نیاورد. او گفت: »تاکنون اذعان نکرده ایم که ادله 
کافی درباره دس��ت داشتن یک کشور معین در 
حمله به نفتکش ها در سواحل امارات وجود دارد«. 
ضمنا او از  نتایج تحقیقات انجام شده درباره حمله 
به 4 نفتکش در دریای عمان سخن گفت که در 
هر صورت با گفته های رس��می پیشین مقامات 
امارات در تناقض اس��ت. به گ��زارش خبرگزاری 
رس��می امارات )وام(، بن زاید درباره حادثه وقوع 
انفجار در 4 کش��تی در بندر فجیره تصریح کرد 
که تکنولوژی استفاده شده در حمله به نفتکش ها 
در سواحل امارات در اختیار هیچ یک از گروه های 

غیرقانون��ی وجود ندارد، بلک��ه این یک عملیات 
منظم اس��ت که یک کشور از عهده آن برمی آید. 
وزیر خارجه ام��ارات در اظهاراتی محافظه کارانه 
که عقب نش��ینی کامل ای��ن رژی��م را از موضع 
ضدایرانی اش در هفته های اخیر نش��ان می داد به 
جای ادعاهای پیشین از تنش زدایی در منطقه و 
گوش دادن به  ندای عقل و درایت صحبت کرد، 
آن هم در ش��رایطی که کشور او درگیر تجاوزی 
همه جانبه به یمن اس��ت. او همچنین از جامعه 
جهانی خواس��ت برای تأمین امنیت کش��تیرانی 
بین المللی و امنیت حمل ونق��ل انرژی همکاری 
کن��د. وزارت خارجه امارات 22 اردیبهش��ت ماه 
در بیانیه ای از وق��وع »عملیات خرابکارانه« در 4 
نفتکش متعلق به عربستان سعودی، نروژ و امارات 
خبر داده بود. ابوظبی در حالی در این غائله زیر بار 
انفجار در 4 نفتکش در آب های ساحلی خود رفته 
بود که شبکه های مستقل عربی نظیر المیادین و 
المسیره از وقوع  انفجار در 7 کشتی و نفتکش در 

این محدوده خبر داده بودند. 
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خبر

عیادت وزیر ارشاد 
از محمدعلی کشاورز

س��یدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسامی آخر هفته گذشته به عیادت محمدعلی 
کشاورز، بازیگر پیشکس��وت کشورمان رفت. به 
گزارش فارس، در این دیدار که روز پنجش��نبه 
۲۳ خرداد انجام شد، سیدمجتبی حسینی معاون 
هنری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی را همراهی 
می کرد. کشاورز در این دیدار از علی حاتمی گفت 
و اینکه از او نجابت آموخته است. همچنین از علی 
نصیریان و مهارتش در بازیگری گفت و از زنده یاد 
 حمید س��مندریان یاد کرد و اف��زود تئاتر ایران
مدیون او است. این بازیگر ۸۹ ساله که به دلیل 
مش��کات حرکتی چند سالی اس��ت از عرصه 
بازیگری دور مانده، در پایان سخنان خود از مردم 
نجیب ایران یاد کرد و حیات هنرمندان را وابسته 

به توجه مردم دانست.

فصل هفتم »خانه ما« به آنتن رسید

فصل هفتم مستند مسابقه پرمخاطب »خانه 
ما« که این بار در شهر ادب و فرهنگ ایران تولید 
شده است، از پنجش��نبه ۳۰ خرداد روی آنتن 
شبکه نس��یم می رود. به گزارش »وطن امروز«، 
»خانه ما« با گذشت ۶ فصل تاکنون خانواده های 
مختلف ایرانی در ش��هرهای ته��ران، اصفهان، 
اهواز، رش��ت و تبریز را به چالش کشیده است 
و زمینه ساز رقابتی سالم در کنار معرفی سبک 
زندگی ایرانی - اسامی و راهکارهای اقتصادی 
بوده اس��ت. فصل هفتم این مستند مسابقه در 
ش��هر زیبای ش��یراز می گذرد و به بهانه رقابت 
خانواده ها، آداب و رسوم و فرهنگ مردم شیراز 
و فضای این ش��هر به تصویر کش��یده شده و از 
حافظ و سعدی و تخت جمشید سخن به میان 
آم��ده اس��ت. این فص��ل از »خانه م��ا« در ایام 
 نوروز تصویربرداری ش��ده اس��ت و این بار هم

۳ خانواده در آن به رقابت می پردازند. خانواده هایی 
که شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند که 
زمینه س��از رقابت��ی مثبت بین آنها می ش��ود. 
 فصل جدید این مس��تند مسابقه پرمخاطب در
 ۱۰ قس��مت ۵۲ دقیق��ه ای پنجشنبه ش��ب ها
ساعت ۲۱ از شبکه نسیم سیما روی آنتن می رود.

انتشار کتاب خاطرات مشاور 
سرلشکر سلیمانی

»برایم حافظ بگی��ر« روایتی 
داس��تانی از زندگ��ی فرمانده 
مدافع حرم، ش��هید ش��عبان 
نصی��ری توس��ط انتش��ارات 
شهید کاظمی منتشر شد. به 
گزارش »وطن امروز«، سردار حاج شعبان نصیری 
که از یادگاران ۸ س��ال دفاع مقدس بود و سابقه 
حضور طوانی در سوریه به منظور دفاع از حرم 
بان��وی مقاومت، حضرت زینب کبری)س( را در 
کارنامه خود داشت، در شب اول رمضان المبارک 
س��ال ۱۳۹۶، در جبه��ه ع��راق و طی عملیات 
آزادس��ازی موصل از اش��غال مزدوران سعودی 
و پیروان اس��ام آمریکایی ب��ال در بال مائک 
گشود. او که از یادگاران دوران دفاع مقدس بود، 
با آغاز درگیری های سوریه و عراق، دوباره لباس 
رزم��ش را به تن کرد و راهی دمش��ق و حلب و 
کربا و س��امرا ش��د. او حضور موثری در سوریه 
داش��ت و رفاقت و نزدیکی اش به فرمانده داور 
نیروی قدس س��پاه، سردار حاج قاسم سلیمانی 
باعث ش��ده بود از مشورت های او در عرصه های 
مختلف، اس��تفاده کند. کتاب خاطرات شعبان 
نصیری روایتی اس��ت داستانی از زندگی سراسر 
اخاص و جه��اد این فرمانده گمنام که با بیش 
از ۱۰۰ نفر از همرزمان و دوس��تان و نزدیکانش 
مصاحبه شده است. »برایم حافظ بگیر« مجموعه 
خاطرات ش��هید مدافع حرم شعبان نصیری به 
کوشش زینب سوداچی در ۳44 صفحه توسط 
انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. همچنین 
مراس��م رونمایی از این اثر ارزشمند همزمان با 
دومین سالگرد شهادت س��ردار شهید نصیری 
فردا دوش��نبه  ۲7 خرداد راس س��اعت ۱۶:۳۰ 
در تاار اندیش��ه حوزه هنری تهران با سخنرانی 
حسن عباسی و خانواده شهید و جمعی از یاران و 

همرزمان شهید برگزار می شود.

محس�ن ش�همیرزادی: همان طور که پیش بینی  
می ش��د گیش��ه اکران عید فطر پررونق تر از ایام 
رمض��ان ب��ود و فیلم های برجس��ته روی پرده از 
ف��روش قابل توجه��ی برخوردار ش��دند. اما همه 
اتفاقات گیش��ه برای تهیه کنندگان س��ینما قابل 
پیش بین��ی نبود. فیلم »ما همه با هم هس��تیم« 
به عنوان پرس��لبریتی ترین فیلم س��ال های اخیر 
روی پرده آمد ولی برخاف پیش بینی  ها استقبال 
چندانی از آن نش��د و به نظر می رسد این فیلم به 
سختی بتواند در لیست ۵ فیلم پرفروش سال ۹۸ 
قرار بگیرد. مشابه این اتفاق برای قربان محمدپور و 
فیلم »دخترشیطان« وی نیز رقم خورد. در حالی 
 که محمدپور به دنبال تکرار فروش ۱۳ میلیاردی 
»س��ام بمبئی« بود با شکستی ش��گفت آور در 
گیشه روبه رو ش��د و در رقابت با فیلم هایی چون 
»ش��بی که ماه کامل شد«، »سرخپوست« و »ما 
همه با هم هس��تیم«، تاکنون تنها ۳۰۰ میلیون 
تومان فروش داش��ته است. این درحالی است که 
رقبای��ش از مرز ۳ میلیارد توم��ان عبور کرده اند. 
شکست دختر ش��یطان در گیشه اگرچه با توجه 
ب��ه رقبا چندان دور از انتظار نبود اما این میزان از 

فروش حکایت از مسائل دیگری دارد. 
تجربه فیلم »س��ام بمبئی« نش��ان داد شعار 
همکاری س��ینمایی بین ۲ ملت بیش از آنکه به 
ظرفیت ۲ سینما برای خلق اثر مشترک اهمیت 
بده��د، در پ��ی رف��ع محدودیت های س��ینمای 
ایران با حضور بازیگران خارجی اس��ت، در حالی 
که همکاری بین ۲ س��ینما از ۲ کش��ور مختلف 
می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. ظرفیت اکران 
س��ینمای ایران و هند به شکل گسترده ای قابل 
توجه است و یک محصول مشترک خوب عایدی 
فراوان اقتصادی و فرهنگی به همراه خواهد داشت. 
آشنایی و نزدیکی جهان بینی ایرانی و هندی که 
اشتراکات بسیاری با هم دارند، می تواند دستاورد 

دیگری باش��د تا بتوان س��اخت اثری مش��ترک 
را بین این ۲ س��ینما تش��ویق کرد. تکنیک های 
سینمایی متفاوت نیز قابل مبادله است و می تواند 
س��ینمای هند را ب��ه واقعیت نزدیک ت��ر کند و 
س��ینمای ایران را از رئالیسم سیاه نجات دهد. اما 
»س��ام بمبئی« و پ��روژه جدید محمدپور یعنی 
»دختر ش��یطان« ثابت کرد از سینمای هند تنها 
بازیگران بی حجاب و رق��ص و آواز وارد همکاری 
با سینمای ایران شده است؛ همکاری ای که بیش 
از هر چیزی گیش��ه را نش��انه رفته و تاش دارد 
با عبور از خط قرمزهای س��ینمای ایران به جذب 
مخاطب اقدام کند. ح��ال آنکه محمدپور در این 
مسیر دچار اشتباهات بزرگی شده است. از سویی 
انتخاب حمید فرخ نژاد به عنوان تنها س��لبریتی 
ایرانی در دختر ش��یطان قابل قی��اس با ترکیب 
بنیامین به��ادری و محمدرضا گلزار در »س��ام 
بمبئی« نیس��ت. از س��ویی مدت هاست مخاطب 
ایرانی دیگر نیازی به هنجارش��کنی سینماگران 
ندارد. نمونه های هالیوودی پرقوت تر از فیلم های 
سطحی کارگردان های هنجارشکن ایرانی می تواند 
مرزه��ای اخاق و فرهنگ را درنوردد، از همین رو 
صرف شکست اخاقی در فیلم و عبور از هنجارها 
برای جذب مخاطب کارگر نمی افتد. ضعف قصه، 
فقر اندیش��ه، ناتوانی در خلق سوژه های جذاب و 
عدم تنوع بخش��ی به جهان ژانرهای س��ینمایی، 
تبدیل به معضلی برای سینمای ایران شده است 
و س��ینماگران به جای رفع این چالش های اصلی 
به دنبال راه ه��ای میانبری جهت جذب مخاطب 
هس��تند؛ راه هایی که به هنجارش��کنی اخاقی، 
ابتذال، کنایه های سیاسی و استفاده حداکثری از 
سلبریتی ها محدود شده اس��ت.  نه در سینمای 
کمدی که در سینمای ملودرام ایرانی نیز همچنان 
ناتوانی در همکاری مش��ترک با دیگر کشورها به 
چشم می خورد. مجید مجیدی با خلق »آن سوی 

ابرها« تنها در جش��نواره های س��ینمایی توفیق 
داشت اما در مقابل نه سینمای ایران و نه سینمای 
هند از آن استقبال نکردند. تجربه این سال ها نشان 
داده است محصوات مش��ترک سینمای ایران و 
هند نه متعلق به ایران است و نه هند و از همین 
رو اس��ت که در هیچ کدام از کشورها مورد توجه 
قرار نمی گیرد؛ مساله ای که به نظر می رسد صرفا 
محدود به آثار مش��ترک تولید ش��ده بین ایران و 
هند نباشد و اساسا نگاه نادرست سینماگران ایرانی 
به استفاده از ظرفیت های تولید مشترک در سینما 
باعث ش��ده این نوع از تولیدات سینمایی تبدیل 
به آثاری س��طح و بدون هویت شود؛ آثاری که نه 
ایرانی اس��ت، نه خارجی و گاهی حتی سینمایی 
نیز نیست! اما چالش »دختر شیطان« به همین جا 
ختم نمی شود، چرا که این فیلم قدم های جدیدی 
در هنجارش��کنی از خطوط قرمز سینمای ایران 
برداشته است. حضور »ایشا گوپتا« مدل نه چندان 
خوش��نام هندی به عنوان بازیگر شخصیت اصلی 
زن این فیلم حاش��یه های فراوانی در پی داش��ته 

اس��ت. بعد از ق��دم اولی که محمدپور برداش��ت، 
یقینا با عدم نظارتی که از سازمان سینمایی شاهد 
هس��تیم، باید منتظر ش��خصیت های دیگری در 
سینمای ایران باشیم که نام نه چندان خوش  شان 
موجب ایجاد حاشیه های فراوانی در سینمای ایران 
شود. حتی اگر برترین بازیگران سینمای هالیوود یا 
بدنام ترین شخصیت های جهان نیز پا به فیلم های 
ایران��ی بگذارند و هر میزان نیز فروش این فیلم ها 
کم یا زیاد ش��ود، تاثیری بر چالش های سینمای 
ای��ران و نقطه ضعف هایش ندارد. مهم این اس��ت 
ک��ه همچنان عمده س��ینماگران ایرانی از ضعف 
قصه، فقر اندیش��ه و نبود تنوع ژانر رنج می برند و 
 تمام این حاشیه س��ازی ها صرفا به صورت موقت 
صورت مس��اله را پاک می کند. ش��اید بهتر باشد 
فیلم ه��ای دیگری همچون »دختر ش��یطان« در 
نوبت های اکران ش��لوغی چون اکران عیدفطر یا 
نوروز قرار بگیرند، آن وقت مش��خص می شود آیا 
مخاطبان به این فیلم ها اقبال دارند یا از فرط نبود 

اثر خوب به دامن فیلم های مبتذل افتاده اند.

برنام��ه تلویزیون��ی »هفت« که از ش��بکه ۳ 
س��یما روی آنتن می رود در آخرین برنامه خود 
میزگ��ردی با موضوع بررس��ی وضعیت ش��بکه 
نمایش خانگی برگ��زار کرد که در آن میهمانان 
برنامه به جریان پش��ت پرده ای اشاره کردند که 
انگار تعمدی نظارت نمی کن��د و نبود نظارت را 
از سرناتوانی مدیران ارشاد ندانستند. به گزارش 
»وطن امروز«، این میزگرد با حضور حجت ااسام 
نص��راه پژمان ف��ر عض��و کمیس��یون فرهنگی 
مجل��س، س��عید رجبی فروتن مدی��رکل حوزه 
ریاست سازمان سینمایی و محمدرضا عباسیان 
مدیر سابق رسانه های تصویری برگزار شد. یکی 
از بحث های جالبی که در این برنامه مطرح شد، 
صحبت های محمدرضا عباسیان بود. او با اشاره 
به دایل عدم نظارت بر تولیدات عرضه شده در 
قالب های مختلف در شبکه نمایش خانگی گفت: 
VOD هایی ک��ه مجوز دارند ب��ر خاف قانون 
بدون هیچ پروانه نمایش��ی عرضه شدند. در واقع 

VODها بدون هیچ پروانه نمایشی هر محتوایی 
دل شان خواس��ته در پلتفرم های شان قرار دادند. 
متأسفانه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی هیچ 
اقدامی انجام ندادند. وزارت ارشاد باید طبق قانون 
به قوه قضائیه شکایت کند. داروغه زاده روی کلمه 
مبتذل حساس است اما ناگزیرم صریحاً اعام کنم 
 VOD محتوای مبتذل و مستهجنی در فرم های
عرضه شده و وزارت ارشاد هم هیچ اقدامی نکرده 
است. این اقدام الزاماً از سر ناتوانی مدیران ارشاد 
نبوده و انگار الزام ش��ده که ب��ا VOD ها کاری 
نداشته باشید و حتی حمایت شدند تا آلترناتیوی 
برای تلویزیون باشند. همچنین نصراه پژمان فر، 
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس با اش��اره به 
رقابت با سازمان صداوسیما، تأکید کرد: نمایش 
خانگی را سعی کردند رقیب رسانه ملی قرار دهند 
و کم کم ذائقه ها را به این س��مت و سو بکشانند. 
به نظر من باید واکاوی ش��ود چرا این همه پول 
هزینه می ش��ود اما نمی تواند مخاطب خودش را 

جذب کند. البته موضوعات انحرافی و مشکات 
محتوایی سریال ها و فضای نمایش خانگی جای 
خودش نیاز به بحث دارد. من فکر می کنم اهداف 
افرادی که پرچمدار این موضوع هستند،  همسو 
با مخاطب نبوده است. به خاطر همین، مخاطب 
استقبال نکرده است؛ با اینکه به هر سوپرمارکتی 
س��ر می زنیم جلوی در آن یک تبلیغی از سریال 
نمای��ش خانگی وج��ود دارد. عضو کمیس��یون 
فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه تعمدی در کار 
اس��ت، افزود: این تعمد در نبود نظارت، در حوزه 
سینما و بخش های دیگر هم وجود دارد؛ در حوزه 
کتاب، سینما، تئاتر و حوزه صنعت هم این اتفاق 

در حال وقوع است. 
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دبیر سابق سندیکای تولید كنندگان كاغذ و مقوا:
وزارت ارشاد بزرگ ترین مخالف تولید کاغذ است

دبیر سندیکای کاغذ و مقوای ایران - از فعاان 
بخش خصوصی کاغذ - با اش��اره به اینکه وزارت 
ارش��اد همواره از پذیرش تعرف��ه حمایتی کاغذ 
ممانع��ت می ک��رده، اظهار داش��ت: در طول این 
س��ال ها وزارت محترم ارش��اد هیچ گاه حاضر به 
پذی��رش تعرفه حمایتی از واردات کاغذ روزنامه و 

چاپ و تحریر نشد و هیچ گاه فهرستی از دریافت کنندگان یارانه کاغذ را در 
اختیار هیچ نهاد و شخصی قرار نداد. به گزارش مهر، سیدطاهر شبیری افزود: 
ما بارها هش��دار قاطع دادیم که روش اتخاذ ش��ده مقاومت در برابر افزایش 
تعرفه به مفهوم هدایت یارانه کاغذ به سمت تولید کننده خارجی است و در 
صورت اقدام به توقف تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر در ۲ واحد پارس و 
مازندران، مدیران ما تمام بازار کاغذ را یکجا به تولیدکنندگان خارجی هدیه 
می کنند؛ اتفاقی که شاهد وقوع آن هستیم. حاا واسطه گر می تواند به قیمت 
دلخواه، مصرف کننده واقعی را مجاب به تامین کاغذ کند. شبیری افزود: ما با 
دولت در آن زمان توافق کردیم و مصوب شد برای ارتقای خودمان و مصون 
ماندن از تاثیرات سوء رانت واردات کاغذ، به ما کمک کنند تا خودمان را ارتقا 
دهیم. در همین راس��تا قرار بود به تعریف تعرفه بالمناصفه ای برای واردات 
کاغذ برس��یم که بتواند قوای تولید و واردات را همسنگ کند. می دانیم که 
ابزار تعرفه ها در همه جای دنیا برای حمایت از تولید داخل مورد استفاده قرار 
می گیرد و این یک سیاست منطقی و توجیه پذیر است اما از سال ۸۵ تا امروز 
هنوز این اتفاق رخ نداده و دولت زیر قولش زده است. از سال ۱۳۸۵ تاکنون 
این مصوبه معطل تصمیم گیری دولت اس��ت. جالب اینکه وزارت ارشاد از 
همان زمان که یارانه را برای رساندن به مخاطبان در دست گرفت، با افزایش 

تعرفه واردات کاغذ مخالفت کرد.

حمیدرضا شکارسری، شاعر و منتقد ادبی:
گسترش شعرهای ضعیف همیشه به معنای بحران نیست

حمیدرضا شکارس��ری، ش��اعر و منتقد ادبی 
درباره ش��عرهای ضعیفی که منتش��ر می شود، 
گفت: اینکه عنوان دل نوش��ته را ب��رای نامیدن 
ش��عرهای ضعیف انتخاب کنیم درست نیست، 
چ��ون ش��عر، نثر و ش��عرهای خوب ه��م طبعا 
دل نوشته هس��تند. وی افزود: ما نثرهای ادبی یا 

معمولی را می بینیم که به اس��م شعر منتش��ر می شود؛ چه زمانی چنین 
چیزی در ادبیات وجود داشته است؟ از وقتی مقوله ای به اسم شعر نو در 
ادبیات به وجود آمد متن ها یا نثرهای ادبی به اسم شعر نو منتشر می شدند. 
وی افزود: امروز امکان ارائه اثر نس��بت به گذش��ته بیشتر شده است، هر 
کسی با توجه به فضای مجازی می تواند شعرش را منتشر کند و به همه 
جهان بگوید ش��عرم را بخوانید و بیش��تر اتفاق می افتد شعرهای ضعیف 
دیده می شود. وی ادامه داد: اجازه بدهیم آثار ضعیف ۱۰۰ تا ۲۰۰ نسخه 
بفروش��ند و  آثار قوی بیش��تر از آثار ضعیف فروش داشته باشند، چرا که 
آثار ضعیف نمی توانند در درازمدت روی آثار قوی تاثیر بگذارند البته آثار 
ق��وی هم نمی توانند آثار ضعیف را ارتقا بدهن��د. آن هم در روزگار ما که 
روزگار تکثر است باید آسیب  های این روزگار تکثرگرایی را بپذیریم. طبعا 
وجود ش��عرهای ضعیف در ادبیات به معنای بحران نیس��ت. در دهه های 
۲۰ و ۳۰ که ش��عر نو بتازگی پا گرفته بود اثری به اس��م شعر نو پذیرفته 
نمی ش��د. در آن نسل نقدهایی درباره شعر نو مطرح می شد، قالب شعری 
را تحقیر می کردند و بحران   هایی برای این قالب ش��عری ایجاد می شد اما 
در نهایت عاقبت ش��عر نو به غربال تاریخ ادبیات دچار می ش��د و فرم  های 
ماندگار این قالب شعری ماندگار شدند و فرم   هایی که سست بودند از بین 

رفتند و فراموش شدند.

اعتراف کارگردان »دختر شیطان« 
به شکست فیلمش در گیشه

قربان محمدپور، کارگردان فیلم س��ینمایی 
»دختر ش��یطان« با حضور در برنامه تلویزیونی 
»هفت« به شکل تلویحی به شکست فیلمش در 
گیشه سینماها اعتراف کرد. این فیلم که از ۱۵ 
خرداد اکران خود را آغاز کرده، بر اساس سامانه 
فروش سینمای ایران تا کنون فقط ۳۸۱ میلیون 
تومان فروخته و با وجود برخی جنجال   ها درباره 
عکس های نامناسب بازیگر هندی این فیلم، در 
گیشه شکست خورده است. این در حالی است 
که فیلم قبلی محمدپور با نام »سام بمبئی« در 
سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۳ میلیارد و 7۲۰ میلیون 
تومان فروش داشت. محمدپور در واکنش به این 
موضوع که فیلمش در شرایط فعلی شانسی برای 
موفقیت بزرگ ندارد، پاسخ داد: فکر می کنم زمان 
اکران فیلم مشکل دارد و ما در زمان بندی برای 
اکران این فیلم اش��تباه کردیم، چون سینمای 
ایران ظرفیت این را ندارد که همزمان ۵-4 فیلم 
پرفروش اکران ش��ود. روز نخست با گیشه ۱۰۰ 
میلیونی، فروش ما بد نب��ود اما در روزهای بعد 
به مرور سالن های ما کم شد و فکر می کنم برای 
نابودی فیلم همین کافی است. افخمی در واکنش 
به این مدعا گفت: فکر نمی کنید فیلمی که در 
روز نخست تماشاچی جذب نکند، سانس هایش 
گرفته می ش��ود؟ محمدپور پاسخ داد: بر اساس 
قانون ش��ورای صنفی، فیلمی ک��ه جدید اکران 
می شود باید در تمام پردیس ها به مدت ۲ هفته 
یک س��انس به آن اختصاص یابد. این در حالی 
است که برای فیلم من فقط یک روز مهلت داده 
شد و تنها پردیسی که این قانون را رعایت کرد، 
پردیس کورش بود، آن هم به دلیل اینکه صاحب 
این پردیس )علی سرتیپی( پخش کننده ما هم 
هست. این کارگردان با تأیید این نکته افخمی که 
ملودرام طی سال های اخیر در چارچوب سینما 
جایی ندارد و مدیوم تلویزیون برای آن بهتر است، 
گفت: با شما موافقم، چون کمتر می بینیم فیلمی 

ملودرام در سینمای جهان موفق باشد.

محمد حس�ین آبادی: در روزهایی كه بسیاری از 
رس�انه های سینمایی در جهان بر انتشار نقدهای 
مثبت منتقدان درباره تازه ترین نس�خه از دنباله 
پرمخاط�ب »داس�تان اس�باب بازی ها« متمركز 
ش�ده اند، یکی از خبرهای جالب توجه رس�انه ها 
اه�دای جایزه ش�یر طای�ی یک عمر دس�تاورد 
س�ینمایی از سوی جش�نواره فیلم ونیز 2019 به 
»پ�درو آلم�ادوار« كارگ�ردان اس�پانیایی بود. بر 
اساس آنچه هالیوودریپورتر منتشر كرده، »آلبرتو 
باربارا« دبیر جشنواره فیلم ونیز با تمجید از »پدرو 
آلمادوار«، وی را بزرگ ترین كارگردان اس�پانیایی 
از زم�ان »لوئیس بونوئل« تاكن�ون خواند و اعام 
كرد این كارگردان 69 س�اله امس�ال جایزه شیر 
طایی افتخاری هفتادوشش�مین جشنواره ونیز 
را دریاف�ت می كند. جدیدترین فیل�م »آلمادوار« 
با عنوان »درد و ش�کوه« نیز امسال در جشنواره 
ك�ن رونمایی ش�د و جای�زه بهتری�ن بازیگر مرد 
را ب�رای »آنتونیو بان�دراس« به ارمغ�ان آورد. اما 
خبر دیگری كه در رس�انه های س�ینمایی بازتاب 
بسیاری پیدا كرد و البته در دسته بندی  خبرهای 
مثبت سینمایی جهان قرار نمی گرفت، آب پاكی 
تهیه كنندگان س�ریال پرطرفدار »دوس�تان« بر 
دست دوس�تداران آن بود. مارتا كافمن یکی از 2 
سازنده س�ریال پرطرفدار »فرندز« یا »دوستان« 
در مصاحب�ه ای اعام كرد هیچ برنامه ای برای دور 
هم جمع كردن دوستان این سریال ندارد. كافمن 
تاكی�د كرد نمی خواهد با یک بازگش�ت ناامیدانه 
برای هواداران، این اثر خوب را خراب كند. سریال 
محبوب »فرندز« توسط مارتا كافمن و دیوید كرین 
به صورت مشترک تهیه ش�د. این سریال كمدی 

موقعی�ت بین س�ال  های 1994 تا 2004 از ش�بکه 
ان بی سی آمریکا پخش می شد. با آنکه 1۵ سال از 
نمایش آخرین فصل »فرندز« می گذرد، این سریال 
همچنان محب�وب اس�ت و در دوره  های مختلف 
گمانه زنی   هایی درباره بازگش�ت ش�خصیت  های 
سریال كنار هم صورت گرفته است. خبر مهم دیگر 
این روزهای سینمای جهان كه اتفاقا روز گذشته 
در رس�انه های داخلی نیز بازتاب گسترده ای پیدا 
كرد، احتمال پیوس�تن بردلی كوپر به فیلم بعدی 
گی یرم�و دل تورو با عنوان »كوچ�ه كابوس« بود. 
گفته ش�ده كوپر پیش�نهادی دریافت كرده تا در 
این فیلم بازی كند اما هنوز روشن نیست سرانجام 
این مذاكرات به كجا برس�د. اگ�ر وی این نقش را 
بپذیرد، جایگزی�ن لئوناردو دی كاپریو می ش�ود 
ك�ه ابتدا ق�رار بود در این فیلم ب�ازی كند اما بعد 
صرف نظر كرد. دل تورو، كارگردانی این فیلم را بر 
مبنای فیلمنامه ای می سازد كه آن را با همکار كیم 
مورگان نوشته است. »كوچه كابوس« را دل تورو با 
جی.مایلس دیل تهیه می كنند. فاكس امتیاز پخش 
این فیل�م را در اختی�ار دارد. این كمپانی، همین 
فیلم را سال 1947 ساخته بود. این فیلم بر مبنای 
رمانی به همین نام از ویلیام لندسی گرشام ساخته 
می ش�ود. در فیلم 1947 تایرون پاور در نقش یک 
جوان كلک پرشور و جاه طلب بازی كرده بود كه با 
زنی روانشناس كه از او هم زرنگ تر است همدست 
می شود. كوپر س�ال 2018 با تحسین زیادی برای 
ساخت »ستاره ای متولد شده است« روبه رو شد و 
فیلم نه تنها بیش از 400 میلیون دار فروش كرد كه 
چندین نامزدی اسکار هم به دست آورد كه جایزه 

بهترین بازیگری برای خود كوپر از جمله آنها بود.

تازه ترین خبرها از گوشه و كنار سینمای جهان
از جایزه برای آلمادوار تا رایزنی برای »كوچه كابوس« در میزگرد برنامه »هفت« مطرح شد

كاری با نمایش خانگی ندارند تا رقیب تلویزیون باشد!


