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جوان   ترین آزاده دوران دفاع مقدس درگذشت

اردوغان: سامانه »اس 400 « به زودی وارد ترکیه می شود

اخال هماهنگ شده مقابل سفارت ایران در لندن

قنبرعلی بهارستانی،  جوان   تري�ن اس�ير   پايداري
جنگ تحميلی که در س�ن 11 س�الگی به اس�ارت 
نيروهای عراقی درآمده بود، يک  شنبه براثر سکته 

درگذشت. 
این آزاده سرافراز که لقب جوان   ترین آزاده دفاع مقدس 
را دارد، در سن ۱۱ سالگی و در مهرماه سال ۵۹، در جاده 
ماهش��هر - آبادان به همراه پدرش به اسارت نیروهای 
عراقی درآمد و به اردوگاه موصل منتقل شد. مدتی بعد، 
پس از انتقال تعدادی از اسرا از اردوگاه رمادی به موصل، 
متوجه حضور برادر دیگر خود در آن اردوگاه ش��د و با 

درخواست های مکرر، برادر دیگر نیز به اردوگاه موصل 
منتقل ش��د.  بهارستانی چهار س��ال بعد، در بهمن ماه 
سال ۶۳ به خاطر سن کم خودش و کهولت سن پدرش، 
با اسرای عراقی تبادل و آزاد ش��د و پس از بازگشت به 
میهن متوجه شد دو برادر دیگرش در درگیری با دشمن 
به خیل ش��هیدان پیوس��ته اند. وی پس از این اتفاقات 
دوره های رزم��ی و امدادگری را طی ک��رده و به عنوان 
امدادگر رزمی راهی جبهه شد. پس از شش ماه حضور در 
جبهه، درمنطقه فاو و خورعبداه به شدت مجروح شد 
و به مقام جانبازی رسید.  مراسم تشییع پیکر این آزاده 

سرافراز امروز در شهرستان داران برگزار می شود. 

اب�راز امي�دواری   بين الملل رئيس جمهور ترکيه 
کرده س�امانه دفاع موش�کی»اس 400 « ساخت 
روسيه نيمه اول جوای )تير( وارد کشورش شود. 
رجب طیب اردوغان  رئیس جمهور ترکیه روز یک  شنبه 
در گفت وگو با شبکه خبری »سی ان ان ترک « اظهار 
داشت :»معتقدم سامانه دفاع موشکی اس 400 نیمه 
اول ماه جوای )تیر( وارد ترکیه خواهد شد.«  اردوغان 
در ادامه این گفت وگو اظهار داشت که مسئوان این 
برنامه در حال پیگیری این موضوع هستند. اردوغان 
گفت که موضوع اس 400 تمام شده و هیچ مشکلی 
در این زمینه وجود ندارد. اس 400، جزو پیشرفته   ترین 
سامانه   ها در نوع خود است که توانایی حمل و شلیک سه 
نوع موشک مختلف را دارد و می تواند اهداف متنوعی 
از قبیل موشک های بالستیک، کروز و جنگنده های 

رادارگریز را هدف قرار دهد. شبکه راداری و شناسایی 
این سامانه می تواند همزمان ۳00 هدف را شناسایی 
کند. سقف ارتفاع پوش��ش هوایی این س��امانه، 27 
کیلومتر اس��ت. بر اس��اس این گزارش، توافق آنکارا 
با مس��کو در این زمین��ه به منبع اصل��ی تنش میان 
ترکیه و امریکا مبدل ش��ده و خطر تحریم این کشور 
از سوی واش��نگتن را در بر دارد. واش��نگتن از آنکارا 
خواسته به جای اس 400 موش��ک های »پاتریوت « 
ساخت این کش��ور را خریداری کند و هش��دار داده 
که ترکیه ممکن اس��ت با تحریم هایی تحت »قانون 
کاتسا« مواجه شود. آنکارا نیز در مقابل از آماده بودن 
خود برای مواجهه ب��ا تحریم ه��ای احتمالی امریکا 
خبر داده اس��ت. امریکا، ترکیه را در زمینه لغو فروش 
جنگنده های »اف ۳۵« نیز تهدید کرده ، اما رسانه های 
ترکیه ای از جایگزین   ه��ا در این زمینه خب��ر دادند. 

همسر نازنين زاغری عنصر وابسته به سرويس های 
جاسوسی در اقدامی که به نظر می رسد با دولت 
انگليس هماهنگ اس�ت، مقابل س�فارت ايران 
در لندن دس�ت ب�ه اعتص�اب غ�ذا زد؛ اقدامی 
که رس�انه   ها را نيز ب�ه خود متوجه کرده اس�ت. 
حمید بعیدی نژاد، س��فیر ایران در لندن دیروز گفت 
که عده ای معترض، ورودی سفارت ایران در لندن را 
مسدود کرده اند و امکان تردد دیپلمات    ها وجود ندارد. 
به گفته بعیدی نژاد، سفارت ایران در لندن هشدارهای 
متعدد به پلیس و وزارت خارجه انگلیس  داده ولی چند 
نفر جلوی سفارت را مسدود کرده اند. وی همچنین در 
توئیتی دیگر عنوان کرد: »حریم سفارت باید مصون 
از هرگونه مانع باشد. حضور معترضین و دوربین های 
رس��انه ها در جلوی تنها در ورودی س��فارت با فقط 
چند متر عرض، امنی��ت رفت و آم��د دیپلمات    ها به 
هنگام ورود به ساختمان را به خطر می اندازد. اعتراض 
مدنی حق شهروندی است، ولی باید در خارج از حریم 
سفارت تحت نظارت پلیس انجام گیرد.«  دیروز شبکه 
بی بی سی فارسی گزارش کرد:» ریچارد رتکلیف، همسر 

نازنین زاغری رتکلیف، ش��هروند ایرانی- بریتانیایی 
زندانی در ایران مقابل سفارت جمهوری  اسامی ایران 
در لندن اعتصاب غذا کرده است.«  پیش از این برخی 
منابع خبری گزارش کرده بودند که خود نازنین زاغری 
هم در ایران دس��ت به اعتراض زده اس��ت. مقام های 
انگلیسی خواستار آزادی نازنین زاغری هستند تا جایی 
که اسفندماه گذشته دولت بریتانیا در اقدامی که در 
تاریخ سابقه نداشته، به زاغری که دوتابعیتی ایرانی- 
بریتانیایی است، حفاظت دیپلماتیک اعطا کرد. این 
در حالی است که دادگاه ایران، نازنین زاغری را به اتهام 

»جاسوسی« به زندان محکوم کرده است. 

 حزب اه: رد پیام ترامپ  
عزتی است که  سران عرب ندارند

اجراي�ی ح�زب اه   بين الملل نايب رئيس ش�ورای 
مخالفت رهبر انقاب اسامی با تبادل پيام با امريکا را 
نشان دهنده عزت، قدرت و غروری دانست که بسياری 
از س�ران و رهبران عرب و مسلمان فاقد آن هستند. 
علی دعموش، نایب رئیس شورای اجرایی حزب اه روز 
یک  شنبه تأکید کرد، ایران کشوری قوی و مقتدر است 
که با امریکا از موضع برابر تعامل می کند. بر اساس گزارش 
پایگاه »النشره«، دعموش در مراسمی در شهر »کفرکا« 
واقع در جنوب لبنان گفت:موضع امام سید علی خامنه ای 
در رد تبادل پیام با دونالد ترامپ )رئیس  جمهور امریکا( و 
مذاکره که در دیدار نخست وزیر ژاپن )آبه شینزو( مطرح 
شد، عزت، قدرت و غروری را نشان می دهد که بسیاری 
از س��ران و رهبران عرب و مس��لمان فاقد آن هستند، 
کسانی که به رغم هم پیمانی با امریکا باز هم آقای ترامپ 
هر از چند گاه به آنها توهین می کند اما آنها حتی با یک 
کلمه هم از کرامت خود دفاع نمی کنند )پاسخ ترامپ 
را نمی دهند(. نایب رئیس ش��ورای اجرایی حزب اه در 
ادامه تصریح کرد: »امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی« 
می خواهند ب��ا تحریم ایران، تهدید، ایج��اد رعب و نیز 
اجتماعات نظامی )در اشاره به حضور ناوگان های امریکا 
در منطقه(، این کشور را تسلیم کنند اما فراموش کرده اند 

که بر ایران جنگ تحمیلی هشت ساله و نیز تحریم های 
متوالی از زمان انقاب تاکنون )40 سال( تحمیل شده 
و این کشور نه تنها عقب نش��ینی نکرده بلکه در تمامی 

زمینه   ها قدرتمندتر شده است.«
 دعموش تأکید کرد، تمامی ارعاب   ها علیه ایران، مقاومت 
و محور مقاومت ساقط خواهد شد زیرا مقاومت، قدرتمند 
و ثابت قدم است و این امریکا، رژیم اسرائیل و آل سعود 
هستند که از منطقه عقب نشینی خواهند کرد. وی ادامه 
داد. امریکا فقط بر ایران و محور مقاومت تعدی نمی کند 
بلکه با سیاس��ت   ها و اقدامات خصمانه اش علیه قدس، 
جوان و غیره به کل ملت های منطقه تعرض می کند. 
علی دعموش سپس به طرح ادعایی امریکا برای صلح 
موسوم به »معامله قرن « پرداخت و گفت: اقدامات ترامپ 
علیه مس��ئله فلس��طین مافوق تمام آن مسائلی است 
که رؤسای جمهور سابق امریکا در این خصوص اتخاذ 
کرده اند؛ خطرناک   ترین این اقدامات همان معامله قرن 
است زیرا طرحی کامل برای نابودی آرمان فلسطین به 
شمار می رود. وی ادامه داد، یکی از موضوعات خطرناک  بر 
اساس این طرح اسکان دائمی فلسطینی   ها در لبنان است 
و از این زاویه، لبنان نیز از پیامدهای معامله قرن در امان 
نیست. محور مقاومت باید تمام امکانات و توانایی های 

خود برای مقابله با معامله قرن را به کار گیرد. 

صدر جهان در قرق والیبال ایران
  سعيد احمديان

س�وم  هفت�ه  پايان�ی  روز  در  اي�ران  واليب�ال  تي�م 
لي�گ ملت ه�ای واليب�ال، روس�يه را ه�م 3 ب�ر صف�ر 
شکس�ت داد ت�ا همچن�ان صدرنش�ين باق�ی بمان�د. 
روز پایانی هفته سوم لیگ ملت های والیبال در ارومیه در حالی 
دیروز برگزار شد که سالن ۶ هزار نفری غدیر مانند دو روز گذشته 
شاهد حضور پرشور تماشاگران ارومیه ای بود که کیپ تا کیپ 
س��الن را پر کرده بودند و با تش��ویق های کر کننده شان شرایط 
سختی را برای حریفان تیم کشورمان رقم زدند. تیم کشورمان 
پس از دو پیروزی مقابل کانادا و لهستان دیروز در سومین مسابقه 
برابر تیم روسیه به میدان رفت، مصاف تیم های اول و دوم جدول 
لیگ ملت ها. ایران با هفت برد و یک شکست با 2۱ امتیاز پیش از 
بازی دیشب در صدر قرار گرفته بود و روس  ها هم با 7 برد و یک 
شکست و 20 امتیاز در رده دوم قرار داشتند.   کواکوویچ در این 
مسابقه هم مانند بازی های گذش��ته تیم کشورمان را با ترکیب 
میاد عبادی پور، س��عید معروف، س��ید محمد موسوی، پوریا 
فیاضی، امیر غفور و محمدرضا حضرت پور راهی میدان کرد. در 
طرف مقابل تیم روسیه هم مانند ایران با دو برد که مقابل کانادا 
و لهستان به دس��ت آورده بود، برابر تیم کشورمان قرار گرفت. 
ست اول از همان ابتدا با سرویس های پرقدرت که دریافت را در 
زمین روسیه مشکل می کرد توانست با روسیه فاصله بیندازد و 
وقت اول فنی استراحت با نتیجه 8 بر ۶ به نفع تیم کشورمان به 
دست آمد، در ادامه این اختاف بیشتر هم شد، طوری که وقت 
دوم فنی استراحت با اختاف چهار امتیاز و با نتیجه ۱۶ بر ۱2 به 
نفع ایران رقم خورد. روس  ها که تحت تأثیر بازی خوب شاگردان 
کواکوویج قرار گرفته بودند، توان جبران این اختاف را نداشتند 
تا ست اول با نتیجه 2۵ بر 20 به نفع تیم کشورمان به پایان برسد 
و شاگردان کواکوویچ یک بر صفر در ست شماری جلو بیفتند.  
ست دوم را اما این روس  ها بودند که بهتر آغاز کردند و توانستند 
وقت های اول و دوم فنی استراحت را با نتایج 8 بر ۵ و ۱۶ بر ۱0 
به نفع خودشان به پایان برسانند. در ۹ امتیاز پایانی این ست بود 
که ورق برگشت و شاگردان کواکوویچ اختاف را با استفاده از 
سرویس های هدف دار که دریافت را برای روس  ها مشکل کرده 
بود، کم و کمتر کنند و در امتیاز 2۳ بود که با روس  ها مس��اوی 
کردند و در حالی در ادامه با کسب بیست و چهارمین امتیاز پیش 
افتادند که این امتیاز حواشی فراونی داش��ت و پس از تقاضای 
ویدئو چک روس��یه، داور بحرینی امتیاز را به نفع آنها برگرداند 
اما با اعتراض شدید بازیکنان ایران و تکرار ویدئو چک امتیاز به 
ایران رسید. در نهایت این ست سخت و نفسگیر با نتیجه 2۶ بر 
24 به نفع ایران به پایان رسید.  ست سوم را شاگردان کواکوویچ 
بودند که با توجه به برد شیرین شان در ست دوم و حمایت پرشور 
تماشاگران ارومیه ای که سالن غدیر را به جهنمی برای روس  ها 
تبدیل کرده بودند، بهتر آغاز کردند و با استفاده از سرویس و دفاع 
وقت اول فنی را با نتیجه 8 بر ۵ به نفع خودشان به پایان رساندند. 
در ادامه روس  ها با س��رویس های قدرتی ای��ن اختاف را کمتر 
کردند اما این تیم کشورمان در ادامه با سرویس های پرشی امیر 
غفور و پاس های هوشمندانه سعید معروف در طراحی حمات 
این فاصله را دوباره به ۳ امتیاز رساندند تا دو تیم با برتری ۱۶ بر 

۱۳ به وقت دوم فنی استراحت بروند. 
این برتری ادامه داش��ت و در پایان این ست هم با نتیجه 2۵ بر 
2۳ به سود ایران به پایان رسید تا تیم کشورمان، تیم پرافتخار 
روسیه را هم با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و با کسب هشتمین 
پیروزی در ۹ بازی با کس��ب 24 امتیاز به صدرنشینی در لیگ 

ملت های والیبال ادامه دهد.

   بين الملل

نمایشگاه عکس  هاي سيل اخير در ایوان انتظار ميدان وليعصر)عج( تهران | رضا دهشيري | جوان

بااخ��ره جن��اب حجاریان به 
میدان آمد و آنچه تاکنون انگ 
غیریت ب��ه اصاح طلبان تعبیر 
می شد را به عنوان یک واقعیت 
پذیرفت. وی در یادداش��تی در 
س��ایت علوی تبار )مش��ق نو( 
از اصاح طلب��ان دس��ته بندی  
متفاوت��ی را ارائه کرده اس��ت. 
نگارنده قبًا آنها را به سه دسته 
۱- مشروطه خواهان )محوریت 
 ایشان و...( 2- جمهوریخواهان )س��روش، اکبر گنجی و...( 
 ۳- تس��اهل گرایان سیاس��ی، فرهنگی )عارف، کواکبیان، 
پزشکیان و...( تقسیم کرده بودم. اما جناب حجاریان ضمن 
پذیرش سه طیفی بودن جریان اصاحات آن را به ۱- چپ خط 
امامی 2- اصاح طلب ۳- جنبش سبز تقسیم و تکلیف همگان 
را روشن کرد. طبیعتاً ایشان خود را نماینده طیف اصاح طلب 
می داند اما صاحب دو کرسی  دیگر را مشخص نمی کند و نقش 
خود در انحراف اولی و تولد سومی را نیز مشخص نخواهد کرد. 
از دسته بندی ایشان چنین فهمیده می شود که خط امامی ها 
کسانی هستند که به نظام جمهوری اسامی احساس تعلق 
می کنند. اصاح طلبان کسانی هستند که در حال مبارزه با 
نظام و نوبه نو کردن طرح های ناکام هستند و جنبش سبز به 
مرزبندی حداکثری با نظام رس��یده و پوستین اپوزیسیون 
پوشیده است. اعتراف به همترازی جنبش سبز با اپوزیسیون 
اولین باری اس��ت که از یک اصاح طلب صادر می شود. وی 
با صراح��ت می گوید ک��ه اصاح طلبان با چ��پ خط امامی 
متفاوت هس��تند و تجدیدنظرطلبی را با صراحت می پذیرد. 
سیر ترسیمی این است که جریان چپ در مسیر کما ل گرایی 
خود از خط امامی به اصاح طلبی و از آنجا به جنبش س��بز 
رسیده  و در حال پرت شدن از ایوان نظام جمهوری اسامی به 
پایین است. ایشان نقطه عزیمت اصاح طلبی را سال ۱۳7۶ 
می دانند و معتقدند از آن موقع »خط امامی دس��ت آموز« و 
»اصاح طلب دست آموز« نیز ش��کل گرفت. اگرچه منظور 
فاعلی خود را نمی گوید اما منظور او حاکمیت است. در این 
بخش از نوش��ته وی نکته مهمی نهفته که فهم اصاح طلبی 
را راحت تر می نماید؛ اینکه اصاح طلبی جریانی نبود که در 
نظام تعریف شود و چون نظام  به آرایش سیاسی نیاز داشت 
در موازات ما به تولید دو نحله »دست آموز« اقدام کرد. جدا از 
اینکه این ادعا هم توهین به اصاح طلبان است و هم توهین به 
نظام اما نشان می دهد که هر اصاح طلبی که دل در گرو نظام 
داشته باشد دست آموز است که البته قبًا با ادبیات دیگری 
همچون »اصاح طلبان بدلی« معرفی می شد. با این اوصاف از 
نگاه ایشان اکنون جریان اصاح طلبی دارای پنج طیف است 
که عبارتند از: چپ خط امامی، اصاح طلب، جنبش س��بز، 
چپ خط امامی دست آموز و اصاح طلب دست آموز و توضیح 
نمی دهد که اجزای این آش ش��له قلم��کار چگونه در دیگ 

اصاح طلبی پخت و پز می شوند.
نکته بسیار مهمی که ایشان بدان معترفند این همانی دانستن 
جنبش سبز و راهبرد »فشار از پایین« است که آن را با صراحت 
اعام می کن��د و علت ناکامی جنبش س��بز را ع��دم قدرت 
»چانه زن��ی از باا« در س��اخت ق��درت می دان��د. اما جناب 
حجاریان نمی تواند امروز و پس از ۱0 س��ال برای رس��میت 
بخشیدن به آنچه جنبش سبز می نامند پشتوانه تئوریک تولید 
کند،  زیرا آن یک »رفتار« بود که براس��اس مهندسی فریب 
رأی دهندگان به موسوی سازمان یافته بود و یکی، دو سال قبل 
از انتخابات با محوریت خود ایشان طراحی شده بود که قله همه 
کدهای آن اعام پیروزی موسوی قبل از باز شدن حتی یک 
صندوق رأی بود. بنابراین حجاریان نمی تواند و حق ندارد نقش 
خود را در ایجاد آن مخفی کند زیرا هم او بود که در جلسات 
مربوطه با صراحت می گفت »من معتقد به تئوری جین شارپ 
هستم«. اصاح طلبان باید تأمل نمایند که تقسیم بندی اخیر 
ایشان و نام گذاری نحله های پنج گانه زمانی صورت می گیرد 
که اصاح طلبان در دو سطح وارد مذاکره شده اند که از قضا هر 
دو سطح در روزنامه های این جریان در 2۶ خرداد با تیترهای 
اصلی برجسته شده است. یک سطح مذاکره با شورای نگهبان 
است که هم سخنگوی شورا تأیید کرده و هم جناب عطریان فر 
هدف آن را »اعتمادسازی« می داند. شاید شرکت کنندگان در 
این جلسه از نگاه حجاریان همان خط امامی ها یا اصاح طلبان 
دست آموز باشند که به تعبیر ایشان به دنبال »گدایی قدرت« 
هستند. اما سطح دوم جلسات و مذاکرات با اصولگرایان است 
که در تیتر روزنامه کارگ��زاران با عنوان »آغ��از گفت وگوی 
اصاح طلبان-  اصولگرایان« آمده است و قبًا حجاریان نیز بر 
لزوم آن تأکید کرده بود اما اکنون درصدد اخال و برچس��ب 
زدن بر شرکت کنندگان است. حجاریان در مقاله مذکور تاش 

می کند جناح مقابل را نیز دسته بندی کند.
بقيه در صفحه 2

سر مقاله

عبداه گنجی

مدیرمسئول

طیف بندی پنج گانه 
اصاح طلبان از درون

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه  27 خرداد 1398   - 13 شوال 1440

سال بيست و يکم- شماره 5676 - 16 صفحه
قيمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

   امروز چهلمین روزی است که ایران آغاز تعدیل تعهداتش را در برجام مطابق 
بندهای ۳۶ و 2۶ برجام اعام کرد. سازمان انرژی اتمی برای امروز برنامه های 
خاصی در نظر گرفته و حدود 70 نفر از خبرنگاران و نماینده های رسانه های 
جمعی را در مجتمع آب سنگین خنداب اراک دعوت کرده تا عملیاتی شدن 
این گام و آخرین اقدامات انجام شده را در اختیار آنها قرار دهد. عباس عراقچی، 

معاون وزیر خارجه ایران، فرصت حضور خانم هلگا اشمید را در تهران غنیمت 
شمرده تا با یادآوری مصمم بودن ایران برای شروع گام به گام تعدیل تعهدات 
برجامی، طرف اروپایی را در جریان ای��ن گام قرار دهد. عراقچی در ماقات با 
اشمید گفته که ایران اقدامات بعدی یا همان گام دوم را اجرایی می کند. ظاهراً 
قرار است سازمان انرژی اتمی کش��ور هم اطاعات بسیار مهمی را در زمینه 

افزایش بدون محدودیت ذخایر اورانیوم غنی ش��ده و همچنین اقداماتی که 
برای ورود به گام دوم کاهش تعهدات برجامی انجام شده در اختیار رسانه های 
گروهی کشور قرار دهد از جمله آخرین اقدامات انجام شده در زمینه بازطراحی 
رآکتور تحقیقاتی و همچنین روند افزایش تولید آب سنگین در مجتمع اراک 
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حكايتكشتيبانوغرقشدگان
وجود پديده  ريزش ها و رويش ها را مي ت��وان يكي از ويژگي هاي رايج 
جنبش هاي سياسي و اجتماعي و انقابات در طول تاريخ دانست. اصواً 
خصيصه هر حركت مستمري آن است كه عده اي به دايل مختلف از 
همراهي با آن بازبمانند و در طول زمان نيز عده اي به آن اضافه گردند. 
وجود ريزش و رويش در يك حركت سياسي �  اجتماعي )آن هم از نوع 
انقابي( اصًا عجيب و غيرمنتظره نيست. با اين حال، نوع مصاديق اين 
پديده، خصوصاً در بعد ريزش، گاهي سبب ايجاد شگفتي در تحليل گران 

و ناظران بيروني و دروني مي  شود. 
انقاب اس��امي نيز از اين قاعده مس��تثنا نبوده و از آغازين روزهاي 
پيروزي تا كنون، مصاديق قابل توجهي در ريزش و رويش )خصوصاً 
در سطوح عالي( داشته است كه همين امر مورد توجه طيف وسيعي 
از موافقان و مخالفان آن بوده و تحليل هاي گوناگوني در باب آن ارائه 
شده است. شايان ذكر است مسئله ريزش ها و رويش ها فقط به برهه 
خاصي متعلق نيس��ت، بلكه چه در دهه اول عمر انقاب  � كه با دوره 
زعامت امام راحل )ره( هم زمان ب��ود �  و چه در دهه هاي بعدي  � كه با 
دوره وايت حضرت آيت اه خامنه اي )مد ظله  العالي( مصادف است �  
بروز و ظهور داشته است. با اين حال و با توجه به آنكه در پروپاگانداي 
سياسي و جنگ رواني دش��من تاش مي  ش��ود وجود اين پديده به 
عنوان يك نقطه ضعف در مديريت و راهبري معظم له تلقي گردد، در 
اين نوشتار تاش خواهد شد با تبيين ابعاد اين مسئله، راهبرد مقام 
معظم رهبري در خصوص پديده ريزش ه��ا و رويش ها مورد مداقه و 

بررسي قرار گيرد. 
در ابتدا بايد ب��ه صورت كوتاه به اين نكته اش��اره كرد ك��ه اين نظريه 
اثبات نش��ده و مش��هور »فرانتس فانون« در خصوص انقابات، بسيار 
شنيده ش��ده اس��ت كه »انقاب فرزندان خود را مي بلعد« و بسياري 
 � خصوصاً آنان كه خود در شمار ريزش هايند �  تاش مي كنند اين نظريه 
را به انقاب اسامي تس��ري دهند. در اين خصوص، توجه به دو نكته 
حائز اهميت است: اول آنكه اين نظريه به هيچ عنوان اثبات شده نيست 
و يك تلقي شخصي به شمار مي آيد و در صورت پذيرش نيز نمي توان 
آن را به همه انقابات، به  ويژه انقاب اس��امي )كه در ابعاد گوناگوني 
منحصربه فرد اس��ت( تعمي��م داد. در ثاني مروري كلي بر فهرس��ت 
ريزش هاي انقاب نش��ان مي دهد كه آنان كه در اين فهرس��ت جاي 
مي گيرند از دو حال خارج نبوده اند؛ يا از ابت��دا محبوبيت اختصاصي 
نداشته اند و به سبب همراهي با امام و انقاب اقبال عمومي پيدا كرده اند 
يا آنكه به تصري��ح و اعتراف خ��ود، از افكار انقابي اوليه خود دس��ت 
 كشيده اند كه در هر دو حال، ريزش آنان طبيعي است و خللي به حركت 

اصيل انقاب نمي زند. 
طي 40 س��ال اخير، مش��ي مديريتي راهب��ردي امامي��ن انقاب بر 
جمع ك��ردن همه نيرو ه��اي انقاب -حت��ي با اغم��اض در خصوص 
ضعف هاي جزئي – بوده است، اما در عمل برخي از جريانات و نخبگان 
سياسي در مقاطعي نخواسته و نتوانسته اند از اين فرصت پرارزشي كه 
نظام براي سايق گوناگون فراهم آورده استفاده كنند و عمًا راه جدايي 
از كش��تي نجات بخش نظام را طي كرده اند. ماجراي تلخ كژروي هاي 
برخي مديران اجرايي در دولت هاي گذشته و نيز فتنه تلخ ۸۸ به خوبي 
نش��ان داد كه رهبري انقاب، آغوش نظام را ب��راي همه آنهايي كه به 
كشور و نظام دلبس��تگي دارند، باز گذارده اس��ت، اما اين خود برخي 
از نخبگان سياس��ي هس��تند كه از راه انقاب و مردم فاصله گرفته و 

مسير هاي اعوجاج گونه را برمي گزينند. 
معظم له در همان س��ال ۸۸ فرمودن��د: »حضرت نوح نب��ي اهه )ع( به 
فرزندش فرمود: » يَ��ا بَُنَي اْرَكْب َمَعَن��ا َوَا تَُكْن َم��َع الَْكافِِرين«. نظام 
اسامي هم تأسياً به حضرت نوح، به همه مي گويد: بياييد با ما باشيد، 
بياييد وارد اين كشتي نجات شويد، »و ا تكن مع الكافرين«. هدف و 
مبنا اين است. ما هيچ كس را از نظام بيرون نمي كنيم؛ اما كساني هستند 
كه خودشان، خودشان را از نظام بيرون مي كنند؛ خودشان را از نظام 

خارج مي كنند. «
همان گونه كه روشن است، در چارچوب هندسه سياسي و اجتماعي 
اس��ام و نظام امام و امت، هيچ گاه بنا و اصل بر ريزش افراد نيست و 
تاش بر آن است كه كشتي انقاب و اسام  كه همانا كشتي هدايت 
و س��بيل نجات اس��ت، ملجأ و پناهي براي همه ياران انقاب باشد. 
ازاين رو، امام ام��ت تا حد ممكن تاش مي كن��د از ايجاد انحراف در 

جامعه، كه مقدمه ريزش خواهد بود، جلوگيري به عمل آورد. 
در مرحله بعد و در زماني كه به رغم هدايت امام، عده اي از ياران و خواص 
گرفتار انحرافات شوند نيز باز دست هدايت امام به دنبال بازگرداندن 
منحرفان به مسير صحيح و صراط مستقيم است و ازاين رو، حتي از باب 
مؤلفه القلوب و نيز نقش پدري امام و ولي براي آحاد امت، بار ها عنايت 
ويژه و حمايت هاي مكرر و تعابير تشويقي از برخي خواص � كه دچار 
برخي غفلت ها شده اند� از امام شنيده مي ش��ود؛ به اميد آنكه آنها به 
دامان انقاب و نظام بازگردند. در اينجا حتي ممكن است امام از امت 
بخواهند برخي ضعف ها و قصور برخي خواص را به ديده اغماض بنگرند 

تا بلكه از ريزش بيشتر جلوگيري شود. 
بااين حال، با توجه به سنت هاي الهي و اختياري كه وديعه نهاده شده 
در وجود انسان و مايه تكامل اوس��ت، خواصي كه در ورطه انحراف 
س��قوط كرده اند، درصورتي كه به خود نيايند و تصميم به بازگشت 
به صراط مستقيم و حبل متين وايت نگيرند، متعاقب دستور الهي 
خواهند بود و از دامن اسام، نظام و انقاب طرد خواهند شد. حتي 
ممكن است بزرگاني كه در تاريخ مصاديق فراواني براي آنها مي توان 

يافت، در اين زمره قرار گيرند. 
ذكر اين نكته ضروري است كه در چارچوب نگاه نظام سياسي اسام 
و انديش��ه امام راحل )ره(، حفظ اس��ام و نظام اسامي بر همه چيز 
مقدم است و هيچ گاه و در هيچ شرايطي، نمي توان به سبب اهميت 
يا برجستگي يك فرد، نظام و انقاب را فداي او كرد. بنابراين اگر هم 
در بادي امر، تأكيد بر ريزش حداقلي است، نه از باب اهميت يك فرد، 
بلكه از باب ضرورت بروز حداقل خدش��ه به ساحت نظام و نيز رأفت 

الهي و ايماني امام امت است. 
اما اگر تداوم حضور يك فرد در ساخت نظام موجبات خدشه بدان را 
به وجود آورد، ريزش نمودن و جايگزيني با رويش هاي جديد انقاب 
در اولويت است. در سيره راهبردي رهبر معظم انقاب، نيز معظم له 
همواره تاش ش��ان در حفظ برخي خواص در حال سقوط يا احياناً 
منحرف بوده است و به هيچ عنوان شگفت آور نيست كه ايشان نقاط 
مثبت هرچند كوچك برخي از اينان را بازنمايي مي كنند، بلكه سبب 
تضعيف نفسانيات دروني و جلوگيري از غلبه وسوسه هاي شيطاني بر 
آنان گردد. حمايت هايي كه معظم له از نهاد ها و دستگاه هاي مسئول 
نيز مي كنند متعلق ب��ه يك زمان و مقطع خاص نيس��ت و در طول 
دوره وايت ايش��ان، به قواي س��ه گانه و ديگر دستگاه هاي مسئول، 
در مقاطع مختلف مديريتي و سياس��ي، تس��ري يافته است. دليل 
آن نيز روشن است و آن تقويت س��اختار نظام اسامي و ارائه هر چه 
مناسب تر خدمات به ملت و الگوسازي از نظام در سطح خارجي است. 
تجربه سيره مديريتي امامين انقاب، نش��ان مي دهد كه براي همه 
نيرو هاي درون نظام فرصت كافي براي طي طريق در مسير خدمت 
به مردم و منافع كشور هست و به هيچ روي در ميان طيف هاي سياسي 
تبعيضي در كار نيست. مش��كل از آنجايي شروع مي شود كه برخي 
نخبگان سياسي كه از نردبان نظام اسامي باا مي روند، چنان غرق 
در قدرت طلبي و آلودگي هاي دنيوي مي ش��وند كه راه رفته را از ياد 
برده و كار را به جايي مي رسانند كه قصد بر زمين زدن نردباني را كه 
خود روي آن ايس��تاده اند، مي كنند. بدون شك نتيجه چنين خبط 
و خطا هاي بزرگي، سقوط خود فرد است و نبايد ديگران را براي آن 

شماتت كرد. 

محمدجواد اخوان

ترس از شكست مانع رقابت رئيس فراكسيون اميد شد

ذوالنور و فاحت پيشه برای ریاست كميسيون امنيت ملی رقابت می كنند 
عارفانصرافداد،زاهدیرئيسشد

 در سال پایاني مجلس دهم، تركيب هيئت رئيسه 
كميسيون هاي مجلس جز كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مشخص ش�د. از مهم ترین 
تغيي�رات در این كميس�يون ها نامزد نش�دن 
محمدرضا عارف براي ریاست كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس بود. عارف قبل از اینكه وارد 
مرحله رأی گيری شود از رقابت با زاهدي نماینده 
مردم كرمان كنار كشيد كه به عقيده یك نماینده 
ناشي از ترس از شكست در این انتخابات پس از 
ناكامي در رقابت هيئت رئيسه مجلس بوده است. 
محمدجواد ابطحي در گفت وگو با مهر در خصوص 
انتخابات هيئت رئيسه كميسيون آموزش مجلس، 
گفت: محمدرضا عارف كه در اجاسيه سوم مجلس 
دهم رياست كميسيون آموزش را برعهده داشت، 
قرار بود براي رياست كميسيون، نامزد شود اما به 

دايلي انصراف داد. 
نماينده مردم خمينی شهر در مجلس ادامه داد: دو 
تن از نمايندگان )آقايان احمدي اش��كي و كارن 
خانلري( كه در اجاسيه س��وم به آقاي عارف رأي 
داده بودند اعام كردند در اجاسيه چهارم به زاهدي 
رأي خواهند داد. وي افزود: آقاي عارف پيش از اين 
در انتخابات رياست مجلس شكس��ت خورده بود 
و فراكس��يون اميد هم يكي از نواب رئيس خود را 
در هيئت رئيسه از دس��ت داده بود، بنابراين براي 
جلوگيري از شكس��ت مجدد، وي از نامزدي براي 

رياست كميسيون آموزش انصراف داد. 
به اين ترتيب با كنار كشيدن عارف راه براي زاهدي 
هموار شد تا بر صندلي رياست كميسيون تكيه بزند. 
پيش از او نيز محمدرضا عارف، نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسامي و رئيس فراكسيون اميد 

بر صندلي رياست كميسيون آموزش نشسته بود.   
بر اس��اس آراي مأخوذه محمدمه��دي زاهدي به 
عنوان رئيس كميسيون و قاسم احمدي اشكي و 
محمد نگهبان سامي به عنوان نواب اول و دوم اين 
كميسيون انتخاب شدند. بر اين اساس، سيدحميد 
ميرزاده به عنوان سخنگو و فريده اوادقباد و عليرضا 
صميمي به عنوان دبيران اول و دوم اين كميسيون 
انتخاب ش��دند .اين كميس��يون يكي از مهم ترين 
كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسامي 
بود كه اص��اح طلبان تاش فراواني براي كس��ب 
رياست آن كرده بودند كه تنها دو دوره موفق شدند 

آن را در اختيار بگيرند. 
     حضرتي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس  

كميسيون اقتصادي مجلس از جمله كميسيون هاي 
مهمي بود كه رياست آن تغيير كرد. محمد رضا پور 
ابراهيمي نماينده كرماني مجلس شوراي اسامي سه 
دوره گذشته رياست اين كميسيون را بر عهده داشت 
و نقش مهمي در بس��ياري از تغييرات و همچنين 
بركناري برخي از وزراي دولت از جمله وزراي اقتصاد 
و تأمين اجتماعي داش��ت  .س��يد حسن حسيني 
شاهرودي عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با تسنيم با اشاره 
به انتخابات ديروز هيئت رئيس��ه از انتخاب الياس 

حضرتي به عنوان رئيس اين كميسيون خبر داد. 
 وي افزود: اناركي محمدي و كعبي نيز به ترتيب به 
عنوان نواب اول و دوم و آقايان كبيري و اسماعيلي به 
ترتيب به عنوان دبيران كميسيون اقتصادي مجلس 
انتخاب شدند. عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصاد 
مجلس تصريح كرد: بنده از س��وي اعضا به عنوان 

سخنگوي كميسيون انتخاب شدم. 

   رئيس كميسيون اجتماعي مجلس تغيير كرد
كميسيون اجتماعي مجلس از جمله كميسيون هايي 
بود كه رياس��ت آن با تغيير روبه رو ش��د و سلمان 
خدادادی كه در طول يك س��ال گذشته با برخي 
حاشيه ها روبه رو شده بود، از رياست آن كنار رفت و 
عبدالرضا عزيزي با رأي اكثريت اعضاي كميسيون 
اجتماعي مجلس به عنوان رئيس اين كميسيون در 

سال پاياني دوره دهم انتخاب شد.
   رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اس��امي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني 
خبرگزاري تسنيم با اش��اره به جزئيات انتخابات 
اين كميس��يون، گفت: در اين جلس��ه انتخابات 
هيئت  رئيسه كميس��يون براي س��ال پاياني دوره 
دهم برگزار شد كه بر اين اساس، عبدالرضا عزيزي 
به عنوان رئيس اين كميسيون انتخاب شد و علي 
ساري و محمد وحدتي به عنوان نواب رئيس، ناهيد 
تاج الدين و روح اه بابايي صالح ب��ه عنوان دبيران 

كميسيون انتخاب شدند. 
   نوبخت رئيس كميسيون بهداشت شد

علي نوبخت حقيقي هم در انتخابات ديروز رئيس 
كميسيون بهداش��ت مجلس ش��وراي اسامي 
ش��د. نوبخت نماينده مردم ته��ران در مجلس و 
عضو فراكس��يون اميد اس��ت. بر همين اس��اس 
محمدحسين قرباني و س��يدمرتضي خاتمي نيز 
به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم اين كميسيون 
برگزيده ش��دند. منوچهر جمالي يوسفي و احمد 
حمزه توانس��تند با كس��ب اكثريت آرا از اعضاي 
كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس به عنوان 
دبيران اول و دوم اين كميس��يون براي اجاسيه 
چهارم مجلس انتخاب شوند، همچنين اكبر تركي 

به عنوان س��خنگوي اين كميسيون انتخاب شد.  
انتخابات رياست كميس��يون بهداشت و درمان 
مجلس قرار بود هفته گذش��ته برگزار شود كه به 
دليل س��فر خارجي نوبخت به اين هفته موكول 

شد. 
   رقاب�ت ذوالن�ور و فاحت پيش�ه ب�راي 

كميسيون امنيت ملي
رقابت در خصوص رياست كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس تنها انتخاباتي است كه 
به هفته آينده موكول شد و دليل آن رقابت نزديك 
برخي نامزدها براي رسيدن به رياست اين كميسيون 
است. البته طبيعي اس��ت كه به دليل جايگاه اين 
كميسيون در حوزه سياست خارجي و همچنين 
امنيت ملي طبيعي است كه گروه هاي مختلف به 

دنبال كسب رياست آن باشند. 
روز گذش��ته و در حالي كه تعدادي از نمايندگان 
اصولگ��راي كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس قرار بود در يك جلسه رأی گيری 
اس��تمزاجي بين عاءالدين بروجردي و مجتبي 
ذالنوري برگزار كنن��د، بروجردي به نفع نماينده 
مردم قم از ش��ركت در انتخابات هيئت رئيس��ه 

كميسيون كناره گيري كرد. 
همچنين مصطفي كواكبيان، نماينده اصاح طلب 
مجلس كه پيش از اين خود را به عنوان ديگر نامزد 
اين دوره از انتخابات هيئت رئيس��ه كميس��يون 
معرفي كرده بود از شركت در آن به نفع حشمت اه 
فاحت پيشه كناره گيري كرد. با اين حال جلسه 
كميس��يون امنيت ملي مجلس كه قرار بود براي 
انتخابات هيئت رئيسه اين كميسيون برگزار شود 
به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضا تشكيل نشد و 

به هفته آينده موكول شد. 
با وجود اين به نظر مي رس��د كه ب��ا توجه به نحوه 
جهت گي��ری نمايندگان در كميس��يون احتمال 

رأی آوري فاحت پيشه بيش از ذوالنور باشد. 
   تغيير چهره كاندیداها

يك هفته پيش نيز با رأی نمايندگان تكليف هفت 
كميس��يون تخصصي مجلس ش��وراي اسامي 
مش��خص ش��د و در جريان تمامي آنها روس��اي 

كميسيون ها در جايگاه خود تثبيت شدند. 
غامرضا تاجگردون به عنوان رئيس كميس��يون 
برنامه و بودجه، محمد ج��واد كوليوند به عنوان 
رئيس كميسيون شوراها، عزيز اكبريان در سمت 
رياست كميس��يون صنايع، فريدون حسنوند به 
عنوان رئيس كميسيون انرژي، الهيار ملك شاهي 
به عنوان رئيس كميس��يون حقوق��ي و قضايي 
مجلس، محمدرضا رضايي كوچي به عنوان رئيس 
كميس��يون عمران و محمدعلي كيخا به عنوان 
رئيس كميس��يون كش��اورزی در جاي��گاه خود 

تثبيت شدند. 
با اين حال بر خاف هفته قبل، روز گذش��ته و در 
جريان ادامه انتخاب رئيس و هيئت رئيسه تعداد 
ديگري از كميسيون هاي تخصصي مجلس شاهد 
تغييرات جدي بوديم. تغييراتي كه نشان مي دهد 
در سال آخر مجلس دهم شاهد چهره جديدي از 

برخی كميسيون هاي تخصصي خواهيم ديد. 

ژه
وی

 آزادمونيازيبهآزاديیواشكيندارم! 
سايه رحمتي، دختر مشهدي ش��عبده بازي كه اين روزها 
در فضاي مجازي معروف شده، مي گويد كه مسيح علي نژاد 
چندبار از او دعوت كرده ت��ا در برنامه اش از محدوديت ها در 
ايران براي زنان بگويد، اما او با پاس��خ هايي درخور، مجري 
آزادي هاي كذايي يواشكي را سنگ روي يخ مي كند! دختري 
كه مي خواهد شعبده باز شود، به او گفته مي شود تاكنون زني 
در ايران ش��عبده باز نبوده، اما منعي نيست و او ياد مي گيرد 
و به قول خودش اولين زن ش��عبده باز ايران مي ش��ود. او از 
ماجراهايش با مسيح علي نژاد در پنج سال گذشته مي گويد: 
»»ماجراي من و علينژاد به پنج سال قبل بر مي گردد. علينژاد 
وقتي عكس هاي من در فيس بوك را ديد به من پيام داد كه 
مي خواهد از عكس هاي من در صفحه آزادي هاي يواش��كي 
استفاده كند. آن زمان در طبيعت اسب سواري و موتورسواري 

مي كردم و عكسم را گذاشته بودم. به من گفت كه در ايران 
خبرنگار ساده اي بوده و شرايط خيلي سختي را گذرانده  است 
و اان كه از ايران رفته است به يك جايگاه بين المللي رسيده  
است. حاا كافی است كه من هم بعد از انتشار اين عكس ها به 
زندان بروم و بعد به راحتي مي توانم از مرز تركيه خارج شوم و 
او مي  تواند براي من پناهندگي بگيرد. به او گفتم من در كشور 

خودم آزادم و نيازي به آزادي يواشكي ندارم. «
مسيح علينژاد مجدد پنج روز قبل به او پيام مي فرستد و از او 
مي خواهد در مورد محدوديت در ش��هر مشهد صحبت كند 
و س��ايه در جواب او مي گويد: »خانم علينژاد بنده در مشهد 
دوچرخه سواري مي كنم كه بماند؛ موتورسيكلت هم دارم و 
تك چرخ مي زنم. در مشهد اجراي شعبده زياد دعوتم كردند، 
ولي به عنوان يك هنرمند مس��لمان بايد شعور داشته باشم 
و به احترام قلب ميليون ها مس��لمان كه در سراسر جهان به 

آقا امام رضا اعتقاد قلبي دارند، حرمت نگه دارم و اجرا قبول 
نكنم جز اجراه��اي خيريه. من آزادي كام��ل دارم و تا اان 

مشكلي نداشتم. «
او از چت ها اسكرين شات مي گيرد، چه آنكه چت هاي قبلي را 
علينژاد به سرعت پاك مي كند! و تصميم مي گيرد يك ويدئو 
بسازد: »تصميم گرفتم ويدئو را بسازم و از مردم بخواهم كه 
با وجود همه تفاوت ها و مشكات باهم اتحاد داشته باشند و 
خوشبختانه با اينكه خيلي كار ساده اي بود با استقبال زيادي 
مواجه شدم. « و ادامه مي دهد: »خطاط حرفه اي نيستم ولي 
يكي از عايقم اين است كه كتابت آيات قرآن كريم را انجام 
بدهم... من شايد نوع پوششم با مادرم تفاوت داشته باشد. اما 
اينكه نوع پوششم فرق مي كند دليل نمي شود كه اعتقاداتم 
فرق كند. من هم آرزوهاي بزرگي دارم اما اين دليل نشده كه 

بخواهم كشورم را ترك و سنگرم را خالي كنم. «

فراخوان قاليباف براي نامزدي جوانان 
در انتخابات مجلس 

راهبرونرفتازوضعيتكنوني
اعتمادبهجواناناست

دكتر محمدباقر قاليباف در پيامي با تأكيد 
بر اهميت جوان گرایی در تغيير شرایط 
سياسي و مناسبات قدرت در كشور، از 
جوانان انقابي خواس�ت براي »اصاح 
ریل گذاری در مسير سياست گذاری« در 
انتخابات پيش رو مجلس به ميدان بيایند 
و خ�ود را در معرض رقابت ق�رار دهند. 

قاليباف در كانال اطاع رسانی خود، خطاب به جوانان گفت: كشور در وضعيت 
سختي به سر مي برد و راه برون رفت از اين وضعيت اعتماد به جوانان است. دو 
سال پيش هم در نامه اي به شما نوشتم و عرض كردم سياست ورزي جريان 
انقابي ضمن حفظ مباني بايستي متحول شود تا چهره هاي نو حركت در مسير 
»نواصولگرايي« را هرچه زودتر آغاز كنند. وي با بيان اينكه راهي جز اعتماد 
مسئوان به جوانان وجود ندارد، افزود: معتقدم كار سخت است و مانند شما 
باور دارم كسي به جوانان اعتمادي ندارد و حتي به جواناني كه به ميان سالی 
رسيده اند ميدان داده نمي شود. اما يك راه داريم و آن اين است كه نبايد منتظر 
دستور از باا به پايين باشيم. همان گونه كه رهبري به مفهوم »آتش به اختيار« 
اشاره كردند و در بيانيه گام دوم به جوان گرايی پرداختند، در واقع حجت بر همه 
ما تمام شد. شهردار پيشين تهران با تأكيد بر اينكه جوان گرايی به مطالبه اي 
عمومي تبديل شده است، خاطرنش��ان كرد: بايد كمك كنيم كه به دست 
جوانان تحول اتفاق بيفتد؛ همان طور كه در چهاردهه گذشته در پيشرفت 
كشور نقش اصلي را داشته اند. وي تصريح كرد: جوانان نخبه و مؤمن بدون 
دعوت در هر عرصه اي حاضر شويد يكي از اين فرصت ها انتخابات پيش رو 
است. تحول و پيشرفت كشور در گرو تشكيل يك »مجلس نو و كارآمد« است. 
معتقدم اگر شما جوانان همت كنيد مي توان به ظهور مجلسي نسبتاً جوان و 
با تجربه، اميد داشت. اين فعال اصولگرا يادآور شد: اگر جوانان به ميدان نيايند 
و مطالبه نكنند اين »َدر بر همان پاشنه خواهد چرخيد« و مشخصاً مجلس 
آينده تفاوت معناداري با گذشته نخواهد داشت. قاليباف در ادامه سخنان خود 
با معرفي تارنماي اينترنتي ))http: //jahad. net((براي معرفي افراد توانمند 
و با صاحيت به مردم، تصريح كرد: امروز زمان اصاح ريل گذاری در مسير 
سياست گذاری كشور است و ان شاء اه با همت و مشاركت شما جوانان، مردم 

عزيز ما طعم شيرين كارآمدي را از سوي نيروهاي انقاب خواهند چشيد. 

بازديدآيتاهرئيسي
ازمركزارتباطاتمردميقوهقضائيه

رئي�س ق�وه قضائي�ه صب�ح دی�روز ب�ه ص�ورت س�رزده از 
مرك�ز ارتباط�ات مردم�ي ق�وه قضائي�ه )129( بازدی�د ك�رد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اه سيدابراهيم رئيسي 
در اين بازديد ضمن حضور در مركز مديريت خطوط، از نزديك در جريان 
روند اتصال خطوط تلفني مردم به كارشناسان حقوقي، ميزان تماس هاي 
تلفني، ميزان معطلي مردم و كيفيت پاسخگويي كارشناسان قرار گرفت و 

دستورات ازم را براي بهبود فرآيندهاي موجود صادر كرد. 
رئيس قوه قضائيه همچنين برخي از پيام هاي ضبط شده مردمي و مشكات 
اعام شده از سوي شهروندان را شنيد و مورد ارزيابي قرار داد. رئيس مركز 
ارتباطات مردمي قوه قضائيه نيز در حاشيه اين بازديد، توضيحاتي درباره 
فعاليت هاي مركز ارائه كرد. همچنين كارشناسان حقوقي و قضات مركز 
ارتباطات مردمي قوه قضائيه در جريان اين بازديد، به س��ؤاات آيت اه 
رئيس��ي پاس��خ دادند و به ارائه آماري از فراواني موضوعات مطرح شده و 

دغدغه هاي مردم در تماس با مركز 129 پرداختند. 

در كميسيون مشترك به ریاست رضایي مقرر شد
ارجاع۱۱سؤالمجمعازرئيسجمهور

دربارهCFTوپالرمو
در كميسيون مش�ترك مجمع تش�خيص مصلحت نظام مقرر شد 
س�ؤاات یازده گانه اعضاي مجمع به اطاع حس�ن روحاني برسد. 
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، دومين جلسه 
كميسيون مش��ترك اين مجمع به رياست محس��ن رضايي با موضوع 
بررسي پيوستن ايران به CFT كنوانسيون پالرمو تشكيل شد. در اين 
جلسه سؤاات و ابهامات اعضاي مجمع درباره پيوستن ايران به اين دو 
كنوانسيون جمع بندي شد و ضمن دعوت از بانك مركزي، وزارت اقتصاد، 
وزارت خارجه، معاونت حقوقي رياس��ت جمه��وري و وزارت اطاعات 
براي طرح نظرات كارشناس��ي خود، مقرر شد، س��ؤاات يازده گانه به 
اطاع رئيس جمهور برسد و پاسخ رسمي دولت به آنها داده شود تا در 
كميسيون مشترك و صحن قرائت شود. همچنين كميسيون مشترك 
مجمع تا رسيدن به نتيجه نهايي براي طرح در صحن مجمع، جلسات 

خود را ادامه خواهد داد. 

طيفبندیپنجگانهاصاحطلبانازدرون
ادامه از صفحه یك 

در دسته بندی سه گانه ای كه از اصولگرايان ارائه می دهد تاش می كند باور 
آنها به مردم سااری و انتخابات را مسدود نشان دهد.

وي معتقد اس��ت جناح مقابل از س��ه طيف طرفداران امارت،  خافت و 
حكومت اسامي تشكيل شده است. البته اين تقسيم بندي در يك قافيه 
به تنگ آمده ترسيم شده اس��ت و بس��يار آبكي، بدون استدال و بدون 
معرفي كرسي  هاي  نمايندگي هر يك اس��ت. قبًا درباره نحله حكومت 
اسامي،  آيت اه مصباح را محور معرفي مي كردند. اين در حالي است كه 
مصباح و شاگردانش داراي حزب سياسي »پايداري« هستند، در انتخابات 
همانند بقيه شركت مي كنند،  پيروز مي شوند  و شكست مي خورند و هر 
دو نتيجه را به رسميت مي شناسند،  اما جناب حجاريان و برخي دوستان 
اصرار دارند آن را جوهري نبينند چراكه با شاخص  هاي  دموكراسي غربي 
انطباق صد در صدي ندارند.  درباره خافت اسامي نيز دست به فريب خود 
زده اند چرا كه ايشان بهتر از بقيه مي دانند كه در سياست ورزي و مباحثات 
و مجادات كامي تشيع، واژه »خافت« مربوط به غير است. نه بار معنايي 
آن را مي پذيرند و نه با كام اماميه مورد تأييد قرار مي گيرد. امارت را نيز 
معلوم نيست از كجا مي آورد، اما ممكن است يك نفر در يك تريبون چنين 
گفته باشد آيا اين قابل تعميم است؟ اگر قابل تعميم است پس مي توان 
انكار مهدويت و عصمت توسط اكبر گنجي يا ازدواج سفيد يا كشف حجاب 

حقيقت جو را به نحله اي از جريان اصاحات منتسب دانست.
اگر اين مقاله حجاري��ان را همزمان ب��ا آگاهي وي از دو س��طح مذاكره 
اصاح طلبان با نظام و جناح مقابل بدانيم بايد بپذيريم كه وي به شدت 
نگران قرار گرفتن در اقليت است و محصول بيست و چند سال ايده پردازي 
و آسيب  جس��مي خود را بر باد رفته مي يابد و براي باز كردن جاي خود و 
حلقه همسو تاش مي  كند. نشانه  هاي  اين تأثير در درون اصاحات نيز 
قابل مشاهده است. آنجا كه موس��وي اري گفت: »حجاريان در اقليت 
است« يا صادق خرازي از عقاي اصاح طلب خواست آلود گان اصاح طلب 
را تصفيه كنند. به نظر مي رسد عقاي اصاح طلبان مي خواهند مسير خود 
را در دوراهي روشنفكري و اپوزيسيون بازي يا بخشي از ساخت قدرت و 
نظام بودن روشن كنند بنابراين ممكن است دست و پا زدن »اصاح طلبان 

مشروطه خواه« براي اختال در اين تصميم و اين روند باشد. 

88498443سرويس  سياسي
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رئيس فراكس�يون اقدامات پيش دستانه عليه 
تهدی�دات امری�كا گف�ت: این فراكس�يون به 
آموزشكده ها و دیگر مراكز آموزشي فراخواني 
داده كه اگر طرح و پروژه اي در زمينه جدا كردن 
اقتصاد كش�ور از نفت دارند، ارائه دهند تا پس 
از بررس�ي و جمع بندی این طرح ها در شوراي 
هماهنگي اقتصادي و س�ران قوا مطرح ش�ود. 
اميرحس��ين قاض��ي زاده هاش��مي در حاش��يه 
جلس��ه علني ديروز مجلس ش��وراي اسامي در 
جمع خبرنگاران از تشكيل فراكس��يون اقدامات 
پيش دستانه عليه اقدامات امريكا خبر داد و گفت: 
اين فراكسيون به دنبال اين است كه نقاط تهديد 
و طعمه را كه ممكن است امريكايي ها از طريق آن 
بر ايران فشار وارد كنند، شناسايي كند و راهكارهاي 
مقابله با آن را بررس��ي و ارائه دهد. وي درآمدهاي 
نفتي جمهوري اس��امي ايران را از م��وارد طمع 

دشمنان برشمرد و گفت: درآمدهاي ارزي كشور 
ناشي از درآمد نفت است و دشمن با محدودسازی 
فروش نفت ايراني مي تواند فشار سنگين اقتصادي 
را بر كشور وارد كند. اين نماينده مجلس به عنوان 
رئي��س فراكس��يون اقدامات پيش دس��تانه عليه 
اقدامات امريكا، اظهار داشت: رهبري انقاب اخيراً 
به پيش بينی مكانيزمي براي جايگزيني درآمدهاي 
نفتي اشاره كرد و گفت: به همين دليل به اين نتيجه 
رسيديم كه اين موضوع به عنوان نخستين موضوع 
در دستور كار فراكسيون اقدامات پيش دستانه عليه 

اقدامات امريكا قرار دهيم. 
قاضي زاده اقتصاد نفتي را از موانع رش��د و توسعه 
كشور در عرصه كنوني دانست و افزود: جدا از بحث 
تحريم ها، نفت جاي��گاه خود را به مرور از دس��ت 
مي دهد چرا كه ش��اهد جايگزيني تكنولوژي هاي 
برقي به جاي نفت ش��ده ايم و همچني��ن ارتقاي 

فناوري هاي جديد در حوزه پنل هاي خورشيدي 
و تبديل خودروها ب��ه خودروهاي الكتريكي باعث 
مي ش��ود كه به م��رور قيمت نفت كاه��ش يابد و 
پيش بينی مي شود كه در سال 1414 قيمت نفت 
بس��يار كاهش يابد. وي با بيان اينكه ش��غل ملي 
ايرانيان فروش نفت اس��ت، افزود: باي��د مواردي را 
جايگزين آن كنيم كه مركز پژوهش هاي مجلس، 
معاونت اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي و مركز 
تحقيقات اس��تراتژيك، مطالعاتي را در اين زمينه 
تاكنون انجام داده اند و مجلس هم به دنبال آن است 
كه راهكارهايي را در اين زمينه جمع آوری كند. عضو 
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسامي تصريح كرد: 
ما به آموزشكده ها و ديگر مراكز آموزشي فراخواني 
زده ايم كه اگر طرح و پروژه اي در اين زمينه يعني 
جدا كردن اقتصاد كش��ور از نفت دارند، به ما ارائه 
دهند تا ما پس از بررسي و جمع بندي در اين باره، 

طرح ها و پروژه هاي نهايي را در شوراي هماهنگي 
اقتصادي و سران قوا پيگيري كنيم؛ ما براي دريافت 
اين طرح ها و پروژه ها يك ماه زمان تعيين كرده ايم، 
اگر پروژه قابل قبول براي اجرا دريافت شود، آن را به 

شوراي سران سه قوه ارسال خواهيم كرد. 
قاضي زاده با اشاره به ملزومات طرح ها و پروژه هاي 
پيش��نهادي گفت: در اين طرح بايد عنوان منبع 
درآمدي، مزيت ايران در اين منبع درآمدي، پيشينه 
و امكانات ايران در اين منبع درآمدي و ميزان و نحوه 
دسترسي بازار جهاني در اين صنعت غالب قيد شود 
و در نهايت و پس از بررسي و داوري، طرح هاي نهايي 
را جهت اجرا ارسال خواهيم كرد. وي در پايان گفت: 
انديشمندان و پژوهش��گران جهت ارائه طرح ها و 
پروژه هاي مذكور افراد ذی ربط مي توانند به آدرس 
ايمي��ل anti. threat@parliran. ir و آدرس 

اينستاگرام anti. threat مراجعه كنند. 

فراخوان فراكسيون اقدامات پيش دستانه عليه تهدیدات امریكا

طرح جدا کردن اقتصاد کشور از نفت را آماده کنید 

 مهدی پورصفا
    گزارش

مهدي قرباني | ایرنا



رئيس ش�وراي ش�هر تهران هم مانند پليس با 
طرح موس�وم به »حيات ش�بانه« مخالفت كرد. 
محسن هاش�مي گفت حاضر نيست فرزندانش 
را به بهانه حيات شبانه، در شب به شهر بفرستد. 
اين حرف درست است؛ حيات ش�بانه با الگوي 
زيست اسامي هم همخواني ندارد. شب در يك 
شهر اسامي زماني براي اس�تراحت و تسكين 
اس�ت. آيات قرآني و احاديث متع�ددي هم به 
اين امر اش�اره دارند. ش�ب وقت دوردور كردن 
و فس�ت فود خوردن و بازارگردي نيس�ت بلكه 
بيداري شب و شب زنده داري براي ارتباط با خدا 
و آرامش و ارتقا روح و روان انسان هاست. ظاهراً 
طرح »حيات شبانه« اولين بار از سوي مجموعه 
مديريت ش�هري با ذكر نكاتي مثبت ارائه شد ؛ 
البته بايد نكات مثبت اين طرح را هم از زبان بانيان 
آن شنيد، اما به هر حال طرح حيات شبانه عاوه 
بر ناهمخواني با مدل زيست اسامي، باعث خواهد 
شد در نهايت ترافيك، آلودگي و هياهو، عاوه بر 
روز به ش�ب هاي پايتخت هم بس�ط پي�دا كند. 
طبق آنچه تاكنون گفته شده، حيات شبانه طرحي 
است كه در آن محل هاي كسب وكار تا نزديك سحر 
براي ارائه خدمات به شهروندان، فعاليت خود را ادامه 
مي دهند. اين طرح قب��ل از ماه مبارك رمضان و در 
طول ماه رمضان در تهران به اجرا درآمد. در همين 
زمينه سردار ايوب سليماني، جانشين فرمانده ناجا 
به آماده باش 100درص��دي پليس پايتخت در اين 
طرح اشاره و بيان كرد: در تمام شب هاي ماه رمضان، 
نيروهاي پليس در همه معابر حضور يافته و وظيفه 
تأمين نظم، امنيت و آرامش مردم را برعهده داشتند.  
درست است كه ماه مبارك رمضان اقتضائات خاص 
خود را دارد، ولي همين ماه هم نيازي به اجراي طرح 
حيات ش��بانه، چنانكه در صحبت هاي مس��ئوان 
شهري گفته مي ش��ود، ندارد. بيشتر كساني كه در 
شب هاي ماه رمضان بيدار هستند، به شهرگردي و 
دور دور كردن نمي پردازند بلكه نهايتاً از خانه خود 
خارج شده و با پاي پياده به مسجد محل مي روند تا 
مناجاتي كنند. حتي اگر يكي دو محل خاص در كل 
پايتخت را هم در نظر بگيريم كه مردم از سراس��ر 
تهران به اين محل ها مي آيند، باز هم نمي توان از اين 
موضوع دستاويزي براي توجيهات استمرار حيات 

شبانه ساخت. 
 اصرار بر اجراي يك كار غيرمنطقي

 اما پس از ماه مبارك رمضان برخي از اعضاي شوراي 

ش��هر اصرار بر تداوم طرح حيات شبانه داشتند. در 
اين زمينه رئيس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي اسامي شهر تهران درباره طرح حيات شبانه 
گفته بود، پايتخت ش��هري نيس��ت كه تنها روزها 
حيات داشته باشد بلكه شب ها نيز بايد مورد توجه 
قرار گيرد، چراكه اين موضوع ض��روري و غيرقابل 
كتمان است.  محمدجواد حق شناس افزود: اجراي 
طرح حيات شبانه در پايتخت مستلزم ضروريات و 
پيش فرض هايي از جمله تأمين امنيت و انتظامات 

است. 
 پليس:  حيات شبانه را قبول نداريم 

همچنين زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيسه شوراي 

شهر تهران اظهار داش��ت: اين طرح در پنج محور 
پايتخت از جمله مي��دان وليعصر- فاطمي، ميدان 
قدس- تجريش، صادقيه، نازي آب��اد و تهرانپارس 

اجرا مي شود. 
وي افزود: اكنون اجراي اين طرح به صورت آزمايشي 
انجام گرفته كه نقاط ضعف و قوت آن معلوم شود. 
همچنين پليس با اين موضوع موافق است و سردار 
رحيمي سه پيشنهاد پيوست انتظامي، ترافيكي و 

امنيتي كامل در اين زمينه داده است. 
پليس در چندين نوبت در پاس��خ به ادعاي اعضاي 
شوراي شهر اعام كرده كه ماه رمضان، ماه ويژه اي 
است و مناجات ش��بانه مورد تأكيد دين ماست. در 

روزهاي غير از آن براي چ��ه موضوعي اين طرح را 
ادامه دهيم؛ حيات شبانه را قبول نداريم، اين فرهنگ 
حتي در اروپا هم نيست و زير بار آن نخواهيم رفت. 

 هاشمي: مخالف حيات شبانه هستم 
محسن هاشمي هم روزگذشته در واكنش متفاوتي 
به حيات ش��بانه كه زمس��تان سال گذش��ته و در 
صد و بيست و دومين جلسه شوراي شهر، كلياتش با 
عنوان »الزام شهرداري به برنامه ريزي و بسترسازي 
و احياي زيست شبانه« مصوب شده است، مطالبي را 
بيان كرد.  رئيس شوراي شهر تهران به فارس گفت: 
مخالف حضور فرزندانم در زيس��ت شبانه هستم. 
خودم نيز شب ها ساعت 10 مي خوابم و پنج صبح 
بيدار مي ش��وم، بنابراين تمايلي به اين طرح ندارم. 
در صورتي كه فرزندان جداگان��ه برنامه هايي براي 
زيست شبانه داشته باشند نگران مي شوم و به نظرم 
اين مسئله در صورتي كه در چارچوب خانواده باشد، 

مشكل زا نيست. 
وي اضافه كرد: در صورتي كه در يك خانواده پدر به 
تنهايي در زيست شبانه باشد، قطعاً نگراني هايي براي 

زنان ايجاد مي كند. 
اين صحبت رئيس شوراي شهر تهران درست است. 
اگر بنا باشد در شهر حيات شبانه شكل بگيرد و مثًا 
مرد خانواده براي باز كردن مغازه اش در طول شب در 
خانه اش به سر نبرد، محتمل است مشكاتي از قبيل 
بر هم خوردن نظم و سياق يك خانواده و سرد شدن 

كانون و روابط خانوادگي پيش بيايد. 
  افزايش فضاهاي بي دفاع شهري در حيات 

شبانه 
متأس��فانه به صورت معمول در معابر و مكان هاي 
مختلف شهري در طول شب به دليل وجود فضاهاي 
بي دفاع ش��هري امنيت براي تردد خان��واده فراهم 
نيس��ت و مراقبت ها بايد افزايش يابد. ب��ا اصرار بر 
اجرا شدن حيات ش��بانه، عاوه بر پيچيده تر شدن 
مس��ائل اجتماعي و فرهنگي و همچنين برخاف 
مسائل ديني در سبك زندگي اسامي عمل كردن، 
بايد به حال امنيت همه جانبه ش��هروندان نيز ابراز 

نگراني كرد. 
سبك زندگي اس��امي كه از آيات قرآني و احاديث 
معصومين برمي آيد، خواب شب را مورد توصيه اكيد 
قرار مي دهد. بيداري ش��ب در آموزه هاي اسامي، 
بيداري به وقت س��حر براي مناجات است، نه براي 
بازارگردي و دوردور كردن. حيات مفيد در س��بك 

زندگي اسامي مختص روز است، نه شب.
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طبق گفته دادستان سيستان تنها يك متهم اهل سيستان و بلوچستان بوده است و با شناسايي همان يك نفر 
ساير متهمان در استان هاي مختلف شناسايي و دستگير مي شوند

گستردگي شبكه فعاليت اقتصادي متهمان ارزي سيستان در كل كشور

حفاظت از خاك قانونمند شد
ب�راي  انتظ�ار 

عليرضا سزاوار
  محيط زيست

ن  ش�د نمند نو قا
حفاظ�ت از خاك 
پس از 13س�ال به پايان آمد و س�رانجام پس از 
تصويب مجلس، به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 
اين نخستين بار است كه در كشور قانون جامع و 
كاملي در رابطه با خاك داريم. قانون نداش�تن 
باعث شده بود در رابطه با بحث كنترل فرسايش، 
كاهش آلودگي، صيانت و حفاظ�ت از خاك در 
برخ�ي م�وارد خ�أ قانون�ي داش�ته باش�يم. 
بنا به قانون حفاظت از خاك، سازمان محيط زيست 
بايد به شناس��ايي مواد آاينده خاك و اش��خاص 
آلوده كنن��ده آن و اعام وق��وع وضعيت اضطراري 
براساس حدود مجاز آلودگي خاك و آاينده هاي 
ورودي به آن براي كاربري هاي مختلف خاك اقدام 
كند.   بر پايه اين قانون انتقال خاك به خارج از ايران 

ممنوع است و فقط خروج موادمعدني و مقادير كم 
خاك به منظور امور پژوهشي پس از رعايت فرآيند 

قانوني مربوط، مستثني است. 
اهميت حفاظت از خاك از آنجايي روشن تر مي شود 
كه بدانيم ايران از نظر توس��عه بيابان در رتبه پنج 
كشور نخست جهان است كه روزانه 40هكتار اراضي 

جنگلي آن تخريب و به بيابان تبديل مي شود. 
طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس س��اانه 
2ميليارد مترمكعب فرسايش خاك در كشور رخ 
مي دهد كه فقط در جنگل هاي شمال كشور 15تا 

25تن در هكتار فرسايش وجود دارد. 
اكنون حدود 75 ميليون دام در مراتع كشور وجود 
دارد كه بيش��ترين آس��يب را به اي��ن عرصه هاي 
طبيعي وارد مي كند. به كارگيري ناصحيح كودهاي 
شيميايي، سموم، آتش زدن باقيمانده محصوات 
كشاورزي، بي توجهي كارخانه ها و رهاسازي فاضاب 

از مهم ترين تهديد كننده هاي خاك هستند.  ضرورت 
قانون گذاري در زمينه حفظ خاك از تكاليف برنامه 
سوم توسعه كش��ور بود. با تش��كيل دفتر تجهيز و 
نوسازي اراضي كشاورزي در سال 85 و مسئوليت 
اين دفتر درخصوص خاك، پيگيري ايحه جامع 
خاك به آن محول شد.  در دولت دوازدهم بار ديگر 
موضوع حفاظت از خاك مطرح شد و در فروردين 
1394 ايح��ه آن به تصويب هيئ��ت دولت و پس 
از كش و قوس فراوان به تصويب مجلس و ش��وراي 
نگهبان رسيد.  در اين ايحه شناسايي، مديريت و 
تعيين ميزان تخريب و آلودگي عوامل تهديدكننده 
منابع خاك كشور، جرايم و نحوه مجازات آن با تهيه 
نقشه مشخص مي شود. ساماندهي عرضه سم و كود 
بخش كش��اورزي كه مصرف بي رويه آن مي تواند 
آلودگي خاك را در پي داش��ته باشد، در اين ايحه 
مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت.  در چند سال اخير 

بيشتر توجهات به سمت قاچاق خاك سوق داده شد؛ 
در حالي كه خسارتي از فرسايش و آلودگي خاك به 
كشور وارد مي شود، قابل قياس با ميزان قاچاق آن 
نيست. مثًا ميزان خاكي كه در سياب هاي اخير 
شسته و وارد منازل مردم شد، به اندازه حجم 50 تا 
100 سال صادرات خاك بوده اس��ت. بنابراين در 
حوزه خاك اولويت ها بايد به سمت كنترل فرسايش، 
مديريت و كاهش آلودگي و ميزان مصرف س��موم 
پيش رود.  اهميت ايحه خاك تا جايي است كه با 
قانونمندشدن آن بايد عاوه بر سازمان محيط زيست 
و وزارت جهادكشاورزي، ديگر دستگاه هاي مرتبط با 
خاك از جمله وزارت صنعت و راه و شهرسازي اجراي 
آن را در دستور كار خود قرار دهند.  كارخانه ها هم 
بايد به دقت موضوع وضعيت فاضاب ها را در خاك 
پايش كنند تا در صورت آلودگي مكاني، با گزارش به 

موقع از گسترش آلودگي جلوگيري شود. 

مرگ به موقع »حيات شبانه«
بيداري شب در آموزه هاي اسامي، بيداري به وقت سحر براي مناجات است، نه براي بازارگردي و دوردور كردن. 

حيات مفيد در سبك زندگي اسامي مختص روز است، نه شب

به اسم سيستان اما 
نيره ساري

ش�بكه فعاليت در   گزارش  2
كل كش�ور! طب�ق 
آنچه در دادگاه ديروز 14متهم  ارزي مطرح شد، 
تنها يك متهم اهل سيستان و بلوچستان بوده 
است و با شناسايي همان يك نفر، ساير متهمان 
در اس�تان هاي مختلف شناس�ايي و دستگير 
مي شوند. دريافت ارز به نرخ دولتي و فروش آن 
به نرخ آزاد، جعل اس�ناد، رش�وه و خروج ارز از 
كش�ور و تحصي�ل م�ال از طريق نامش�روع و 
كاهبرداري از شبكه بانكي كش�ور از عناوين 
اتهامي اين 14متهم اس�ت. بار ديگر در دادگاه 
تأكيد شد، طبق قانون شخص دادستان استان 
بايد در جلسات حضور يابد و فقط در تهران است 
كه نماينده دادس�تان حاضر مي شود. تك تك 
اتهامات درخصوص متهمان قرائت ش�د و طبق 
تأكيد قاضي پرونده، دادستان به صورت مفصل 
پرداخ�ت.  اتهام�ات  ش�رح  ب�ه 
دومين جلسه رسيدگي به اتهامات 14 متهم ارزي به 
صورت علني و به رياست قاضي موحد در شعبه اول 

دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي برگزار شد. 
 تشريح نحوه اقدامات متهمان 

دادستان زاهدان با كسب اجازه از محضر دادگاه در 
جايگاه حاضر ش��د و گفت: از 14متهم ارزي كه در 
اين شعبه از دادگاه محاكمه شدند، تنها يك متهم 
اهل سيستان و بلوچس��تان بوده است و 13 متهم 
ديگر با همكاري رئيس بانكي در اس��تان سيستان 

و بلوچستان با ارائه اس��ناد، مدارك جعلي و تقلبي 
وجوهي را دريافت كرده بودند كه دستگاه قضايي 
اين استان به موضوع ورود كرد و براي اين متهمان 
كه از ساير شهرستان ها و در بانك هاي مختلف در 
سطح كشور عمليات متقلبانه را انجام و ميليون ها 
يورو از آن بانك ها دريافت كرده بودند، حكم جلب 
صادر ش��د.  وي در تش��ريح نحوه فعاليت متهمان 
بيان داشت: متهمان فرجي و وزيري جهت پوشش 
س��وابق خود اقدام به خريد شركت هايي مي كنند 
و متهم بهزادي��ان را به عنوان مش��اور بازرگاني در 

مجموعه استخدام مي كنند. متهم رنود كه به عنوان 
پشتيبان به اين شبكه اضافه شده بود، نقش اجرايي 
در شركت بهران راد نداشته است. فرجي و وزيري با 
هماهنگي رنود از طريق بهزاديان اقدام به ثبت خريد 
كاغذ مي كنند تا با ارائه مدارك ترخيص اين كاا به 
سازمان بازرسي مسير فروش حواله هاي ارزي خود 
را دنبال كنند. در اين راس��تا بهزاديان با همكاري 
برخوردار و رنود اقدام به جعل شركت هاي مختلف 
داخلي و خارجي مي كنند. متهمان وزيري و فرجي 
با همراهي بهزاديان پس از مسدودشدن 10حواله 

بانكي در آلمان اقدام به تغيير كااي سفارشي خود 
به كاغذ س��ولفات مي كنند و با توجه به مشكات 
كشور در شرايط تحريم و همچنين اقدامات متهم 
وي براي اخ��ذ 12ميلي��ون دار، 7ميليارد و 500 

ميليون ريال منتفع شده است. 
 ادعاي متهم رديف اول 

اين در حالي اس��ت كه حميدرضا رن��ود به عنوان 
متهم ردي��ف اول در دف��اع، خود را س��رمايه گذار 
نمونه خواند و گفت: واحد توليدي من را هم س��ال 
95 آقاي رئيس جمهور روحاني به همراه نعمت زاده 
وزير صمت افتتاح كردند. به همين منظور مقام اول 
يك كش��ور مجموعه اي را افتتاح مي كند كه قطعاً 
به پشتوانه آن نگريسته است. استانداران مختلفي 
در آنجا بودند كه شما مي توانيد از آنها سؤال كنيد. 
در جلسات مختلف هرگاه صحبت از سرمايه گذار 
نمونه بود، بنده را انتخاب مي كردند.  قاضي موحد 
در واكنش به اين سخنان متهم گفت: تمامي موارد و 
اينكه اطاعات چطور به مقامات داده مي شود، قابل 
بررسي است.  متهم رنود در ادامه دفاعيات خود با 
بيان اينكه هيچ گونه ارتباطي با دولت نداشتم، ادامه 
داد: ياد گرفتم روي پاي خودم بايستم. در منطقه 
يهودي نشين پل چوبي بزرگ شده ام و اان هم چوب 

كارم را مي خورم. 
دفاعي��ات و تناقض گويي هاي مته��م درحالي بود 
كه وي در بخش هايي س��ؤاات قاض��ي را با اظهار 
بي اطاعي پاسخ داد و همين باعث شد تا قاضي به 

متهم بگويد بناي صداقت ندارد.

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 حسن آقا محمدي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  حواسمون 
به سر پل ذهاب هست؟ هنوزم خيليا بي خانمان و چادر و كانكس نشينن. 
مصيبت و رنج مردم زلزله زده كرمانشاه زير غبار طوفان تحريم اقتصادي و 

گل واي سيل اخير داره مدفون و فراموش ميشه، به دادشون برسيم. 
-----------------------------------------------------

 خبرگزاري ايمنا توئيت كرد:  توليد گوش��ت مصنوعي و توقف 
۶0درصدي كشتار حيوانات تا 20سال آينده. مطالعات جديد حاكي از 
آن است كه تا سال 2040 ميادي حدود ۶0 درصد از گوشت توليدي 
براي غذاي انسان از طريق كش��تار حيوانات نخواهد بود و محصوات 
گوش��تي با فرآورده هاي آزمايش��گاهي مش��ابه يا محصوات گياهي 

جايگزين مي گردند. 
-----------------------------------------------------
 محمد رس�تم پور توئيت ك�رد:  نرخ بااي خودكش��ي در ميان 
نظاميان امريكايي: دليل اول: اياات متحده در 18سال گذشته در هيچ 
نبردي پيروز نبوده است. دليل دوم: دستگاه تبليغاتي امريكا اين گونه 
تلقين كرده كه جنگ ب��راي آزادي، برابري و عدال��ت روي مي دهد و 

نظاميان دريافته اند كه اين گونه نيست. 
-----------------------------------------------------

 رضا باقرپور توئيت كرد:  اولش آرايش جنگي  گرفت و ناو فرستاد. 
بعد ادبياتش عوض شد و شماره داد. يكمي بعدتر 12پيش شرط مذاكره 
رو برداشت. آخر س��ر هم واسطه فرس��تاد. اين تغييرات ترامپ يعني 
تحركات صنعت هس��ته اي ايران جواب داد و ما بايد توان غني سازي 

اورانيوم خودمون به 190 هزار سو برسونيم. سخته ولي شدنيه!
-----------------------------------------------------

 ذوالقرنين با انتشار اين عكس توئيت كرد:  به تاريخ ژاپن نگاهي 
كن تا ديگر پادوي كشوري نشويد كه فقط ش��ش روز پس از بمباران 
هسته اي و تسليم به ارتش��ش، جلس��ه  اي با موضوع »غريزه جنسي 
سربازان امريكايي« با خروجي تش��كيل»انجمن تفريح و سرگرمي« 
تشكيل ش��د كه طبق آن بيش از55 هزار  زن ژاپني به عنوان روسپي 

براي سربازانش مشغول به كار شدند!
-----------------------------------------------------
 موس�وي نژاد توئيت كرد: س��ايپا در شش س��ال دوره مديريت 
روحاني، پنج مديرعامل عوض كرده! خوبي دولت احمدي نژاد اين بود 
كه نقويان هر وقت اين موارد رو  مي ديد، مي رفت منبر مي گفت: »حتي 
گاوها هم اهميت ثبات مديريت را مي دانند«، اما اان رفته س��ازمان 

استخدامي كشور جذب شده، وقت نمي كنه منبر بره!
-----------------------------------------------------

 جمالي توئيت كرد:  زنگ زدم وقت بگيرم از يه مشاوري، مسئول 
دفترش گفت: هزينه جلسات مشاور ساعتي ۶00هزار تومانه كه بايد 
اول به كارت آقاي دكت��ر بريزيد تا وقتتون رو نهاي��ي كنم! منم گفتم 

ممنون اان كه فكر مي كنم مي بينم حالم بهتره!
-----------------------------------------------------

 مينا عليزاده با انتشار اين عكس توئيت كرد:  باغ دولت آباد با 
فواره هاي متعدد، درختان سرو و انارش، آرامش و سكوت باغ  ايراني را 
برايتان به ارمغان مي آورد. اين اقامتگاه قرن هجدهمي يكي از جاهاي 
ديدني يزد است. بادگير مركزي باغ به بلندي 33متر يادآور استوانه هاي 

زيبابين هستند. 
-----------------------------------------------------
 ياسر جالي توئيت كرد:  بخش��ي از مشكل بي ساماني خدمات و 
محتوا در مدل فكري برخي مسئوان و بخشي ديگر نيز در عدم تصويب، 
اباغ و اجراي قوانين و برنامه هاي ملي اس��ت. امكان مديريت و اعمال 
سياست از موارد مهم سند تبيين الزامات شبكه ملي اطاعات است و 
ظرفيت نهادهاي غير دولتي و مردم، معطل تحقق شبكه ملي اطاعات. 
-----------------------------------------------------

 محمد پاداش با انتشار اين عكس توئيت كرد:  تصاوير اختصاصي 
ميزان خيلي حرف ها براي گفت��ن داره خودروهاي توليد ش��ده ، انبار 
شده  در آفتاب رها شده! كه در وصف آنها مي گويند: نداريم، نمي شود، 
نمي گذارند، ناقصي قطعه داريم! قوه قضائيه خواست با مصداق واقعي عدم 

رعايت حق الناس مواجه شود، به غول هاي خودروسازي مراجعه كند!
-----------------------------------------------------

 نصرآبادي توئيت كرد:  يك بخ��ش از وصيت نامش را اختصاص 
داده بود به پسر كوچولويش؛ محمد نوشته بود )زندگي كن براي مهدي، 
درس بخوان براي مهدي، ورزش كن براي مه��دي. محمد من تو را از 
خدا براي خودم نخواستم، تو را از خدا خواستم براي مهدي )عج( شهيد 

مدافع حرم حميد رضا اسداللهي.

كبري فرشچي 

 رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور از احداث مدارس سبز در نقاط 
مختلف كشور خبر داد و گفت: مش��كلي براي جمع آوري بخاري هاي 
نفتي 24 هزار كاس نداريم و تاش مي كنيم تا اول مهر امس��ال، اين 

بخاري ها جمع آوري شود. 
 رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران گفت: با گذشت 
50 روز از آغاز سال هنوز گزارش��ي درباره برگزاري، تخصيص اعتبار و 

اولويت بندي مصارف از سوي شهرداري به شورا ارسال نشده است. 
 سخنگوي شوراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه ثبت نام انتخابات 
ش��وراياري ها به زودي انجام مي گيرد، گفت: انتخابات آخر تير برگزار 

مي شود. 
 رئيس شوراي شهر تهران گفت: خط 7 مترو به نمايشگاه بين المللي 

مي رسد. 
 مديركل پيش��گيري هاي امنيتي، انتظامي و وقوع جرم قوه قضائيه 
گفت: ما با دالي و آگهي هاي ص��وري در زمينه خريد و فروش خودرو 
مقابله مي كنيم و سايت ها بايد اظهارنظر و ارزيابي هاي كارشناسي را 

ضميمه اعام قيمت  خود كنند. 
 بيست و دومين نمايش��گاه بين المللي تجهيزات پزشكي و دارويي 
كشورميدان نمايش ابتكارات و توانمندي هاي توليد كنندگان داخلي 
بود؛ از توليد قاشق الكترونيكي براي بيماران تا طراحي دستگاه درمان 
وزوز گوش و درمان ناباروي از جمله توليدات شركت هاي داخلي بود. 

  زهرا اعظم نوري عضو شوراي شهر تهران نسبت به عدم ايمني فعلي شن 
چاله هاي منطقه 18 هشدار داد و گفت: ايجاد گود شن و ماسه در بين رودخانه 

كن جنوب بزرگراه فتح، بزرگراه بروجردي و آزادگان خطرآفرين است. 
 وزير بهداش��ت گفت: در حال حاض��ر خوش��بختانه كمبود عمده 
پزشك در كشور نداريم و تا دو سال آينده نياز مناطق محروم به پزشك 

متخصص برطرف مي شود. 
 رئيس سازمان امور اجتماعي كشور گفت: با تدوين پيوست اجتماعي 
براي طرح هاي كان ملي، منطقه اي و بومي اميدواريم بتوانيم تبعات و 
پيامدهاي منفي بسياري از طرح هاي عمراني، اقتصادي و صنعتي را در 

كشور كم كرده و ظرفيت و توان اجتماعي طرح ها را ارتقا دهيم. 
 رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با اشاره به ضرورت 
تعليم و تربيت تابستاني گفت: آموزش و پرورش نمي تواند در تابستان 
امر تعلي��م و تربي��ت دانش آموزان را ره��ا كند و بايد برنام��ه اي براي 
دانش آموزان داش��ته باش��د. برنامه هاي تابس��تاني اگرچ��ه در قالب 

نشاط آورند، اما بايد ارتقابخش عرصه تربيتي باشد. 

معاون وزير بهداشت:
 يك سوم مردم براي صرفه جويي در ويزيت

مستقيمًا  به داروخانه مي روند
با باارفتن هزينه ه�اي طرح تحول و بدهي ه�اي ميلياردي بيمه ها 
به خصوص بيمه تأمين اجتماعي به نظام سامت هم بسته هاي خدمات 
سامت كوچك شده و هم اين بسته هاي كوچك تر آنقدر گران شده 
كه حاا بسياري از مردم زورش�ان نمي رسد كه به سامتشان توجه 
كنند. بنا به تصري�ح ايرج حريرچ�ي، معاون كل وزارت بهداش�ت 
مس�ائل اقتصادي بار مراجعات درماني مردم را كاهش داده است تا 
جايي كه 30درص�د از مردم به جاي مراجعه به پزش�ك به داروخانه 
مي روند تا ااقل پول ويزيت دكتر پرداخت نكنند و با نسخه پيچان 
داروخانه ه�ا بيماريش�ان را درم�ان كنن�د. اين در حالي اس�ت كه 
عملكرد موفق دولت ها در حوزه س�امت مي تواند ۲۵تا3۵ درصد 
در رأي آوري آنه�ا تأثيرگذار باش�د. اين تجربه اي اس�ت كه دولت 
يازدهم نيز در كارنامه خود دارد و به مدد طرح تحول سامت و بيمه 
رايگان 11ميليون حاشيه نشين توانست دوباره رأي اعتماد مردم را 
به دست آورد. اگرچه كوچك شدن بسته هاي طرح تحول و بازگشت 
به دوران قبل از تحول در همان روزهاي نخس�تين دولت دوازدهم 
كليد خورد و حاا معاون كل وزارت بهداش�ت به صراحت از كاهش 
بار مراجعه درماني مردم به دليل ش�رايط اقتصادي سخن مي گويد. 
روز گذشته مراسم توديع و معارفه رئيس بسيج جامعه پزشكي كشور با 
حضور ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداش��ت، محمدحسين سپهر 
جانشين بسيج مس��تضعفين و جمعي از پزش��كان در مركز بين المللي 
همايش هاي رازي برگزار شد. در اين مراسم معاون كل وزارت بهداشت 
ضمن اشاره به مشكات اقتصادي گفت: »حدود 30 درصد بار مراجعات 
به داروخانه ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشك است تا 
از اين طريق بتوانند هزينه هاي خود را كاهش داده و پول ويزيت را پرداخت 

نكنند. اينها نشانه هاي نگران كننده اي است.«
 سهم ۲۵تا3۵ درصدي رضايت از سامت در رأي آوري !

حريرچي در اين مراسم با اشاره به فشارهاي اقتصادي در شرايط تحريم 
تأكيد كرد: »در اين ش��رايط مردم تنها منابع خ��ود را صرف هزينه هاي 
ضروري مانند خوراك، پوش��اك و مس��كن مي كنند و بيش��تر اوقات از 
اقدامات پزش��كي خود غافل مي ش��وند. چيزي كه م��ا در تحريم هاي 
گذشته يعني در س��ال 1391 مش��اهده كرديم، اين بود كه با توجه به 
رشد جمعيت، بار مراجعه به حوزه درمان بايد ساانه بين 3 الي 7درصد 
افزايش مي يافت، اما به دليل مشكات موجود اين بار مراجعه تا حدود 5 

درصد كاهش يافت.«
به گفته آقاي معاون، در س��ال 1397 هم نش��انه هاي اولي��ه كاهش بار 
مراجعه بر مردم ديده شد. وي خاطر نشان كرد:»از طرف ديگر دولت نيز با 
مشكاتي دست و پنجه نرم مي كند و ممكن است، تحريم ها اجازه ندهد كه 
در اين زمينه بتواند به خوبي به ما كمك كند. در حال حاضر مهم ترين نكته 

با توجه به شرايط موجود، توجه به اقشار فقير و محروم جامعه است.«
حريرچي با بيان اينكه موفقيت در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
يكي از اركان اصلي مقبوليت و محبوبيت بين افراد جامعه است، به طور 
ضمني به »ديپلماسي سامت« دولت يازدهم براي پيروزي در انتخابات 
اشاره كرد و افزود:»اگر حكومت ها بتوانند در حوزه سامت موفق عمل 
كنند، 25تا35 درصد در رأي آوري مي توانند موفق باشند. در واقع ايجاد 
رضايت در مردم در اين شرايط موضوع كليدي و مهمي است. به همين 
دليل اس��ت كه مي گوييم يكي از بهترين محل ها براي افزايش سرمايه 

اجتماعي، رضايت مردم است.«
 نقش آفريني بسيج در كارهاي به ظاهر نشدني 

سردار سپهر، جانشين سازمان بسيج مس��تضعفين نيز در اين مراسم با 
اشاره به قابليت هاي بسيج جامعه پزشكي كش��ور يكي از ظرفيت هاي 
مهم اين بسيج را خدمات در حوزه بهداشت و سامت معرفي كرد و گفت: 
»با توجه به سوابق سازمان بسيج جامعه پزشكي و خدمات و تاش هايي 
كه اين مجموعه مردم نهاد براي مردم كرده، خدمات خوبي در سال هاي 

گذشته انجام شده است.«
وي با تأكيد بر اينكه بسيج در بخش بهداشت و سامت كه از مهم ترين 
مسائل جهاني اس��ت، مي تواند كمك هاي شاياني به كشور داشته باشد، 
افزود:» ما تكليف داريم به وزارت بهداشت در كارهاي به ظاهرنشدني كه 
ممكن است از چالش هاي نظام سامت باشد كمك كنيم، به همين دليل 

است كه مي گوييم ما نمي خواهيم تنها كارهاي عادي را انجام دهيم.«
دكتر متوليان - رئيس جديد بسيج جامعه پزشكي - هم در اين مراسم با 
توجه به شرايط ويژه كشور تأكيد كرد: »همه پزشكان در حالي كه به اصول 
خود معتقد هستند بايد نسبت به خدمت رساني به مردم پيشتاز باشند.«

وي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر بسيج جامعه پزشكي يكي از صاحبان 
نفوذ در حوزه بهداشت و درمان است، از همراهي بسيج با وزارت بهداشت 

در طرح بسيج ملي كنترل فشار خون خبر داد. 

بيژن يانچشمه
  گزارش  يک
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نماینده پارلمان اروپا:

هر اقدامی برای تضعیف دار خوب است
نماین�ده فرانس�وی پارلم�ان اتحادی�ه اروپا گف�ت دار فرصتی 
قانون�ی و ش�رایطی غیرقانون�ی و مجرمان�ه را ب�رای دخال�ت 
امری�کا در ام�ورات مختل�ف بین الملل�ی فراه�م ک�رده اس�ت. 
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، تیری ماریانی، نماینده فرانسوی 
پارلمان اتحادیه اروپا گفت: این اتحادیه و روسیه نیازی به بستن قرارداد 

برای استفاده حداکثری از یورو در مبادات تجاری خود ندارند. 
وی تأکید کرد هر اقدامی که به هژمونی دار در جهان پایان دهد اقدام 

مثبتی است. 
ماریانی گفت همواره برای من عجیب بوده اس��ت که چرا کشورهای 
بزرگ از جمله اروپایی    ها و روس��یه از دار در مب��ادات تجاری خود 

استفاده می کنند. 
این ارز یک ابزار یا س��اح قانونی و اقتصادی برای امریکاس��ت چراکه 
امریکایی     ها معتقدند اگر ارز این کشور مورد استفاده قرار گیرد حق آن 

را دارند که در راستای این مسئله اقدام و مداخله کند. 
این سیاستمدار فرانس��وی مدعی شده اس��ت که دار در حال فراهم 
کردن شرایط قانونی یا حتی فرصت های مجرمانه برای دخالت امریکا 

در امورات مختلف بین المللی و جهان است. 
نماینده پارلمان اروپا می گوید: یکی از اصلی     ترین مشکات امروز اعمال 
فرا حاکمیتی و فرامرزی قوانین امریکاست. خصوصاً استفاده از ارز دار 
فرصتی قانونی یا مجرمانه را برای برای امریکایی    ها در راستای دخالت 
در امورات زیادی را ایجاد کرده اس��ت، از جمله قربانیان این مس��ئله 
بانک های فرانسوی بودند که جریمه شده و هزینه آن را پرداخت کردند. 
من متوجه نمی شوم که چرا به رغم اعمال تحریم های گوناگون از سوی 
امریکا و مخاطرات موجود در استفاده از دار ما استفاده از دیگر ارزهای 

بین الملل را شروع نمی کنیم. 
این مقام فرانسوی افزود: اگر توافق روسیه و اتحادیه اروپا در استفاده 
از روبل و یورو به جای دار در مبادات تجاری دوجانبه اجرایی ش��ود 
این مسئله می تواند تأثیر مثبتی بر شرایط بگذارد اما فکر می کنم که 
این توافق هنوز در حد یک خواسته است و مکانیزمی برای آن تعریف 

نشده است. 
در عین حال الیویرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی روسیه، اعام کرده 
است دلیل اس��تفاده از دار در مبادات تجاری اتحادیه اروپا و روسیه 
این است که بخش قابل توجهی از صادرات روسیه به کشورهای اروپایی 
شامل کااهای اساسی می شود و به همین دلیل تغییر ارز پرداختی آن 

را به ارزی غیر از دار امکانپذیر نیست. 
وی ادامه داد: اما می توان انتظار داشت که به صورت تدریجی تغییر در 
این روند اتفاق افتاده و به سمت استفاده از دیگر ارزهای بین المللی از 

جمله ارزهای ملی کشور    ها برویم. 
نابیولینا معتقد است استفاده از ارزهای ملی و یورو نسبت به دار بسیار 
مناسب تر و قابل اعتمادتر است چرا که در کنار برخی مشکات استفاده 
از دار، محدودیت های زیادی در استفاده از آن اعمال شده که ناشی از 

مخاطرات و تهدیدات ژئوپلتیک هستند. 

 شافعی با 302 رأی 
پارلمان بخش خصوصی را بر عهده گرفت 
غامحس�ین ش�افعی در نهمی�ن دوره انتخ�اب رئی�س ات�اق 
بازرگان�ی ای�ران ب�ا کس�ب 302 رأی از 448 رأی ب�ه م�دت 
چهار س�ال دیگر ب�ه عن�وان رئیس ات�اق ای�ران انتخاب ش�د. 
در نهمین دوره انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، غامحسین شافعی 
با کس��ب 302 رأی، مجدد برای یک دوره چهار س��اله دیگر به عنوان 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کش��اورزی ایران انتخاب شد و 
ژائله سعدآباد دیگر نامزد این سمت با کسب 140 رأی از این دوره رقابت 
حذف شد. همچنین در انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی ایران، حسین 
ساح ورزی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری و محمد امیرزاده به 

عنوان نایب رئیس اول تا چهارم اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند. 
بر این اساس، حسین ساح ورزی با کسب 353 رأی به عنوان نایب رئیس 
اول اتاق بازرگانی ایران و مسعود خوانساری با کسب 320 رأی نایب رئیس 
دوم اتاق بازرگانی ایران شد. همچنین محمدرضا انصاری با کسب 279 
رأی نایب رئیس سوم و در نهایت محمد امیرزاده با کسب 276 رأی نایب 
رئیس چهارم اتاق بازرگانی ایران شدند. غامحسین جمیلی موفق به اخذ 
222 رأی شد که به عنوان خزانه دار اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. در 
پایان کیوان کاشفی هم به عنوان منشی اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. 
........................................................................................................................
طرح اعزام ۸ هزار ایرانی تحصیلکرده 

بیکار به خارج کشور
امس�ال در نظ�ر داریم ب�رای کاه�ش م�وارد غیرمجاز خ�روج و 
مهاجرت کاری، اع�زام مدیریت ش�ده نیروی کار را س�اماندهی 
کنیم و اعزام 8 هزار ف�ارغ التحصیل بی�کار را در برنام�ه داریم. 
محمد رضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی با بیان این مطلب 
گفت: امس��ال 8 هزار نفر به خارج از کشور اعزام خواهند شد و با توجه 
به مش��کاتی که در حوزه تعامات بین المللی وجود دارد امس��ال در 
نظر داریم برای کاهش موارد غیر مجاز خروج و مهاجرت کاری، اعزام 
مدیریت شده نیرو را ساماندهی کنیم و تعامات با طرف های خارجی 
را بهبود بخشیم و در این مسیر اعزام 8 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی 
و کسانی که می توانند در کشورهای هدف شاغل شوند و عایدی آنها به 

کشور بازگردد را هدفگذاری کرده ایم. 
مشاور معاونت توس��عه کارآفرینی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های 
اشتغالی در حوزه اتباع خارجی، جایگزینی نیروی ایرانی به جای اتباع 
خارجی اس��ت و هدف گذاری ما این اس��ت که 21هزار نفر از شاغان 

خارجی را به کشورشان برگردانیم.
.......................................................................................................................................
پیش بینی رشد قابل توجه تولید محصوات 

کشاورزی در سال ۹۸
محص�وات  تولی�د  افزای�ش  از  جهادکش�اورزی  وزی�ر 
کش�اورزی در س�ال ۹8 � ۹۷ به عل�ت بارش های اخی�ر خبر داد. 
محمود حجتی در حاش��یه رونمای��ی از آثار فرهنگ��ی اداره کل امور 
ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه » امسال سال آبی بسیار 
خوبی داریم«، افزود: سال گذشته در همین موقع در بسیاری از مناطق 
کشور مشکل کشت تابستانه را به  علت محدودیت منابع آب داشتیم، 
اما امروز وضعیت ما مناسب است. وی اضافه کرد: در بعضی از مناطق 
از جمله استان خوزستان اراضی کشاورزی متأثر از آبگرفتگی شد که 
خوشبختانه به کمک نیرو های مردمی، نیرو های جهادی و پشتیبانی 
مسئوان استان، چه در خوزستان و چه در س��ایر استان     ها توانستیم 

بسیاری از اراضی را از آب تخلیه و آماده کشت تابستانی کنیم. 
حجتی در خص��وص وضعیت تولی��د محصوات کش��اورزی به ویژه 
محصوات راهبردی گفت: در خصوص مس��ائل مربوط به کشت های 
گلخانه ای که مصرف آب را فوق العاده کاهش می دهد، توسعه داشتیم. 
حجتی به تولید دانه های روغنی و کنجاله دانه های روغنی که یکی از 
نیاز های ضروری کشور به ویژه در صنعت طیور و در صنعت دامپروری 
است اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر رشد بسیار خوبی در تولید 

این محصوات داشتیم.

با وجود ۹۱ میلی�ارد دار خانه بی اس�تفاده 
یا ب�ه عب�ارت بهت�ر 4میلی�ون و 680 هزار 
خانه خال�ی و نیمه خالی در ایران متأس�فانه 
بانک        ها تمایلی به واگ�ذاری خانه های خالی 
که روی آن سرمایه گذاری کرده اند ، ندارند. 
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران اماک با اشاره 
به تعل��ل 3/5 س��اله مجلس ده��م در اصاح 
سیاس��ت های پولی و مالی کشور، ابی بانک         ها 
را عام��ل تأخیر برنام��ه مجلس ب��رای اصاح 
سیاس��ت های بانکی عنوان کرد و گفت:  بخش 
زی��ادی از خانه های خال��ی کش��ور متعلق به 

بانک هاست. 
حسام عقبایی در گفت وگو با تسنیم خاطرنشان 
کرد: ح��دود 3/5 س��ال از عم��ر مجلس دهم 
می گذرد و با وجود گرایش های مختلف سیاسی 
نمایندگان، آنها به اتفاق نظرش��ان این بود که 
این اتفاق )اصاح سیاس��ت های پولی و مالی( 

باید بیفتد. 
عقبایی با ابراز اینکه بخش��ی از خانه های خالی 
در اختیار بانک هاست، گفت:  این خود بخشی از 
تخلفات بانک هاست که به خاف قانون بانکداری 
وارد حوزه تولید یا ساخت وساز یا بعضاً خرید و 

فروش شد ه اند. 
وی اضافه کرد:  دستورات و مصوباتی که هیئت 
وزیران و مجلس در خصوص فروش مازاد اماک 
بانک         ها داش��ته اند همچن��ان روی کاغذ باقی 
مان��ده و بانک         ه��ا به نحوی در ای��ن موضوعات 
کارشناس��ی کرده و به حوزه ه��ای دیگر ورود 

غیرقانونی دارند. وظیفه بانک این اس��ت که از 
تولید ملی حمایت کند. شعار امسال » حضرت 
آقا « نیز رونق تولید اس��ت. به نظ��رم با توجه به 
این مهم باید قوانین به نحوی باشد که بانک         ها 
با تس��هیات تولید را رونق دهند. وی در عین 
حال ادامه داد: اما متأس��فانه این گونه نیست و 
بانک         ها از اصلی         ترین بخش سرمایه کان کشور 
سوء استفاده می کنند. بایستی حتماً این قوانین 
اصاح شود و به سمت وسویی حرکت کنیم که 
بانکداری ما در حوزه مس��کن خصوص��اً از این 
فضای تجاری به فضای توسعه ای تبدیل بشود. 

   4میلیون و 680 هزار خانه خالی و نیمه 
خالی 

طبق آماره��ای موجود از 25 میلی��ون و 412 
هزار خانه تنها 22 میلیون و 830 هزار واحد آن 
دارای سکنه است؛ نتیجه می شود 2/85 میلیون 
خانه خالی که البته باید 1/2 میلیون مس��کن 
نیمه خالی عمدتاً به عنوان خانه های ویایی دوم 
را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال 
بااستفاده اس��ت. چیزی که نهایتاً با آن مواجه 
می ش��ویم 4/7 میلیون خانه مازاد و حدود 91 

میلیارد دار عدم بهره وری اقتصادی است. 

این حجم از واحدهای مازاد در ش��رایطی روی 
دست اقتصاد ایران مانده که 1/3 میلیون واحد 
وجود دارند که در هرک��دام حداقل دو خانواده 

ساکن هستند. 
حدود 25 میلیون و 412 هزار واحد مسکونی 
به ازای 24 میلیون و 196 هزار خانوار در کشور 
وجود دارد. تا اینجا به نظر می رسد کمبودی از 
لحاظ واحد مس��کونی وجود ندارد اما مس��ئله 
این است که تنها 22 میلیون و 830 هزار واحد 
مسکونی دارای سکنه است و به شکل واقعی در 

اختیار خانواده         ها قرار دارد.
نتیجه آنکه در یک میلی��ون و 366 هزار واحد 
مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده 

در یک خانه زندگی می کنند. 
   دولت عزمی برای راه اندازی سامانه ملی 

اماک و اسکان کشور ندارد 
صدیف بدری، س��خنگوی کمیس��یون عمران 
مجلس گفته است: متأس��فانه دولت و وزارت 
راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی 
برای راه اندازی س��امانه ملی اماک و اس��کان 
کش��ور نداش��ته اند، از این رو به نظر من نبود 
مدیریت واحد و اصاحات یکپارچه زمینه ساز 

بروز تاطم در بازار مسکن شده است. 
وی افزود: قطعاً در راستای راه اندازی سامانه ملی 
اماک و اسکان کش��ور می توان از ظرفیت های 
قانون��ی و زیرس��اخت های اطاعات��ی و فنی 
شهرداری         ها و وزارت کش��ور برای جمع آوری 

اطاعات مسکن در کشور استفاده کرد.

4میلیون و 680 هزار خانه خالی و نیمه خالی بی استفاده در ایران! 
بخش عمده خانه های خالی کشور متعلق به بانک ها است

 کاهش فروش کفش 
پس از افزایش هزینه های تولید

رئیس اتحادیه کفاش�ان دس�ت دوز گفت: قیمت مواد اولیه  تولید 
کفش از ابتدای س�ال جاری با رش�د 30درصدی مواجه ش�ده در 
حالی که میزان تقاضا از سوی مصرف کنندگان کاهش یافته است. 
رسول شجری در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت تولید کفش 
گفت: در شرایط فعلی دسترسی به مواد اولیه سخت شده و این موضوع 
میزان کسب و کار واحدهای تولیدی را تحت الشعاع قرار داده است. این 
در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و تجار با کشورهای دیگر 

همچون روسیه قرارداد همکاری و ارائه محصول به امضا رسانده اند. 
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز با اشاره به اینکه عمده ماده مصرفی 
تولید کفش، چرم اس��ت، ادام��ه داد: 20 قلم ماده اولی��ه پرمصرف و 
تأثیرگذار در تولید کفش مورد نیاز اس��ت که در تولید نهایی و مصرف 
به چشم نمی آید، اما کیفیت و چگونگی اس��تفاده از آنها بسیار مهم و 

حائز اهمیت است. 
.......................................................................................................................................

 3۵درصد طاق     ها صوری 
و برای دریافت مستمری است!

وابس�تگی ب�ه مناب�ع نف�ت در ۵0 س�ال گذش�ته باع�ث ش�ده 
سیاس�تگذاری واقعی در بودجه ریزی کشور وجود نداشته باشد. 
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس با بیان این مطلب درباره وضعیت 
صندوق های بازنشستگی هشدار داد و گفت: با این نظام بودجه ریزی 

خطر این صندوق    ها بیشتر از وابستگی به نفت است. 
وی افزود: مسئوان کشور باید بپذیرند که نظام بیمه ای با نظام بودجه 

ریزی کامًا متفاوت است. 
وی گفت: بیش از 35 درصد طاق    ها به صورت صوری اس��ت تا امکان 

دریافت مستمری را از صندوق    ها فراهم کند. 
مصری با بیان اینکه کشور خیلی گران اداره می شود، افزود: اگر اقتصاد 
کشور از ساختار بودجه ریزی جدا نشود این روند معیوب همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
وی افزود: بزرگ تری��ن تهدید نظام بودجه ریزی این اس��ت که در پی 

اصاح روش    ها و بهره وری نبوده ایم. 
معاون اقتصادی مرک��ز پژوهش های مجلس هم گفت: وابس��تگی به 
منابع نفت در 50 سال گذشته باعث ش��ده تا سیاستگذاری واقعی در 

بودجه ریزی کشور وجود نداشته باشد. 
قاسمی افزود: برای اصاح س��اختار بودجه تاکنون چنین اجماعی در 

سران قوا وجود نداشته است. 
وی گفت: این اولین بار است که سازمان برنامه و بودجه برنامه مشخصی 

را برای ایجاد تغییرات بر روند بودجه ریزی آماده کرده است. 
.......................................................................................................................................

کره ای    ها به بازار لوازم خانگی ایران برگشتند
 مذاکره با یک برند چینی

برای تولید در ایران
رئی�س اتحادی�ه فروش�ندگان ل�وازم خانگ�ی از ق�ول 
کره ای    ه�ا ب�رای تأمی�ن قطع�ات ل�وازم خانگ�ی در 

ای�ران خب�ر داد و گف�ت: ع�اوه ب�ر ای�ن، از س�وی ط�رف 
ایران�ی، مذاکرات�ی با ی�ک برند درج�ه یک چین�ی صورت 
گرفت�ه ت�ا محصوات�ش در ای�ران تولی�د و عرض�ه ش�ود. 
مرتضی میری در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اظهارات دو برند بزرگ 
تأمین کننده محصوات کره ای در کشور اظهار کرد: در سال های گذشته 
دو برند بزرگ، سرمایه گذاری کانی برای تأمین محصوات لوازم خانگی 
سامسونگ و ال جی در کشور کردند، به این صورت که این دو، بخشی 
از این محصوات را به صورت کامًا ساخته شده وارد می کردند و بخش 
دیگر را با واردات قطعات و مواد اولیه از کره، در خطوط تولید خود تبدیل 

به محصول نهایی می کردند. 
رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: اما با بدعهدی کره ای    ها در ماه های 
گذشته، 90 درصد تولیدات این دو محصول در کشور کاهش یافت ولی 
در پیگیری های ما مشخص شد، هم اکنون مذاکراتی با کره ای    ها صورت 
گرفته که بر اساس آن مقرر ش��ده از این پس دو شرکت سامسونگ و 

ال جی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در بازار ایران را تأمین کنند. 
وی گفت: همچنین این دو ش��رکت ایرانی در مذاکره با یک ش��رکت 
درجه یک چینی، به تفاهم رس��یده اند تا محصول این ش��رکت را در 

ایران تولید کنند. 
میری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به سیاستگذاری 
قیمتی تولیدکنندگان داخلی، التهاب و عطش در بازار فروکش کرده و 
به رغم برخی کمبود   هایی که بعد از ممنوعیت لوازم خانگی به کشور به 

وجود آمد، از التهاب در بازار لوازم خانگی کاسته شده است. 
........................................................................................................................

 کاهش 4 میلیونی مسافران ریلی 
در کشور

دفت�ر معاون�ت برنامه ری�زی و مدیری�ت مناب�ع وزارت راه و 
شهرس�ازی اعام ک�رد: کاه�ش 4میلیونی مس�افر ریلی از 
س�ال 88 ت�ا س�ال ۹6 ی�ک ب�ار دیگ�ر بر توس�عه ش�بکه 
قطاره�ای حوم�ه ای ب�ه ج�ای گس�ترش خط�وط ریل�ی 
طوی�ل ک�ه قات�ل مناب�ع عمرانی اس�ت صح�ه می گ�ذارد. 
به گزارش دفتر معاون��ت برنامه ریزی و مدیریت مناب��ع وزارت راه و 
شهرسازی، میزان کل مس��افر جابه جا شده توس��ط خطوط ریلی از 
28/8 میلیون نفر در سال 88 به 24/5 میلیون نفر در سال 96 کاهش 
یافته است. از مهم  ترین عوامل این کاهش می توان به ارزشمندتر شدن 
وقت افراد، کاهش بعد خانوار، زمانبری سفر ریلی با توجه به پهنه وسیع 
کشور و هزینه باای مسافرت چند روزه خانوادگی با شیوه حمل و نقل 

ریلی اشاره کرد. 
.......................................................................................................................................

مالیات بر عایدی سرمایه در قالب یک 
ایحه  مستقل به مجلس می رود

وزی�ر اقتص�اد ب�ا بی�ان اینک�ه »مالی�ات بر عای�دی س�رمایه« 
و »مالی�ات ب�ر درآمده�ای مس�تقیم« در قال�ب دو ایح�ه 
مج�زا در ح�ال نهای�ی ش�دن اس�ت، گف�ت: س�اماندهی 
معافیت    ه�ا و افزای�ش پایه ه�ای مالیاتی در دس�تور کار اس�ت. 
فرهاد دژپس��ند در گفت وگو با »مهر« در پاس��خ به این س��ؤال که آیا 
ایحه مالیات بر عایدی سرمایه قرار است در قالب ایحه جامع مالیات 
بر درآمدهای مس��تقیم تقدیم دولت و مجلس شود، گفت: »مالیات بر 
عایدی سرمایه« و »مالیات بر درآمدهای مستقیم« در قالب دو ایحه 

مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند.

رشد ارزش بورس تهران به محدوده۹00 هزار میلیاردتومان
پیشروی گروه شیمیایی در بازار سرمایه

در جریان معامات روز گذش�ته شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران با احتس�اب رشد 
4 هزار و ۵0 واحدی در مح�دوده 238هزار 
واحد قرار گرفت و برای نخس�تین بار ارزش 
کل ب�ورس ته�ران در مح�دوده ۹00 ه�زار 
میلیارد تومان جا خوش ک�رد. در این میان، 
نمادهای گروه ش�یمیایی ب�ا مجموع ارزش 
معام�ات 232 میلی�ارد تومانی بیش�ترین 
ارزش معام�ات را به خود اختص�اص دادند 
وگروه های خودرو، بانک، فلزات اساس�ی و 
فرآورده های نفتی نیز به ترتیب جایگاه های 
دوم تا پنجم را در این زمینه از آن خود کردند. 
به گزارش »جوان«، آرامش نسبی در بازارهای 
ارز ، طا و س��که و همچنین تش��دید رکود در 
بازار سنگین مس��کن موجب شده بازار سرمایه 
همچنان پذیرای نقدینگی جدید باشد به طوری 
که در هفته جاری به رغم انتظار کارشناس��ان 
برای اصاح قیمت    ها، ش��اهد رشد شاخص    ها 
به مدد تقویت بهای س��هام ش��رکت    ها بودیم 
اما مس��ئله ای که همچنان برای اقتصاددان    ها، 
متولیان مدیریت اقتصاد و کارشناسان در رابطه 

با بازار س��رمایه مطرح می باش��د، آن است که 
عملیاتی که در این بازار انج��ام می گیرد تا چه 
ان��دازه در خدمت نظ��ام تأمین مالی کش��ور و 
تقویت تولید ملی است زیرا سال های سال است 
که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد در 

حدود 10 درصد درجا می زند. 
در این بی��ن ، نکت��ه قابل ماحظ��ه در جریان 
معامات جهش��ی روزهای گذشته بازار بورس 
آن بود که کارشناس��ان در این روز    ه��ا انتظار 
اصاح قیمت    ها را داش��تند که گویی بازار فعًا 

خیال اصاح قیمت    ها را ندارد. 
   رش�د ارزش ب�ازار به س�طح۹00 هزار 

میلیاردی
در این روز رش��د قیمت     ها در بازار سهام سبب 
شد با احتساب رشد 4 هزار و 50 واحدی امروز 
)معادل 1/73 درصد(، برای اولین بار در تاریخ 
معامات بازار س��هام ارزش ب��ورس تهران در 
محدوده 900 هزار میلی��ارد تومان فراتر برود ، 
البته با توجه ب��ه دار 13 ه��زار تومانی ارزش 
ب��ازار در دوران کنونی با ارزش بی��ش از 100 
میلی��ارد داری این ب��ازار در س��ال 96 فاصله 

قابل ماحظه ای دارد، از همین رو کارشناسان 
معتقدند هنور قیمت های س��هام نسبت به ارز 
و یا ت��ورم عمومی و یا بخش��ی عق��ب ماندگی 

معنی داری دارد. 
در جریان معامات روز گذش��ته بورس تهران ، 
نماده��ای گروه ش��یمیایی با مجم��وع ارزش 
معامات 232 میلیارد تومانی بیشترین ارزش 
معامات را به خود اختصاص دادند. گروه های 
خودرو، بانک، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی 
نیز به ترتیب جایگاه های دوم تا پنجم را در این 

زمینه از آن خود کردند. 
حجم معامات بورس تهران 4 میلیارد و 798 
میلیون سهم به ارزش معامات آن هزار و 883 
میلیارد تومان بود که از ای��ن میان هزار و 701 

میلیارد تومان آن ارزش معامات خرد بود. 
 در میان سهام    ها نیز سهم بانک ملت با تبادل 131 
میلیون سهم به ارزش 56 میلیارد تومان بیشترین 
ارزش معامات را در میان نمادهای بورس��ی به 
خوداختصاص داد. این نم��اد در حالی معامات 
خود را به اتمام رساند که در قیمت 419 تومان با 

1/39 درصد افت قیمت رو به رو شد. 

   امید بانک    ها به تسعیر ارز 
گفتنی است بانک    ها به تسعیر ارز با بهای 7الی 
8 هزار تومان امیدوار هس��تند تا بدین واسطه 
بتوانند س��اختار مالی خود را تقویت کنند که 
در میان بانک    ها بانک ملت به دلیل آنکه بخش 
قابل ماحظه ای از مبادات ارزی کش��ور را در 
اختیار دارد بی شک تحت تأثیر رویداد فوق قرار 
دارد. این در حالی است که تخمین    ها از دارایی 
ارزی این بانک ارقامی در حدود 10 میلیارد دار 

را در بر می گیرد. 
در همی��ن رابطه ی��ک مقام مس��ئول در بانک 
ملت از آماده ک��ردن گزارش عملک��رد دوازده 
ماهه گذشته با نرخ تس��عیر ارز 7500 تومانی 
و برنامه افزایش س��رمایه از محل س��ود تسعیر 

ارز خبر داد. 
وی در خصوص نرخ نهایی تس��عیر ارز بانک     ها 
هم توضیح داد: به نظر می رس��د 7500 تومان 
نرخ نهایی و مد نظر بانک مرکزی برای تس��عیر 
ارز باشد که بانک ملت هم بر همین اساس نرخ 
را در صورت های مالی اعمال کرده است. البته 
هنوز معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تسعیر 
ارز تصویب نش��ده و در صورت نهایی شدن این 
موضوع، بان��ک ملت تحوات مثبت��ی را پیش 

رو دارد. 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ارز در دسترس 
بانک ملت رقم قابل توجهی است،گفت: بانک     ها 
به طور جدی پیگیر معافی��ت مالیاتی افزایش 
سرمایه از س��ود تسعیر ارز هس��تند با توجه به 
اینکه دولت در تاش ب��رای اصاح نظام بانکی 
اس��ت، احتمااً جهت تقویت س��اختار مالی و 
افزایش س��رمایه آنها با این معافی��ت مالیاتی 
موافق��ت خواهد کرد. بانک ملت ب��ه دلیل تراز 
ارزی باای��ی ک��ه دارد حتی در ص��ورت عدم 
معافیت مالیات��ی بطور قطع اق��دام به افزایش 
سرمایه خواهد کرد اما سایر بانک    ها در صورت 
لزوم پرداخت مالیات ممکن است دچار تردید یا 

تعلل در این خصوص شوند. 
از س��وی دیگر ، ش��اخص آیفک��س معامات 
روزگذشته را با صعود 33 واحدی به اتمام رساند. 
این شاخص بیشترین تأثیر مثبت را از نمادهای 

»مارون«، »زاگرس « و »مادیرا« پذیرفت. 
حجم معامات این بازار بال��غ بر یک میلیارد و 
613میلیون س��هم بود و ارزش معامات سهام 
به 621میلیارد تومان می رس��د ای��ن در حالی 
است که ارزش کل معامات این بازار با در نظر 
گرفتن معامات اوراق اخزا و تسه در روز جاری 

به 923میلیارد تومان رسیده است.

هادی  غامحسینی
  گزارش   یک

  فاطمه عرفانیان  |   جوان

   کوتاه

»مسکن مهر مزخرف« تأییدیه بین المللی گرفت!
  دفت�ر اس�کان بش�ر در س�ازمان مل�ل، 
س�اخت مس�کن مه�ر را ج�زو تجربه های 
ب�ه  انتق�ال  قاب�ل  و  ب�ه ف�رد  منحص�ر 
مجام�ع بین الملل�ی اع�ام ک�رده اس�ت. 
در حالی که پیش تر این مس��کن توس��ط وزیر 
مسکن مزخرف خوانده شده بود مازیار حسینی 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این مطلب 
گفت: تکمیل 500هزار مس��کن مهر در دستور 
کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که در حال 
حاضر این عدد به 420هزار واحد رسیده است و 
در واقع از زمان شروع به کار وزیر جدید 80 هزار 
مسکن مهر تحویل شده اس��ت. وی با تأکید بر 
اینکه دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت 
مس��کن مهر را جزو تجربه های منحصر به فرد 

و قابل انتقال به مجام��ع بین المللی اعام کرده 
است، افزود: چهار دولت درگیر این برنامه بودند 
و بیش��ترین کارایی آن در دولت 11 و 12 بوده 
است، افزود: پروژه های مسکن مهر از نظر اسکلت 
و کیفیت و استحکام مس��کن، مناسب ارزیابی 
می شود. وی در عین حال با بیان اینکه رساندن 
آب، برق و گاز برخی پروژه های مس��کن مهر به 
دلیل جانمایی اشتباه سخت است در گفت وگو با 
روزنامه دولت، گفت: در طرح اقدام ملی تولید و 
عرضه مسکن به دنبال این هستیم تا اشتباهات 
مس��کن مهر را تکرار نکنیم. بر این اساس اعام 
کرده ایم در ش��هرهای کوچک س��اختمان های 
ویایی س��اخته می شود و در ش��هرهای جدید 

احداث ساختمان تا هفت طبقه مدنظر است.

دولت قانون خرید تضمینی گندم را به رسمیت نمی شناسد
دولت قصد ندارد قانون خرید تضمینی گندم 
را قبول کن�د و آن را به رس�میت بشناس�د. 
عباس پاپی زاده بالنگان، نایب رئیس کمیسیون 
کش��اورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیس��ت 
مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خانه ملت، 
در خصوص ممانعت دول��ت از خرید گندم مازاد 
کشاورزان توسط بخش خصوصی گفت: در قانون 
خری��د تضمینی گندم آمده اس��ت که کش��اورز 
می تواند به صورت توافقی محصول خود را در بازار 
آزاد به فروش برس��اند، در صورت عدم موفقیت 
کش��اورز در زمینه فروش محصول تولیدی خود، 
دولت برای جلوگیری از ضرر و زیان کش��اورزان 
قیمتی را تحت عنوان قیمت خرید تضمینی تعیین 

و محصوات را خریداری می کند. 

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به اینکه کش��اورز گندم کار قبل از فروش 
محصول خود به دولت می تواند با بخش خصوصی 
صنایع تبدیلی گندم وارد مذاکره شود و به صورت 
توافقی محصول خود را به فروش برساند، ادامه داد: 
فروش توافقی گندم کشاورزان به بخش خصوصی 
طی ماه های اخیر از سوی دولت نقض شده است. 
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسامی با 
تأکید بر اینکه صنای��ع تبدیلی بخش خصوصی 
گندم حاضر هستند در مقایس��ه با دولت قیمت 
بااتری به کش��اورز پرداخت کنن��د، عنوان کرد: 
دولت با کمک ابزار تعزیرات با صنایع تبدیلی بخش 
خصوصی گندم برخورد می کند، این موضوع ظلم 

است و اجازه نمی دهد قانون اجرا شود.

مهران  ابراهیمیان
  مسکن
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   هر كي بدر كرد، خودش خبر كرد! 
دكتر عبداه گنجي، مدير مسئول روزنامه جوان، در 
واكنش به هدف قرار گرفت��ن دو نفتكش در درياي 
عمان در توئيتر خود نوشت: مهم ترين شاخص براي 
درك انگيزه خرابكاري در درياي عمان اين است كه امريكا بي محابا و 
بدون هر گونه بررسي ايران را متهم كرد. اين رويه كليشه شده است اما 
باز هم سناريوي ايران هراس��ي و افزايش فروش ساح بيشتر، محقق 
مي ش��ود. ايراني ها يك مثال طنز دارند كه »هر كي بدر كرد، خودش 

خبر كرد.«
........................................................................................................................

   نقش انگليس در فتنه ۸۸ چه بود؟
امين اسدي در صفحه شخصي خود در توئيتر به نقش انگليس در فتنه 

۸۸ اشاره كرده و نوشت :
 نقش انگليس در فتن��ه ۸۸:  1- حض��ور ديپلمات هاي انگليس��ي با 
نمادهاي س��بز در ميان آش��وبگران و مديريت ميداني اغتشاش��ات 
2- جنگ رواني بي بي سي با دامن زدن به حوادث و متشنج نشان دادن 
اوضاع 3- نفوذ برخي از رابطين امنيتي سفارتخانه در ستاد كانديداهاي 

خاص 4- اعزام جاسوس در پوشش خبرنگار.
........................................................................................................................
 تحليل عضو سابق پارلمان كويت از ديدار آبه با رهبر انقاب

»فيصل الدويس��ان« عضو س��ابق پارلمان كويت با انتشار مطلبي در 
صفحه توئيتري خود، پاس��خ قاطعانه رهبر انقاب به نامه ترامپ كه 
نخس��ت وزير ژاپن مأمور رس��اندن آن بود را به روايت��ي تاريخي در 
كربا تش��بيه كرد. او برخورد مقام معظم رهبري را همانند ماجراي 
نامه عبيداه به امام حس��ين)ع( دانس��ت كه اباعبده)ع( در جواب 
فرمودند: »اين نامه را جوابي نيست! زيرا بر عبيداه عذاب الهي ازم 

و ثابت است.« 
گفتني است شينزو آبه نخست وزير ژاپن كه روز پنج شنبه با مقام معظم 
رهبري ديدار كرد، حامل پيامي از سوي ترامپ بود تا در خصوص مسائل 
ايران و امريكا با ايشان رايزني كند اما در اين ديدار با پاسخ منفي و صريح 

رهبري براي تبادل پيام با رئيس جمهور امريكا مواجه شد. 
عضو سابق پارلمان كويت در توئيتر خود نوشت:

»ديروز عبيداه به امام حسين)ع( در كربا نامه نوشت و داد به عمرسعد 
تا امام جوابش را بدهد و امام)ع( فرمودند جوابي نمي دهم و حاا تاريخ 

تكرار مي شود؛ ]آيت اه[ خامنه اي: جوابي به او نمي دهم«. 
عضو سابق پارلمان كويت ضمن انتش��ار توئيتي ديگر به بي اعتنايي و 
برخورد حساب شده امام خميني)ره( با ادوارد شواردنادزه وزير خارجه 
ش��وروي اش��اره كرد كه چگونه با چهره سياس��ي يكي از كشور هاي 
ابرقدرت آن زمان رفت��ار كردند كه گويي ما ابرقدرت هس��تيم و آنها 
يك كشور جهان س��ومي هستند. حاا پس از گذش��ت 3۰سال از آن 
زمان رهبر قدرتمند انقاب اسامي با برخورد هوشمندانه خود لرزه بر 
قدرت هاي غربي انداخته است. در ادامه توئيت منتشر شده در صفحه 
فيصل الدويسان را مشاهده مي كنيد. »آقاي خميني پيش از اين پيام 
اردوگاه ش��رق را رد كرد و آقاي خامنه اي 3۰س��ال بعد پيام اردوگاه 
غرب را رد كرد »...خداوند جال و رس��ول و مؤمنان است، اما منافقان 

نمي دانند« آيه ۸ منافقان«. 
........................................................................................................................

  پيامي براي كشتي گير اوكرايني
»المار نورعلي اف« كشتي گير شيعه اوكرايني آذري ااصل در مسابقات 
كشتي كش��ور اوكراين مدال طا را كسب نمود و با پيراهني كه تصوير 
رهبر انقاب بر آن نقش بسته بود روي سكوي دريافت جوايز رفت. مهدي 

رسولي مداح معروف اهل بيت در صفحه اينستاگرام خود نوشت:
برادر عزيزم جناب آقاي المار نورعلي اف با تهيت و سام

ايس��تادن در مرتبه پهلواني با آن گوش هاي شكس��ته قطعاً لياقت و 
شايسته شماست. خدا قوت پهلوان!

ابراز عاقه شما به سيد قائد حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( و نيز 
شهيدان نشان از روح پهلواني شما دارد، برادر عزيزم غايت خلقت جهان، 
پرورش انسان هايي است كه بر پاي آرمان هايشان ايستاده اند و بر هرچه 
شك و ترس و تعلق است غلبه دارند، عمل معروف شما تهاجم فرهنگي 
بر تهاجم نابرابر عافيت طلبان و دنياطلبان عالم است كه درصدد انحراف 
انسان ها از مسير حق هستند همچنان كه حقيقت توحيدي بر زمين 
جاري و ساري خواهد شد و مستضعفان عالم آن را به ارث خواهند برد 

اين وعده الهي است كه قطعاً به فضل خدا محقق خواهد شد. 
مرزهاي خاكي هيچ وقت نمي تواند مرزهاي ايماني، انقابي و اعتقادي 
ما را محدود و ما را از جريان حق دور كند چراكه اصحاب حق هيچ حد و 
مرزي را نمي شناسند و با تمام توان بر پاي حق ايستاده اند. همچنان كه 
حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( مي فرمايند: »زنده نگه داشتن ياد 
شهدا كمتر از شهادت نيست.« اين عمل انقابي شما قبل از مدال طا، 
مدال حّريت و زنده نگه داشتن مسير شهيدان محسن حججي و ابراهيم 
هادي و بابك نوري است. درود بر شما! برادر عزيزم آقاي علي اف به ايران 
س��فر كنيد و در معيت حضرت علي بن موسي الرضا و حضرت فاطمه 
معصومه و نيز هيئت ثاراه رهروان امام و شهدای زنجان در محضرتان 

باشيم. آرزوي سامتي و عزت را از خداي منان برايتان خواستارم. 
برادر شما مهدي رسولي

سردار سپهر:
 بسيج در حادثه سيل

كار ۳ساله را ۳۵روزه انجام داد 
جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
گفت: در سيل اخير بسيج كار سه ساله را 
در ۳5روز انجام داد كه شايد اگر قرار بود 
با بودج�ه دولتي اي�ن كار را انجام دهيم، 
مي كش�يد.  ط�ول  س�ال  چندي�ن 
به گزارش مه��ر، آيين تكري��م و معارفه 
مسئول بسيج جامعه پزشكي كشور صبح 
ديروز با حضور سردار محمدحسين سپهر جانشين رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين كشور و ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداشت در مركز 

همايش بين المللي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد. 
سردار سپهر در اين مراسم طي سخناني اظهار داشت: بسيج جامعه پزشكي 
يكي از بهترين تشكل هاي تخصصي بسيج كشور است و در خدمت رساني به 
مردم نمره قبولي دريافت كرده است. وي ادامه داد: درخواست ما از مسئول 
جديد سازمان بسيج پزشكي استفاده بيشتر از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل 
جامعه پزشكي كشور است. وي نقش مردم را در پيشرفت كشورها بسيار مهم 
دانس��ت و گفت: هر حاكميتي بدون حضور مردم دوام نخواهد داشت و اگر 
مردم آن جامعه داراي نگاهي اعتقادي و معنوي باشند، قطعاً مؤثر تر خواهند 
بود و تشكيل بسيج به فرمان امام خميني)ره( براي ايجاد تمدن جهاني اسام 
انجام شده است. سردار سپهر در ادامه تصريح كرد: بسيج بزرگ ترين سازمان 
مردم نهادي است كه با حضور ده ها ميليون انسان معتقد به آرمان هاي نظام 
و اسام در حال نقش آفريني در كشور اس��ت. ما از بخش بهداشت و درمان 
مي خواهيم كه از ظرفيت بسيج استفاده بيشتري كنند زيرا حوزه بهداشت و 
درمان مهم ترين مسئله حاكميت هاي جهان و حكمرانان براي اثر بخشي در 
جوامع است. وي افزود: بسيج جامعه پزشكي در حمايت از وزارت بهداشت 
مس��ئوليت دارد و بايد كارهاي بزرگ و به ظاهر نش��دني را برعهده بگيرد 
و چالش هاي حوزه بهداش��ت و درمان كش��ور را حل كند. جانشين رئيس 
سازمان بسيج با اشاره به اقدامات بسيج در سيل اخير گفت: در سيل اخير 
بسيج كار سه س��اله را در 3۵روز انجام داد كه ش��ايد اگر قرار بود با بودجه 

دولتي اين كار را انجام دهيم، چندين سال طول مي كشيد.

اريجاني در صحن مجلس:

حمله به نفتکش ها مکمل تحریم هاي اقتصادي امریکا ست
رئي�س مجل��س ش�وراي  اس�ام�ي گفت: اق�دام�ات    مجلس
مش�ك�وك در دري�اي عم��ان علي��ه نفتك�ش ه�ا، 

مكم�ل تح�ريم ه�اي اقتص�ادي است. 
به گزارش مهر، در ابتداي جلس��ه علني روز يك ش��نبه مجلس 
ش��وراي اس��امي علي اريجاني رئيس مجلس سالروز شهادت 
چهار ش��هيد مؤتلفه، بخارايي، صفارهرندي، ني��ك نژاد و اماني 
را گرامي داشت و گفت: آنان پيشكس��وتان و پيشتازان مبارزان 
ملت ايران عليه رژيم ستمش��اهي بودند كه در سنين جواني راه 
درست زيستن را يافتند و با مجاهدت خويش مسير مبارزات ملت 

را هموار كردند. 
وي اف��زود: از س��خنان هوش��مندانه و عزتمندان��ه رهبر انقاب 
اسامي در ديدار با نخس��ت وزير ژاپن تشكر مي كنيم كه با دقت 

تام و استدال متين، منطق ملت ايران را در مقابل ستم هيواي 
استعمار، امريكا بيان داشتند. 

رئيس مجلس با بيان اينكه مجلس شوراي اسامي بيانات مهم، 
دقيق و ش��جاعانه رهبر معظم را قدر دانس��ته و حمايت مي كند، 
اظهار داشت: همه بخش هاي كش��ور بايد بر اساس همين صراط 

استوار عمل كنند. 
اريجاني با اش��اره به اقدامات مشكوك عليه نفتكش ها در خليج 
فارس گفت: اقدامات مش��كوك در درياي عمان عليه نفتكش ها، 
مكمل تحريم هاي اقتصادي اس��ت به جهت آنك��ه از تحريم ها، 
نتيجه اي به دس��ت نياوردند، با توجه به سوابق تاريخي امريكا در 
اين زمينه ك��ه در جنگ جهاني امريكايي ها كش��تي هاي خود را 
در نزديكي هاي ژاپن مورد هدف قرار دادند ت��ا توجيه ازم براي 

خصومت را فراهم كنند. 

وي افزود: بخش فكاهي ماجرا در اظهارات »پمپئو« نهفته است 
كه توصيه كرده ايران در مقابل اقدامات سياس��ي و ديپلماتيك 
از ديپلماسي اس��تفاده كند. اين حرف از زبان آقاي پمپئو واقعاً 

شيرين است. 
رئيس مجلس تصريح كرد: وزير خارجه كش��وري كه با اقدامات 
تروريستي يا اقتصادي كه به بيان خودشان شديدترين تحريم ها 
عليه يك كشور است به مصاف يك كشور انقابي آمده اند، آيا اين 
يك اقدام ديپلماتيك اس��ت. آقاي پمپئو! آيا نقض عهد و جنگ 

اقتصادي عليه ايران اقدامي سياسي است؟
اريجان��ي ادام��ه داد: آي��ا اقدام��ات امري��كا در ونزوئ��ا عليه 
رئيس جمهور اين كشور يك اقدام سياسي و ديپلماتيك است؟ 
آيا اقدام امريكا عليه ملت مظلوم يمن اقدامي سياسي است؟ آيا 
حمايت همه جانبه نظامي از دولت بساز بفروش صهيونيستي عليه 
ملت فلسطين يك اقدام سياسي است؟ وي تصريح كرد: متأسفانه 
ملت امريكا گرفتار باند سياسي بي آبرويي شدند كه پس و پيش 

حرف هاي خود را محاسبه نمي كند.

 ي�ك كارش�ناس مس�ائل بين المل�ل ب�ا بي�ان اينك�ه 
زدن  دور  ب�راي  راه حل�ي  نمي توان�د  اينس�تكس 
تحريم ه�ا باش�د، گف�ت: اروپايي ها ق�ادر به ايس�تادگي 
در براب�ر فش�ارها و تحريم ه�اي امري�كا نيس�تند. 
به گزارش مهر، ميرقاس��م مؤمني كارشناس مسائل بين الملل 
در خصوص آينده روابط اروپا با ايران در قالب موضوعات برجام 
و اينستكس، اظهار داشت: رش��د گروه هاي راست افراطي در 
انتخابات اخي��ر پارلماني اروپا نگراني برخ��ي مقامات اروپايي 
را فراه��م آورده و آن را يكي از تهديدات آين��ده اتحاديه اروپا 

ارزيابي كرده اند. 
وي با بيان اينكه اگر اين روند در اروپا تداوم داشته باشد دوره 
بعدي، گروه هاي راس��ت گرا مي توانند اكثري��ت پارلمان را در 
اختيار گيرند، گف��ت: افكار عمومي اروپا اين ب��اور را دارند كه 
اتحاديه اروپا از زمان تأس��يس تا به حال نتوانسته منافع ملي 

كشورهاي اروپايي را تأمين كند و همواره متأثر از سياست هاي 
امريكا تصميم گيري كرده است. 

مؤمني افزود: به هر حال موضوعات مختلفي ميان ايران و اروپا 
هست كه مي تواند با تغييرات پيش رو در آينده رويكرد آنها هم 
تغيير داشته باشد، از شرايط برجام و ادامه همكاري ها با ايران 
گرفته تا موضوعي چون اينس��تكس، هر چند به نظر من اين 
كانال مالي صرفاً حرف و ايده آن مطرح شده ولي هنوز عملياتي 

نشده است. 
اين كارشناس مسائل بين الملل تصريح كرد: شايد بتوان گفت 
بنا به سياس��ت تحريمي امريكا عليه كش��ورها و شركت هاي 
اروپايي كه قصد همكاري با ايران را در قالب اينستكس دارند، 
اين كانال هم نمي تواند راه حلي براي دور زدن تحريم ها براي 
ايران به حس��اب آيد و اروپايي ها قادر به ايس��تادگي در برابر 

فشارها و تحريم هاي امريكا نيستند. 

وي خاطرنشان كرد: ش��ايد اروپايي ها اين طور تصور مي كنند 
كه از عدم همكاري با ايران چيزي از دست نمي دهند. اروپا به 
دنبال خريد زمان است و منتظر است تا تحوات مختلفي كه 
در منطقه ما و عرصه بين المللي در حال ُرخ دادن است منجر به 
اين شود كه با فراهم آمدن فرصتي مناسب بتوانند با امريكا وارد 

مذاكره شوند و امتيازاتي را از آنها بگيرند. 
مؤمني با بي��ان اينكه ۸۰درصد كش��ورهاي اروپايي از حضور 
ترامپ در كاخ سفيد نگران هس��تند و اين دولت را در تضاد با 
منافع خود مي دانند، افزود: برجام دستاورد ديپلماتيك مهمي 
براي اروپا به حساب مي آمد، چراكه براي اولين بار اروپا توانست 
بعد از جنگ جهاني دوم در موضوعي بين المللي بدون دخالت 

امريكا تأثيرگذار باشد. 
اين كارشناس مسائل بين الملل ادامه داد: برجام تأمين كننده 
امنيت كشورهاي اروپايي هم هس��ت و شايد قسمت مهمي از 

حمايت سياسي آنها از برجام به اين موضوع برگردد. 
وي بيان كرد: اگر برجام به شكس��ت انجامد، اروپايي ها دچار 
سرخوردگي مي شوند و به نوعي استقال آنها زير سؤال مي رود، 
بنابراين اروپايي ها تمام تاش خود را داشته و خواهند داشت 
كه حتي شده پوسته و ظاهري از برجام باقي بماند تا به وسيله 

آن بتوانند منافع خود را در مقابل با امريكا تأمين كنند. 
مؤمني در پايان خاطرنش��ان كرد: منافع اقتص��ادي اروپا با 
ايران بسيار كمتر از حجم روابط تجاري آنها با امريكاست و 
آنها به واس��طه اين ميزان از روابط ضعيف اقتصادي با ايران 
نمي خواهند منافع زي��اد تجاري خود با امري��كا را به خطر 
اندازند، اما موضوع اين است كه از نظر سياسي وجود برجام 
براي اروپا حيثيت و اعتب��ار دارد و آنه��ا خواهان حفظ آن 
هستند اما به شيوه خودشان كه آن هم خريد زمان و معطل 

نگه داشتن ايران است.

يك كارشناس مسائل بين الملل: 
»اینستکس« نمي تواند تحریم ها را دور بزند

دیدگاه

خنثي سازي توطئه ضدايراني »بدبين كردن مردم به حاكميت« با اقدام اخير قوه قضائيه

اعاده اموال نامشروع مسئوان اعتماد عمومي را تقويت مي كند
يك�ي از مهم تري�ن توطئه هاي نظام س�لطه 
ايجاد شكاف بين جامعه با نظام اسامي است 
و توطئه اي كه جز ب�ا بدبين ك�ردن مردم به 
مسئوان ارشد نظام نتيجه بخش نخواهد بود. 
مدت هاست مسئوان ارش��د غربي و رسانه هاي 
وابسته به مراكز جاسوسي غربي در تاشند بعضاً 
با شايعه پراكني، جعل اخبار و قلب واقعيت هاي 
موجود در عرصه حكومتداري كشور، اينگونه القا 
كنند كه فس��اد و رانتخواري جزء اينفك نظام 
اسامي اس��ت و هيچ راه برون رفتي براي تغيير 
وضع موج��ود جز ايجاد ش��ورش هاي اجتماعي 
و اقدام��ات بنيان بركن عليه حاكميت سياس��ي 

وجود ندارد. 
ايجاد ش��به كودتا از مس��ير بدبين كردن مردم 
به اصل حاكميت و خدش��ه دار كردن س��امت 
مسئوان ارش��د نظام و ش��بهه افكني نسبت به 
كاركردهاي نظام اسامي در ش��رايطي يكي از 
ثابت ترين رويكرده��اي غرب عليه اي��ران بوده 
كه با روي كارآمدن دول��ت دونالد ترامپ چنين 
هدفي به صورت ويژه دنبال شده است كمااينكه 
در اظهارات روزمره دولتم��ردان امريكايي بارها 
شاهد اتهام افكني اقتصادي نسبت به مسئوان 
كش��ور بوده ايم؛ اتهام افكني ای ك��ه بدون ارائه 
سند و دليل همراه بوده و در تريبون هاي رسمي 
نظير مجمع عمومي سازمان ملل نيز بارها تكرار 

شده است. 
يكي از اقدامات مهمي كه مي تواند بس��ياري از 
ش��بهات و تهديدات درباره س��امت مسئوان 
كش��ور را پاس��خ داده و توطئه هاي غ��رب عليه 
جمهوري اسامي ايران را ) در حوزه مورد اشاره( 
خنثي س��ازي كند اقدامي اس��ت كه اخيراً قوه 
قضائيه مورد توجه قرار داده است كه از آن تحت 
عنوان » اعاده اموال نامشروع« نام برده مي شود؛ 
اقدامي كه مي تواند مس��ئوان كشور را پاايش 
كرده و اعتماد عمومي خدشه دار شده بخشي از 
افكار عمومي را بازگرداند و طرح هاي ضدايراني 
براي ايجاد دودس��تگي بين م��ردم و نظام را نيز 

خنثي سازي كند. 
طرح اعاده اموال نامشروع مسئوان طرحي است 
كه با امضاي 1۶۶نماينده مجلس شوراي اسامي 
در اس��فند 13۹۶ ب��ا قيد دوفوري��ت به مجلس 
تقديم ش��د. تعداد امضاكنندگان اي��ن طرح به 

1۸۰ نفر رسيد. 
افرادي كه مش��مول اين طرح هس��تند عبارتند 
از: »رؤساي قواي س��ه گانه و معاونان و مشاوران 
آنها، وزرا و معاونان آنها و اس��تانداران و معاونان 
آنها و ش��هرداران ش��هرهاي مراكز اس��تان ها و 
معاونان« و زمان بررسي اموال از ابتداي انقاب 

تاكنون است. 
اموال ضبط شده از مس��ئوان بايد صرفاً جهت 
اش��تغال جوان��ان و فقرزدايي هزينه ش��ود. در 
صورت��ي  كه مقامات مش��مول اين ط��رح اموال 
خود را مخفي كنند يا ب��ا هيئت همكاري ازم را 
نداشته باشند به حبس درجه۵ محكوم مي شوند. 
اين مجازات قابل تخفيف و تعليق نيست. جرائم 

مذكور چنانچ��ه در ارتباط با سوءاس��تفاده هاي 
مالي موضوع اين قانون باشد مشمول مرور زمان 
نمي شود. نظر هيئت پنج نفره موضوع اين قانون 
قطعي و غيرقابل تجديد نظر اس��ت و با ارجاع به 
دادستان كل كشور به مورد اجرا گذاشته مي شود. 
بر همين اساس تمام كاركنان دولتي موظف به 
همكاري با اين هيئت هستند و اين هيئت نيز هر 
شش ماه يك بار به مجلس و عموم مردم گزارش 

ارائه خواهد كرد. 
   قانونی برای اثبات پاكدستی مسئوان 

نظام
محمدكاظم انبارلويي در گفت وگو با ايس��نا، با 
اشاره به اباغ آيين  نامه اجرايي قانون رسيدگي به 
دارايي مقامات، مسئوان و كارگزاران جمهوري 
اسامي ايران از س��وي رئيس قوه قضائيه اظهار 
كرد: اين قان��ون يك گام ب��ه جلو ب��راي اثبات 
پاكدستي مسئوان نظام اس��ت. آن مسئواني 
كه پاكدست هستند از اين قانون استقبال كرده و 

اموال و دارايي هاي خود را اعام مي كنند. 
وي با بيان اينكه كس��اني كه دس��تي در تخلف 
داشته اند با اجراي اين قانون مشخص مي شوند، 
ادامه داد: قانون رس��يدگي به داراي��ي مقامات، 
مسئوان و كارگزاران دايره شمول مسئواني كه 
بايد اموال و دارايي هاي خود را اعام كنند افزايش 

داده و اين نكته مثبتي براي اين قانون است. 
اين فعال سياس��ي اصولگرا درباره اين نكته كه 
بر اس��اس اين قانون، اموال مسئوان به اطاع 
عموم رسانده نمي ش��ود و افش��اي آن ممنوع 
اس��ت، تصريح كرد: به هر حال در گام اول بايد 

براي خود نظام مكشوف شود كه چقدر مقامات 
كشور در مس��ير پاكدس��تي گام برمي دارند اما 
ب��اب قانونگذاري بس��ته نيس��ت و در گام هاي 
بعدي اين قانون مي تواند تكميل شود. در كشور 
افغانس��تان تمام اموال و دارايي هاي مسئوان 

اعام مي شود. 
انبارلوي��ي همچنين خاطرنش��ان ك��رد: اجراي 
قانون رس��يدگي به دارايي مقامات، مسئوان و 
كارگزاران موجب مي ش��ود م��ردم در انتخابات 
با اطاعات دقيقي ب��ه گزينه هاي��ي رأي دهند 
كه پاكدستي آنها اثبات ش��ده است. اجراي اين 
قانون به شفافيت عملكرد مالي مسئوان كمك 
مي كند زيرا اگر مشخص شود كه ثروت مسئولي 
غيرطبيعي افزايش يافته است، دادستان مي تواند 
به عنوان مدعي العموم ادعاي خود را مطرح كند 

و آن مقام نيز بايد پاسخگو باشد. 
وي با اشاره به اينكه جابه جايي مقدار كمي پول 
در س��اير كش��ورها تحت رصد دقيق نهادهاي 
نظارتي قرار مي گيرد، گف��ت: در ايران نيز قوه 
قضائي��ه، ديوان محاس��بات و س��اير نهادهاي 
نظارت��ي باي��د نقش خ��ود را براي نظ��ارت بر 
كنش هاي مالي ايفا كنند. برخي تصور مي كنند 
ديوان محاسبات فقط در موارد خاص مي تواند 
وارد عمل ش��ود در حالي كه اي��ن ديوان حتي 
مي تواند بررسي كند يك بنگاه خصوصي ماليات 
خود را پرداخت كرده است يا خير. فرار مالياتي 
در ساير كشورها جرم سنگيني به حساب مي آيد 
و در اي��ران هم باي��د نظارت كافي ب��ر موضوع 

پرداخت ماليات انجام شود. 

اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسامي در 
پايان اظهار كرد: ما در كشور به اندازه كافي قانون 
و مقررات داريم اما متأس��فانه مجريان به اندازه 
كافي قان��ون را اجرا نمي كنن��د و همين موجب 
شده است كساني كه به بيت المال دست اندازي 

مي كنند، در حاشيه امن قرار گيرند. 
   قانون شفافيت و اعتمادزا 

محمدعلي پورمختار عضو كميسيون حقوقي و 
قضايي مجلس شوراي اسامي نيز درباره انتشار 
متن آيين  نامه قانون رسيدگي به اموال مسئوان 
از س��وي آيت اه رئيس��ي گفت: از ق��وه قضائيه 
بايد براي اين كار تقدير و تش��كر كرد كه بعد از 
چندين سال قانون رسيدگي به اموال مسئوان را 
اباغ كرده و زمينه اجراي آن كه از سوي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام به تصويب رسيده بود، 

فراهم شد. 
وي اف��زود: آيين  نامه قانون رس��يدگي به اموال 
مس��ئوان زمين��ه ازم را ب��راي ش��فافيت در 
رفتارهاي مالي مس��ئوان و افرادي كه ش��امل 
اين قانون هستند ايجاد كرده و امري پيشگيرانه 

محسوب مي شود. 
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي 
اسامي گفت: كسي كه مس��ئوليتي را در نظام 
جمهوري مي گيرد بايد دقت كند طعمه محسوب 
نشود كه در نهايت به دنبال سوءاستفاده و كسب 
درآم��د باش��د. پورمختار اف��زود: انتش��ار متن 
آيين  نامه قانون رس��يدگي به اموال مس��ئوان 
در زمينه افزايش ش��فافيت جامع��ه و مديران و 
كارگزاران نظام كه عموماً س��الم هستند كمك 

بسيار بزرگي مي كند. 
وي خاطرنشان كرد: معدود اتفاقات رخ داده براي 
مديران و مسئوان و بزرگنمايي هاي دشمنان، 
نبايد ب��ه كل مديران تعميم داده ش��ود. اجراي 
رس��يدگي به اموال مس��ئوان مي تواند ذهنيت 
شكل گرفته مردم را برطرف كرده و اعتماد را به 

قاطبه مسئوان افزايش دهد. 
  نمره منفي به مجلس دهم 

حجت ااسام احد آزاديخواه عضو هيئت رئيسه 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسامي هم 
درباره انتشار آيين  نامه قانون رسيدگي به اموال 
مسئوان از س��وي قوه قضائيه گفت: اقدام اخير 
آيت اه رئيسي نش��ان دهنده نگاه جامع و دقيق 
وي در مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي و حاكي از 

اقدامات قاطع اين قوه در آينده نزديك است. 
وي افزود: ب��ه نظر مي رس��د انتش��ار آيين  نامه 
قانون رسيدگي به اموال مس��ئوان در راستاي 
مبارزه جدي با مبادي فس��اد است و اين اميد را 
به مردم مي دهد كه قوه قضائي��ه در دفاع از حق 
و حقوق مردم كوتاه نيامده و مي كوشد از حيف 
و ميل بيت المال كه به بهانه هاي مختلف صورت 

مي گيرد، جلوگيري كند. 
عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس 
ش��وراي اس��امي تصريح ك��رد: انتش��ار اين 
آيين  نامه از سوي قوه قضائيه نمره منفي براي 
دوره دهم مجلس شوراي اس��امي محسوب 
مي شود چراكه در اين دوره از مجلس طرحي 
مطرح شد كه س��اعت هاي زيادي در اين باره 
به هم��راه آقاي دهقان نماين��ده طرقبه صرف 
موضوعات مختلف اين طرح و بررسي و تدوين 
آن كرديم، اما متأسفانه نمايندگان مجلس به 
اين طرح رأي ندادند و توفيق بررسي اين طرح 
از آنها گرفته شد ولي اگر اين اتفاق رخ مي داد، 
صداي حقانيت و دفاع از حقوق مردم به جاي 
اينكه از قوه قضائيه ش��نيده ش��ود از مجلس 
شوراي اسامي )قوه مقننه( با قانوني شدن آن، 

شنيده مي شد. 
آزاديخواه گفت: اين گايه از نمايندگان مجلس 
به عنوان همكارانم وجود دارد كه چرا پارلمان به 
اين گونه طرح ها رأي نمي دهد؟ در حالي كه اين 
امر مي تواند موجب ش��فافيت بيش��تر شده و در 

راستاي شفافيت آرای نمايندگان باشد. 
وي گفت: مردم بايد مراقب باش��ند نمايندگاني 
انتخاب كنن��د كه حفظ بيت المال ب��راي آنها از 
اهميت باايي برخوردار باشد و كشور را به سمت 

و سوي صاح هدايت كنند. 
عضو هيئت رئيس��ه كميسيون فرهنگي مجلس 
شوراي اس��امي با بيان اينكه اقدام قوه قضائيه 
در انتش��ار آيين  نامه قانون رس��يدگي به اموال 
مس��ئوان صحيح بوده و مجلس هم مي تواند با 
تصويب برخي قوانين همراستا و پشتيبان از اين 
آيين  نامه حمايت هاي قانوني را ب��ه عمل آورد، 
اف��زود: كاش به جاي اباغ اي��ن آيين  نامه قانون 
دائمي رسيدگي به اموال مس��ئوان در مجلس 

تصويب مي شد.

   گزارش

طرح: تسنيم



   سيد احمد هاشمي اشكا
اجراي ۴۰ ه�زار پروژه در س�ال ج�اري در قالب 
طرح بزرگ خدمت رس�اني همزمان و همگرا در 
سراسر كش�ور جزو كار هاي در پيش روي نيروي 
مقاومت بس�يج مستضعفين اس�ت كه به دست 
بس�يج س�ازندگي انجام مي ش�ود. پروژه هايي 
كه بخش�ي از آنه�ا از اواخر س�ال گذش�ته آغاز 
ش�ده و حاا ايران اس�امي منتظر اس�ت تا با به 
نتيجه رس�يدن اين پروژه ها قس�مت اعظمي از 
نيازهاي مناطق كم برخ�وردارش را مرتفع كند؛ 
كاري كه با به مش�اركت كش�يدن آح�اد مردم، 
بزرگ ترين جه�اد خدمت را به ثبت مي رس�اند. 

    
سال 1397 و فصل زمس��تان بود كه خبري از طرف 
سازمان نيروي مقاومت بس��يج مستضعفين كشور 
دل ايرانيان را گرم كرد و آن ه��م كليد خوردن ۴۰ 
هزار پروژه در س��ال 98 توس��ط اين نيرو بود. بعد از 
چند هفته و با شروع س��ال جديد، هنوز در روزهاي 
اول بهار و ش��ور و حال عيد بود كه هزار و 1۶7 گروه 
جهادي مشتمل بر ۲۴ هزار نفر از سوي سازمان بسيج 
سازندگي به مناطق محروم اعزام شدند تا سال نو را با 
جهاد خدمت جشن بگيرند. البته در همان زمان اعام 
شد كه بسيج در نظر دارد سه شهر را نيز براي معلوان 

مناسب سازي كند. 
حاا پروژه ه��ا يكي يكي اجرايي مي ش��وند و با ورود 
جهادگران به ميدان، س��رعت عمل كارها هم بااتر 

رفته اس��ت. در همين رابطه رئيس س��ازمان بسيج 
سازندگي كشور با اش��اره به ۴۰ هزار پروژه و با بيان 
اينكه بخشي از اين پروژه ها شامل پروژه هايي است 
كه نهاد هايي نظير بنياد بركت، آستان قدس رضوي، 
بنياد مستضعفان، سازمان بهزيستي و... در اتمام و به 
بهره برداري رس��يدن آنها مشاركت دارند، مي گويد: 
»هدف از اجراي اين ۴۰ هزار پروژه اميدبخش��ي به 
مردم اس��ت. به هر ح��ال در س��ال 98 جنگ رواني 
دشمن چند برابر شده و به فرموده مقام معظم رهبري 

نيز عمليات اصلي دشمن در سال 98 است.«
محمد زهرايي ادامه داد: »تاش مي كنيم براي مردم 
در مناطق محروم و روستا ها پروژه هايي از جنس نياز 

خودشان اجرا كنيم كه خدمت را لمس كنند.«
وي با تأكيد بر اينكه قس��م ياد مي كنم كه سازمان 
بس��يج س��ازندگي نگاه سياس��ي ندارد و فقط نگاه 
خدمت رس��اني به م��ردم و آنهايي كه پ��اي انقاب 
هستند را دنبال مي كنند، مي گويد: »در اين ۴۰ هزار 
پروژه با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و فرماندهان 
سپاه استان تقسيم استاني پروژه ها آغاز و پروژه ها با 
رمز عمليات »يازهرا« شروع شده است.« وي با بيان 
اينكه اين پروژه ها در ۲8 عرصه تقس��يم شده است، 
تصريح مي كند: »به سراغ همه دستگاه هاي اجرايي 
رفتيم و از همه آنه��ا تقاضا كردي��م در اين پروژه ها 

همگرايي داشته باشند.«
رئيس سازمان بسيج س��ازندگي كشور مي گويد: »از 
اين ۴۰ هزار پروژه 1۲ ه��زار و ۵۰۰ پروژه در زمينه 

آب و زيرس��اخت اشتغال اس��ت. همچنين ساخت 
خانه نيازمن��دان و محرومان بخش ديگ��ري از اين 
پروژه هاس��ت.« زهرايي ادامه مي دهد: »بيش از 11 
هزار و ۵۰۰ پ��روژه از ۴۰ هزار پروژه در اس��تان ها به 
صورت استاني تفاهم شده اس��ت. از اين رقم ۵ هزار 
و 3۰۰ پروژه شروع شده و پيشرفت فيزيكي دارد كه 
اين در كمتر از دو ماه گذشته بوده است. همچنين يك 
هزار و 1۶7 گروه جهادي مشتمل بر ۲۴ هزار نفر در 
ايام نوروز به مناطق محروم خدمت رساني مي كنند.«

ش��ايد وقتي در س��ال 138۶ مجلس قانون بس��يج 
س��ازندگي را تصويب كرد و اين نه��اد مردمي مجاز 
شد تا با ساير دس��تگاه هاي اجرايي تفاهمنامه بسته 
و قرارداد مستقيم داشته باشد، كسي فكر نمي كرد 
بس��يج س��ازندگي به بازوي تواناي دولت در اجراي 
پروژه هاي عمراني زودبازده و عام المنفعه تبديل شود. 
گواه اين ادعا همين بس كه تا كنون 1۴1 هزار پروژه 

كوچك نظير قنوات، استخر ذخيره آب، آبخيزداري، 
ساخت خانه عالم، ساخت مسجد و... در ۲8 عرصه با 
دستگاه هاي اجرايي كار شده و حاا ۴۰ هزار پروژه 
براي سال 98 كليد خورده و مي توان روزهاي خوشي 

را براي ايران اسامي پيش بيني كرد. 
  پروژه هايي براي مردم با مشاركت مردم

يكي از مهم ترين مأموريت هاي بس��يج س��ازندگي 
كش��ور ورود به اقتصاد مقاومتي اس��ت ك��ه در اين 
رابطه سردار غامحس��ين غيب پرور رئيس سازمان 
بس��يج مس��تضعفين مي گويد: »ما متولي اقتصاد 
كش��ور و حتي مردمي كردن همه اقتصاد نيستيم، 
اما به نهاد ه��اي انقابي كمك مي كني��م تا اقتصاد 

مردمي شود.«
بر اساس گزارش ها، تا كنون 17۰ هزار كارگاه اقتصاد 
مقاومتي با تأكيد بر زنجيره ارزش توس��ط بس��يج 
سازندگي ش��كل گرفته و قرار اس��ت امسال هم به 

موضوعات��ي نظير بس��ته بندي و برندس��ازي توجه 
ويژه اي شود. ازجمله افتخارات و شاهكار هاي بسيج 
سازندگي در مناسب س��ازي سه شهر براي معلوان 
است كه در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است؛ 
كاري كه نياز بخش قابل توجهي از شهروندان است 
و تا كنون هيچ سازمان و نهادي نتوانسته آنچنان كه 

بايد، آن را به نتيجه برساند. 
در همين راس��تا رئيس س��ازمان بس��يج سازندگي 
كش��ور با بيان اينكه تفاهمنامه احداث ۵ هزار واحد 
مسكوني امضا شده است، مي گويد: »مناسب سازي 
1۰ هزار واحد مسكوني و مناسب سازي سه شهر براي 
معلوان نيز در دستور كار اين س��ازمان قرار گرفته 
است.« زهرايي با اشاره به هدف بسيج سازندگي براي 
اجراي ۴۰ هزار پروژه عمراني در۴۰ س��الگي انقاب 
و آغاز اين پروژه ها ادامه مي ده��د: »ما پروژه هايي را 
ش��روع مي كنيم كه مردم حضور حداكثري داش��ته 
باش��ند. ۲۰ درصد از منابع اجرايي پروژه ها در بسيج 
س��ازندگي را خيران تأمين مي كنن��د.« وي تأكيد 
مي كند: »گروه هاي جهادي ما بايد در اجراي پروژه 
نقش آفريني كنند، اما قرار نيست همه پروژه ها را به 
دست بگيرند؛ در هر عمليات ساختماني بخش هايي 
كه مش��خصات فني دارد كار را به دس��ت گروه هاي 
جهادي نمي دهيم. به عنوان مثال در حفر قنات حتماً 
از مقني و استاد فن استفاده مي كنيم، اما اصل استفاده 
از جوانان را دنبال خواهيم كرد.« زهرايي مي افزايد: 
»ما براي 11 هزار گروه جهادي ارتباط مستمر با مردم 
تعريف كرده ايم. در حال حاضر با استمرار سه تا پنج 
سال گروه هاي جهادي و حضور آنها در منطقه مي توان 
پروژه هاي طواني تري را ش��روع كرد. اما بايد بگويم 
سازمان بسيج رقيب پيمانكار نيست، بلكه در اجراي 
پروژه ها مي خواهيم از ظرفيت سپاه و بسيج استفاده 
كنيم. ما به دنبال سود نيستيم و اين حكم شرعي براي 

ماست كه انتفاع نداشته باشيم.«

   مينا محمدي
س�پاه كردس�تان تاكنون با اجراي 8 هزار پروژه 
محروميت زدايي در كردستان توانسته مشكات 
زيادي از مردم را برطرف و اين اس�تان را به مسير 
پيش�رفت و آبادان�ي هداي�ت كند. امس�ال هم 
به رغم اينكه پايان سال گذشته هزار و 2۰۰ پروژه 
محروميت زدايي براي سال 98 هدف گذاري شده 
بود ام�ا اكنون با توج�ه به نيازهاي كردس�تان به 
خدمات جهادي بسيج و سپاه قرار است اين رقم 
به 2 هزار پروژه افزايش يابد و برگ زرين ديگري 
را در كارنامه جهادگران اس�تان به ثبت برس�اند؛ 
كاري كه قرار است سپاه و بسيج با مشاركت مردم، 
دولت و خي�ران براي تحقق فرامي�ن مقام معظم 
رهبري در مناطق محروم اس�تان اجرايي كنند. 

    
محروميت زدايي و خدمت رس��اني نيروهاي بسيج و 
سپاه در مناطق حاشيه اي و حتي در برخي از شهرها 
و استان هاي پيشرفته تر كشور، شرايط دسترسي به 
فرصت هاي برابر اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي را 
براي اقشار مختلف فراهم مي كند، آن هم در شرايطي 
كه وضعي��ت نامطلوب آموزش��ي، كمب��ود امكانات 
فرهنگي، مسكن، شغل، بهداشت و درمان در برخي 
مناطق در سال هاي اخير عاملي براي مهاجرت مردم 
ش��ده اس��ت. به طور حتم به همين دليل هم هست 
كه در فرمايش��ات معمار كبير انقاب اسامي شاهد 
تأكيد ايشان بر امر محروميت زدايي و خدمت رساني 
به محرومين هس��تيم. از همين رو به تازگي س��پاه 
كردستان با افزايش شمار طرح هاي محروميت زدايي 
در استان كردستان قصد دارد اين شرايط برابر را براي 
مردم مناط��ق كم برخوردار اين اس��تان نيز به خوبي 
فراهم كند. در اين راستا س��ال گذشته سپاه استان 
حدود هزار طرح را براي اجرا در سال 98 هدف گذاري 
كرده بود ك��ه اكن��ون فرمانده س��پاه بيت المقدس 
كردستان با بيان اينكه امس��ال از ابتدا تعهد اجراي 
هزار و ۲۰۰ پروژه محروميت زدايي در مناطق محروم 
اس��تان را داده بوديم، مي گويد: »اكنون قصد داريم 
۲ هزار پروژه محروميت زدايي را در استان عملياتي 
كنيم.« سردار محمدحسين رجبي با اشاره به اينكه 
امسال سپاه و بسيج با مشاركت مردم، دولت و خيران 
۲ هزار پروژه محروميت زدايي را براي تحقق فرامين 
مقام معظ��م رهبري در مناطق محروم اس��تان اجرا 
مي كنند، اضافه مي كند: »خوشبختانه در بازديدهاي 
ميداني از مناطق محروم سطح اس��تان، پروژه هاي 
محروميت زدايي اجرا شده س��ال هاي گذشته كامًا 
مشهود و مردم نيز ابراز رضايت مندي مي كنند.« وي 
با بيان اينكه اجراي پروژه ه��اي محروميت زدايي به 
يك گفتمان و مطالبه تبديل مي شود، ادامه مي دهد: 
»بايد طرح هاي محروميت زدايي به خوبي در مناطق 
محروم استان اجرا ش��ود؛ چراكه خواسته مردمي و 
متضمن امنيت پايدار است.« س��ردار رجبي امنيت 
پايدار كنوني كشور و استان كردستان را مرهون خون 
پاك شهيدان مي داند و بيان مي كند: »امروزه جامعه 
به برگزاري برنامه هاي فرهنگي همچون اجاسيه هاي 
شهدا نيازمند است، و برنامه داريم در سال هاي آينده 

برنامه هاي فرهنگي متنوعي را اجرايي كنيم.«
   سپاه همراه و كمك رسان محرومان

گفتني است كه طي همه اين سال ها كه جهادگران 

س��پاه و بس��يج در مناطق محروم خدمت رس��اني 
كرده اند، اولويت  كاري س��پاه در كردستان در همه 
مأموريت هاي بس��يج س��ازندگي، س��امت، حوزه 
فرهنگي، پزشكي، تربيتي، قرارگاه پيشرفت و آباداني، 
محروميت زداي��ي در راس��تاي »مردم ي��اري« بوده 
است.  فرمانده سپاه  كردس��تان با تأييد مطالب فوق 
و با اشاره به اينكه تاكنون در اس��تان بيش از 7 هزار 
پروژه محروميت زدايي انجام ش��ده است، مي گويد: 
»س��پاه مردم ياري و مردم داري را به صورت جدي و 
با تمام توان پيگيري مي كند و هدفمان از انجام اين 
كارها تنها كمك به توس��عه و آباداني مناطق محروم 
كردستان است.« ازم به ذكر است كه ۲ هزار طرحي 
كه امس��ال براي محروميت زدايي از مناطق محروم 
كردستان برنامه ريزي شده قرار است مجموع اقدامات 
سپاه را طي س��ال هاي اخير به بيش از 9 هزار طرح 
برساند. سردار رجبي با اشاره به اينكه ما نيروهاي سپاه 
و بسيج زماني كه رضايتمندي مردم را مي بينيم بسيار 
خوشحاليم، ادامه مي دهد: »به همين دليل در راستاي 

كمك به مردم مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته 
كردستان از هيچ تاشي دريغ نمي كنيم.« 

گفتني است كه سال گذشته سپاه كردستان برنامه 
ساخت يك هزار واحد مس��كن مددجويي رايگان را 
براي محرومان منطقه آغاز كرد كه اين اقدام تنها يك 
نمونه از ده ها برنامه و پ��روژه كاري محروميت زدايي 
در مناطق محروم اس��تان اس��ت. س��ردار رجبي با 
تأييد مطالب ف��وق و با بيان اينك��ه از انجام هرگونه 
پروژه محروميت زداي��ي در مناطق محروم اس��تان 
استقبال مي كنيم، مي گويد: »سپاه براي ايجاد فضاي 
كس��ب وكار، بهبود وضعيت معيشت و اقتصاد مردم، 
عمران، آباداني، زيرس��اخت و رفع محروميت آماده 
كمك به دولت در كردس��تان اس��ت و اين را هم به 

استاندار محترم كردستان عرض كرده ام.«
   محروميت زدايي شبانه روز سپاه

ازم به ذكر است كه مسئوان سپاه كردستان مانند 
سپاهيان مناطق ديگر كش��ور معتقدند تا زماني كه 
محروميت تمام و كمال از بين نرود، بايد فعاليت هاي 
محروميت زدايي نيز به قوت خود همچنان ادامه داشته 
باشد. فرمانده س��پاه بيت المقدس استان كردستان 
با تأييد مطالب فوق بيان مي كن��د: »بايد »فرهنگ 
كار« و »فرهنگ مش��اركت« در اس��تان كردستان 
تقويت يابد، هرچند در اس��تان بيكاري وجود دارد و 
آن تاشي هم كه بايد مس��ئوان انجام دهند، انجام 
نمي دهند اما جوانان تحصيلكرده مي توانند با استفاده 
از تسهيات اش��تغالزايي سپاه، اش��تغالزايي و شغل 
ايجاد كنند.« سردار رجبي اضافه مي كند: »راه اندازي 
صندوق ه��اي قرض الحس��نه روس��تايي و پرداخت 
تسهيات اشتغالزايي به جوانان به كاهش آمار بيكاري 
كمك مي كند.« گفتني اس��ت كه محروميت زدايي 
سپاه به شيوه اي است كه مردم را در عمران و آباداني 

روستا مشاركت مي دهد؛ چراكه اين كار سبب تسريع 
در انجام و اتمام پروژه ها مي ش��ود. همچنين جوانان 
عاوه بر اينكه كار مشاركتي را ياد مي گيرند، آموزش 
مي بينند كه با روحيه جهادي و بدون كمك نيروهاي 
جهادگر استانشان را آباد كنند؛ اقداماتي كه هريك با 
برنامه ريزي كاملي از س��وي سپاه كردستان در حال 
انجام است و روز به روز نيز بيشتر و بيشتر هم مي شوند 

و گرد محروميت را از استان كنار مي زنند.« 
معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار كردس��تان 
با تأييد اينكه همواره جهادگران س��پاه و بس��يج در 
همه عرصه ها دستگير جوانان و مردم محروم استان 
بوده اند، مي گويد: »اقدامات خوب محروميت زدايي 
سپاه در روستاهاي محروم اس��تان كامًا ملموس و 
مشهود است.« شهرام ملكي اضافه مي كند: »سپاه در 
كنار نقش آفريني هايي كه در هشت سال دفاع مقدس 
داش��ت، امروز نيز با نگاه صيانت و حفاظت از مرزها 
و اجراي طرح هاي محروميت زدايي و س��ازندگي، به 
مردم خدمت رس��اني مي كند.« وي با اشاره به اينكه 
يك هزار و 7۰۰ روس��تا در اس��تان كردستان وجود 
دارد كه جمعيت آنها حدود ۵۰۰ هزار نفر است، ادامه 
مي دهد: »در برخي شاخص هاي توسعه به بخش هاي 
روس��تايي كمتر توجه ش��ده و تاش هاي مجموعه 
مديران نتوانس��ته مطالبات م��ردم و نيازمندي هاي 
روس��تاها را پاس��خ دهد.« معاون هماهنگ��ي امور 
عمراني استاندار كردستان بيان مي كند: »در برخي 
از شاخص هاي اصلي در اس��تان فاصله قابل توجهي 
با اس��تان هاي برخوردار داريم كه به نوعي رسيدن به 
ميانگين كش��وري نياز به جهش، تاش و كوش��ش 
زيادي در اين عرصه دارد.« اين مقام مس��ئول تأييد 
مي كند: »پيش��نهاد مي ش��ود در ص��ورت امكان از 
حضور و ظرفيت دهياران و شوراهاي روستاها براي 

تسريع بخش��ي در انجام پروژه هاي محروميت زدايي 
سپاه استفاده شود؛ چراكه س��اانه اعتبارات ويژه اي 
از كش��ور به آنان اختصاص داده مي شود.« ملكي با 
اشاره به دستور استاندار كردس��تان اضافه مي كند: 
»استانداري براي اجراي پروژه هاي محروميت زدايي 
سپاه در اس��تان كمك ويژه خواهد كرد و اميدواريم 
بتوانيم بخش اعظمي از اين پروژه ها را تا هفته دولت 

به بهره برداري برسانيم.«
   مسكن، آب و اشتغال اولويت سپاه

گفتني اس��ت كه مس��كن مددجويي، آب و اشتغال 
اولويت هاي اصلي محروميت زدايي سپاه در سال 98 
است و در اين زمينه هماهنگي كامل ميان دولت و سپاه 
وجود دارد. فرمانده سپاه بيجار در اين راستا مي گويد: 
»امروز شاهد افتتاح 1۰ واحد احداثي خانه محرومين 
با مشاركت بسيج سازندگي ناحيه بيجار و كميته امداد 
امام خميني)ره( هس��تيم.« سعيد ش��عباني از آغاز 
احداث 13۰ واحد خانه محرومين با مشاركت كميته 
امداد امام)ره( در روستاهاي بيجار از سال گذشته خبر 
مي دهد و مي گويد: »احداث 3۰ واحد آن در روستاهاي 
بخش مركزي و كراني بيجار به پايان رس��يده و مورد 
بهره برداري قرار گرفته اس��ت.« فرمانده سپاه بيجار 
با بيان اينكه مرحله دوم كار ش��امل احداث ۲۰ واحد 
مسكن محرومين مي شود، اعام مي كند: »با دريافت 
زمين و معرفي افراد تحت پوشش و تشكيل پرونده براي 
اين افراد و مشخص شدن اعتبار مورد نظر كار ساخت 
اين واحدها از اول تابستان آغاز مي شود و مرحله سوم 
احداث خانه محرومين نيز شامل ۲۵ واحد مي شود كه 
تاكنون اعتبار آن دريافت نش��ده است و اگر اعتبارات 
مورد نياز نيز تأمين شود كار ساخت آن همزمان با ۲۵ 

واحد قبلي از اول تابستان آغاز مي شود.«
اين مسئول از گسترش چتر حمايتي سپاه در راستاي 
كمك به نيازمندان شهرس��تان خبر مي دهد و بيان 
مي كند: »در همين راستا تفاهمنامه اي با بهزيستي 
شهرستان بيجار امضا ش��ده است كه مقرر شده 1۰ 
خانه محرومين ب��راي خانواده هاي تحت پوش��ش 
بهزيستي احداث شود.« مس��ئول بسيج سازندگي 
س��پاه بيت المقدس با بيان اينكه محروميت زدايي 
يكي از مهم ترين اقدامات بس��يج س��ازندگي سپاه 
بيت المقدس اس��ت، مي گويد: »ساخت ۲۵۰ واحد 
اين مسكن ها از سال قبل شروع شده و تا پايان خرداد 
به بهره برداري كامل مي رسد. « علي اصغر عزيزي با 
اش��اره به اينكه فاز دوم اين طرح نيز با ساخت ۲۵۰ 
واحد ديگر ت��ا پايان ش��هريور در اختيار مددجويان 
متقاضي قرار داده مي ش��ود، اضافه مي كند: »يكي 
ديگر از اقدامات بسيج سازندگي سپاه بيت المقدس 
اقدامات محروميت زدايي عام المنفعه مانند ساخت 
پل، جاده و آبرساني است كه در سال 97 با اعتباري 
بالغ بر ۴ ميليارد تومان 3۵۰ طرح را شروع كرديم و 
تقديم مردم مي كنيم.« گفتني است كه پروژه هاي 
محروميت زدايي سپاه شامل موارد متعددي همچون 
حفر چاه و مخزن آب، ساخت مجموعه ورزشي، پل 
روس��تايي، احداث ديوار حائل، س��اخت و بازسازي 
مدارس و مس��اجد، احداث كتابخانه، برق رس��اني و 
همچنين در بحث يادمان و مزار ش��هدا، غسالخانه، 
خانه عال��م، راه)جاده( روس��تايي و... نيز مي ش��ود؛ 
طرح ها و برنامه هاي متع��ددي كه هريك مي توانند 

بخش مهمي از مشكات مردم را برطرف كنند.

سپاه كردستان تاكنون 7 هزار پروژه محروميت زدايي را در روستاها و مناطق كم برخوردار استان عملياتي كرده است

 خيز بلند سپاه براي محروميت زدايي از كردستان 
با اجراي 2 هزار پروژه جديد

 همگرايی همه دستگاه های بسيج 
در اجراي 40 هزار پروژه سال 98

 پزشكان بسيجي
خدمات رسانان بدون مرز

يكي از مهم ترين اتفاقات در حوزه پزش�كي پس از انقاب افزايش 
اميد به زندگي از ۵7 سال به 77 سال است كه بايد در ليست اقدامات 
مهم نظام س�امت قرار داد. افزايش ارقامي كه در نتيجه راه اندازي 
و اس�تقرار نظام خدمات بهداش�تي از طريق خانه هاي بهداش�ت و 
شبكه هاي بهداشت در كشور، بهبود تمامي شاخص هاي بهداشتي، 
كاهش مرگ و مير بيماري هاي واگير و تأمين نيازهاي درماني در داخل 
و گسترش توريسم درماني در ايران به دست آمده است. در اين ميان 
تاش هاي بسيج جامعه پزش�كي در مناطق محروم و نيازمند بيش 
از هر زمان ديگري توانس�ته اميد و دلگرمي و سامت را به ساكنان 
اين مناطق هديه بده�د كه مروري ب�ر آمار و عملكرد اين قش�ر از 
جهادگران و بسيجيان بيانگر ميزان فعاليت بدون ادعاي آنهاست. 

    
با توجه به اينكه بس��يج نيرويي مردمي و در خدمت و براي مردم است، 
هر فعاليتي از طرف اين نيرو، به نوعي به مشاركت كشيدن آحاد مختلف 
مردم در رفع نيازها و مشكات خودشان اس��ت. بر همين اساس نجات 
۲۲۰۰ نفر در مقابل بروز عوارض عقب ماندگي ذهني در طرح كم نظير 
غربالگري كم كاري تيروئيد در يك ميليون نوزاد در شرايط تحريمي را 
بايد يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي ويژه انقاب اسامي در نظر داشت؛ 
اقدامي كه با يك بسيج عمومي در حوزه سامت كشور به نتيجه رسيد. 

   پزشكان بدون مرز
فعاليت هاي بسيج جامعه پزشكي حد و مرزي براي خود قائل نيست و هر 
جا نيازي باشد حتماً فعاان اين عرصه هم حضور دارند.  ويزيت رايگان 
عشاير و روستاييان شهرستان ايوان در استان ايام حركتي بود كه توسط 
پزشكان بسيجي اين استان صورت گرفت.  در همين رابطه مدير كانون 
بسيج جامعه پزشكي شهرس��تان ايوان با بيان اينكه بيش از ۵۰۰ نفر از 
عشاير و روستاييان شهرستان ايوان به صورت رايگان ويزيت شدند، گفت: 
»در راستاي ارتقاي سطح سامت جامعه عشايري و روستايي شهرستان 
ايوان بيش از ۵۰۰ نفر از عشاير و روستانش��ينان ايوان ويزيت شدند تا 
وجود هرگونه بيماري واگير در بين آنها شناسايي و سامتي بر اين قشر 
حاكم باشد.« مالك رستمي ادامه داد: »اين تعداد افراد توسط سه اكيپ 
پزشكي شامل كارشناس بهداش��ت و دارويي در روستا هاي نرگسي، به 
چهارمله، تعل و گيانه و مناطق عشايري مورد ويزيت قرار گرفتند.«  وي 
به ميزان داروي توزيع شده در بين اين افراد اشاره كرد و افزود: »اعتبار 
هزينه شده در اين راستا ۵۰ ميليون ريال مي باشد.« مدير كانون بسيج 
جامعه پزشكي شهرستان ايوان با اشاره به ارتقاي شاخص سامت و اميد 
به زندگي در مناطق روستايي و عش��ايري ايوان پس از پيروزي انقاب 
اسامي ايران تصريح كرد: »يكي از مهم ترين دس��تاوردهاي اين نظام 

توسعه خدمات بهداشتي در مناطق محروم و دوردست است.«
    تشكيل 22 تيم پزشكي در قالب طرح شهيد رهنمون 

مسئول بسيج جامعه پزشكي خراسان جنوبي از افزايش تعداد تيم هاي 
پزشكي جهادي طرح شهيد رهنمون به ۲۲ تيم تا پايان تيرماه خبر داد 
و گفت كه در سال گذش��ته ۲۰۰ اعزام به مناطق محروم و كم برخوردار 
داشته اند.  هاشم هيهات از اعزام 38 گروه جهادي از ابتداي سال تاكنون 
به بيش از ۲۵ منطقه محروم استان خبر داد و افزود: »در سه ماهه نخست 
سال جاري تاكنون 31۴ نفر در قالب گروه هاي جهادي پزشكي به مناطق 
محروم سراسر استان اعزام شدند و تعداد 7 هزار و ۵۶۰ بيمار را به صورت 
رايگان ويزيت كردند.« وي اضافه كرد: »دو گروه جهادي در فروردين ماه 
امسال به مناطق محروم استان اعزام شده اند كه يكي از آنها گروه جهادي 
دندان پزشكي قائم آل محمد)ص( بود كه به مدت يك هفته در روستاهاي 

محروم شهرستان درميان به ارائه خدمت پرداخت.«
مسئول بس��يج جامعه پزشكي خراس��ان جنوبي گفت: »در قالب طرح 
شهيد رهنمون نيز از ابتداي سال تا كنون 13 تيم در دو مرحله به مناطق 

محروم استان اعزام شدند.«
وي اف��زود: »فعاليت پيش روي م��ا اعزام گروه هاي جهادي اس��ت كه 
خودجوش و متمرك��ز در مواقع نياز به مناطق محروم اعزام مي ش��وند 
و در روس��تاهاي دورافت��اده و محروم ك��ه از قبل شناس��ايي كرده اند 
خدمات رس��اني مي كنند.« هيهات عنوان كرد: »در س��طح اس��تان در 
قالب طرح ش��هيد رهنمون تاكنون 13 تيم ثابت تشكيل شده است كه 
هر تيم چهار نفر اعضاي ثابت متشكل از پزشك عمومي، ماما، پرستار، 
كارشناس تغذيه، مشاور و روان ش��ناس دارد كه متناسب با نياز مردم، 
هر ماه به منطقه مشخص شده اي در شهرستان هاي بيرجند، نهبندان، 
طبس، فردوس و قاين اعزام مي ش��وند.«  وي با بيان اينكه تيم پزشكي 
جهادي به روستاهاي محروم شهرستان درميان اعزام شدند، گفت: »در 
اين اعزام براي ۶۰ نفر ويزيت متخصص زنان، ۵۰ نفر سونوگرافي، 3۶۲ 
نفر ويزيت دندان پزش��كي، 1۰۰ نفر آموزش مزاج شناسي و به ۲۰۰ نفر 
از دانش آموزان مسواك و خميردندان رايگان اهدا شده است.« هيهات 
تأكيد كرد كه در طرح ملي پايش فشار خون نيز تاكنون بالغ بر هزار نفر 

غربالگري صورت گرفته است كه همچنان ادامه دارد. 
   خدمات رايگان در روستاهاي نيازمند

اما در غرب ايران هم تيمي متش��كل از پزشكان بس��يجي براي ويزيت 
رايگان به روستاي خاكو در اس��تان همدان اعزام شدند.  مسئول بسيج 
سازندگي سپاه ناحيه همدان با اعام خبر اعزام تيم پزشكي با همكاري 
بسيج سازندگي و بس��يج جامعه پزشكي به روس��تاي خاكو به منظور 
ويزيت رايگان اهالي اين روستا گفت: »گروه جهادي شهيد »حججي« 
از حوزه حضرت فاطمه)س( سپاه ناحيه همدان به اين منطقه رفتند تا 
به خدمت رساني بپردازند.« سرهنگ هادي گليان افزود: »در اين گروه 
جهادي اعزامي تعداد دو نفر پزش��ك عمومي و دو نفر پرستار و امدادگر 
و يك نفر ماما حضور داشتند و اقدام به ويزيت رايگان و مشاوره پزشكي 
اهالي روس��تا كردند.« وي عنوان كرد: »اين برنامه كه در مسجد روستا 
برگزار شد، بسيار مورد استقبال و توجه مردم روستا قرار گرفت به طوري 
كه در اين اردو تعداد 13۰ نفر به صورت رايگان ويزيت شدند.« به هر حال 
اگر نظام پوشش صددرصدي بيمه روستاييان را به عنوان افتخاري بزرگ 
براي جمهوري اسامي ايران در بعد عدالت اجتماعي در حوزه سامت به 
ثبت رسانده است حتماً به خاطر وجود پزشكان بسيجي و خدمتگزاران 
بي ادعايي است كه شب و روز را نمي شناسند و آنچه برايشان مهم است، 

سامت هموطنان و به خصوص افراد محروم و كم بضاعت است.
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محمدرضا هادیلو

محروميت زدايي سپاه به شيوه اي است كه 
مردم را در عمران و آباداني روستا مشاركت 
مي دهد؛ چراكه اين كار س�بب تسريع در 
انجام و اتمام پروژه ها مي ش�ود. همچنين 
جوانان عاوه بر اينكه كار مشاركتي را ياد 
مي گيرند، آم�وزش مي بينند كه با روحيه 
جهادي و ب�دون ادام�ه كم�ك نيروهاي 

جهادگر استانشان را آباد كنند
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

 صغري خيل فرهنگ
27 خ�رداد س�ال 1358جه�اد س�ازندگي 
به فرمان امام تش�كيل ش�د و در آن مقطع 
ايشان خواستار رس�يدگي و رفع محروميت 
روس�تاييان و در اولويت قرار دادن روستاها 
شده بودند.  جهاد در ابتداي تأسيس خود، يک 
نهاد مردمي بود و توسط نيروهاي خودجوش، 
بسيجيان و متخصصان اداره مي شد. با همين 
رويكرد نيز ب�ه دفاع مق�دس ورود يافت. به 
عبارت ديگر مي ت�وان گف�ت مردمي بودن 
مهندسي جنگ جهاد، يكي از ويژگي هاي بارز 
و مهم اين نهاد بود كه موفقيت هاي بسياري را 
در طول دفاع مقدس به دنبال داشت. نيروهاي 
جهاد در همه جا و جلوتر از ساير رزمندگان 
در خ�ط مق�دم جبهه ه�ا حضور داش�تند و 
ب�دون اينكه خودش�ان س�نگري داش�ته 
باشند براي رزمندگان س�نگر مي ساختند. 
به رغم اين خدمات نق�ش محوري و بي بديل 
جه�اد س�ازندگي در دفاع مق�دس چندان 
مورد توجه ق�رار نمي گي�رد و مجاهدان اين 
عرصه همچنان گمنام هستند. براي آشنايي 
با نقش جهاد س�ازندگي در دف�اع مقدس با 
يداه ش�مايلي فرمان�ده ق�رارگاه كربا كه 
مسئوليت پش�تيباني و مهندسي جنگ در 
جهاد س�ازندگي را بر عهده داشت همكام 
ش�ديم ك�ه ماحصل�ش را پي�ش رو داريد. 

بعد از پيروزي انقاب اسامي چند نهاد 
انقابي تشكيل شد و چطور شما جهاد 

را براي خدمت انتخاب كرديد؟
من با افتخار خ��ودم را از خان��واده بزرگ جهاد 
س��ازندگي مي دان��م. بع��د از انق��اب در اين 
نهاد مش��غول کار ش��دم  و از اولي��ن نيروهاي 
جهادسازندگي بودم. با شروع جنگ، اسلحه به 
دست گرفتم و به عنوان نيروي رزمي وارد ميدان 
شدم. چون تصورم اين بود که جنگ و رزم فقط 
با اس��لحه و حضور رزمي و نظامي ممكن است، 
اما بعد متوجه ش��دم در کنار اين حضور نظامي 
فعاليت ها و اقدام��ات ديگري ه��م وجود دارد 
که فضيلت و جايگاهش کمت��ر از رزم و جهاد با 
اسلحه نيست. يك روز که با بچه هاي بهبهان در 
سپاه حميديه مستقر بوديم فرمانده کنار بچه ها 
آمد و از ما پرسيد چه کسي از شما مي تواند لودر 
براند؟ قبل از انقاب شرايط خانوادگي من طوري  
بود که براي گذران زندگي هم درس بخوانم و هم 
کارکنم. بعد از انقاب و قبل از تش��كيل جهاد 
سازندگي، همراه با برادر سرلشكر شهيد بقايي 
که فرمانده قرارگاه کرباي سپاه بود، با استفاده 
از دستگاه هاي راه سازي برجاي مانده و رها شده 
شرکت هاي ايتاليايي و امريكايي براي روستاهاي 
محروم خوزستان جاده مي س��اختيم. از اين رو 
رانندگي با لودر و بولدوزر را خوب بلد بودم. آن 
روز در حميديه وقتي فرمانده اين سؤال را پرسيد 
و کسي دست بلند نكرد من اعام آمادگي کردم 
و با لودري که از آنها گرفتم سراغ کار مهندسي 
جهاد رفتم و با احداث اولين خاکريز در حميديه 

کارم را شروع کردم. 
يكي از اهداف تشكيل جهاد سازندگي 
توجه به روستاييان و محرومان و عمران 
و آبادي نقاط دوردس�ت كشور بود. به 
نظر شما جهاد سازندگي توانست به اين 

هدف دست پيدا كند؟
امام خمين��ي بافاصله بعد از پي��روزي انقاب 
با توجه به ش��رايط موجود کشور دو نهاد اصلي 
و دو س��ازمان ب��زرگ يكي جهاد س��ازندگي و 
ديگري سپاه را تش��كيل دادند. جهاد در جهت 
محروميت زدايي و عمران و آبادي روستا ها بود و 

به بحث توليد که عمدتاً در روستا ها انجام مي شد 
توجه داشت و سپاه پاسداران هم که براي دفاع 
و حفظ انقاب در بُعد فرهنگي و نظامي تشكيل 

شده بود. 
جهاد سازندگي بر اساس رسالت و فرماني که امام 
صادر کرده بودند بافاصله سازماندهي شد و از 
طريق جذب نيرو هاي متخصص از دانشگاهيان 
و جوانان انقابي و روس��تاييان اقدامات زيادي 
را در راس��تاي بهبود وضعي��ت زندگي مردم به 
عنوان توليدکنندگان اصلي در کشور انجام داد. 
امروزه اگر در بسياري از مباحث به خودکفايي 
رس��يده ايم، نتيجه اش همان حرکتي است که 
نيرو هاي جهاد س��ازندگي بنا به فرمان امام آن 
را اجرايي کرده اند و توانسته اند خدمات زيادي 
را در روستا ها انجام دهند و در افزايش توليد هم 

مؤثر بوده اند. 
جهاد كه ق�رار بود كاره�اي عمراني و 
محروميت زدايي انجام دهد، چطور شد 

به جبهه ها ورود كرد؟
بعد از انقاب اسامي، دش��منان قسم خورده 
تاش کردند از هر روش��ي استفاده کنند که به 
انقاب آسيب برسانند. از اين رو صدام را به عنوان 
مهره اصلي جنگي وارد ميدان کرده و جنگ را به 
کشور تحميل کردند. با توجه به شدت و وسعت 
حمله عراق امام خميني)ره ( دس��تور بس��يج 
مردمي را دادند و جهاد سازندگي به عنوان نهادي 
که با فرمان امام خميني)ره( تأسيس شده بود 
خود را مكلف دانست هر طور شده در جبهه ها 

حضور پيدا کند. 
همانطور که گفتيد رس��الت جهاد س��ازندگي 
عمران و آباداني بود، بنابراين س��عي کرديم از 
همان ابتداي جنگ روي اين ش��اخه متمرکز 
ش��ويم و در کنار همه فعاليت ها به جمع آوري 

کمك هاي مردمي، بس��يج نيروها و اعزام شان 
به جبهه، پشتيباني ماش��ين آات و تعميرات 
آنها، تعمير ادوات ارتش و سپاه، رساندن مهمات 
و تدارکات ب��ه خطوط مق��دم بپردازيم. کمي 
بعد که کار جنگ باا گرفت ارتش و س��پاه به 
عمليات هاي بزرگ و گس��ترده ورود کردند و 
جهاد س��ازندگي تمرکزش را روي موضوعات 
و  عمليات مهندس��ي معطوف کرد. با توجه به 
ش��كل جنگ و حضور دش��من در خاک ايران 
نياز بود تا اقدامات مهندسي اي صورت گيرد که 
بتواند بخشي از نبود تجهيزات، ادوات و نيروها 
را جبران کند و جهاد تا حدي هم توانست اين 
نقيصه را در دوران جنگ جبران کند و به گواه 
همه فرماندهان جنگ و دوس��تان ارتش��ي و 
س��پاهي، جهاد س��ازندگي نقش بي بديلي در 
جبهه ايفا کرد. هرچند جهاد سازندگي نيروي 
نظامي نبود اما بر اس��اس ني��از و تأکيد امام و 
رسالتي که داشت براي حفظ انقاب و حمايت 

از نيروهاي رزمنده وارد ميدان شد. 
جهاد س��ازندگي در طول هش��ت س��ال دفاع 
مقدس بيش از 540هزار نفر از نيروهاي مردمي 
و ادارات را به جبهه اعزام کرد. در اين ميان بيش 
از 3هزارو300 شهيد و دهها هزار جانباز ، آزاده 
و ايثارگر تقديم انقاب و نظام کرد. اين آمار به 
تنهايي نشان دهنده حضور قابل توجه نيروهاي 
جهاد سازندگي درجبهه است. امام خميني)ره(

فرمودند: »اگر جهاد سازندگي نبود پيروزي هايي 
به اين وسعت به دست نمي آمد.« 

مثل سپاه كه در جنگ گسترش يافت 
و محكم تر ظاهر شد، جهاد هم چنين 

تحولي را طي جنگ شاهد بود؟

بله، جهاد هم رفته رفته فعاليت هايش را گسترش 
داد. از آنجايي که نمي شد هر شهرستاني جداگانه 
کاري انجام دهد، بنابراين ساماندهي پشتيباني 
و مهندسي جنگ جهاد در قالب قرارگاه ها انجام 
گرفت که تأثير بسزايي در روند جنگ داشت و 
با تشكيل قرارگاه مرکزي پشتيباني و مهندسي 
جنگ اين قرارگاه ها به بهترين شكل مديريت 
ش��دند. جهاد س��ازندگي به موازات تحواتي 
که درجبهه و ساختار س��پاه به وجود مي آمد، 
قرارگاه هايي را راه اندازي ک��رد، به گونه اي که 
هر قرارگاه چندين اس��تان را پوشش مي داد. 
از اواس��ط س��ال هاي 63- 62 قرارگاه مرکزي 
که يكي از اعضاي شوراي مرکزي وزارت جهاد 
س��ازندگي عضو آن بود راه اندازي شد. قرارگاه 
کربا در جنوب، قرارگاه نجف در غرب، قرارگاه 
حمزه سيدالش��هدا در ش��مال غ��رب اروميه، 
قرارگاه نور در بوش��هر و بندرعب��اس و قرارگاه 

رمضان هم به م��وازات قرارگاه رمضان س��پاه 
در س��ال هاي آخر جنگ تأسيس شد. عاوه بر 
اين ما در کنار همه اي��ن قرارگاه ها بيش از40، 
50 تيپ و گردان مهندسي داشتيم که عمدتاً 
کار احداث خاکريزها و راه سازي را در خطوط 
مقدم جبهه در مناطق عملياتي جنوب، غرب 
و شمالغرب انجام مي دادند. عاوه بر قرارگاه، ما 
گردان هاي تخصصي با تجهيزات ازم و نيرو هاي 

آموزش ديده در جبهه داشتيم. 
گردان هاي تخصصي در چه زمينه هايي 

فعال بودند؟
موارد متعددي بود. مثًا »گردان استحكامات« 
کارش س��اخت سنگر، بيمارس��تان، قرارگاه و 

سنگرهاي تجمعي بود. 
 »گردان پل« با توجه به نياز و ضرورت احداث 
پل درطول عمليات هاي دفاع مقدس وارد عمل 
ش��ده بود و روي کارون، ارون��د، آبگرفتگي ها 
و  رودخانه هايي که در غرب و ش��مالغرب بود 
اقدام به تأس��يس پل مي کرد. »گردان پمپاژ« 
به دليل شرايطي که در مناطق عملياتي جنوب 
اتفاق مي افتاد وارد عمل مي شد و آب هايي را که 
دشمن براي توقف نيروهاي رزمنده در منطقه 
عملياتي رها مي نمود جمع مي کرد. در مواردي 
هم که نياز بود ما آب زير پاي دشمن رها کنيم، 
اين گردان با تخصص و تجهيزات خاص خودش 
وارد عمل مي شد. در کنار همه اين فعاليت ها و 
با همراهي و همگامي ارتش و س��پاه اقدامات و 
خدمات بس��ياري در اين بخش براي نيروهاي 

رزمنده انجام مي دادند. 
اگر مي ش�ود ب�ه ص�ورت مصداقي به 

فعاليت هاي جهاد در جنگ بپردازيم؟
قبل از آزادسازي آبادان و شروع عمليات نظامي 
در مهر سال60 جاده اي به نام »جاده وحدت« 
احداث کرديم. جاده وحدت، ج��اده آبادان به 
سمت ماهشهر را به منطقه ابو شانك در حاشيه 
آبادان وصل کرد و به نوع��ي آبادان از محاصره 
کامل درآم��د. عاوه بر اي��ن در زمان محاصره 
آبادان چند پل بشكه اي با امكانات و بشكه هاي 
نفت و بنزين و تخته هايي که در شهر آبادان بود 

احداث کرديم. 
 در عمليات طريق القدس که در پاييز سال 60 
انجام شد)شهيد صياد شيرازي فرمانده نيروي 
زميني ارت��ش در اين عمليات ب��ود(  جاده اي 
احداث شد که يكي از مؤثرترين عوامل پيروزي 
در عملي��ات طريق الق��دس ب��ود. در عمليات 
فتح المبين با همت نيروهاي جهاد رزمندگان 
توانستند از رودخانه کرخه و ارتفاعات منطقه و 
تنگه دليجان عبورکنند و نيروهاي سپاه به پشت 
دشمن منتقل شوند و به اهداف از پيش تعيين 
ش��ده دس��ت پيدا کنند. جهاد س��ازندگي در 
عمليات ه��اي بيت المقدس، رمضان، مس��لم 
بن عقيل، مح��رم، والفجر مقدمات��ي، والفجر 
يك، خيبر، بدر، قادر، والفج��ر 8، کرباي 4 و 
5 و در عمليات هاي سال 1366 در شمالغرب 
و نيز در 10 عمليات محدود نقش بسيار مهمي 

ايفا کرد. 
ابت�كارات در دف�اع مق�دس از رموز 
پي�روزي مردم اي�ران ب�ود. جهاد چه 

ابتكاراتي در جنگ بروز داد؟
يكي از اين ابت��كارات در عمليات خيبر بود که 
به کمك سپاه به س��اخت پل خيبري به طول 
13 کيلومتر منجر شد. طواني ترين پل شناور 
که آن زمان سابقه نداشت. اين پل شط علي را 
به جزيره ش��مالي مجنون وصل کرد و امكان 
پش��تيباني رزمندگان را در خط شرق دجله و 
نيز در خط جزيره جنوبي ميس��ر ساخت. کار 
بزرگ ديگر جهاد در عمليات خيبر احداث جاده 

رس�الت جهاد س�ازندگي عم�ران و 
آباداني بود، بنابراين س�عي كرديم از 
همان ابت�داي جنگ روي اين ش�اخه 
متمركز شويم و در كنار همه فعاليت ها 
به جمع آوري كمک هاي مردمي، بسيج 
نيروها و اعزام شان به جبهه، پشتيباني 
ماش�ين آات و تعميرات آنها، تعمير 
ادوات ارتش و سپاه، رساندن مهمات 
و تداركات به خط�وط مقدم بپردازيم
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سيدالشهدا)ع( بود. 
 جهادگران در عمليات والفج��ر 8 نيز با احداث 
خاکريز در محورهاي مختلف صحنه درگيري، 
به خصوص روي جاده استراتژيك فاو- بصره و در 
اتصال خط دفاعي کارخانه نمك به جاده البحار، 
رودخانه اروند و نيز امكان حفظ فاو کمك شاياني 

به سپاه کردند. 
احداث پل بعثت به عنوان ش��اهكار مهندسي 
روي رودخانه اروندرود در مدت ش��ش ماه در 
منطقه باتاقي و عمق 14تا 18متر در عمليات 
والفجر 8 بود. پل بعثت به عنوان يك کار بزرگ 
و مهندس��ي در آن شرايط س��خت و مشكات 
و بمباران هاي دشمن به ش��مار مي رفت؛ پلي 
که تحت هر س��ختي و با وجود مشكات بسيار 

ساخته شد. 
همچنين احداث پل خزر در عمليات کرباي 5 
به عنوان يكي ديگر از عملكردهاي ارزنده جهاد 

سازندگي ماندگار شد. مجموع اين کارها باعث 
ش��د پيروزي هاي بي بديل و افتخارات بزرگي 
در دوران دف��اع مقدس رقم بخ��ورد. اين هم از 
شاهكارهاي ويژه و کارهاي خارق العاده اي بود 
که در مجموعه جهاد براي عبور و پش��تيباني 

نيرو هاي رزمنده انجام شد. 
امروز اگر به مهندسانمان با همه ظرفيت هايي 
که دارند بگوييم نظير اين پل را مطالعه و طراحي 
کنيد، شايد بيش از دو س��ال زمان نياز داشته 

باشند. 
جهاد سازندگي به ساخت تسليحات هم 

ورود كرده بود؟ 
بچه ه��اي جه��اد س��ازندگي يك��ي از اولي��ن 
موشك هاي جمهوري اسامي را ساختند. آقاي 
هاشمي رفس��نجاني با توجه به شناختي که از 
ما داش��ت به ما اعتماد کرد و به بچه هاي جهاد 
دستور داد موشك بسازند آن هم با سوخت جامد! 
در شرايطي که تحريم بوديم و حساسيت هاي 
زيادي هم وجود داشت و  صدام شهر ها و مراکز 
اقتصادي و تأسيس��ات زيربنايي ما را با موشك 
مي زد خيلي ها باور نداش��تند بش��ود موشك 

ساخت و شايد اان هم باور نكنند. 
رون�د حضور ي�ک نيروي جه�ادي در 

عمليات چگونه بود؟  
جهاد س��ازندگي از قبل عمليات بايد منطقه را 
براي حض��ور و آمادگي نيروها آم��اده مي کرد. 

يكي از اقدامات ما آماده سازي بود؛ آماده سازي 
جاده ها که هنگام اج��راي عمليات هاي بزرگ 
چندين لشكر و تعدادي تجهيزات زرهي، نفرات 
و مهمات و پشتيباني ها بايد از آن جاده ها عبور 
مي کردند. ساخت سنگرهاي فردي و اجتماعي، 
احداث جاده هاي ارتباطي، احداث س��نگرهاي 
فرماندهي، احداث سنگرهاي اجتماعي، ساخت 
س��دها، اورژانس ها، بيمارستان هاي صحرايي، 
اس��كله ها، حفر کانال و مهم ت��ر از همه احداث 

خاکريز که جان پناه رزمندگان بود. 
در زمان ش��روع عمليات، نيرو هاي مهندس��ي 
بايد خود را به مناطق آزاد ش��ده مي رس��اندند 
و خاکريز ه��ا و جاده ه��ا را اح��داث مي کردند. 
زمان برايش��ان مفهومي نداش��ت خواه روز بود 
خ��واه نيمه هاي ش��ب، بچه ها خودش��ان را به 
آنجا مي رس��اندند و با توجه به شرايط گردان ها 
راه س��ازي انجام مي دادند تا يگان ه��اي رزم از 
طريق جاده هاي پش��تيباني به اه��داف مورد 
نظر دست پيدا کنند. جهاد سازندگي پا به پاي 
نيروهاي نظامي حضور داش��ت و توپخانه ها را 
به جلو حرکت مي داد ک��ه آتش مؤثرتري روي 
دش��من بريزند. تمام اين جا به جايي ها با جهاد 
بود. حضور جهاد س��ازندگي امكان اجراي نبرد 
و ادامه آن را براي نيرو ها فراهم مي کرد. گاهي 
هم جلوتر از همه و مقابل تير مس��تقيم و آتش 
سنگين دش��من، با س��اخت ديواري دفاعي به 
ارتفاع 3 متر، امنيت روان��ي و جاني رزمندگان 
را برقرار مي کردند. بع��د از عمليات براي اينكه 
با تعداد کمي پدافن��د و نيرو ها را براي عمليات 
بعد آزاد کنيم بايد کارمهندسي انجام مي داديم. 
جهاد سازندگي قبل از عمليات، حين عمليات و 
بعد از عمليات در جبهه حضور داش��ت، پس از 
جنگ، مأموريت بازسازي مناطق جنگ زده به 

جهاد واگذار ش��د و در اين راه، دهها نفر از آنان 
شهيد ش��دند تا امكان اس��تقرار رزمندگان در 

خط ميسر شود. 
از دوستان شهيدي ياد كنيم كه همراه و 

همسنگر شما بودند. 
تعداد زي��ادي از 3ه��زار و 300ش��هيد جهاد 
س��ازندگي از دوس��تان و همرزمان من بودند. 
همين جا ياد مي کنم از همه شهدا به ويژه شهيد 
حاج خليل تبريزي؛ ش��هيدي ک��ه کنار جاده 
ش��لمچه- خرمش��هر با هم بوديم و در نهايت 
همه مجاهدت هايش در والفج��ر 8 روي جاده 
فاو- ام القصر به شهادت رسيد. ايشان از شهداي 
ش��اخص جهاد بود که نقش زي��ادي در جنگ 
داشت. شهيد علي اينانلو روز سوم خرداد دقيقاً 
در لحظه اي ک��ه راديو اعام پي��روزي مي کرد 
همان جايي که جاده را شكافتيم، همراه شهيد 
عباس ملك مكان بر اث��ر اصابت گلوله تانك به 

شهادت رسيدند. 
من بر اين باور هستم همه آنهايي که در جبهه 
حضور داشتند و تحت تأثير گازهاي شيميايي 

قرار گرفتند، جانباز هستند. 
اما جوان هاي امروز بايد قدر شهدا را بدانند و از 
دستاوردهايي که شهدا و جانبازان کسب کردند، 
دفاع کنند و بدانند که مملكت ما به اين راحتي 
به اين امنيت نرسيده است. شهداي زيادي براي 

سرافرازي ايران اسامي جان دادند. 

يك�ي از ابت�كارات ق�رارگاه كربا در 
عمليات خيبر بود كه به كمک س�پاه 
به س�اخت پ�ل خيب�ري به ط�ول 13 
كيلومتر منجر ش�د. طواني ترين پل 
ش�ناور كه آن زمان س�ابقه نداش�ت. 
اين پل ش�ط علي را به جزيره شمالي 
مجنون وصل كرد و امكان پشتيباني 
رزمندگان را در خط شرق دجله و نيز 
در خط جزيره جنوبي ميس�ر ساخت. 
كار بزرگ ديگر جهاد در عمليات خيبر 
اح�داث ج�اده سيدالش�هدا)ع( بود
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حرف نزدن و يك گوشه نشستن به معني كودك خوب بودن نيست 

 بچه خوب مامان را 
از كودكي كردن محروم نكنيد

سبك تربيت سبك بازي

نگاهي به تبعات منفي اعتياد به بازي هاي رايانه اي

كودكانيكهدرگيمگمميشوند

    سميرا عموپور
مراحل رشد كودك از همان ابتداي دوران كودكي 
بايد جدي گرفته ش�ود وگرنه در مراحل بعدي و 
در س�نين بااتر كودك دچار اختال خواهد شد. 
همبازي ش�دن با كودك از س�وي پ�در و مادر يا 
خواهر و برادر و همس�اان، خود بهت�ر از هر نوع 
وس�يله بازي براي او محسوب مي ش�ود، چه بسا 
توأم با وس�ايل بازي هم باش�د. كودكان با محيط 
اطراف و با وسايل بازي كه در اختيار دارند هر كدام 
شخصيت هاي نهفته در خود را بروز مي دهند و گاه 

بي اختيار در زندگي شان اجرا مي كنند. 
         

نوع وسايل بازي كودك بايد به گونه اي انتخاب شود كه با 
روح و روان او بازي نشود و او به راحتي و با آرامش مطلق 
به بازي ادامه دهد و حتي اوقات آتي اش را درگير نكند. 
چون بعضاً ديده شده است اسباب بازي هايي وجود دارد 
كه باعث اضطراب و ترس كودك مي شود. اسباب بازي و 
حتي بازي ها بايد متناسب با سن كودك طراحي شود، 

در غير اين صورت براي او مضر هستند. 
بعضي مواقع والدين به خصوص مادر به دنبال وسايلي 
هستند كه فقط كودكانشان را سرگرم كند تا فرزندشان 
در گوشه اي بدون س��ر و صدا بنشيند و خودشان به كار 
و مشغله شان برسند، بنابراين والدين حداقل در انتخاب 
اسباب بازي بايد هوشيارانه عمل كنند، چراكه اين مهم 

نقش بسزايي در تمايات عاطفي و رواني كودك دارد. 
يك كودك، مقلد خوبي براي يادگي��ري هرگونه رفتار 
اطرافيان خود است. در كوچك ترين و ريزترين حركات و 
رفتار و گفتار مانند پشه اي كه بعد از نيش زدن متوجه آن 
مي شويم، سريع عمل مي كند و توجه كامل دارد. حال 
اگر اينها به صورت غيركامي باشند، قطعاً تأثير بيشتري 

خواهد گذاشت،لذا يكي از مواردي كه بايد در شكل گيري 
شخصيت كودك به آن توجه داشت، اين است كه او در 
معرض يادگيري فزاينده اي ق��رار دارد. پس هر چيزي 
كه در اختيار كودك قرار مي گيرد، مي تواند ش��خصيت 

او را شكل دهد. 
بهترين اس��باب بازي براي ك��ودك آن اس��ت كه اواً 
حساسيتي براي او نداشته باشد و اگر در دهان خود قرار 
داد موجب بيماري، اضطراب و ترس��ش نشود. اسباب و 
وسايل بازي بايد براي كودك جذاب باشد تا مجدداً در 
بازي هاي بعدي خود س��راغ آن برود. بس��ياري از پدر و 
مادرها فكر مي كنند اگر وسايل بازي كودك گرانقيمت تر 

باشد براي كودك جذاب تر اس��ت، در صورتي كه كامًا 
برعكس است. مادري مي گفت كودكش اسباب و وسايل 
بازي زيادي دارد اما موقع بازي از وس��ايل خودش زود 
خسته مي شود و سراغ وسايل آشپزخانه مي رود و با آنها 
بازي مي كند. در واقع بازي با كاسه و بشقاب را به اسباب 

بازي هاي اكچري ترجيح مي دهد. 
از موارد ديگري كه در انتخاب اس��باب ب��ازي بايد مورد 
توجه قرار گيرد، اين است كه اسباب  بازي بايد به گونه اي 
باشد كه ارزش  هاي جامعه را تقويت و تحكيم كند. با توليد 
اس��باب  بازي هاي جديد ، جذاب و متناس��ب با فرهنگ 
ايراني- اس��امي مي توان با اس��باب بازي هايي كه نماد 

غربي دارند و استحكام عاطفي و رواني كودك را به خطر 
مي اندازند، مقابله ك��رد. حتي مي توان بازي  هاي بومي و 

محلي را تا حدودي جايگزين بازي هاي فعلي كرد. 
اسباب بازي هايي نظير اسلحه و وسايل بازي رزمي مانند 
شمشير، چاقو و هرگونه آات و ابزار كه حاات كودك را 
خشن و مهاجم كند، اثر سوء دارد و پرخاشگري و زورگويي 
را در او نمايان مي كند. در نتيجه كودك در ميان همساان 

و حتي با پدر و مادر خود نيز درگير مي شود. 
وس��ايل بازي كودك دختر كه ش��امل عروس��ك هاي 
باربي كه از دنياي غرب وارد محيط اس��امي ش��ده اند، 
مي تواند باعث تغيير رفتار او ش��ود و گاهي كودك را با 
پرورش زود هنگام قواي جنسي روبه رو و ذهن و روان او 
را دچار اختال كند. اينگونه اسباب بازي ها متأسفانه بر 
شخصيت رواني كودك لطمه وارد مي كند و ممكن است 
نوجواني و جواني ش��خص را تحت تأثير قرار دهد و او را 

روان پريش كند. 
همچنين در بس��ياري موارد ديده شده  است كودكاني 
كه بيشتر مشغول بازي هاي رايانه اي هستند، كمتر در 
معرض عاطفه و مهر و محبت والدين قرار دارند يا اينكه 
تمركز كافي در رفتار و شخصيت خود ندارند، از طرفي 
به دليل عقب ماندن نسبت به كودكاني كه از بازي هاي 
فكري و آموزشي س��ود مي برند، از بهره هوشي كمتري 
برخوردار هس��تند، چون ذهن در ط��ول روز فقط يك 
مسير را طي مي كند و كودك به خاقيت خود هيچ گونه 

توجهي نمي كند. 
والدين بايد با توجه به سن و توان يادگيري و آموزش هاي 
ازم كه كودك بايد از همان ابتداي كودكي در معرض آن 
قرار گيرد و همچنين فرهنگ جامعه اي كه در آن زندگي 
مي كنند، انتخاب مناسبي براي اسباب بازي كودك خود 

داشته باشند. 

 فرزانه نوريان*
جدا از عوام�ل مختلفي ك�ه مي تواند ك�ودكان را 
امروزه به س�مت بدخلقي و عصبانيت سوق دهد، 
فقدان بازي هايي ك�ه فعاليت بدن�ي دارد و باعث 
تخليه انرژي مي شود، خود دليلي براي ناسازگاري 
كودكان اس�ت. امروزه كودكان زم�ان زيادي را به 
بازي مي گذرانند اما بازي ه�اي آنها به دليل اينكه 
فعاليت زيادي ندارد، باعث تخليه اين انرژي اضافه 
نمي ش�ود. بازي هاي س�نتي كه بچه ها قبًا انجام 
مي دادند باعث مي ش�د تا كودك نيروهاي ذهني 
خود را به كار اندازد و در خال بازي اگر با مسئله اي 
روبه رو مي شد، راهكارها را بيازمايد. اين امر نهايتًا 
منجر مي ش�د بازي ها ك�ودك را در كنترل محيط 
ياري كنند و شناخت او را از محيط و شرايط مختلف 
افزايش دهند. او را قادر مي ساخت از توانايي هايش 
بدون اينكه بخواهد آن را ب�ه آزمايش گذارد، آگاه 

شود. 
   

   افزاي�ش ارزش اجتماع�ي و رش�د عاطف�ي با 
بازي هاي سنتي

بازي ها باعث افزاي��ش ارزش اجتماعي و رش��د عاطفي 
در كودكان مي ش��وند و به آنها ي��اد مي دهند كه چگونه 
ديگران را هنگام بازي در وس��ايل و فعاليت خود س��هيم 
كنند. از آنجا كه هر ب��ازي اي قوانين خاص خود را دارد و 
كودك قوانين بازي را رعايت مي كند تا از بازي لذت ببرد، 
مقررات وضع شده او را به فرمانبرداري از مقررات اجتماعي 
عادت مي دهد و هماهنگي در امور و س��ازماندهي را به او 
مي آموزد. كودك حين بازي عواطفش را نشان مي دهد و 
احساساتش را بيان مي كند. بازي هم به عنوان روشي براي 
يادگيري و هم به عنوان وسيله اي براي بيان احساسات او، 
باعث س��ازندگي و تربيت كودك و همچنين رشدش در 
زمينه هاي اجتماعي و عاطفي مي شود. اين ويژگي ها را در 

بازي هاي سنتي به خوبي مي ديديم. 
   گراي�ش ك�ودكان و نوجوانان به س�مت دنياي 

ديجيتال 

ب��راي اينكه ك��ودكان ارزش هاي اخاقي را ب��ه گونه اي 
غيرمس��تقيم فرا بگيرند بازي بهترين ابزار است. اين در 
بازي هاي گروهي اتف��اق مي افتد و بازي ه��اي رايانه اي 
كه در حال حاضر كودكان و نوجوانان انجام مي دهند، از 
اين مسئله دور شده و در آنها رشد اجتماعي كمتر اتفاق 
مي افتد. البته بازي هاي رايانه اي گروهي مي تواند تا حدي 
اين مسئله را پوشش دهد اما مانند بازي هاي قديمي كه 
كودكان با هم مش��غول بازي مي ش��دند نيست و در اين 
زمينه تأثير كمتري دارد. با وجود پيشرفت هاي الكترونيك 
نمي توان گفت كه كودكان و نوجوانان بازي هاي رايانه اي 
انجام ندهند، چراكه با رفتن هر چه بيشتر به سمت دنياي 
ديجيتال و گستره عظيم اطاعاتي، بچه ها نيز بيشتر به 
سمت و سوي فعاليت هاي اينترنتي و رايانه اي سوق پيدا 

مي كنند. 
   انزواطلب�ي و روحي�ه درونگرايي ب�ا بازي هاي 

رايانه اي
امروزه ك��ودكان و نوجوانان بيش��ترين زم��ان خود را به 
بازي هاي رايانه اي اختصاص مي دهند و حتي اگر بازي هاي 
آنها به صورت گروهي باشد، باز به صورت رودررو ارتباطي 
ندارند و در اين بازي ها هيچ گونه رابطه عاطفي و انساني 
ايجاد نمي شود تا باعث رشد ش��خصيت كودك شود. از 
آنجايي كه اغلب اين بازي ها به صورت انفرادي تهيه شده 
اس��ت، حتي اگر گروهي هم بازي كنند، ب��از هم ارتباط 
رودررويي اتفاق نمي افتد و اين عامل باعث مي شود تا به 
نوعي بازي كردن در جمع و گ��روه نزد اين كودكان رنگ 
ببازد و كودكاني كه مدام درگير اين نوع بازي ها هستند، 
به سمت درونگرايي رفته و انزوا طلب شوند. در نهايت هم 
اين روحيه انزواطلبي آنان را در برقراري ارتباط با ديگران 
ناتوان مي كند و آنها از گروه همساان خود جدا مي شوند 
و اين آغاز مس��ائل مضر بعدي خواهد ب��ود. مباحثي كه 
شكل گيري مهارت هاي اجتماعي مناس��ب در آن ديده 

نمي شود. 
   خشونت و پرخاشگري، فرجام تمايل به بازي هاي 

رايانه اي
در بازي هاي رايانه اي فرد خود را به جاي شخصيت اصلي 

بازي قرار مي دهد و با تمام توجه و تمركز نقش��ش را ايفا 
مي كند تا بتواند محيط مج��ازي بازي را به محيط واقعي 
براي خود و در ذهن خود تبديل كند. اين امر مطمئناً براي 
او دشوار است و عملكردهاي ديگرش را نيز تحت تأثير قرار 
مي دهد. حال اگر در بازي خشونت نيز باشد، اين خشونت 
در وجود او دروني مي ش��ود و كودك تأثير گرفته از اين 
بازي ها خشم و پرخاشگري از خود بروز مي دهد و هرچه 
اين حالت خشونت را بيشتر تجربه كند، اين تأثيرگذاري 
بيش��تر در وجودش دروني مي ش��ود و ش��خصيت او را 

پرخاشگرتر مي كند. 
در سلس��له تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده از سوي 
كارشناسان و پژوهشگران اين حوزه كاربردي، رابطه بين 
بازي هاي رايانه اي و خشونت به اثبات رسيده  و دليلش هم 
اين است كه چون كودك و نوجوان با تمركز باايي بازي را 
دنبال مي كند، اين بازي تأثير مستقيمي روي او مي گذارد 
و مي تواند اين خش��ونت را به او انتق��ال دهد. تحقيقات 
حاكي از اين است كه در بين كودكان و نوجوانان بازي هاي 
رايانه اي باعث افت عملكرد تحصيلي آنان مي شود، چراكه 
آنها وقت خود را بيش��تر به بازي اختص��اص مي دهند و 
كارهاي اصلي و تحصيلي شان را درست انجام نمي دهند. 

   اول بازي است و بعد اعتياد مي شود
مسئله مهم ديگري كه در بازي هاي رايانه اي براي كودكان 
و نوجوانان عاملي مخرب محسوب مي شود، زمان زيادي 
اس��ت كه آنها در طول روز با ارتباطش��ان ب��ا بازي هاي 
رايانه اي، ب��ه اين قبي��ل بازي ها اختص��اص مي دهند و 
اين مهم باعث مي ش��ود از فعاليت هاي ديگر باز بمانند و 
ديگر اين بازي ها برايش��ان صرفاً تفريح تلقي نشود، بلكه 
افراد به آن اعتياد پيدا كنند و همه مس��ائل حل نشوند و 
كمبودهايشان را با بازي جبران كنند و اين به معني خارج 
شدن از چرخه تعادل فرد اس��ت كه او را از هدفمندي باز 

مي دارد و در نتيجه ساير فعاليت ها را مختل مي كند.
رشد اجتماعي مسئله بسيار مهمي براي كودكان محسوب 
مي شود و با فراگيري مهارت هاي مختلف اجتماعي ايجاد 
مي ش��ود. از آنجايي كه بخش مهمي از اين مهارت ها در 
كودكي از طريق بازي ش��كل مي گيرد، ام��روزه با وجود 

بازي هاي رايانه اي و محبوبيت بس��يار زي��اد اين بازي ها 
و زمان زي��ادي كه ك��ودكان و نوجوانان ب��ه اين بازي ها 
اختصاص مي دهند و به ص��ورت افراطي عمل مي كنند، 
باعث ناديده انگاش��تن ديگ��ر فعاليت هاي آموزش��ي و 
اجتماعي شده و عدم فراگيري مهارت هاي ديگر را سبب 
مي شود كه اين مسئله نه تنها در شرايط فعلي اش بلكه در 

سنين بزرگسالي اش تأثيرات نامطلوبي مي گذارد. 
   سرگرمي افراطي با بازي هاي رايانه اي، سركوب 

احساسات كودكي
بازي هاي قديم به دليل تحرك باايي كه داش��تند باعث 
افزايش ش��ادي و نش��اط در كودكان مي ش��دند و چون 
تخليه انرژي در اين بازي ها صورت مي گرفت، از مشكات 
بعدي مانند پرخاشگري، تندخويي كودك و حالت هاي 
افس��ردگي جلوگيري به عمل مي آورد، ام��ا امروزه جاي 
اين بازي هاي نوستالژيك را بازي هاي رايانه اي گرفته اند. 
مشكل، وجود اين بازي ها نيست، چراكه بازي هاي مفيد 
آموزشي نيز وجود دارند كه به رشد كودك كمك مي كنند 
و در افزايش تمركز او تأثير مثبتي دارند، بلكه مهم استفاده 
افراطي از اين بازي هاست و اينكه عاقه كودكان معمواً به 
بازي هاي رايانه اي آموزشي نسبت به ديگر بازي ها كمتر 

ارزيابي شده است. 
ختم كام اينك��ه نقش والدين و مربيان آموزش��ي تأثير 
بسزايي در اين زمينه دارد. با وجود مشغله هاي بسيار زياد 
والدين و كمبود زمان، آنها نمي توانند زمان مناسبي را به 
فرزندانشان اختصاص دهند و  كودكان نيز با سرگرم شدن 
افراطي با اين بازي ها احساسات خود را سركوب مي كنند. 
والدين گاهي ناخواسته، فرزندانشان را به اين سمت و سو 
سوق مي دهند تا بهانه جويي كودك را خنثي كنند. شايد 
در مقطعي از زمان اين كار از نظرش��ان پاسخگو باشد اما 
بايد گفت كمبودهايي كه ايجاد مي شود نه تنها كودك را 
به انزوا مي كشاند، بلكه در بزرگسالي اش نيز تأثير خواهد 
داشت. پس بايد به كودكان و فرزندانمان و بازي هايي كه 
مشغول آن هستند بيش��تر توجه كنيم تا آنان در گيم ها 

گم نشوند. 
*روانشناس باليني

كودكم بازي با كاسه و بشقاب را به اسباب بازي اكچري ترجيح مي دهد
وسايل بازي كودكان را چگونه انتخاب كنيم؟ سبك انتخاب

والد بي حوصله امروز، فك��ر مي كند بچه فقط 
بايد يك گوشه بنشيند و نقاشي بكشد و گاهي 
چيزي بخورد ام��ا بچه اگر ح��رف نزند، جيغ 
نكشد و داس��تان تخيلي تعريف نكند، به طور 
حتم خواهد مرد. او مي شود كودكي با كالبد و 
جسم زنده و روحي مرده و همين قدر اين ماجرا 
ترسناك است. باغبان اگر به گل و گياه خود آب 
ندهد و دستي بر س��ر و روي آنها نكشد، ديگر 
باغبان نيست، بلكه قاتل شده است. اگر حوصله 
سر و صداي بچه را نداريد و فقط او را براي بازي 
كردن مي خواهيد، بهتر است عروسك بخريد. 
چون كودك افس��رده امروز مي تواند نوجوان و 
جواني باشد كه به راحتي خودكشي مي كند و از 
نفس خود مي گذرد. كودك محبت نديده امروز 
مي تواند بزرگسال بي عاطفه و سرد فردا باشد. 
كودك را ما به اين دنيا دعوت مي كنيم و خداوند 
اين موجود شگفت انگيز را به ما امانت داده است 
و نابود كردن روح اين امانت، رس��م امانتداري 
نيست. كودك نياز دارد ديده و شنيده شود تا 
بتواند روزي خود را در جامعه ابراز كند. كودكي 
كه از پدر و مادر خود خجالت بكشد، در آينده 
از همكاسي، همكار و همسر خود هم خجالت 
خواهد كش��يد. كودك اگر هميش��ه منفعل و 
فرمانبردار باشد، به حقير بودن عادت خواهد 
كرد و عزت نفسش را هرگز نخواهد شناخت. 
انساني كه آگاهي و ش��ناخت نسبت به عزت 
نفس خود نداشته باش��د، معلوم نيست به چه 
كارهايي دست خواهد زد. عزت نفس را بايد از 
همان دوران كودكي به فرزندان آموخت. بايد 
به كودك اجازه داده شود تا خود را ابراز كند و 
بداند براي هدفي مهم به اين دنيا آمده اس��ت. 
كودك اگر عزت نفس و خودباوري را ياد نگرفته 
باش��د، هرگز به دنبال ه��دف زندگي نخواهد 
رفت. او بايد پاهاي خود را براي قدم برداشتن 
در راه هاي موفقيت آماده كند و كودك منفعل 
هيچ وقت راه نخواهد رفت و هميش��ه باري بر 
دوش ديگ��ران خواهد بود. نوج��وان اگر فعال 
باش��د، نظر بدهد و انتخاب كند به طور قطعي 
مس��ئوليت پذيري را ياد خواهد گرفت، اما اگر 
منفع��ل و خاموش باق��ي بماند و هميش��ه به 
وجود پدر و مادر ب��راي انجام كارهايش عادت 
كند، هرگز معني مسئوليت پذيري را متوجه 

نخواهد شد. 
نوجوان بايد حرف بزند تا قوه تفكر و تكلم خود 
را تقويت كند وگرنه حل مسئله در آينده براي او 
مشكل خواهد بود. او تمام لوازم براي شاد بودن 
و خوشبخت بودن را در دست دارد، پس نبايد 
با بي حوصلگي و كج خلقي دستش را ببنديم. 
ما حق نداريم باعث افسرده بودن و تنها بودن او 
شويم. اگر فكر مي كنيد كودك نمي تواند درك 
و تحليل كند، بايد بدانيد كه در اشتباه هستيد و 
او به اندازه خود قدرت تفكر دارد و خوب مي داند 
فرق بي��ن آدم آهني ب��ودن و آدم واقعي بودن 
در چه چيزي اس��ت. اگر هميش��ه مهره بي اثر 
زندگي باشد به مات ش��دن عادت خواهد كرد. 
والدين وظيفه دارند به او نش��ان دهند سوار بر 
اسب رؤياها شدن و تاختن در زمين خوشبختي 
يعني چه. او بايد بداند زندگي فقط خاكستري 
نيس��ت و رنگ هاي متنوع��ي دارد. بايد بداند 
تابلوي زندگي اش را مي تواند رنگي ترسيم كند 
و تمام رنگ هاي دنيا در تاريكي اتاق او خاصه 
نمي ش��وند. مجموعه اي از حرف ه��ا مثل تبر 
شده اند و ريش��ه كودك را از ته مي زنند. وقتي 
به پسر بچه مي گوييد: »مرد كه گريه نمي كند« 
ريش��ه احساس��ات او را از بي��ن مي بريد. مگر 
مردها دل ندارند يا هيچ غم و خستگي را درك 
نمي كنند؟ وقتي به دختر بچه خود مي گوييد: 
»دختر و ماشين بازي؟!« ريشه و قدرت توانايي 
زن را در ديد او از بين مي بريد. مگر خانم ها سوار 

ماشين نمي شوند و رانندگي نمي كنند؟ مانند 
اين جمله ها را زياد براي ك��ودكان خود به كار 
مي بريم و به آنها ي��اد مي دهيم كه گريه كردن 
مخصوص زن ها و نش��انه ضعف است و ماشين 
سواري به درد مردها مي خورد و از توانايي هاي 

زن خارج است. 
بي شك خود ما باعث مي شويم كودك امروز ما 
به بزرگسال تك بعدي و تنگ نظر فردا تبديل 
شود. اينكه با چنين حرف هايي بين زن و مرد 
تبعيض به وجود بياوريم، اصًا مدل و س��بك 
تربيتي مناسبي نيست و فقط كودك را مبتا به 
كج فهمي كرده ايم. او با هر جنسيتي مي تواند 
موفق باش��د و از آن مهم تر بايد ي��اد بگيرد كه 
انسانيت به زن و مرد بودن نيس��ت، بلكه بايد 
ديد و قلب باز داشته باشد. والدين نبايد با چنين 
كلماتي روح و تفكر فرزند خود را سنگين كنند، 
چراكه حرف ها ب��ار معنايي متفاوت��ي دارند و 
ممكن است آن حرف را در يك لحظه بگوييم 
و رد ش��ويم اما اثر مخ��رب آن در روح و روان 
فرزندمان بسيار ماندگار و دائمي است. گاهي 
فكر مي كنيم حتماً بايد دو گروه خوب ها و بدها 
تشكيل بدهيم و هر وقت رفتار كودك مخالف 
نظر ما بود، او را به جهنم بدها بفرستيم. بهشت 
و جهنم را ما نمي توانيم مش��خص كنيم. چون 
خود ما از اين قانون مستثني نيستيم و جهنم 
كردن زندگي يك كودك با چنين حرف هايي 
بدترين اش��تباه روي زمين است. ما افكار بچه 
را مس��موم مي كنيم و ذره ذره او را مي كشيم. 
اينكه او هميشه بگويد چشم، اصًا معناي خوب 
بودن نمي دهد، بلكه آدم خوب كسي است كه 
بتواند به موقع نه و چش��م بگويد. بهتر است به 
جاي پر كردن افكار كودك با قوانين بي معني، 
سعي كنيم قوه درس��ت انتخاب كردن را به او 

آموزش دهيم. 
حرف نزدن و يك گوش��ه نشس��تن به معني 
كودك خوب بودن نيس��ت. انس��ان مي تواند 
حرف خوب بزند و خوب حرف بزند. پس بهتر 
است فرق اين دو را به او ياد بدهيم. فرياد زدن 
هنگام بازي به معني پسر بچه و دختر بچه بد 
بودن نيس��ت. كودك اگر هنگام بازي تخليه 
نيرو نكند، ممكن اس��ت اين ني��رو به عقده و 
سرخوردگي تبديل شود. اگر كودك هميشه 
ساكت و بي حرف باش��د، هرگز ياد نمي گيرد 
كي سكوت كند و كي حرف بزند يا چه بگويد و 
چه نگويد. پدر و مادر هميشه مضطرب، قطعاً 
يك كودك هميش��ه نگران تربيت مي كنند. 
نيازي نيس��ت همه كارهاي او را ش��ما انجام 
دهيد،چراكه او خودش عقل و دست و پا دارد 
و بايد از آنها استفاده كند. والد هميشه نگران 
و مقرراتي به كودك خود ياد مي دهد زندگي 
فقط و فق��ط در چارچوب قانون ه��اي تو امن 
است و در غير اين صورت بايد نگران و مضطرب 
باش��ي. والد مضطرب لذت تجربه كردن را از 
فرزند خود منع مي كند و كودك نمي داند كي 
هيجاني شود و كي نشود. اضطراب و افسردگي 
كودكان مسئله جديد و معضل نو ظهوري است. 
قديمي ترها اجازه مي دادن��د تا كودكي كردن 
دوران خود را طي كند و به تقويم رشد زيستي 
اعتقاد داشتند ولي والدين امروزي به اصطاح، 
مغز خود را ب��ا اطاعات تربيت��ي در تلگرام و 
اينستاگرام پر كرده اند، اما غافل هستند بهترين 
راه تربيتي اين اس��ت كه اجازه دهند كودك 
مسير خود را طي و طبق طبيعتش رفتار كند. 
فرزند ما از سنگ و آهن نيست. پس قلب و روح 
و فكر دارد و همه چي��ز را درك مي كند. درك 
ك��ودك را از بين نبريم و او را غرق در ش��ادي 
كنيم. كودك را گوشه اتاق تنهايي هايش رها 
نكنيم. هيواهايي در آن گوش��ه و كنارها در 

انتظار او هستند. 

بازي هاي رايانه اي و محبوبيت بسيار زياد 
اين بازي ه�ا و زمان زيادي ك�ه كودكان و 
نوجوانان به اين بازي ها اختصاص مي دهند، 
باعث ناديده انگاش�تن ديگر فعاليت هاي 
آموزشي و اجتماعي شده و عدم فراگيري 
مهارت ه�اي ديگ�ر را س�بب مي ش�ود. 
بازي هاي قديم به دلي�ل تحرك باايي كه 
داشتند باعث افزايش ش�ادي و نشاط در 
كودكان مي شدند و چون تخليه انرژي در 
اين بازي ها صورت مي گرفت، از مشكات 
بعدي مانند پرخاشگري، تندخويي كودك 
و حالت هاي افسردگي جلوگيري به عمل 
مي آورد، اما ام�روزه جاي اي�ن بازي هاي 
   نگين خلج سرشكينوستالژيك را بازي هاي رايانه اي گرفته اند

كودكي در گوشه تاريكي از اتاق افكار خود نشسته است و با صدايي خسته سر غصه ها 
و تنهايي هايش داد مي زند. كودك از نديده شدن، نامرئي بودن، خاموش بودن و تنها 
ماندن خسته ش�ده اس�ت. او خود را آدم آهني صدا مي زند. چون هميشه به منفعل 
و اس�باب بازي بودن براي پس�ت هاي اينس�تاگرامي پدر و مادر عادت كرده اس�ت. 
كودك به جاي اينكه آغوش گرم والدين خود را تجربه كند فقط تعداد قلب هاي سرد 
اينستاگرامي آنها را مش�اهده كرده اس�ت. او آنقدر براي خوب بودن جنگيده است 
كه ظاهري پنج ساله اما باطني50 ساله دارد. آنقدر به او اجازه حرف زدن و سر و صدا 
كردن نداده اند و آنقدر هميشه بچه خوب مامان بوده كه انگار تا به حال زبان نداشته 

و حرفي ياد نگرفته است. 



 تعيين شاخص هاي »عدالت جنسيتي«
 براي اجراي »برابري جنسيتي!«

ماجراي تأخير پنج ساله در تشكيل ستاد ملي زن و خانواده و باز شدن 
بخت اين جلس��ه بعد از پنج س��ال در آخرين روزهاي كاري سال 96 
س��رانجام به تصويب بي سر و صدا و ش��تابزده يك بند پر ابهام منتهي 

شد؛تصويب و اباغ شاخص هاي سنجش عدالت جنسيتي. 
 عرضه و ارائه »ش��اخص هاي عدالت جنس��يتي« بعد از  40س��الگي 
جمهوري اس��امي در واقع يك بُعد مهم از مواجهه فكري- فرهنگي 
اين نظام با رويكرد ليبراليس��تي حاكم بر جهان امروز اس��ت كه يقيناً 
بايد بر اساس مباني دقيق و عميق اسامي و تكيه بر »عدالت واقعي« 
در برابر شعار جهاني »برابري جنسيتي« طراحي شود و به عنوان وجه 
تمايز و برتري رويكرد اسامي و انقابي در عرصه مسائل بانوان مبناي 

عمل قرار گيرد. 
به همين دليل  در ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه تأكيد شده است 
اين شاخص ها بايد بر اساس موازين اسامي، اصول 10، 20 و 21 قانون 
اساسي، اهداف سند چشم انداز 20ساله، سياست هاي كلي برنامه ششم 

و سياست هاي كلي خانواده تنظيم گردد. 
در صورتجلسه اين جلسه مقرر شد كارگروهي متشكل از نمايندگان 
معاونت امور زنان، س��ازمان برنامه و بودجه، س��ازمان ام��ور اداري و 
استخدامي، مركز آمار، ش��وراي عالي انقاب فرهنگي و دستگاه هاي 
اجرايي ذيربط تشكيل شود و شاخص هاي عدالت جنسيتي را تعيين و 

سپس جهت اباغ در اختيار ستاد ملي زن و خانواده قرار دهد. 
در مهرماه سال گذشته بود كه سايت رس��مي دفتر هيئت دولت خبر 
داد در جلسه مورخ 21 شهريورماه تمامي دستگاه هاي اجرايي از طريق 
دولت موظف شده اند بر اساس شاخص هاي اباغي »دبيرخانه« )كه در 
واقع همان معاونت امور زنان رياست جمهوري است( اقدامات مربوط 
به جمع آوري آمار را انجام دهند و همچنين برنامه و اقدامات اجرايي و 
منابع مصوب دستگاه خود در راستاي بهبود وضعيت رصد مستمر اين 
شاخص ها سه ماه پس از اباغ اين تصويب نامه )جهت ارائه گزارش به 
هيئت وزيران و مجلس شوراي اسامي( به دبيرخانه يعني معاونت امور 

زنان رياست جمهوري ارسال كنند. 
معاونت زنان و خانواده در حالي شاخص هاي عدالت جنسيتي را اباغ 
كرده است كه بر اساس ماده 101 برنامه ششم توسعه اين شاخص ها 
بايد از سوي ستاد ملي زن و خانواده اباغ شود نه از سوي معاونت زنان 

و خانواده رئيس جمهور. 
در متن ماده 101 آمده است: بر اساس شاخص هاي اباغي ستاد ملي 
زن و خانواده، اين شاخص ها هنوز در ستاد تصويب نشده و معاونت زنان 
رأساً اقدام به تعيين اين ش��اخص ها كرده و همين مسئله هم موجب 
شده است ابهامات فراواني پيرامون اين شاخص ها و تعريف آنها وجود 

داشته باشد. 
به طور نمونه صرف گنجان��دن واژه موازين اس��امي در بحث تعيين 
شاخص هاي عدالت جنسيتي بدون تعريف درست و واضح از اين مفهوم 
شاخص هاي اس��امي نمي تواند ش��اخص هاي عدالت جنسيتي را از 

گرفتاري در دام »برابري جنسيتي« غربي نجات دهد. 
در اين زمينه ابتدا بايد به مباحث نظري و مباني عدالت جنس��يتي در 
آموزه هاي اسامي پرداخته و تبيين شود  عدالت جنسيتي به معناي 
پذيرش برخي تفاوت ها و متشابهات بين زنان و مردان است، بنابراين 
بايد ابتدا شاخص هاي مطلوب وضعيت زنان و خانواده براساس اسناد 
باادستي همچون منش��ور حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري 
اسامي ايران و سند ملي خانواده مشخص، سپس در همان موضوعات 
وضعيت كنوني خانواده و زنان احصا شود و بعد از آن برنامه ريزي براي 
رس��يدن وضعيت موجود به وضعيت مطلوب صورت پذيرد تا عدالت 
جنسيتي محقق شود. پس عدالت جنسيتي به معناي مقايسه دائمي 
 بين دو جنس نيست بلكه به معناي مقايس��ه وضع موجود هر جنس

 )زن � مرد( با وضع مطلوب همان جنس اس��ت؛ مواردي كه ظاهراً در 
تعيين شاخص هاي عدالت جنسيتي از س��وي معاونت زنان و خانواده 
لحاظ نشده اند و در چنين ش��رايطي زيرشاخص ها هم در حال تعيين 
است.  آخرين اخبار از آماده شدن شاخص هاي عدالت جنسيتي براي 
اباغ از سوي معاونت زنان و خانواده حكايت دارد؛ شاخص هايي كه با 
عنايت به نظر مي رسد بيش از آنكه به دنبال برقراري عدالت جنسيتي 
در داخل كشور باشند به دنبال اجرايي كردن نسخه هاي غربي و اسناد 

بين المللي همچون سند 2030 هستند. 
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 سياسی کردن حجاب و عفاف
  ابزار اپوزيسيون  براي تسويه حساب با نظام است

دبير سابق ستاد مردمي حجاب و عفاف در گفت وگو با »جوان«:

خانم دكتر خطيب زاده! ماجراي واكنش خانم مسافر 
بدحجاب به تذكر قانوني راننده اسنپ تلنگري بود 
درباره اينكه جامعه ما به عنوان جامعه اي مطالبه گر 
ارزش هاي اسامي از جمله عفاف و حجاب به جايي 
رس�يده كه نه فقط در موارد متعدد شاهد نقض اين 
قانون هستيم بلكه در برابر تذكر براي رعايت قانون 
و مطالبه اي همگاني با واكنش تن�د و تقابلي مواجه 
مي شويم. اگر بخواهيم ماجراي تذكر راننده اسنپ به 
خانم بدحجاب را به عنوان يك پديده اجتماعي مورد 
آسيب شناسي قرار دهيم چه اتفاقي افتاده است كه 

به چنين شرايطي رسيده ايم؟ 
بعد از پيروزي انقاب اسامي و حال و هواي دفاع مقدس حجاب 
امري كامًا پذيرفته شده و شرعي بود و بحث قانوني بودن حجاب 
در وراي آن مطرح مي ش��ود. در ح��ال حاضر اما ب��ه دليل انفعال 
دستگاه هاي مسئول امر عفاف و حجاب در جامعه با شرايطي مواجه 
هستيم كه به رغم قانوني بودن بحث حجاب به نظر مي رسد گاهي با 

هجمه افراد بدحجاب مواجهيم. 
اگر به قانون حجاب و عفاف و مس��ئوليت 26 دس��تگاه در اين امر 
بازگرديم مي بينيم كه ريز به ريز مسئوليت هاي هر 26 دستگاه در 
اين حوزه مشخص شده است اما با بازبيني مسئوليت ها و دستگاه ها 

متوجه مي شويم هيچكدام از آنها به وظايف خود عمل نكرده اند. 
تبيين موضوع عفاف و حج��اب و مقابله ب��ا بدحجابي و بي عفتي 
همچون حلقه هاي يك زنجيره است كه اگر هر دستگاهي و نهادي 
وظايف خود را در اين ميان انجام ندهد بخشي از اين زنجيره مفقود 
مي ماند و در نهايت كار به نتيجه نمي رسد. بسياري از دستگاه ها و 
وزارتخانه هايي كه براي آنها در اين قانون مسئوليت تعيين شده نه 
تنها كاري در اين حوزه انجام نداده اند بلكه موجب تضعيف مباحث 
مرتبط با حجاب و عفاف شده اند. وقتي اين حلقه ها كار خود را به 
درستي انجام نمي دهند مي رس��يم به حلقه اي كه در انتهاي اين 
صف قرار دارد و آن نيروي انتظامي است و اگر ساير نهادها كار خود 
را به درستي انجام مي دادند شرايط به گونه اي پيش نمي رفت كه 
در نهايت نيروي انتظامي ناگزير به انجام كار سلبي باشد. در حالي 
كه اگر 25 ارگان ديگر كارشان را درست انجام مي دادند انتظارات 

به سمت اين يك ارگان جلب نمي شد. 
اشاره داش�تيد برخي دس�تگاه ها نه فقط كاري در 
اين حوزه انجام ندادند بلكه موجب تضعيف مباحث 
مرتبط با حجاب و عفاف شدند. به طور روشن عملكرد 
كدام دستگاه ها را در راستاي تضعيف مباحث مرتبط 

با عفاف و حجاب ارزيابي مي كنيد؟
 به طور مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي يكي از دستگاه هايي 
است كه در اين زمينه عملكردش در راس��تاي تضعيف پايه هاي 
حجاب و عفاف در جامعه بوده اس��ت. ش��ما وضعيت پوش��ش در 
فيلم هاي سينمايي را كه در سال هاي اخير اكران مي شود ببينيد. در 
حوزه تئاترها با همين مشكل مواجه هستيم. حتي ديالوگ هايي كه 
در اين فيلم ها بين بازيگران رد و بدل مي شود به نوعي عفت زدايي 

و حيازدايي را دامن مي زند. 
مصوبه عفاف و حجاب و تعيين وظايف 26 دستگاه در 
اين حوزه حاا به نوجواني رسيده است. به نظر شما 
چه عواملي مانع از اجرايي شدن اين مصوبه قانوني 

شده است؟
اين قانون هم به رغم جامع و كامل بودن و مشخص كردن وظايف 

ريز دستگاه ها ضعف مهمي دارد. 
چه نقطه ضعفي دارد؟

نقطه ضعف مهم قانون حجاب و عفاف اين است كه براي اين قانون 
هيچگونه ضمانت اجرايي در نظر گرفته نش��ده اس��ت، در حالي 
كه اصناف و نوع پوشش��ي كه ارائه مي شود دستگاه هاي فرهنگي 
همچون صداو سيما و رسانه ها و از همه مهم تر آموزش و پرورش و 
آموزش عالي در اين زمينه ضع��ف جدي عملكرد دارند. آموزش و 
پرورش تربيت نسل آينده را بر عهده دارد و نقش و اهميت نهادهاي 
آموزشي در بحث هاي فرهنگي عفاف و حجاب بسيار حائز اهميت 
است. براي آنكه افراد در سنين جواني و نوجواني فرهنگ حجاب 
و عفاف را بپذيرند از س��نين كودكي بايد روي آنها كار شود و اين 
باور در ذهنشان نهادينه شود. هر قدر وظايف درست انجام نشود 
و ما از مواضع خودمان بيشتر عقب نشيني كنيم در نقطه مقابل با 

تاش هاي بيگانگان در اين حوزه مواجه هستيم. 
ش�ايد يكي از آس�يب هايي كه موجب ش�ده است 
حجاب و عفاف از مس�ير اصلي خود منحرف ش�ود 
و گاهي در جامعه ش�اهد تقابل هايي با اين موضوع 
باشيم گره خوردن بحث حجاب به موضوعات سياسي 
يا حتي اقتصادي اس�ت. از نگاه ش�ما براي حل اين 

معضل چه بايد كرد؟

دقيقاً هر ك��س مي خواه��د در انتخاب��ات رأي بياورد ي��ا نياورد 
موضع گيري خ��ودش را در برابر اين موض��وع  اهرمي براي جلب 
حداكثري قرار مي ده��د، در حالي كه اين موضوع اصًا سياس��ي 

نيست. 
از حضرت آقا س��ؤال كردند چرا موضوع عف��اف و حجاب به همه 
موضوعات جامعه موضوعات سياسي، اقتصادي و همه موضوعات 
گره خورده است؟ حضرت آقا پاسخ دادند »اگر اينطور هم نباشد 
دشمنان ما سعي مي كنند تا اين موضوع را به موضوعات مختلف 
گره بزنند.« در همين راستاست كه هرازچندگاهي غائله اي از سوي 
جريانات فكري مختلف و از س��وي اپوزيسيون خارج نشين شكل 
مي گيرد و موضوع عفاف و حجاب را ابزاري براي تسويه حساب هاي 
شخصي و سياسي خودشان عليه حاكميت و نظام قرار مي دهند. 

خانم دكتر خطيب زاده! تصاوير حجاري ش�ده روي 
سنگ و اسناد گوناگون نشان مي دهد بحث پوشش 
در كشورمان ريشه تمدن چند هزار س�اله دارد. به 
نظر شما چرا اپوزيسيون خارج نش�ين و افرادي كه 
ب�ر عناصر ايران باس�تان و كوروش تكي�ه مي كنند 
اين بخش از ماجرا را از سخنانشان حذف مي كنند و 
اشاره به پوشش كامل و عفاف زنان در ايران باستان 

ندارند؟ 
 دليل ديگري كه بايد در رويكردها و كارهاي فرهنگي از سوي افراد 
دغدغه مند دنبال شود اين است كه ما نبايد به حجاب و عفاف تنها 
از منظر ش��رعي و ديني نگاه كنيم. درست اس��ت دين ما به بحث 
پوشش توجه دارد اما فرهنگ ايراني - اسامي ما ازتمدنی 6 هزار 
ساله برخوردار است و پيش از آنكه اسام وارد ايران شود به بحث 
پوشش و عفت زنان توجه ويژه اي داش��ته است و به قدري در اين 
زمينه پايه هاي عميق و دقيقي داريم كه لباس هاي بلند و پوشيده 

جزء فرهنگ ايران بوده است. 
يكي از مهم ترين دايلي كه موجب شد ايرانيان اسام 
را با آغوش باز بپذيرند اين است كه آموزه هاي دين 
اسام از جمله عفاف و حجاب به طور كامل منطبق با 

فرهنگ و تمدن ايراني بود. 
در ايران باس��تان خانواده هاي بزرگ زاده و اش��رافي پوشش هاي 
كامل تري داشتند، زيرا آن را نوعي تشخص براي خود مي دانستند. 
كافي است به آموزه هاي فرهنگي كشورمان رجوع و آنها را بازخواني 
كنيم و با ارائه مثال ها، نمادها و تصاوير گويايي كه در اين زمينه از 
تمدن عفاف و حجاب در ايران باستان وجود دارد مي توانيم جوان و 
نوجوان دهه 60، دهه هفتادي و دهه هاي بعدي خودمان را درباره 
عفاف و حجاب و گره خوردن آن با تمدن كش��ورمان قانع كنيم. 
جوان ما تصور نكند كه حجاب چيزي است كه به زور به كشور ما 
تحميل كردند و سلطنت طلب هايي كه كوروش پرستي را در ايران 
باب كرده اند در زمينه حجاب و عفاف بر خاف فرهنگ ايراني رفتار 
مي كنند، بنابراين ما حتي اگر صرف نظر از دينمداري به فرهنگ 
غني خودمان نگاه كنيم مي بينيم كه فرهنگ و تمدن ايراني به زن 
نگاهي بسيار فراتر از خودنمايي و پوشش هاي بدن نما دارد و زن را 

در پوششي با وقار ترسيم مي كند. 
البته در اين بين نبايد از نقش برنامه هاي جنگ نرم دش��من براي 
به ابتذال كش��يدن زنان و دختران جامعه صرف نظر كنيم. آنها در 
برنامه هايش��ان گاهي اوقات به صراحت مي گوين��د كه اگر زنان و 
دختران را از مسير درست منحرف كنيم نسلي را به خواسته خود 
منحرف كرده ايم اما در برابر تاش هاي آنان ما نيز بايد تاش��مان 

را دو برابر كنيم. 
 اين انفعال و عقب نش�يني و ش�ايد نفوذي كه مقام 
معظم رهبري درباره آن تذكر داده اند موجب ش�ده 

است اين تاش ها به ثمر بنشيند، اينطور نيست؟
دقيقاً همين طور اس��ت. به طور نمونه حركت اين راننده محترم 
اس��نپ را در نظ��ر بگيريد ك��ه خيل��ي محترمانه ب��ه خانمي كه 
حجابش را رعايت نكرده اس��ت درباره قانون تذك��ر مي دهد و به 
رغم هوچي گري هاي بعضي افراد مي توان موج عظيم حمايت هاي 
مردمي را از اين شخص مش��اهده كرد. براي من خيلي جالب بود 
كه يكي از كاربران فضاي مجازي در توئيتي به دنبال ش��ماره اين 
راننده محترم ب��ود با اين توجيه كه من ترجي��ح مي دهم خودم و 
خانواده ام را به دست چنين فرد قابل اعتمادي بسپارم. واكنش هاي 
كاربران فضاي مجازي و موج حمايتي ك��ه در اين ماجرا از راننده 
محترم اس��نپ ش��كل گرفت نش��ان مي دهد اكثريت جامعه ما 
عفت مدار هستند اما يك گروه اقليتي كه از سوي اپوزيسيون نظام 
و خارج نشين جهت دهي مي شوند به دنبال هوچي گري هستند. به 
طور يقين اگر همه مردم مانند همين شخص احساس مسئوليت 

داشتند اوضاع حجاب و عفاف به شرايط امروز نمي رسيد. 
نقش رسانه هاي غربي و ش�بكه هاي اجتماعي را در 
جدي تر ش�دن پديده بدحجابي و ق�اب بندي ذهن 

مخاطب با انواع خاصي از پوشش چطور مي بينيد؟ 
رسانه ها ش��گردهاي مختلفي براي تصويرسازي هاي غلط درباره 
موضوعات مختلف براي مردم دنيا دارن��د و بحث عفاف و حجاب 
هم از همين دست مسائل است. در همين راستا هم تاش مي شود 
چهره اي خش��ن و غيرمنطقي از افراد مذهبي و محجبه به تصوير 
كش��يده ش��ود، در حالي كه اگر مردم و جوانان از پشت پرده اين 
سياست ها و تكنيك ها آگاه شوند به هيچ عنوان اينها را نمي پذيرند. 
در اين زمينه كم كاري رسانه هاي خودي و  انجام ندادن كار اصولي 
و حرفه اي سبب شده اس��ت برنامه ريزي هاي آنها در برخي موارد 
به ثمر برس��د. اما به طور مثال اگر ش��ما برنامه اي همچون برنامه 
»از اك جيغ تا خ��دا را« ببينيد صحبت هاي دختراني كه به قول 
خودش��ان دوباره متولد ش��ده اند واقعا تكان دهنده است. در اين 
ميان نوع مواجهه افراد مذهبي با اين افراد كه شايد ظاهر مناسبي 
ندارند بسيار تعيين كننده است و مي تواند آنها را خيلي زودتر در 
مسير درست قرار دهد و شكافي را كه به واسطه تبليغات رسانه اي 
بين اقشار مذهبي و اقشار غيرمذهبي جامعه شكل گرفته است از 

بين ببرد. 
خانم خطي�ب زاده! گاه�ي وقت ها اف�راد بدحجاب 
در برابر امر ب�ه معروف و نه�ي از منكر ماج�را را به 
چالش هاي اقتصادي و پرونده هاي فس�اد مالي ربط 
مي دهند و مي گويند برويد جلوي دزدان را بگيريد. 
در مواجهه با اين افراد بايد چگونه برخورد و به آنها 
تفهيم كرد بحث حجاب موضوعي جداست و به نفع 
خود زنان است تا جايي كه حتي در كشورهاي غربي 
و امواج جديد جريانات فمينيستي هم به اين بحث 

بازگشته اند؟
 به نظرم اين افراد اغلب ذهنشان به سمت و سوي منابع غربي است 
و اگر ما بتوانيم از همان منابع براي آنها مثال بياوريم يا ُكتبي كه در 
اين زمينه به قلم نويسندگان غربي وجود دارد را معرفي كنيم بهتر 
مي توانيم آنها را قانع نماييم. شما اشاره داشتيد گرايش به حجاب 
و عفاف جهاني ش��ده و در تمام دنيا جنبش هاي عفيفانه در مهد 
كشورهاي اروپايي و امريكا شكل گرفته است و حتي غيرمسلمانان 
آزاده به اين جنبش ها گرايش پيدا كرده اند. بازخواني تجربيات اين 
افراد مي تواند بسيار جذاب و عبرت آموز باشد. مطالعه اين منابع هم 
موجب مي ش��ود تا ما در ايمان خودمان راسخ تر شويم و هم افراد 
بدحجاب بدانند اينها منابع داخلي نيست كه با سياست و اقتصاد و 

مسائلي از اين دست آميخته شده باشد. 

40 سال پيش جامعه ايراني با هدف ارتقا و تعالي ساختار جامعه، 
زهرا چيذري

ارزش هاي متعددي را جايگزين ارزش هاي حاكم بر جامعه كرد.   گفت وگو  
در اين ميان برون داد اين انتخاب ارزشي براي زنان ايراني »حجاب 
و عفاف« بود؛ ارزشي كه هنوز هم در ميان قاطبه اعضاي جامعه جايگاه خود را حفظ كرده است، 
اما براي تغيير در ساختار ارزش�ي يك جامعه بايد از تغيير در س�يماي ظاهري آن آغاز كرد. 
نخستين دستاورد اين ماجرا عادي سازي و دس�تاورد بعدي آن ارائه الگوي جديد به جامعه 
است. اين درست همان اتفاقي است كه در حوزه حجاب و پوشش در جامعه ما رخ داده است و 
وضعيت پوشش زنان و دختران در بيروني ترين ايه جامعه را به شكلي رقم زده كه موجب شده 
است حجابي كه قانون كشور ماست و فراتر از آن ريش�ه چندين هزار ساله در نظام ارزشي و 
فرهنگي ايران دارد به شرايطي دچار شود كه نمودهاي بدحجابي در جامعه از نمودهاي حجاب 

بيشتر باش�د. از اين فراتر، تلنگري بود كه ماجراي تذكر راننده اسنپ به مسافر بدحجاب به 
جامعه وارد كرد و خانم مسافر به جاي رعايت قانون با شكستن حريم خصوصي راننده و انتشار 
تصوير وي در شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي كوشيد تا التزام به قانون راننده را زير سؤال 
ببرد و تقبيح كند. اين ماجرا هر چند با واكنش جدي كاربران فضاي مجازي در حمايت از راننده 
اسنپ مواجه شد اما تلنگري بود براي آنكه عملكرد دستگاه هاي متولي امر حجاب و عفاف را 
مورد بازبيني قرار دهيم و ببينيم 26 دس�تگاه متولي امر حجاب با وظايفي عموماً ايجابي و از 
جنس اقناع و فرهنگس�ازي، چگونه عمل كرده اند كه اوضاع حجاب و عفاف در جامعه امروز 
اينگونه است. براي اين منظور سراغ دكتر سميرا خطيب زاده، استاد دانشگاه و فعال اجتماعي 
رفته ايم. خطيب زاده دبير سابق ستاد مردمي عفاف و حجاب را در كارنامه دارد و پاسخگوي 

سؤاات ما با محوريت حجاب و عفاف شد. 

ما نبايد به حجاب و عفاف تنها از منظر ش�رعي 
و ديني نگاه كنيم. درست است دين ما به بحث 
پوشش توجه دارد اما فرهنگ ايراني - اسامي 
ما ازتمدنی 6 هزار ساله برخوردار است و پيش 
از آنكه اسام وارد ايران شود به بحث پوشش و 
عفت زنان توجه ويژه اي داشته است و به قدري 
در اين زمينه پايه هاي عميق و دقيقي داريم كه 
لباس هاي بلند و پوش�يده جزء فرهنگ ايران 

بوده است

 بازگشت غرب به جاده عفاف 
از درگاه کافه لومونته! 

»زناني ك��ه كفش پاش��نه بلند مي پوش��ند، آراي��ش مي كنند و از 
لباس هاي بدن نما استفاده مي نمايند زيرسلطه گفتمان مردساارانه 
قرار گرفته اند و خود را به ابزاري براي التذاذ مردان تبديل كرده اند.« 
اين نگاه متفكران مكاتب ساختارگرا و پساساختارگرايي به پديده اي 
است كه اسام و اس��امگرايان آن را تبرج نام نهاده اند و به گونه اي 
بس��يار مايم تر از نگاه مكات��ب انتقادي همچون س��اختارگرايي و 
پساساختارگرايي، ديدگاه اس��امي تاش مي كند تا زن را از محور 
ارزش انس��اني وي مورد خطاب قرار دهد و با تكيه بر وجهه انساني 
و ويژگي هاي فطري اش مانع از آن ش��ود تا زن نه به واسطه شأن و 
جايگاه انساني اش بلكه به خاطر ويژگي هاي جنسي اش مورد توجه 
قرار گيرد. در موج هاي تازه تر فمينيسم هم جهت گيري هاي تازه تري 
را شاهديم؛ موج هايي كه از كافه لومونته و از ديدگاه هاي نسل هاي 
جديدتر با ديدگاه سيمون دو بوآر فمينيست معروف و نويسنده كتاب 
جنس دوم برخاسته و هم اكنون در دنياي غرب به اشكال گوناگون 
در حال فراگير شدن اس��ت؛ نگاه تازه اي كه نفس تازه اي در دنياي 
غرب دميده و غيرمس��لمانان را به طور جدي دانسته يا نادانسته به 
تبعيت از احكام اسام در حوزه پوشش و توصيه هاي رفتاري براي 

زنان كشانده است. 
حاا در دل دنياي غرب زنان غيرمسلمان از طرح هايي نظير يك روز 
با حجاب استقبال مي كنند. زنان و دختران جواني كه خيلي هايشان 
بي آنكه با فلسفه حجاب كمترين آشنايي داشته باشند تجربه يك 
روز با حجاب را عالي و بي نظير توصيف مي كنند، اما اين تنها به افراد 
معمولي و زنان و دختران جواني كه به دنبال تجربه هاي تازه هستند 

محدود نمي شود. 
 با حجاب ظاهر ش��دن برخي چهره هاي فمينيس��م متعلق به موج 
چهارم هم پديده جديدي است كه توجه كانون هاي مطالعاتي دنيا را 
برانگيخته است؛ چهره هايي كه با پوششي كامل شبيه زنان مسلمان 
و مذهبي ظاهر مي شوند و از پوششي كه دارند دفاع مي كنند و آن را 
نه به عنوان محدوديت كه ابزار امنيت و آرامش زن توصيف مي كنند. 
اين زنان حتي اگر هيچ التزامي به اسام نداشته باشند اما دريافته اند 
مباحث مرتبط با حجاب و پوش��ش زنان براي حفظ ارزش��مندي 
آنهاست. شايد در پي همين موج هاي تازه جهاني است كه لباس هاي 
پوشيده مورد توجه مشهورترين برندهاي مد و لباس دنيا همچون 
دولچه گابانا قرار گرفته است و جريان مديست در دنياي مد و لباس 
در دل دنياي غرب در ح��ال تبديل به جريان غالب اس��ت، چراكه 
دنياي غرب به دنبال بازگشت از مسيري است كه آن را تجربه كرده 
و مي داند انتهايش چيست. به همين دليل حتي خاستگاه فمينيسم 

در مسير بازگشت قدم برمي دارد. 

اگر به قانون حج�اب و عفاف و مس�ئوليت 26 
دستگاه در اين امر بازگرديم مي بينيم كه ريز به 
ريز مسئوليت هاي هر 26 دستگاه در اين حوزه 
مشخص شده است اما با بازبيني مسئوليت ها و 
دستگاه ها متوجه مي شويم هيچكدام از آنها به 

وظايف خود عمل نكرده اند

كبري فرشچي 
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اخبار کش�تار و به رگبار بس�تن جماعتي ه�ر از چند گاه 
در رسانه هاي دنيا مخابره مي ش�ود. آخرين اخبار از اين 
دس�ت مربوط به کش�تار مس�لحانه جمعي از مسلمانان 
در مس�جدي در نيوزيلند ب�ود. پيش از اي�ن نيز اخباري 
مربوط به رگبار بس�تن و کش�تارافراد زيادي در انگليس 
يا فرانسه و امريکا بارها و بارها رس�انه اي شده و واکنش 
رس�انه ها و مقامات غربي را در برابر آزادي اسلحه در اين 
کش�ورها در پي داشته اس�ت. در برابر چنين اخباري و با 
مقايسه آمار خشونت و جنايت در دنياي غرب با کشورمان 
در مي يابيم اوضاع ايران در اين زمينه نسبت به بسياري از 
کشورهاي جهان مساعدتر است. با وجود اين اما ايراني ها 
هم نسبت به گذشته عصبي تر شده اند و آستانه صبرشان 
کمتر شده است. اين مسئله موجب شده تا آمار دعواهاي 
منجر به جرح و مراجعه به پزش�کي قانون�ي افزايش يابد 
و امنيت و آرام�ش جامعه در معرض تهديد ق�رار بگيرد. 
رشد خشونت و خش�م در جامعه اما مسئله اي اجتماعي 
است که بي ترديد عوامل گوناگوني موجب شکل گيري و 
تشديد آن مي ش�ود؛ عواملي که از دل جامعه برمي خيزد 
و خوش�ه هاي خش�م ريش�ه آرامش و امنيت اجتماعي 
را در مع�رض تهديد ق�رار مي دهد. هر چند آس�يب هاي 
اجتماعي و از جمله خش�ونت در ايران نسبت به بسياري 
از کش�ورهاي دنيا به خصوص کش�ورهاي غربي و اروپا و 
امريکا کمتر اس�ت، اما واقعيت اين است که ميزان خشم 
و خش�ونت در جامعه ايران هم نس�بت به گذش�ته رشد 
قابل تأملي داشته و اين مسئله ناشي از عوامل گوناگوني 
است که بايد در بررسي اين پديده مورد توجه قرار گيرد. 

  
  عوامل اقتصادي، شعله ورکننده خوشه هاي خشم 

محسن نصري، جامعه شناس در پاسخ به سؤال »جوان« درباره 

اينکه چه عواملي موجب شده تا جامعه ايراني که به مهرباني 
مشهور بود حاا خشن شده و زودتر خشمگين مي شود، اينگونه 
پاسخ مي دهد: » درباره رشد خشم و خشونت در عرصه اجتماع 
مي توان چند دليل اصلي را ذکر کرد. مشکات اقتصادي در 
جامعه و در ميان برخي طبقات اجتماعي نخس��تين عاملي 
اس��ت که موجب ش��ده تا افرادي که در گره اين مش��کات 
گرفتار شده اند در روابط اجتماعي خودشان خشم و عصبانيت 
بيشتري را بروز دهند.« از نگاه وي چالش هاي اقتصادي عرصه 
را بر برخي طبقات اجتماعي تنگ تر کرده و اين تنگ ش��دن 
شرايط توانايي مقاومت افراد را کاهش مي دهد، در نتيجه در 
برابر تنش هاي اجتماعي زودتر خش��مگين مي شوند و کمتر 

روي خودشان کنترل دارند. 
  رسانه و ترويج خشونت در جامعه 

اين جامعه ش��ناس مقوله رس��انه و فضاي مجازي را از ديگر 
عواملي مي داند که موجب ش��ده  تا زمينه هاي بروز خشم در 

جامعه افزايش يابد. نصري با تأکيد بر اينکه فضاي مجازي ابزار 
جنگ نرم است، مي افزايد: » در راستاي جهت دهي فرهنگي 
و تغيير سبک زندگي و ساختار جامعه شاهد ترويج و پخش 
کليپ هايي در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي هستيم 
که موجب ترويج خش��ونت در جامعه مي شود. از سوي ديگر 
برخي افراد و چهره ها با نمايش و به رخ کشيدن داشته هايشان 
در ش��بکه هاي اجتماعي موجب مي ش��وند ت��ا کاربراني که 
اين تصاوير را مي بينند ش��رايط آنها را با محروميت و شرايط 
خودشان مقايسه کنند و اين مقايسه خيلي وقت ها به احساس 

نااميدي و عصبانيت منجر مي شود. 
  توسعه و خشم ناشي از نمايش نابرابري 

از نگاه نصري تغييرات و توس��عه جوامع اگر به ش��کل حساب 
شده و متناسب نباشد و به صورت ش��تابزده و ناگهاني و پيش 
از فراهم آوردن زيرس��اخت هاي فرهنگي ايجاد شود، مي تواند 
به نمايان تر ش��دن ش��کاف هاي اجتماعي و بروز خشم منجر 
شود. وي مي افزايد: »محروميت هايي در جامعه وجود دارد، اما 
وقتي در جامعه اي نرخ باسوادي باا مي رود و شبکه حمل و نقل 
گسترش مي يابد، اين محروميت ها و شکاف ها نمود بيشتري 
مي يابد.« بنا به تأکيد اين جامعه شناس، توسعه مبادله اطاعات 
و فضاي مجازي موجب مي شود تا طبقات مختلف اجتماعي از 
اوضاع همديگر خبردار ش��وند. رفت و آمد بين شهر و روستا و 
تنگ تر شدن روابط اجتماعي با از ميان رفتن فاصله ها از طريق 
گسترش وسايل ارتباط جمعي و فضاي مجازي موجب شده تا 
ديگر همچون گذشته روستايي ها از شهري ها و طبقات محروم 
از طبقات ثروتمند بي خبر نباش��ند و اين افزايش روابط باعث 
مي شود افراد بيش از گذشته احساس محروميت و خودشان را با 

بقيه اقشار جامعه و افراد در مناطق مختلف مقايسه کنند. 
  کمرنگ شدن حمايت خانواده 

عوامل تشديدکننده احساس خشم و عصبانيت و بروز آن اما تنها 

به مسائل و چالش هاي اجتماعي محدود نمي شود و بخشي از 
اين ماجرا به روابط درون خانواده بازمي گردد. هر چند اين مسئله 
هم از عوامل اجتماعي متأثر است. به گفته نصري، شکاف هاي 
اجتماعي و مسائل اقتصادي موجب شده تا روابط خانوادگي در 
جامعه ما سامان خود را پيدا نکند و در درون خانواده در ميان 
زن و شوهر، فرزند و والدين ش��اهد بروز تنش هايي باشيم که 
اين تنش ها خود را به شکل بروز خشونت هاي اجتماعي نشان 
مي دهد. به عبارت ديگر روابط خانوادگي عرصه اصلي زندگي 
اجتماعي است و وقتي روابط گرمي ميان اعضاي خانواده وجود 
نداشته باشد ، احساس تنهايي خود را در عرصه اجتماع به شکل 

خشونت نشان مي دهد. 
  کنار کشيدن نهادهاي اجتماعي از تربيت افراد 

تربيت افراد بخشي در خانواده و بخشي ديگر در جامعه اتفاق 
مي افتد. پس اگر رفتاري رنگ و بوي آسيب به خود مي گيرد 
و افراد در کنترل خش��م يا عصبانيت خود مهارت هاي ازم را 
ندارند بخشي از ماجرا هم به عملکرد بد نهادهاي حاکميتي 
برمي گردد. نصري در اين باره مي گويد: » نهادهاي آموزشي و 
تربيتي همچون مدرسه و آموزش و پرورش، دانشگاه، رسانه ها 
و نهادهاي حاکميتي متصدي اخاق و تربيت به درس��تي به 
وظايف خود عمل نکرده اند، در حالي ک��ه اين نهادها وظيفه 
دارند آموزش هاي اخاقي و مهارت هاي زندگي را به افراد ارائه 
بدهند. اگر مسائل اخاقي به طور ريش��ه اي در افراد نهادينه 
شود و ياد بگيرند چگونه با هواي نفساني خود مقابله کنند و 
چگونه در موارد اختاف و مشکات پيش رو بتوانند يکديگر 
را اقناع کنند بخش مهمي از مشکات اجتماعي حل مي شود، 
اما فقدان اين مهارت ها موجب مي شود تا چالش هاي افراد به 

شکل خشم و عصبانيت و خشونت ظهور و بروز پيدا کند.«
از نگاه اين جامعه شناس عملکرد نامناسب نهادهاي آموزشي، 
رسانه ها و ساختارهاي حکومتي در حوزه آموزش مهارت هاي 
زندگي و تربيت اجتماعي افراد موجب مي ش��ود تا يک نابغه 
علمي اگر تربيت درستي نداشته باشد به صورت تک بعدي رشد 
کند و نتواند در حوزه مس��ائل اخاقي و ارزشي رفتار درستي 

از خود نشان بدهد. 
  اگر خشونت الگويي فراگير در جامعه شود 

نصري در پاسخ به اين سؤال که اگر خش��ونت و ظهور و بروز 
اجتماعي آن به اشکال گوناگون همچون نزاع ها و درگيري ها 
کنترل نشود و براي آن تدبيري صورت نگيرد چه سرنوشتي در 
انتظار جامعه است؟ با تأکيد بر اينکه کشور ما نسبت به دنياي 
غرب در حوزه خشونت آمار باايي ندارد، تصريح مي کند: » با 
وجود وضعيت مناسب ايران نسبت به ديگر کشورها به خصوص 
کشورهاي غربي و اروپايي در موضوع خشم و غضب نبايد اين 
نکته را فرام��وش کرد که همين ميزان از خش��ونت هم براي 
جامعه اي همچون ايران با ارزش هاي اسامي و ملي قابل قبول 
نيست. نهادهاي آموزش��ي و فرهنگي جامعه اعم از آموزش و 
پرورش، دانش��گاه و نهادهاي فرهنگي بايد براي اين موضوع 

فکري بکنند.«
 بنا به تأکيد وي و با عنايت به رشد آمار خشونت در جامعه اگر 
با اين رفتارها مقابله و براي کنترل خشونت در جامعه فکري 
نشود، خشونت هاي فردي به خشونت هاي نهادينه شده جمعي 
تبديل مي شود و با عنايت به نفوذ فرهنگ غربي در جامعه ايران 
در آينده شاهد خشونت هايي شبيه فجايعي که در دنياي غرب 
رخ مي دهد خواهيم بود؛ اتفاقاتي نظير کشتارهاي دسته جمعي 
با س��اح گرم حتي در مراکز فرهنگي– آموزش��ي، همچون 
مدرسه يا دانشگاه، چراکه در فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعه 
خشونت به الگو تبديل مي شود و اين الگو جايگزين الگوي رأفت 

و رحمت اسامي - ايراني خواهد شد. 

آسيب شناسي خشونت در جامعه از نگاه محسن نصري، جامعه شناس

 اگر خشونت و خشم در جامعه کنترل نشود خشونت هاي فردي به خشونت هاي نهادينه شده  جمعي تبديل
 و الگوهاي خشونت در جامعه فراگير مي شود

 شعله ور شدن خوشه هاي خشم
 در خرمن چالش هاي اقتصادي و نابرابري

برخي اف�راد و چهره ه�ا با نماي�ش و به رخ 
کش�يدن داشته هايش�ان در ش�بکه هاي 
اجتماعي موجب مي ش�وند تا کاربراني که 
اي�ن تصاوير را مي بينند ش�رايط آنه�ا را با 
محروميت و شرايط خودشان مقايسه کنند 
و اين مقايس�ه خيلي وقت ها به احس�اس 
ناامي�دي و عصباني�ت منج�ر مي ش�ود

  محمدمهدي نيک ضمير
در مواجهه با اخبار جنايي و قتل ها آيا 
تا کنون از خودتان پرسيده ايد »  ممکن 
اس�ت من هم يک روز قاتل شوم؟« در 
نگاه نخست شايد تصورش را هم نکنيم 
که ممکن است روزي برسد که دستمان 
به خون کس�ي آلوده ش�ود ام�ا اگر به 
صفحه حوادث روزنامه ها و اخبار مرتبط 
با آمار و ارقام خشونت و دعواهاي منجر 
به مراجع�ه به پزش�کي قانوني نگاهي 
بيندازي�م، متوج�ه خواهيم ش�د دوز 
خش�ونت و ناتوان�ي از کنترل خش�م 
در جامعه باا رفته اس�ت. آتش خشم 
که ش�عله ور ش�د اگر قادر به خاموش 
کردن اين آتش نباش�يم بي ترديد اين 
آت�ش نابودکننده مي توان�د زندگي ما 
و اطرافيانمان را بس�وزاند و خاکس�تر 
کند. کوچک شدن کاس�ه صبر و بروز 
خش�م هاي غير قابل کنت�رل خود در 
آسيب هاي اجتماعي ديگري ريشه دارد. 

  
  آمارهاي نگران کننده از خشونت

نگاهي به آمار پزش��کي قانون��ي درباره 
خشونت نشان مي دهد جامعه ما نسبت 
به گذشته خشن تر ش��ده است. مطابق 
آمار ارائه شده از سوي سازمان پزشکي 
قانوني نزاع هاي منجر به خش��ونت در 
سال ۹۷ در مقايسه با س��ال قبل از آن، 
۶/۶ درصد افزايش يافته و خش��ونت در 
تمامي استان هاي کشور روندي افزايشي 
داش��ته اس��ت. مصاديق اين خشونت و 
ناتواني براي کنترل خشم را هم مي توان 
در بخش هاي مختل��ف جامعه به عينه 
مش��اهده کرد؛  از پرونده هاي جنايي و 
قتل گرفته تا به خشونت کشيده شدن 
بازي هاي فوتبال و س��ر و دس��ت هاي 
شکسته طرفداران دو تيم ايراني که تاب 
تحمل بازي بهتر رقيب را ندارند و همين 
مسئله هم موجب شده تا اورژانس کشور 
در بازي هاي حساس در حالت آماده باش 
به سر ببرد!  خشم و خشونت و تبعات آن 
براي جامعه مي تواند سرچشمه بسياري 
از آسيب هاي اجتماعي باشد، اما ريشه 
اين آس��يب هم مانند ديگر مباحث اين 
حوزه خود به وجود برخي آس��يب هاي 
اجتماع��ي بازمي گردد؛  آس��يب هايي 
که سبب شده تا کاس��ه صبر و آرامش 
مردممان زود س��رريز ش��ود و مردمي 
که هنوز ه��م به مهرباني و ف��داکاري و 
مقدم دانستن ديگري بر خود مشهورند، 
گاهي وقت ها ب��راي يک ج��اي پارک 
آنچنان خشمگين ش��وند که خسارات 

جبران ناپذيري اتفاق بيفتد. 
  حسي همچون مهرباني !

خشم هم مانند بس��ياري از احساسات 
ديگر در نهاد هر انس��اني وج��ود دارد. 
همانطور که خوشحال مي شويم،  ناراحت 
مي شويم،  مهر مي ورزيم و در برابر واقعه 
يا تصويري احساسي عواطفمان به غليان 
درمي آيد،  بعض��ي وقت ها ه��م برخي 
اتفاقات و مسائل مي تواند احساس خشم 
را در وجودمان ش��عله ور کند، بنابراين 
ش��ايد هيچ انس��اني روي زمين از بروز 
چنين احساس��ي در وج��ودش مصون 
نباش��د، اما آنچه آدم هاي مختلف را از 
يکديگر متمايز مي سازد، نحوه مواجهه 
ما با چنين احساسي اس��ت و اينکه آيا 
ما تسليم خشم مي ش��ويم يا خشممان 
را تس��ليم عقل و انتخاب درس��ت خود 
مي کنيم. مهارت کنترل خشم اما امري 
اس��ت که مي تواند در محيط اجتماعي 
مناس��ب تقويت ش��ود. در يک محيط 
پرتن��ش و ب��ا چالش هاي متع��دد اين 
احساس خشم و عصبانيت است که قوي 
و قوي تر مي شود و به جايي مي رسد که 

ديگر قابل کنترل نخواهد بود. 
  ريشه هاي خشم 

کاه��ش نش��اط اجتماع��ي مي تواند به 
گسترش بيشتر پديده خش��م غير قابل 
کنترل و تبعات ناشي از آن منتهي شود. 
اما اين کاهش نش��اط اجتماع��ي را بايد 
در فشارهاي ناشي از احس��اس نابرابري 
و تبعيض جس��ت وجو کرد. زندگي شاد 

به رغم وجود مش��کات اقتصادي و فقر 
تجربه اي اس��ت که جامعه ايراني سال ها 
با آن زيسته است، اما تغيير سبک زندگي 
به س��مت و س��وي گرايش به تجمات و 
ارزش��مند ش��دن ثروت اندوزي در ميان 
مردم موجب ش��ده ت��ا افراد به مقايس��ه 
وضعيت زندگي خود با ديگران بپردازند. 
در اين مس��ابقه مقايسه ش��ادي و نشاط 
جايي ندارد، بلکه موان��ع مادي و معنوي 
دستيابي به موقعيت ديگراني که خود را 
با آنها مقايسه مي کنيم موجب مي شود تا 
کاسه صبرمان کوچک و کوچک تر شود. در 
جريان اين مقايسه اجتماعي ممکن است 
احس��اس کنيم آنهايي که با تاش کمتر 
دستاوردهايش��ان از ما بيشتر است حق 
ما را خورده اند و با اين نگرش خشمي فرو 
خورده عليه اين افراد در وجودمان شکل 
بگيرد. اين خش��م فروخورده اما همچون 
بمبي ساعتي عمل مي کند و ممکن است 
در مشاجره اي بر سر جاي پارک ماشين، 
 يک حادثه رانندگي کوچک و کم اهميت، 
يا در صف خريد نان به يکباره منفجر شود 
و نزاعي بزرگ درگيرد که تبعاتي تلخ در 

زندگي ما بر جاي بگذارد. 
  کوچک شدن کاسه صبر با تغيير 

نظام ارزشي جامعه 
رس��وخ تجمات ب��ه زندگي،  ارزش��مند 
شدن ثروت و تاش براي به رخ کشيدن 
داش��ته ها با تغيير س��بک زندگي و نظام 
ارزشي جامعه به رس��انه ها هم نفوذ کرده 
است؛  رس��انه هايي که نقش انتقال پيام و 
قاب بندي ذهن مخاط��ب را دارند روز به 
روز الگوهايي که به جامعه عرضه مي کنند 
بيشتر رنگ و بوي ثروت، رفاه و تجمل را 
به خود مي گيرد و با فراگيري شبکه هاي 
اجتماعي بس��ياري از افراد تشنه نمايش 
ثروت و خوش��بختي به مدد فناوري هاي 
نوي��ن و رس��انه هاي ش��خصي اي که در 
دسترس آنها قرار داده شده، بيش از پيش 
مجال خودنمايي يافته اند و مي توانند اين 
نمايش را براي طيف هاي وس��يع تري از 
جامعه اجرايي کنند و اين يعني مقايسه 
اجتماعي گس��ترده تر و احساس تبعيض 
بيش��تر در جامعه. در نتيجه چنين ساز و 
کاري اس��ت که بمب هاي ساعتي خشم 
بيش از پيش فعال مي شوند تا زماني که 
يک حادث��ه کوچک موجب انفجارش��ان 

خواهد شد. 
  چاشني بمب ساعتي خشم 

همين مقايس��ه اجتماعي زندگي خود 
با ديگران ما را به انجام کار بيشتر براي 
رس��يدن به آنچه چش��ممان مي بيند و 
دلمان مي خواهد وادار مي کند؛ تاشي 
که ابتدايش با کار بيش��تر و خس��تگي 
و تن رنج��وري بيش��تر همراه اس��ت؛ 
درس��ت عواملي ک��ه مي توان��د روح را 
خس��ته و کاس��ه صبر را کوچک کند. 
طبق آمارها از 80 ميليون ايراني حدود 
يک چهارمشان شاغل هستند و اين به 
معناي اجبار يکي دو نفر در خانواده براي 
تأمين نيازهاي همه اهل خانه است. اين 
تاش وقتي در سايه روابط عاطفي قوي 
خانوادگي صورت پذيرد نه فقط مخرب 
نيست که لذتبخش هم خواهد بود، اما 
در خانواده هس��ته اي و ش��کل گرفتن 
روابط موزائيکي مي��ان اعضاي خانواده 
ديگر احساس تعلق قبلي وجود نخواهد 
داشت و نان آور خانواده احساس قرباني 
بودن مي کند. در سايه چنين احساسي 
است که »خشم هاي فروخورده «  متولد 

مي شوند. 
تبعيض در بطن خود موجب خلق تحقير 
مي شود؛  نابرابري هاي اجتماعي و  اقتصادي 
و بسته بودن مسير پيشرفت در بسترهاي 
عادي جامعه همچون تحصيات بااتر يا 
کار بيشتر، در بستر اجتماع  بذر نااميدي 
مي پاش��د و خيلي وقت ها جوان، اين بذر 
» خشم«  و عصبانيت هاي غير قابل کنترل 
اس��ت. با تمام اينها اما مي توان بر اس��ب 
سرکش خشم لگام زد و آن را تحت کنترل 
درآورد که اگر به اين اسب وحشي و آتش 
فروزان مجال سرکش��ي بدهيم، پيش از 

هرکس ديگري خودمان را مي سوزاند. 

تبعيض و مقايسه اجتماعي چاشني بمب خشم

ديدگاه

صرفنظر از اينکه چه عوامل�ي در جامعه وجود دارد که 
مي تواند منجر به بروز احس�اس نابراب�ري و بغض هاي 
فروخورده در ما ش�ود و در نهايت هم در بعضي شرايط 
و تنگناها اين بغض هاي فروخورده به شکل خشم هاي 
غيرقابل کنت�رل و عصبانيت ه�اي جبران ناپذير بروز 
ياب�د، در زندگي فردي اگر ياد بگيريم چگونه خش�م و 
غضبمان را کنترل کنيم، به طور يقين زندگي ش�ادتر 
و موفق ت�ري خواهيم داش�ت. همين ي�ک دليل کافي 
است تا سعي کنيم عصبانيتمان را کنترل کنيم، به جاي 
آنکه اجازه دهيم عصبانيت و خشم ما را به کنترل خود 
درآورد، چراکه اگر کنترل خود را به دست خشم بدهيم 
معلوم نيس�ت آخر و عاقبتمان به کجا کش�يده شود. 
ناتواني در کنترل خش��م مي تواند تمام ابع��اد زندگي ما را 
تحت تأثير ق��رار دهد. افرادي ک��ه زود از کوره در مي روند 
معمواً نمي توانند در زندگي ش��خصي و خانوادگي افراد 
موفقي باشند و اغلب موجب رنجش همس��ر و فرزندان و 
اطرافيانشان مي شوند. از سوي ديگر در مسائل و چالش ها 
اگر خشمگين شويد و کنترل خود را از دست بدهيد هيچ گاه 
نمي توانيد به راه حل درست و منطقي برسيد، چراکه خشم 
و غضب نخستين بخشي را که از کار مي اندازد قدرت تفکر 
منطقي ماست. در هنگام عصباني بودن ما دچار اشتباهات 

بس��ياري مي ش��ويم، زيرا پردازش اطاعات در آن هنگام 
براي ما مشکل مي ش��ود. عاوه بر اين افراد خشمگين در 
محيط هاي کاري هم موفق نيس��تند و خشم شان موجب 
تخريب روابط کاري آنها مي شود، حتي اگر در حوزه کاري 
خود متخصص باشند اما کنترل خشم امري شدني و جزو 
مهارت هايي است که با تمرين مي توان به آن دست يافت. 

تمرين هايي که برخي از مهم ترين آنها عبارتند از:
1- مکث، تنف��س عميق، ت��رک محل، اطمين��ان از حل 
مس��المت آميز مشکل و دس��ت برداش��تن از افکار منفي 
تکنيک هايي اس��ت که مي تواند در هنگام عصبانيت براي 

کنترل خشم به شما کمک کند. 
2- ريشه هاي عصبانيت خود را شناسايي کنيد. گاهي واقعاً 

حق با طرف مقابل شماست و براي درک اين موضوع کافي 
است تا براي لحظه اي خود را جاي او بگذاريد. 

3- يادگيري راه ه��اي برق��راري ارتباط ه��م مي تواند به 
ارتباطات بهتر و س��الم تر ما با ديگران کمک کند و يکي از 
کليدي ترين کارها در برقراري ارتباط با ديگران هم آن است 
که سعي کنيد شنونده خوبي باشيد. گاهي وقت ها به خاطر 
آن خشمگين مي شويم که منظور طرف مقابل را به درستي 
درک نکرده ايم و کافي است به آنها فرصت دهيم منظورشان 

را بهتر بيان کنند. 
4- بعضي وقت ها از اشتباهات ديگران عصباني مي شويم، 
در حالي که همانطور که ما اش��تباه مي کنيم ديگران هم 
ممکن است دچار اشتباه شوند و ما بايد ياد بگيريم همانطور 
که انتظار داريم ديگران اش��تباهات ما را ببخش��ند ما نيز 
اشتباهات آنها را ببخشيم، حتي به خاطر آرامش خودمان. 
5- سعي کنيد در لحظه زندگي نکنيد و به لحظات بعد 
از خشم و عصبانيت خود هم فکر کنيد. به اين فکر کنيد 
که رفتار خصمانه شما در هنگام عصبانيت ممکن است 
دوس��ت، همکار يا اعضاي خانواده تان را براي هميشه از 
شما دور کند و تصويري ناخوشايند از شما در ذهنشان 
بنش��اند و اينکه آي��ا مي توانيد از همراه��ي و عاقه آنها 

چشمپوشي کنيد. 

نگاه

عصبانيت عامل بسياري از اشتباهات ماست

کنترل خود را به دست خشم ندهيد

زهرا چيذري 
شايد من هم يک روز قاتل شوم!   گزارش



در حالي كه گرم وخشك بودن آب وهوا در كرمان 
محدوديت هايي را ب��راي توليدات كش��اورزي 
در اي��ن منطقه ايجاد كرده اس��ت ب��ا اين وجود 
كشاورزان جنوب استان، ساانه 420 هزار تن انواع 
محصوات گلخانه اي جاليزي شامل خيار سبز، 
گوجه، فلفل، بادمج��ان و توت فرنگي در جنوب 
كرمان توليد مي كنند.  اين مهم موجب ش��ده تا 
هرساله عمليات كاشت محصوات گلخانه اي از 
اوايل مهرماه در جنوب كرمان آغاز ش��ود و پس 
از توليد90 تا 95 درصد اين محصوات به ساير 

استان ها و كشورهاي همسايه صادر شود. 
   تخصصي ترين گلخانه هاي ايران در كرمان

حاصلخي��زي زمين ه��اي جن��وب كرم��ان از 
جمله امتيازاتي اس��ت كه اين منطقه را به يكي 
از مهم تري��ن مراكز كش��اورزي در اين اس��تان 
تبديل كرده اس��ت موضوعي كه موجب ش��ده 
تا مديران جهاد كش��اورزي با اس��تفاده از انواع 
نرم افزار و سخت افزار كشاورزي روند روبه رشدي 
به كشاورزي منطقه ببخش��ند.  رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي جنوب استان كرمان با اشاره به 

شرايط ويژه كشاورزي در اين منطقه مي گويد: 
»با احتساب ميانگين درازمدت سود كشاورزان، 
تغيير الگوي كشت عملي نيست. بايد ابتدا زمينه 
اقتصادي كار درست شود تا تغيير الگوي كشت 

صورت بگيرد نمي توانيم به مردم تحكم كنيم.«
س��عيد برخوري با بيان اينكه بخش كشاورزي 
امنيت غذايي و تأمين غذاي مردم را به عهده دارد 
و همه كشورهاي صنعتي يارانه هاي مستقيم به 
كشاورز و بخش كشاورزي مي دهند اما در كشور 
ما بخش كش��اورزي كمترين يارانه را در بودجه 
دارد، مي افزايد: »اگ��ر بخواهيم در زمينه تأمين 
مواد غذايي در كشور به خود كفايي برسيم نياز 
به آن اس��ت كه از تمام جهات از توليدكنندگان 
اين بخش حمايت كنيم.«  جنوب استان كرمان 
به دليل دارا بودن شرايط اقليمي، و حاصلخيزي 
خاك آن بهترين شرايط را براي كشاورزي دارد. 
كه تحت تأثير دو نوع ريسك قرار گرفته كه از آن 
جمله مي توان با احتساب ميانگين درازمدت سود 
كشاورزان، كه موجب شده تا تغيير الگوي كشت 
عملي نباشد اشاره كرد، موضوعي كه مي طلبد تا 

در ابتدا زمينه اقتصادي كار درست شده تا تغيير 
الگوي كشت صورت بگيرد.  و از آنجا كه تنوع و 
رونق كشاورزي درجنوب كرمان همواره مطرح 
بوده است لذا اين مهم موجب ش��ده تا مديران 
جهاد كشاورزي منطقه كش��ت هاي جايگزين 
و س��ودآور را به كش��اورزان منطقه پيش��نهاد 
كنند.  رئيس جهاد كش��اورزي جنوب اس��تان 
كرمان در اين خصوص مي گويد: »براي توسعه 
محصوات، امس��ال 12 نوع محصول جديد در 
جنوب استان كشت كرديم كه اقدام بي سابقه اي 

بود و ركوردهاي خوبي داشتيم.«
برخوري مي افزايد: »صنايع تبديلي در حدي در 
جنوب استان جواب مي دهد كه محصول درجه 
دو و سه به كارخانه برود اما محصوات توليدي ما 
براي بسته بندي و صادرات و ارسال به بازارهاي 
هدف است.« به گفته اين كارشناس كشاورزي، 
براي اينكه بتوانيم در كش��اورزي اشتغال پايدار 
ايجاد كنيم، دولت بايد برنامه داشته و هزينه كند 
در غير اين صورت مهاجرت صورت گرفته و منابع 
آب و خاك از بين م��ي رود.  در حالي كه آمارها 

نش��ان مي دهد 63 درصد مردم جنوب اس��تان 
كرمان به كشاورزي اشتغال دارند، اما از آنجا كه 
ديگر ش��غل هاي خدماتي اين منطقه مربوط به 
كشاورزي است، لذا به جرئت مي توان فزوني اين 
ارقام را تأييد كرد.  يكي از اقدامات قابل توجهي 
كه در سال هاي اخير در كشاورزي جنوب استان 
كرمان اتفاق افتاده اس��ت تبديل جنوب كرمان 
به هاب گلخانه اي و پاي كار آوردن شركت هاي 

خارجي و صادرات محصوات است.
رئيس سازمان جهاد كش��اورزي جنوب استان 
كرمان با تأييد اين موضوع و با اش��اره به تدوين 
چهار برنامه كلي در حوزه كشاورزي جنوب در اين 
خصوص مي گوي��د: »پروژه هاي مختلفي در اين 
حوزه ها برنامه ريزي شده كه در راستاي اقتصاد 
مقاومتي اجرا خواهد ش��د و يكي از اين برنامه ها 
توس��عه صادرات و تبديل جنوب كرمان به هاب 
گلخانه اي و پاي كار آوردن شركت هاي خارجي و 
صادرات محصوات است و بايد زيرساخت هاي اين 
حوزه تأمين شود.« برخوري با اشاره به برنامه ديگر 
سازمان جهاد كش��اورزي مي افزايد: »كشاورزي 
قراردادي برنامه ديگر است و بايد اتفاقي كه براي 
گن��دم و ذرت مي افتد، براي ديگ��ر محصوات 
نيز بيفتد و نوس��انات را كاهش داده و اش��تغال 
پايدار ايجاد كنيم.« در كنار اين موضوعات بيمه 
درآمد مس��ئله مهم ديگری است كه در راستاي 
حمايت از كش��اورزان وتوليدات آنهاست كه در 
همه كشورهاي پيشرفته دنيا در بخش كشاورزي 
وجود دارد.  براساس قانون برنامه ششم استاندار 
مي تواند درصدي از اعتبارات تملك دارايي را به 
اين صندوق اختصاص  دهد ك��ه در اين صورت 

مي توانيم بخشي از مشكات را حل كنيم. 
  شكوفايي كشت گلخانه اي در كرمان 

با توجه به كم آبي در جنوب كرمان و اين كه شغل 
و درآمد مردم منطقه به كشاورزي وابسته است، 
لذا اين مهم مي طلبد تا ب��راي مديريت مصرف 
آب كشت گلخانه اي به طور جدي پيگيري شود. 
 اشتغالزايي بيشتر در واحد سطح، ايجاد فرصت هاي 
ش��غلي مناس��ب براي جوان��ان و كار آموختگان 
كشاورزي و استفاده از اوقات فراغت كشاورزان در 
فصل هاي پاييز و زمستان از جمله مزيت هاي كشت 
گلخانه اي اس��ت كه تأثير زيادي در اشتغالزايي و 

اقتصاد منطقه جنوب كرمان دارد. 
تجربه نشان داده افزايش كيفيت محصول توليدي 
با كشت گلخانه اي محقق مي شود از اين رو كنترل 
دقيق و بهتر آفات و بيماري ها با روش هاي كنترل 
بيولوژيكي و كاهش مصرف سموم سبب رشد كيفيت 
محصول و افزايش صادرات و حفظ محيط زيس��ت 
مي ش��ود.  هم اينك كش��اورزان جن��وب كرمان 
دريافته اند كه با توس��عه كش��ت هاي گلخانه اي نه 
تنها از هدر رفت آب جلوگيري كرده بلكه مي توانند 
محصول بيش��تري توليد و اقتصاد خانواده خود را 
به حد مطلوبي تقويت كنند اما زيان هايي كه طي 
سال هاي اخير گريبانگير كشاورزان اين ديار شده 
بنيه اقتصادي آنها را به حدي كاهش داده كه آورده اي 
براي احداث گلخانه ندارند و انتظار مي رود دولت با 
انگيزه ايجاد اشتغال و كاهش مصرف آب، يك سري 
منابع مالي براي پرداخت تسهيات ارزان قيمت به 

بخش كشاورزي جنوب كرمان اختصاص دهد.

با وجود گرم وخشك بودن كرمان كش�اورزان اين استان با به كارگيري 
جديد ترين روش ها و به كار بستن دستورالعمل جهاد كشاورزي موفق 
شدند تا بهترين بهره را از مزارع خود ببرند.  حاا با تداوم خشكسالي ها، 
كشت گلخانه اي و استفاده از نرم افزارهاي تخصصي كشاورزي در اين 

منطقه موجب شده تا براي بهره برداري بيشتر مديريت جهاد كشاورزي 
جنوب كرمان امسال 12 نوع محصول جديد را براي كشت به كشاورزان 
منطقه پيش�نهاد دهد؛ اقدام خوب و مؤثري كه باعث شده تا تنوعي از 
توليدات محصوات، سودآوري خوبي را نصيب بهره وران اين منطقه كند. 

و  س�يل  وق�وع 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

ي  ب ها س�يا
ويرانگر در كشور 
كه هر از گاهي اتفاق مي افتد و خسارات مالي و 
بعضًا جاني زيادي بر جاي مي گ�ذارد، توجه به 
بحث آبخي�زداري را ب�راي كنترل اي�ن حادثه 
برجسته مي كند. هم اكنون بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته دنيا به منظور جلوگيري از سياب ها 
به توس�عه عمليات آبخيزداري از جمله كاشت 
پوشش گياهي، احياي جنگل ها و احداث بندهاي 
بتني و خاكي روي آورده اند؛ با اين وجود در كشور 
ما بودجه اين بخش طي ساليان متمادي در كشور 
بسيار اندك بوده اس�ت. بر همين اساس وقوع 
سيل در برخي اس�تان هاي كشور و به خصوص 
مازندران و خساراتي كه به وجود آورد بار ديگر 
اهميت آبخيزداري و متأسفانه، عدم توجه ازم 
ب�ه اين ح�وزه را بي�ش از پي�ش نماي�ان كرد. 

    
طبق ماده 14۸ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت 
مكلف شده بود تا پايان برنامه، طرح هاي آبخيزداري 
را در سطح ۸ ميليون هكتار از زمين ها اجرايي كند. 
به عبارت ديگر، دولت مكلف بود ساانه 1 ميليون 
و600 هزار هكتار طرح آبخيزداري در سطح كشور 
را اجرايي كند كه نيازمند اعتباري برابر با 19 هزار 
ميليارد تومان بود. اما اين امر محقق نش��د و طرح 
پيش بيني شده به دليل عدم تأمين اعتبارات كافي 

به طور كامل اجرايي نشد. 
   كم كاري هاي وزارت نيرو

ديگر نمي توانيم بگوييم باران و س��يل و خرابي ها، 
تلنگري به مس��ئوان بوده براي انجام وظايفشان. 
اما كاش وقوع س��يل هاي ويرانگر ب��ه خصوص در 

استان هاي ش��مالي از جمله مازندران مي توانست 
به مسئوان بفهماند كه بسياري از مسائل در حوزه 
محيط زيست ناديده گرفته مي شود كه چنين حوادثي 
را در پي دارد. در همين راس��تا مي توان به طرح هاي 
آبخيز داري اشاره كرد كه منجر به مهار سياب ها و 
كاهش خسارات مي ش��ود. اما طي سال هاي اخير و 
به دليل عدم توجه برنامه ريزان به تخصيص اعتبار، 
اين كار به كندي در حال حركت اس��ت و دليل آن 
هم هر باران و سيل و خسارت هاي ناشي از آن است.  
حاا شرايط طوري ش��ده كه انگار نه تنها مردم كه 
مسئوان هم باور كرده اند هر بارش��ي در ايران  بايد 
سيلي به همراه داشته باشد. دليل اين ادعا هم همين 
كه هر وقت ابرهاي باران زا به آسمان ايران مي رسند، 
سازمان هواشناسي نسبت به وقوع بارش ها و احتمال 

جاري شدن سيل در مناطق مختلف هشدار مي دهد. 
در اين ميان بقيه مسئوان هم سيل را امري عادي و 
محصول باران مي دانند و خيال خودش��ان را راحت 
كرده اند و چند س��الي اس��ت كه همين بي خيالي 
مسئوان صدمات زيادي به شهرستان هاي استان 
مازندران وارد كرده اس��ت.  بر اساس مفاد قانون هم 
اجراي عملي��ات آبخيزداري به س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخي��زداري ذيل وزارت جهاد كش��اورزي 
سپرده شده اس��ت؛ اما به گفته كارشناسان، اگر اين 
س��ازمان بخواهد آبخيزداري كند، مسئوان وزارت 
نيرو به بهان��ه اينكه آبخي��زداري باعث كاهش دبي 
رودخانه ها مي شود و اين وزارتخانه نمي تواند مقدار 
پيش بيني شده را پشت سدها ذخيره كند، از اجراي 
طرح هاي آبخيزداري جلوگيري مي كند.  با اينكه اكثر 

كارشناسان معتقدند، آبخيزداري كليد حل مشكات 
سياب هاي كشور اس��ت ولي يكي از دايل به ثمر 
نرسيدن طرح هاي آبخيزداري، وزارت نيرو است كه 

در اين زمينه سنگ اندازي مي كند. 
   ضمانتي براي اجراي قانون نداريم

براساس ماده 14۸ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت 
مكلف شده بود تا پايان برنامه طرح هاي آبخيزداري 
در سطح ۸ ميليون هكتار را اجرايي كند، ولي شواهد 
و قرائن نشان مي دهند كه اين كار واجراي آن روي 
زمين مانده است.  مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت 
خاك سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور هم 
در همين رابطه و با بيان اينكه به خاطر تأمين نشدن 
منابع مالي 40 تا 45 درصد طرح ها اجرايي نش��ده 
اس��ت، مي گويد: »در برنامه شش��م توسعه اجراي 
۸ ميليون هكتار طرح هاي آبخيزداري پيش بيني 
شده است كه اگر منابع مالي ازم تأمين نشود، اين 
طرح هم به طور كامل اجرا نخواهد شد.« هوشنگ 
جزي با اشاره به اينكه براي اجراي هر هكتار عمليات 
آبخيزداري حدود ۷00 تا ۸00 ه��زار تومان منابع 
پيش بيني كرده ايم، ادامه مي دهد: »اجراي عمليات 
آبخيزداري در برخي مناطق به كاهش خسارت ها در 
اين زمينه كمك زيادي كرده است. به عنوان مثال در 
تنكابن و رامسر كنترل هاي خوبي صورت گرفته اما 
در مناطقي كه عمليات آبخيزداري انجام نشده بود، 
شاهد وقوع سيل هاي بيشتري بوديم.« اين مسئول از 
تهيه شناسنامه اي به نام شناسنامه سيل در استان ها 
خبر داده و مي گوي��د: »در اين ط��رح، تعداد وقوع 
سيل و خسارت هايي كه به لحاظ منابع طبيعي وارد 
شده، مورد بررسي قرار مي گيرد، ما اين اطاعات را 
جمع آوري مي كنيم و به صورت بانك اطاعات سيل 

در سازمان جنگل ها نگهداري مي كنيم.«

ماده ۱۴۸ قانون برنامه پنجم  زير گل و اي سيل ها دفن شد
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 رونق توليد محصوات  كشاورزي كرمان 
با اجراي هاب گلخانه اي

  آذربايجان شرقي: نمايشگاه صنايع دستي هنرمندان جهان اسام 
با حضور معاون رئيس جمهور در تبريز افتتاح شد.  در اين نمايشگاه با 50 
غرفه مختلف آثار هنري هنرمندان از 31 كشور مسلمان جهان در معرض 
ديد عموم قرار گرفته است.  در اين جش��نواره هنرمنداني از كشورهاي 
اسامي همچون ايران، تونس، تركيه، تركمنستان، بوسني، كريمه، عراق، 
پاكستان، اردن، افغانس��تان، بنگادش، ازبكستان، تاجيكستان، عمان، 

هندوستان، الجزاير، ليبي و مصر شركت دارند. 
  آذربايجان غربي: ر ئيس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي گفت: 
بعد از گذشت 2۷ سال از ساخت بيمارستان آيت اه خويي اين بيمارستان 
در هفته دولت آماده بهره برداري مي شود.  جوادآقازاده با بيان اينكه ساخت 
اين بيمارس��تان در سال ۷1 توسط خيران آغاز ش��د، افزود: بيمارستان 
آيت اه خويي در سال ۷1 در قالب طرح 250 تختخوابي با هيئت امنا و 
مؤسسه خيريه حضرت آيت اه خويي شروع شد.  وي ادامه داد: در سال 
92 اين طرح نيمه تمام با 30 درصد پيشرفت فيزيكي براي تكميل تحويل 
اين دانشگاه شد و در اين مدت تاكنون عمليات اجرايي طرح در حال انجام 

است و در حال حاضر 9۸ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. 
  البرز: مديركل س��ازمان انتقال خون البرز از اهداي 135 هزار واحد 
پاسما در استان طي سال گذش��ته خبر داد.   محمدرضا مهدي زاده در 
جشن سالروز جهاني اهدا خون كه در سالن اجتماعات باشگاه مياد كرج 
برگزار شد، با بيان اين نكته كه »خون سالم براي همه مردم« شعار امسال 
انتقال خون است، اظهار كرد: همه مردم حق دارند به خون سالم دسترسي 
داشته باشند.  وي با اشاره به اينكه جوانان و بانوان در زمينه انتقال خون بايد 
فعال تر باشند، اضافه كرد: سال گذشته در البرز 62 هزار و 500 واحد خون 
اهدا شده است.  مديركل سازمان انتقال خون البرز با تأكيد بر اينكه سال 
گذشته 135 هزار واحد پاسما، پاكت و گلبول قرمز اهدا شده است، ادامه 

داد: به فرآورده هاي خون به ويژه پاسما نيازمند هستيم. 
  خراسان شمالي: رئيس اداره تعاون و امور رفاهي كاركنان آموزش و 
پرورش خراسان شمالي از آمادگي پذيرش 245 كاس در اين استان براي 
اسكان مسافران در تابستان امسال خبر داد.  احمد آذري با اشاره به پذيرش 
مهمانان فرهنگي در تابستان امس��ال، اظهار كرد: هفت پايگاه پذيرش 
خدمات و ستاد اسكان در شهرستان هاي بجنورد، اسفراين، جاجرم، گرمه، 
فاروج، مانه و سملقان و شيروان راه اندازي شده است.  آذري افزود: به منظور 
رفاه گردشگران و مهمانان فرهنگي 50 مدرسه در سطح خراسان شمالي 
آماده پذيرش مي شود.  وي با اشاره به تجهيز 245 كاس براي مسافران 
تابستاني، بيان كرد: از اين تعداد كاس 9۸ مورد ويژه، 223 مورد در گروه 

الف و 104 مورد در گروه ب است. 
  كهگيلويه و بويراحمد: مدير كل آموزش وپرورش كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: جشنواره نوجوان خوارزمي در استان با رقابت 221 دانش آموز در بخش 
اس��تاني به كار خود پايان داد.  هادي زارع پور افزود: در مرحله آموزشگاهي 
نيز 32 هزار دانش آموز پسر و دختر در شش بخش مختلف و با حضور هيئت 
داوران رقابت كردند.  وي اين بخش ها را شامل كارآفريني، دست سازه، زبان 
انگليسي، پژوهش، ادبيات فارسي و آزمايشگاه عنوان كرد.  مديركل آموزش 
وپرورش كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: 1۷ هزار نفر به مرحله شهرستاني راه 
يافتند كه از ميان 221 نفر براي رقابت در مرحله استاني انتخاب شدند كه در 

نهايت يك اثر براي شركت در مسابقات كشوري انتخاب شد.

88498441سرويس  شهرستان

 اصاح خطوط اتوبوسراني 
راه برون رفت از گره ترافيكي زنجان     

اصاح خطوط اتوبوسراني يك نياز و اولويت       زنجان
مهم براي خروج از مشكل ترافيك است. 
شهردار زنجان با بيان اينكه اصاح خطوط اتوبوسراني يك نياز و اولويت مهم 
براي خروج از مشكل ترافيك است، گفت: هر كار توسعه اي و عمراني معمواً 
يك بازه زماني براي گروه و قشر خاص ايجاد زحمت مي كند، و وظيفه ما 
اين است كه كاري كنيم تا آن تعداد از افرادي كه براي شان ايجاد زحمت 
می شود را به حداقل برسانيم كه بي شك اين وظيفه مجموعه شهرداري 
است.  مسيح اه معصومي با اشاره به اينكه ما بايد بپذيريم كه شهر زنجان در 
حال رشد بوده و به همين خاطر وضعيت ترافيكي شهر زنجان با اين معابر 
موجود پاسخ گو نيست، افزود: بنابر اين دو راه بيشتر نداريم. يا بايد معابر را 
تعريض كنيم كه اين مهم هم زمان بر و هم هزينه بر بوده و عاوه بر اين ممكن 
است براي شهروندان ايجاد زحمت مضاعف كند.  وي ادامه داد: راه دوم كه 
راه مقبول تري در تجارب دنيا و در تجارب شهرهاي بزرگ كشور است، اين 
است كه به جاي تعريض معابر و ايجاد معابر جديد، بايد به سمت محدود 
كردن وسايل نقليه شخصي و استفاده بيشتر از وسايل نقليه عمومي حركت 
كنيم.  شهردار زنجان گفت:  طرحي كه براي خيابان سعدي و خيابان امام 

داريم  اين است كه بايد خطوط شبهه بي. آر. تي راه اندازي كنيم.

 ايجاد مركز تخصصي پوستين دوزي تركمن 
در گنبدكاووس 

نخستين مركز تخصصي پوستين دوزي     گلستان
تركمن كه جزو صنايع دس�تي منسوخ 
شده به شمار مي رود در روستاي دوزالوم گنبدكاووس راه اندازي مي شود. 
رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گنبدكاووس گفت: 
يكي از برنامه هاي اداره ميراث فرهنگي شهرس��تان احياي رشته هايي 
است كه منسوخ شده اند. در حال حاضر پوستين دوزي تركمن در روستاي 
دوزالوم، زين سازي و نمدمالي در روستاي قره ماخر احيا شده است.  مريم 
آق آتاباي افزود: با بيان اينكه اين شهرستان مهد ساخت سازهاي سنتي 
به ويژه كمانچه تركمن است، بيان داشت: توليد كمانچه تركمن از سوي 
استان ثبت ملي شده و بيشترين توليدات آن در گنبدكاووس است.  وي 
ادامه  داد: 30 اثر پيشنهادي در بخش تپه ها و محوطه به عنوان پرونده ثبتي 
به كشور ارسال شده است تا بعد از سپري كردن فرآيند اداري ثبت ملي 
شود.  رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گنبدكاووس با 
اشاره به ظرفيت خوب روستاهاي گنبدكاووس در راه اندازي اقامتگاه هاي 
بوم گردي گفت: هشت پروژه بوم گردي در روستاهاي مختلف گنبدكاووس 
در حال پيگيري بوده و ميزان سرمايه گذاري در اين پروژه ها يك ميليارد و 

۷50ميليون تومان با 20 نفر اشتغال مستقيم و دائم است.  
آق آتاباي زمان برپايي نمايشگاه صنايع دستي در محوطه برج قابوس را 
تا 30 خرداد ماه امسال اعام كرد و افزود: به مناسبت روز جهاني صنايع 
دستي نمايشگاهي با 20 غرفه و پنج آاچيق از 20 تا 30 خرداد ماه داير 
است. در اين نمايشگاه آثار و هنرهاي صنايع دستي شهرهاي گنبدكاووس، 

كردكوي، گرگان، يزد و همدان به نمايش گذاشته شده است.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

رونمايي از 2 محصول دانش بنيان در دانشگاه جيرفت
پهپادي كه سامت گياهان را بررسي مي كند

يك�ي از برنامه هاي مهم س�ند چش�م انداز دانش�گاه جيرفت در 
استان كرمان حركت به س�مت دانش�گاه كارآفرين است كه اين 
مهم با س�وق دادن پژوهش هاي كاربردي اس�اتيد و دانشجويان 
در جهت برط�رف كردن مش�كات منطق�ه فراهم مي ش�ود. بر 
همي�ن اس�اس دو محص�ول دانش بنيان س�اخته ش�ده توس�ط 
دانشجويان دانشكده فني و مهندسي اين دانشگاه رونمايي شد. 

    
رئيس دانشگاه جيرفت در مراس��م رونمايي از دو محصول دانش بنيان 
با بيان اينكه رهبر معظم انقاب اسامي ايران چند سال متوالي است 
كه از شعار اقتصاد مقاومتي و همچنين حمايت از توليد و كااي ايراني 
براي نام گذاري سال ها استفاده مي كنند، گفت: به همين خاطر جوانان 
و دانشجويان بايد با ترسيم اين چشم انداز در راستاي توليد محصوات 
دانش بنيان حركت كنند.  دكتر شاپور كوهستاني با تأكيد بر حمايت از 
همه طرح هاي دانش بنيان و با اشاره به ساخت دو محصول دانش بنيان 
توسط دانشجويان دانشكده فني و مهندس��ي اين دانشگاه ادامه داد: با 
همه توان از اين نوع طرح ها حمايت خواهيم كرد و در همين راستا براي 
ارتقاي اين طرح ها و همچنين توليد محصوات جديد اعتبار مورد نياز 
را تأمين خواهيم كرد.  وي با اشاره به ظرفيت ها و پتانسيل هاي بي شمار 
جنوب استان كرمان و منطقه، تصريح كرد: دانشگاه جيرفت با رصد برخي 
مشكات در بخش هاي مختلف، پژوهش هاي خوبي را كليد زده است كه 

تعدادي از اين پژوهش ها امروز به توليد محصول منجر شده است. 
   رباتي بدون نياز به سوخت

دكتر ايمان گروهي، رئيس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه جيرفت 
نيز گفت: در راستاي رفع برخي مشكات پيش روي بخش كشاورزي 
در منطقه جنوب استان كرمان و با توجه به پتانسيل بااي كشاورزي 
در اين ناحيه، گروه مهندس��ي مكانيك دانش��كده فني و مهندس��ي 
دانشگاه موفق به ساخت يك دس��تگاه پهپاد سم پاش جهت استفاده 
در اين بخش ش��ده اند.  وي با اش��اره به اينكه يكي از نيازهاي بخش 
كشاورزي تشخيص سريع و به موقع آفات و بيماري ها در مزارع است، 
خاطرنشان كرد: پهپاد ساخته شده توسط دانشجويان دانشگاه جيرفت 
قابليت ارزيابي ميزان سامت گياهان، سم پاشي گياهان و همچنين 

نشانه گذاري دام ها را داراست. 
گروهي ادام��ه داد: اين پهپ��اد قابليت هايي دارد كه مي ت��وان با نصب 
سنسورهاي تشخيص آفات ابتدا وضعيت سامت محصوات كشاورزي و 
نوع آفات احتمالي را ارزيابي كرد و سپس با استفاده از مخازن تعبيه شده 
روي پهپاد اقدام به سم پاشي نقاط آلوده به آفت كرد.  رئيس دانشكده 
فني و مهندسي دانشگاه جيرفت با بيان اين مطلب كه دانشجويان گروه 
مهندسي برق اين دانشكده موفق به ساخت ربات خورشيدي آتش نشان 
قابل كنترل از راه دور ش��ده اند، گفت: اين ربات انرژي مورد نياز خود را 
از نور خورشيد تأمين مي كند.  دكترگروهي بخشي از ويژگي هاي مهم 
ربات را قابليت كنترل از راه دور تا ب��رد دو كيلومتر عنوان كرد و افزود: 
طراحي بدنه، فيزيك دستگاه و بوردهاي الكترونيكي توسط دانشجويان 
دانش��كده فني و مهندسي اين دانش��گاه انجام شده اس��ت.  وي ادامه 
داد: طراحي سيس��تم نوين كنترل انرژي هوشمند توسط دانشجويان 
دانشكده فني و مهندسي دانشگاه جيرفت به گونه اي است كه در صورت 
وجود نور خورشيد انرژي موتورها توسط نور خورشيد تأمين شده و مازاد 
انرژي خورشيدي صرف ش��ارژ باتري ها مي شود و همچنين در شرايط 
عدم دسترس��ي به نور خورشيد از باتري پش��تيبان كه قبًا توسط نور 

خورشيد شارژ شده است، استفاده مي شود. 
دكتر گروهي با بيان اينكه آتش نش��ان بودن تنها ي��ك نمونه كاربرد 
اين ربات اس��ت، از ديگر قابليت هاي اين ربات را توانايي حمل آب و 
پرتاب آب به طول سه متر بيان كرد كه اين ميزان قابل ارتقا نيز هست، 
همچنين اين ربات مجهز به دوربين ب��وده و تا برد دو كيلومتر تصوير 
ارسالي آن قابل دريافت است. با توجه به عدم نياز اين ربات به سوخت 
يا هيچ گونه منبع انرژي خارجي و همچنين قابليت كنترل از راه دور 
آن و همچنين مضر بودن تماس با سم هاي مورد استفاده براي انسان 
با ارتقاي اين ربات مي توان از آن در سم پاش��ي كشاورزي و همچنين 

مبارزه با ملخ هاي مهاجر استفاده كرد.

 مديركل بيمه سامت استان مركزي 
در گفت وگو با »جوان« اعام كرد

 فاز دوم طرح نسخه الكترونيكي 
در استان مركزي اجرايي مي شود

بدخطي پزشكان كشور طي سال هاي اخير به 
موضوعي همه گير تبديل شده است، به طوري 
كه اغلب شنيده مي شود برخي از بيماران به 
همين دليل داروي اشتباه دريافت كرده اند 
و گاهاً جان شان نيز به واسطه اين اشتباه به 
خطر افتاده است. معضلي كه با تكرار دوباره 
و دوباره آن مسئوان را به اين فكر انداخته 

است كه طرح نسخه پزشكي الكترونيكي را عملياتي كنند. طرحي كه ديگر 
جلوي خطاهاي پزشكي ناشي از بدخطي گروهي از دكترها را مي گيرد و 
قرار است به زودي فاز دوم آن در شهرهاي استان مركزي اجرايي شود. 

    
بدخطي نسخ پزشكان و تبعات ناشي از آن، مش��كل همه داروسازان در 
داروخانه اس��ت با وجود اينكه بيش از دو دهه از معرفي و فرا گير ش��دن 
نسخ الكترونيك در كشورهاي توس��عه يافته مي گذرد و در ايران هم از 
دهه هشتاد، زمزمه هايي درباره اجرايي كردن آن شد. اما هيچ كدام از اين 
طرح ها به دليل عدم ضمانت اجرايي كافي )پذيرش پزشكان(، در كشور 
ما پا نگرفت تا جايي كه سازمان تأمين اجتماعي با داشتن بيشترين امكان 
براي تشويق و تنبيه پزشكان، از سال 94 پر قدرت وارد گود شد. در سال 
96 بعد از الزام قانون برنامه ششم براي استقرار سامانه »پرونده الكترونيكي 
سامت ايرانيان« تا سال 99 در سراسر كشور، اين موضوع به يك تكليف 
براي همه بيمه ها و همين طور وزارت بهداشت تبديل شد. عاوه بر اين با 
اين اقدام مي توان نظارت جدي تر بر روند تجويز و مصرف بي رويه دارو در 
كشور داشت و از قاچاق دارو هم جلوگيري كرد. اين طرح امسال در راستاي 
اجراي دولت الكترونيك به صورت پايلوت در يكي از شهرستان هاي هر 
استان اجرايي شده و با جمع بندي و رفع مشكات و چالش هاي احتمالي 

در ساير شهرستان ها كليد مي خورد. 
مديركل بيمه سامت استان مركزي ضمن تأييد مطالب فوق از اجراي 
طرح نسخه الكترونيكي در شهرستان خمين به صورت پايلوت در استان 
مركزي خبر مي دهد و مي گويد: »طرح نسخه الكترونيكي از ابتداي تيرماه 
امسال در شهرستان هاي شازند، محات و دليجان اجرايي مي شود و پس 
از رفع مشكات آن در شهرس��تان اراك و ساوه در تمامي استان مركزي 
اعمال مي شود.« محمدرضا جيريايي اضافه مي كند: »اجراي طرح نسخه 
الكترونيكي با هدف تسهيل و سرعت در ارائه خدمات پزشكي، افزايش 
دقت، كاهش خطاهاي پزشكي و افزايش نظارت سازمان هاي بيمه گر در 
روند درمان انجام مي گيرد.« وي اجراي طرح رسيدگي پايش الكترونيكي 
پرونده هاي بستري را از ديگر برنامه هاي سازمان بيمه سامت كشور در 
س��ال جاري عنوان مي كند و ادامه مي دهد: »اين طرح اكنون به صورت 
نمونه در شش استان كشور آغاز ش��ده و اجراي آن در استان مركزي از 

برنامه هاي اين اداره كل است.«
جيريايي با اشاره به اينكه كاهش اختاف احتمالي مؤسسات طرف قرارداد 
با سازمان هاي بيمه گر و حذف س��ايق در روند درمان بيماران از جمله 
اهداف اجراي اين طرح است، بيان مي كند: »براساس تفاهمنامه كميته 
امداد امام خميني )ره( با س��ازمان بيمه س��امت، پوشش بيمه درماني 
مددجويان از ابتداي امسال به اين سازمان منتقل شده است.« وي اضافه 
مي كند: »5 هزار مددجوي كميته امداد امام خميني )ره( اين استان در 
سه ماه نخست امسال از پوشش بيمه درماني بهره مند شده اند و با صدور 
دفترچه براي 16 هزار نفر مددجوي اين نهاد حمايتي زمينه بهره مندي 
آنان از خدمات درماني مؤسسه هاي طرف قرارداد بيمه سامت فراهم شده 
است.« جيريايي از انعقاد تفاهمنامه سازمان بيمه سامت كشور با سازمان 
زندان ها و امور تأمين وزارت كشور در سال جاري خبر مي دهد و مي گويد: 
»از اين پس تمامي زندانيان در بند و خانواده هاي آنان مي توانند از مزاياي 
خدمات درماني مؤسسه هاي بخش دولتي و دانشگاهي طرف قرارداد بيمه 
سامت استفاده كنند.« به گفته اين مقام مسئول مددجويان ندامتگاه ها 
پس از آزادي نيز مي توانند با پرداخت حق بيمه ايرانيان س��ازمان بيمه 

سامت مشمول تداوم خدمات از اين سازمان شوند.

فاطمه قاسميزيبا احمدي

افزايش 50 درصدي پايگاه هاي سنجش دانش آموزان در بوشهر 
تعداد پايگاه هاي سنجش دانش آموزان استان بوشهر ۵٠ درصد    بوشهر

افزايش يافت. 
سرپرست اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اينكه تعداد پايگاه هاي سنجش دانش آموزان 
استان بوشهر 50 درصد افزايش يافته اس��ت، گفت: سنجش بدو ورود به دبس��تان با توجه به ارزيابي 
دانش آموزان براي ورود به پايه اول ابتدايي بايد در تابستان اجرا شود.  غامحسين حسيني  افزود: براي 
انتقال اجراي پروسه سنجش كودكان پيش دبستاني از تابستان به ماه هاي مياني سال تحصيلي با توجه به 
مشكات استان بوشهر بايد با سازمان استثنايي آموزش و پرورش مكاتبه شود تا دانش آموزان با گذراندن 

آموزش و درك فضاي آموزشي با سؤاات سنجش آشنا باشند و آن را بهتر درك كنند.

كلنگ ساخت 10 مدرسه در اردبيل به زمين خورد 
كلنگ ساخت ۱٠ مدرسه با ظرفيت ۶۲ كاس در استان اردبيل به     اردبيل

زمين زده شده است. 
مديركل نوسازي و تجهيز مدارس استان اردبيل در مراسم كلنگ زني مدرسه 6 كاسه در شهر نمين 
گفت: كلنگ احداث 10 مدرسه با ظرفيت 62 كاس در استان اردبيل به زمين زده شده است كه اين 
تعداد مدارس نقش مهمي در توسعه حوزه آموزشي به دنبال خواهد داشت.  دولت لطفي با اشاره به 
لزوم اهميت ريشه كن سازي بي سوادي در استان خبر داد و افزود: احداث مدارس نقش قابل توجهي 
در دستيابي به توسعه حوزه آموزش و پرورش ايجاد مي كند كه بايد به اين مهم اهميت داده شود تا 

بتوانيم تعليم و تربيت را در استان توسعه بخشيم.



آنطور ك�ه از ش�واهد برمي آيد اجراي�ي كردن 
كوپ�ن الكترونيك�ی و ح�ذف احتمال�ي ارز 
4200 توماني بس�يار جدي ش�ده و قرار اس�ت 
ما به التف�اوت ارز نيماي�ي و ارز 4200 تومان�ي را 
به ش�كل يارانه به م�ردم بدهند تا خ�ود مردم 
نس�بت به تخصيص ياران�ه مورد نظ�ر كااهاي 
اساس�ي بر اس�اس نيازش�ان اق�دام كنن�د. 
زمزمه کوپن الكترونيكي وآماده کردن زيرساخت هاي 
آن از ماه هللا پيش مطرح بود و اعللام آمادگي ازم 
در اين باره توسط بانك مرکزي صورت گرفت است، 
اما با اعام طرح پيش نويس اصاح ساختار بودجه از 
زواياي جديدي از اين طرح رونمايي شد که در آن 
ظاهراً حداقل معيشت براي تمام اقشار فارغ از اثرات 

تورمي احتمالي در نظر گرفته شده است. 
اگرچه اين طرح از سللوي برخي همواره مورد نقد 
قرار گرفته، اما در شللرايط انحراف 18 ميليارد دار 
ارز يارانه اي در سللال قبل، لزوم حمايت از مردم در 
شرايط سخت و تحريم تحميلي و مديريت منابع به 
نظر اقدامي بهتر از سللال قبل خواهد بود، اما بنا به 
اظهارات منابع خبري، هم اکنون بحث درباره حفظ 
ارز 4200 توماني براي برخي از کااهاي اساسللي 

است که ظاهراً اختاف نظر بر سر برخي کااها مانند 
برنج در اين باره وجود دارد. 

اين موضوع به اندازه اي جدي است که روز گذشته 
رئيس مجلس درباره جلسه غيرعلني پارلمان با وزير 
صنعت گفت: ساماندهي وضعيت کااهاي اساسي از 
موضوعات جلسه غيرعلني مجلس بود که براساس 
آن قرار شد کميسيون صنايع مجلس، اين موضوع 

را پيگيري کند. 
گفته مي شللود، عمليات اجرايي اين طرح توسللط 
سللازمان برنامه و بودجلله و در قالب طللرح اصاح 

ساختار بودجه آغاز مي شود. 
بنا بر اين گزارش همزمان با آماده سازي زير  ساخت ها 
براي اجراي تأمين حداقل معيشللت با روش کوپن 
الكترونيكي برخي کارشناسللان بخش خصوصي و 
غيرخصوصي نيز براي آماده سللازي افكار عمومي 

مشغول به کارند. 
  به جاي ارز نيمايي دولتي، كوپن بدهيد 

در هميللن باره رئيس کنفدراسلليون صللادرات در 
بازخواني اتفاقات يكسللال گذشللته کلله صادرات، 
تجارت و معيشت مردم را درگير خود کرد، با گايه 
از بي توجهللي دولت بلله ۵4 بار هشللداري که اتاق 

بازرگاني داده بود، پيشنهاد داد ارز نيمايي و دولتي 
حذف شود و جايش را کوپن بگيرد. 

محمد اهوتي کلله انفجار نرخ دار در سللال 97 را 
نتيجه توجه نكردن دولت به هشدارهاي مكرر بخش 
خصوصي در يكسال گذشته، سياست هاي دولت که 
به جاي تشويق توليد و صادرات، مشوقي براي واردات 
شد، عنوان کرد و افزود: ما معتقديم دولت بايد نرخ 
واقعي بازار را بپذيرد و در عين حال رانت ارز نيمايي 
و ارز دولتي را حذف و درآمد آن را صرف يارانه نقدي 
و کوپن الكترونيكي به اقشار آسيب پذير کند؛ البته 
يارانلله هدفمندي کلله فقط جامعه هدف و اقشللار 
آسيب پذير را شامل شود نه 80 ميليون نفري را که 
هم دولت براي تأمين منابع يارانه اي شان در سختي 
قرار گرفته و هم سهم 4۵ هزار توماني يارانه که در 

شرايط امروز دردي را از کسي دوا نمي کند. 
  كاا برگ چاره كار دولت است 

اما به غير از اين اظهارات اهوتي که منبعث از طرح 
پيشنهادي اصاح ساختار بودجه است، احمد توکلي  
عضو مجمع تشخيص مصلحت نيز در اين باره گفت: 
کاابرگ الكترونيكي در حال حاضر چاره کار دولت 
براي تأمين کااهاي اساسي است و از ابتدا سياست 

ارزي دولللت غلللط و دار 4200تومللان يك عدد 
من َدرآَوردي بود و گفتند که با روش »برابري قدرت 

خريد« اين عدد را به دست آورده اند. 
رئيس سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت 
در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از اتخاذ سياست 
ارز 4200 توماني توسللط دولت گفت: تا زماني که 
سياسللت ارزي دولت تغيير نكند، توزيع نامناسب 
کااها ادامه خواهد داشت، بنابراين دولت بايد روش 

خود را تغيير دهد. 
توکلي افزود: کارگري که حداقل حقوق را دريافت 
مي کرد و در ابتداي سللال گذشللته حقوقش يك 
ميليون و ۳۵0 هزار تومان بود، در پايان سال قدرت 
خريدش حدود ۶۵0 هللزار تومان شللد. حال اين 
سؤال مطرح مي شود که آيا دولت حقوق اين فرد را 
در سال جاري دو برابر کرده است؟ دولت نتوانسته 
حقوق اين فللرد را دو برابر کند و فقللط حقوق اين 
کارگر را به يك ميليون و ۵00 هزار تومان افزايش 
داده است؛ يعني 20 درصد از اين کاهش را جبران 

کرد و مابقي يعني خالي شدن سفره مردم. 
وی با اشاره به اينكه از ابتداي سال گذشته تا پايان 
زمسللتان 97، طي 9 ماه، 744 هللزار کارگر بيكار 
شده اند که اين وضعيت را وخيم کرده است، چراکه 
از لحاظ اجتماعي اين افراد ضربه شديدي مي خورند، 
افزود:  کاابرگ الكترونيكي در حال حاضر چاره کار 
دولت براي تأمين کااهاي اساسي است؛ چه اينكه 
کاابرگ الكترونيكي هم اکنللون در امريكا که مهد 
سرمايه داري دنيا بوده رسم بوده و اجرايي مي شود. 
توکلي با بيان اينكلله امريكا از سللال 19۳9 يعني 
ابتداي جنگ جهاني دوم قانون کوپن غذا را تصويب 
کرده و در زمان هاي رکودي يارانه بيشتري به مردم 
داده مي شللود، گفت: بيشللترين رقم يارانه بگير در 
امريكا مربوط به سللال 201۳ بود که 47 ميليون و 
۶۳0 هزار امريكايللي کاابرگ الكترونيكي دريافت 
کردند که بللا آنها فقط مي تواننللد کااهاي خاصي 

خريداري کنند. 
دکتر مدنللي زاده نيز درباره الللزام حمايت و تأمين 
حداقل معيشت در شرايط حاضر به خبرنگار جوان 
گفت: در اکثر کشورهاي دنيا تأمين حداقل معيشت 

در دستور کار دولت هاست. 
وي در پاسخ به سللؤال ديگر جوان که اگر شرايط 
حاضر را موقتي بدانيد، بهتر نيسللت که کاا را به 
شللكل کوپن به مردم بدهيم، گفللت: طرح کارت 
اعتباري که در آن مردم بتوانند کااهاي اساسي 
يا هزينه حامل هاي انرژي خود را بدهند، موقتي 
نيسللت و حداقل معيشللت براي مردم به عنوان 
يكي از اصاحات سللاختار بودجلله در نظر گرفته 

شده است. 
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آمادهسازيزيرساختها
برايتضمينتأمينحداقلمعيشتمردم

 رئيس كنفدراسيون صادرات: دولت بايد رانت ارز نيمايي و ارز دولتي را حذف و درآمد آن را 
صرف يارانه نقدي و كوپن الكترونيكي برای  اقشار آسيب پذير كند

احيایوزارتبازرگانی
برایرونقوارداتبهجایتوليداست!

برخ�ي مس�ئوان رده ب�ااي كش�ور در اعت�راض ب�ه وزي�ر 
مي گوين�د  گن�دم  پايي�ن  قيم�ت  ب�ه  جهاد كش�اورزي 
مي كني�م.  وارد  نكاش�تند  گن�دم  ن�زن، كش�اورزان  ج�وش 
حجت ااسام سلليد رضا تقوي، نماينده ولي فقيه در وزارت کشاورزي در 
نشست خبري به مناسبت هفته جهاد کشللاورزي در واکنش به احتمال 
احيای وزارت بازرگاني گفللت: برخي به دنبال تأسلليس وزارت بازرگاني 
هسللتند، اما بنده در اين ارتباط نگراني هايي دارم که آن را به مسللئوان 

ذيربط منتقل کرده ام. 
وي افزود: وزارت بازرگاني مي خواهد بازار هميشه پر از کاا باشد و هر کجا 
کمبودي ايجاد شللد آن را با واردات پر  کند که اين امر باعث از بين رفتن 

توليدات داخلي مي شود. 
تقوي تصريح کرد: با نمايندگان مجلس شللوراي اسللامي در اين ارتباط 
صحبت کردم و گفتم اگر مي خواهيد وزارت بازرگاني را به شكلي احيا کنيد 
که کمبودها را با واردات جبران کند به توليد کشللور لطمه وارد مي کنيد.  
وي در ارتباط با دايل افزايش قيمت برخي کااهاي اساسي در بازار گفت: 
کمبودي در بازار محصوات کشللاورزي نداريم و دايل افزايش قيمت ها 
نيز که در بازار مشللاهده مي شللود ربطي به وزارت جهاد کشاورزي ندارد؛ 
کمبودهاي موردي نيز که مشاهده مي شود مربوط به شيوع بيماري هاي 
غير مترقبه مانند آنفلوآنزا اسللت که ممكن است در مدت کوتاهي کمبود 

ايجاد کند. 
نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشللاورزي گفت: مسئوان بايد بيشتر 
اقدام به خبررساني در حوزه فعاليت هايي که انجام داده اند، بكنند و به خاطر 
همين عدم اطاع رساني هاست که همه از آنها ناراضي هستند؛ در صورتي 
که وضعيت فعلي را ما قبل از پيروزي انقاب مقايسلله کنيم مي بينيم که 

کارهاي مهمي انجام شده است. 
  براي 6 ماه ذخيره كااي اساسي داريم

تقوي گفت: در شرايط فعلي وضعيت ذخاير کااهاي اساسي بسيار مطلوب 
است، به طوري که به اندازه شللش ماه کااي اساسي ذخيره داريم، اما اين 

مقدار قبل از پيروزي انقاب تنها ۳0 روز بود. 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشللاره به لللزوم تعادل در 
برقراري صادرات محصوات کشاورزي گفت: با مراجعه اي که به يكي 
از روستاها داشتيم مشاهده کردم که برخي از کشاورزان از عدم صدور 
مجوز گوجه فرنگي گايه مي کنند و مي گويند اگر اجازه صادرات داده 
شود زندگي آنها متحول مي شود، اما مسئوان اينطور اعام مي کنند که 
در صورت اجازه دادن به صادرات بازار داخلي به هم مي ريزد و قيمت ها 
افزايش مي يابد؛ ازم است که مسللئوان تعادلي در اين ارتباط برقرار 
کنند و به مقداري اجازه صادرات دهند که بازار داخلي به هم نريزد و نياز 
مردم کشورمان در ابتدا تأمين شود.  تقوي گفت: در شرايط فعلي گندم 
کشللاورزان را آن طرف مرز 2 هزار و 200 تومان مي خرند، اگر جلوي 
صادرات اين محصول گرفته شود کشاورزان سال ديگر اقدام به کشت 

اين محصول نمي کنند. 
وي گفت: حجتي، وزير جهاد کشاورزي بارها در هيئت دولت اين موضوع را 
مطرح کرد که قيمت خريد تضميني گندم کم است و بنده نيز در جلسات 
متعددي که داشللتم اين موضوع را تكرار کردم، اما برخي مسئوان سطح 
بااي کشور به وزير جهاد کشللاورزي مي گويند که شما جوش نزنيد و اگر 
کشاورزان نكاشتند وارد مي کنيم. اين حرف هايي که مسئوان مي زنند به 

توليد کشور لطمات زيادي وارد مي کند. 

مذاكراتروسيهبااتحاديهاروپا
برايحذفدار

وزير دارايي روس�يه پ�س از دي�دار با ناي�ب رئيس اتحادي�ه انرژي 
كميس�يون اروپا گفت: مس�كو و بروكس�ل تمايل دارند به س�رعت 
اس�تفاده از روبل و يورو را در پرداخت هاي دوجانبه گسترش دهند. 
 به گزارش راشللاتودي، آنتون سلليلوانوف و ماروس سللوکوويچ طي اين 
مذاکرات در مورد اسللتفاده از ارزهاي داخلي براي تجللارت منابع انرژي 
گفت وگو کردند.   سيلوانوف گفت: » ما توافق کرديم اين مسئله را با جزئيات 

بيشتري بررسي و نهادهايي براي اين تصميم تأسيس کنيم.«
 سخنگوي وزارت دارايي روسيه گفته بود استفاده بيشتر از روبل و يورو براي 
هر دو طرف پرمنفعت است، چون مي تواند ريسك تجارت روسيه و اروپا را 
پايين بياورد. وي اضافه کرد: کارگروهي براي بررسي قدم هاي عملكردي 

استفاده از ارز هاي داخلي در تجارت دو طرف ايجاد شده است. 

افتصنعتخودروسازيدرامريكا
به گفته تحليلگران، صنعت خودروس�ازي اياات متح�ده امريكا تا 
سال 2022 ميادي ش�اهد يك افت و كاهش ۳0 درصدي خواهد بود. 
به گزارش ايسللنا، جان مورفي به عنوان يكي از تحليلگران ارشد فعال در 
بانك امريكا مريل لينچ با بررسللي دقيق آمار و ارقام مربللوط به فروش و 
سرمايه گذاري خودروسللازان امريكايي به تازگي دريافت و اعام کرد که 
صنعت خودروسازي در اين کشور پهناور تا سال 2022 ميادي، يك افت 
و کاهش ۳0 درصدي را تجربه خواهد کرد.  اين در حاليسللت که بسياري 
ديگر از کارشناسللان و تحليلگران نيز پيش تر بللرآورد و اعام کرده بودند 
که سرمايه گذاري روي توسعه خودروهاي پاك و دوستدار محيط زيست 
همچون وسللايل نقليه الكتريكي، هيبريدي و پاگيللن هيبريدي جلوي 
حرکت رو به جلو، درآمدزايي و سودآوري شللرکت هاي خودروسازي در 

جهان را خواهد گرفت.

تاار شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

377713456خوراكدامپارس
10276934نفتپارس

14246986معادنمنگنزايران
6094405گروهصنعتيبارز

201696كمباينسازيايران
18376875سيمانبهبهان
462462202سازهپويش

516042457معدنياماحايران
504082400معدنيدماوند

305851456كشتوصنعتچينچين
210281001گروهصنعتيملي)هلدينگ

9937473گلتاش
19044906نوردوقطعاتفوادي

4562217بانكاقتصادنوين
2777132محورسازانايرانخودرو

4994237بيمهدانا
4975236فوادآلياژيايران

267601268آبسال
13643646گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

2496118سرمايهگذاريبوعلي
5249248صنايعپتروشيميخليجفارس

8407396تراكتورسازيايران
17112805مليسربورويايران

304811432گلوكوزان
21382999صنايعخاكچينيايران

4518211گسترشنفتوگازپارسيان
12056563نفتپارس

10537492سيمانفارسنو
3684172سيمانفارسوخوزستان
11451534س.صنايعشيمياييايران

8494396صنايعپتروشيميكرمانشاه
609182832لنتترمزايران

12990603فرآوردههاينسوزپارس
4892227داروسازيزهراوي

14809686بهپرداختملت
4904226كمكفنرايندامين

3198147قطعاتاتومبيلايران
12620577بيسكويتگرجي
10070453تايدواترخاورميانه

12946580قندمرودشت
239161060پاايشنفتتبريز

18041798امپپارسشهاب
695433073سپنتا

225399بيمهپارسيان
6855301همكارانسيستم

8781382كشاورزيودامپرويمگسال
10770467ذغالسنگنگينطبس

9804425مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
7384318پاايشنفتتهران

230099گروهپتروشيميس.ايرانيان
8883382شكرشاهرود

4436190توسعهمعادنوفلزات
232199سرمايهگذاريتوسعهملي

12694539شركتارتباطاتسيارايران
2558107س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

18082753پتروشيميخراسان
493522051فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

289841192كارتنايران
3050124مخابراتايران

142057ليزينگرايانسايپا
2824113توسعهمعادنوفلزات

251691006توليديمهرام
10896434پاايشنفتاصفهان

5113203سيمانغرب
8929354پتروشيميشيراز

450001779نفتسپاهان
4678184فوادكاوهجنوبكيش

9712380پاكسان
14997584پاايشنفتبندرعباس

172967بانكپاسارگاد
139454سرمايهگذاريخوارزمي
7238278صنايعكاغذسازيكاوه
242593ليزينگخودروغدير

5508207سيمانهگمتان
12642475قندثابتخراسان

20925785نفتبهران
17066639پتروشيميپرديس

17463647فراوردههاينسوزايران
6732249كاشيالوند

2823103گروهصنايعبهشهرايران
237285بانكپارسيان

2976106سرمايهگذاريتوكافواد)هلدينگ
6887240حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

7331255افست
14321498بهنوشايران

293098سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
5755188دادهپردازيايران
8565275توليديچدنسازان

6296198توسعهمعادنرويايران
213567سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

8434262كارخانجاتتوليديشهيدقندي
26943785اميران

213062سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
260175سيمانشمال

144341سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
319187چرخشگر
4405120تكنوتار

428211133پتروشيميپارس
3982104سايپاشيشه

324580سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
20023481آلومراد

8121193سيمانفارسنو
8564198سيمانخوزستان

44185964نفتسپاهان
14274305پتروشيميجم

433687بانكملت
12410243قندثابتخراسان

198138مهركامپارس
427680نوردآلومينيوم

7694142پتروشيميشازند
669331224پتروشيميفناوران

528296گروهمديريتسرمايهگذارياميد
5884102دودهصنعتيپارس

7244115البرزدارو

موميباارزيابيساده ه فراخوانمناق
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ان ان  ب ي ان  رز ا ا ها  ازمان 

 مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

رئي�س هيئت مدي�ره انجمن س�يب زميني 
ايران ب�ا بيان اينكه به دليل س�يل امس�ال 
كش�ت س�يب زميني ب�ا تأخي�ر 1۵ روزه 
انجام ش�ده اس�ت، گفت: ب�ا ورود محصول 
ت�ازه ب�ه ب�ازار از مناطق�ي مث�ل گ�رگان، 
ط�ارم، اصفهان و عج�ب ش�ير قيمت ها در 
ب�ازار برم�دار كاهش�ي ق�رار مي گي�رد. 
محمد رحيم نيللازي گفت: خوشللبختانه با ورود 
محصول تازه سيب زمينی  به بازار از مناطق مختلف 
کشللور مثل گرگان، طارم، اصفهان و عجب شير 

قيمت ها در بازار برمدار کاهشي قرار مي گيرد. 
سللخنگو و رئيس هيئت مديللره انجمن ملي 
سلليب زميني ايران گفت: قيمت سيب زميني 
معمولي يا درجه دو به ازاي هر کيلوگرم ۵ هزار 
و 200 تومان و سيب زميني درجه يك ۶ هزار و 

200 تومان در ميادين خريد و فروش مي شود. 
وي در اداملله افللزود: قيمت سلليب زميني در 
خرده فروشي ها بستگي به موقعيت شهري )باا 

يا پايين شهر( متفاوت است. 
نيازي اظهار داشللت: اختاف قيمللت تمامي 
محصوات کشاورزي به خصوص سيب زميني 
از سر مزرعه تا رسيدن به دست مصرف  کنندگان 
بسيار فاحش اسللت که يكي از دائل مهم اين 

فاصله قيمتي نبود نظارت کافي است. 
وي اضافه کرد: بللراي مثال کشللاورز گرگاني 
سيب زميني را در سللرمزرعه با احتساب درجه 
کيفيت بلله ازاي هللر کيلوگرم بيللن ۳ هزار و 
800 تا 4 هللزار و 800 تومللان عرضه مي کند، 
در حالي که اين محصللول با چند برابر قيمت به 

دست مصرف کننده نهايي مي رسد. 

كشاورزسيبزمينيراكيلويی۳۸۰۰ميفروشد!
      بازار

در ش�رايطي ك�ه مرغ�داران ه�ر كيلوگ�رم 
مرغ را با زي�ان 2 تا 2 ه�زار و ۵00 ه�زار تومان 
مي فروشند، شركت پش�تيباني اقدام به توزيع 
م�رغ منجم�د در اس�تان هاي غربي ب�ه بهانه 
نزديك ش�دن پايان تاريخ مصرف كرده است. 
نايب رئيس کانون انجمن صنفي مرغداران کشور در 
گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب گفت: در شرايطي 
که به دليل بدعهدي تاجر بزرگ)م. م( براي تحويل 
نهاده هاي دامي توليد براي مرغللداران گران تمام 
مي شود انتظار مي رود دستگاه هاي دولتي نسبت 
به اقدامات خود و تأثير آن بر توليد کارشناسللي تر 
عمل کنند.  وي ادامه داد: توزيللع مرغ منجمد در 
استان هاي غربي به بهانه نزديك شدن پايان تاريخ 
مصرف آنها در حالي است که وزارت جهادکشاورزي 
به عنوان متولللي توليد به خوبي نسللبت به قيمت 

تمام شده توليد، مشللكات توليدکنندگان و زيان 
مرغداران واقف است.  به گفته اسداه نژاد، در جلسه 
اخير تعيين قيمت مرغ که با حضور کارشناسللان 
وزارت جهادکشللاورزي و نمايندگان ستاد تنظيم 
بازار برگزار شد قيمت تمام شده 9 هزار و ۶0 تومان 
براي هر کيلوگرم مرغ مورد پذيرش قرار گرفت و در 
نهايت وزير جهادکشاورزي با قيمت 8 هزار و 800 
تومان موافقت کرد، اما همچنان مرغ از مرغداران 7 
هزار و 200 تومان خريداري مي شود.  وي با تأکيد بر 
اينكه از نظر ما قيمت تمام شده توليد 9 هزار و ۶00 
تومان اسللت، گفت: اگر مبنا را قيمت مورد تأييد 
وزير جهادکشللاورزي قرار دهيم مرغداران در هر 
کيلوگرم مرغ يك هزار و ۶00 تومان زيان مي کنند، 
بر اين اساس هيچ منطقي براي توزيع مرغ منجمد 

در بازار وجود ندارد. 

توزيعمرغمنجمددرشرايطزيانمرغداران



سعي زيادي شد 
دنيا حيدري
    گزارش

ب�راي آرام جلوه 
دادن اوضاع، اما 
پر واضح بود كه م�اه مدت زيادي پش�ت ابر 
نمي ماند و واقعيت دير يا زود نمايان مي شود و 
حاا ديگر تردي�دي باقي نمي مان�د از پايان 

داستان برانكو با پرسپوليس. 
نامه برانكو آب پاكي را ريخت روي دست همه! او 
كه پيشتر از پايان همكاري اش با تهران خبر داده 
بود، چند روز بعد از آن مصاحبه جنجالي گفته بود 
كه مش��كلي براي دريافت طلبش از پرسپوليس 
ندارد و حاضر اس��ت با يك چمدان اي��ن پول را 
دريافت كند. هرچند همين جمات كوتاه گوياي 
همه چيز بود اما در نهايت عصر روز گذشته برانكو 
كه بابت عدم پرداخت مطالبات خود ناراحت بود 
نامه فس��خ قرارداد خود را به باشگاه پرسپوليس 
ارسال كرد. نامه اي كه در آن قيد شده بود مشكل 
مربوط به همكاران او هم حل نشده و او حاضر به 
ادامه همكاري با باشگاه پرسپوليس نيست و اگرچه 
حاضر است تا براي دريافت مطالباتش با مديران 
باشگاه به توافق برسد، اما از آنجايي كه باشگاه به 
تعهدات مالي اش عمل نكرده، او بابت فسخ قرارداد 

سال آينده اش خسارتي به باشگاه نخواهد داد. 
  سفر بي بازگشت!

بلي��ت برانكو ي��ك طرف��ه و بي بازگش��ت بود. 
اي��ن اولين باري ب��ود كه وقتي س��رمربي موفق 
سرخپوش��ان چمدان هايش را بس��ت اميدي به 
بازگشت دوباره اش به تهران وجود نداشت. مردي 
كه در تم��ام روزهايي كه با دلي��ل مدرك گفته 
مي ش��ود آلترناتيو كي روش اس��ت حاشيه هاي 
اطرافش نتوانس��ت كوچكتري��ن دغدغه اي در 
خصوص جدايي اش از نيمكت پرسپوليس در دل 
هواداران اين تيم ايجاد كند، آخرين باري كه راهي 
فرودگاه امام خميني شد بزرگترين دغدغه را براي 
هواداران پرس��پوليس ايجاد كرد. آنهم در حالي 
كه تنها چند ساعت قبل از اين سفر جامي ديگر 
براي سرخپوش��ان به ارمغان آورده بود تا پرونده 
موفقيت هايش در اين تيم تكميل شود، اما حتي 
جام رقابت هاي حذفي هم نتوانست اين اطمينان 
را در خاطر هواداران پرس��پوليس ايجاد كند كه 
مس��ير موفقيت با برانكو ادامه خواهد داش��ت. 
ش��ايد چون هواداران اين تيم بهتر از هركس��ي 
مي دانستند كه اوضاع پيچيده تر از آن چيزي است 

كه ديده مي شود!
  آرامش قبل از طوفان

استارت دغدغه ها از فاش شدن مذاكره با تراكتور 
زده شد. مذاكره اي كه به دليل لو رفتن نيمه كاره 
ماند، اما نشان داد كه داستان برانكو با پرسپوليس 
به پايان خود نزديك است. خصوصاً كه برانكو نيز 
اين بار جسته و گريخته از داشتن پيشنهادهاي 
ديگر صحبت مي ك��رد، اما ش��ايد آن چيزي كه 
نگراني ها از عدم همكاري با پرسپوليس را دامن 
مي زد، خونسردي غيرعادي مس��ئوان باشگاه 

بود و اطميناني كه سعي داشتند از ادامه دار بودن 
همكاري با برانكو بدهند! آنهم در حالي كه با توجه 
به مصاحبه هاي عجيب و غريب برخي از اعضاي 
هيئت مديره عليه برانكو در طول فصل كاماً واضح 
بود آنچه سعي مي ش��ود به تصوير كشيده شود 

آرامش قبل از طوفان است. 
  كتمان واقعيت

صحبت هاي ع��رب در كنفرانس خب��ري اش با 
اصحاب رسانه كاماً قانع كننده بود. البته به شرط 
آنكه ان��دك اطاعاتي از اتفاقات داخل باش��گاه 
نداشتيد. همان اطاعاتي كه مديرعامل باشگاه 
پرسپوليس بارها و بارها به اشكال مختلف آنها را 
غرض ورزي فضاي مجازي و جوسازي مخالفان 
مغرض مي خواند تا تأكيدش ب��ر ادامه همكاري 
با برانكو و عاقه باشگاه براي تمديد قرارداد مرد 
كروات واقعي تر به نظر برسد، اما ارسال نامه فسخ 
قرارداد برانكو به باشگاه پرسپوليس چند ساعت 
بع��د از حرف هاي اميدوار كننده نب��ي در برنامه 

تلويزيوني ثابت ك��رد كه همه ت��اش عرب در 
ورزشگاه شهيد كاظمي مقابل خبرنگاران چيزي 

جز كتمان واقعيت نبوده است!
  بهانه مالي

مسائل مالي بهترين بهانه براي پايان همكاري با 
برانكو بود. مرد اول نيمكت پرسپوليس همانطور 
كه مديرعامل باش��گاه نيز به آن اشاره داشت در 
تمام طول نيم فصل اول لي��گ هجدهم هر چه 
دريافت كرد از مطالبات قديمي بود و تنها زماني 
كه قصد رفتن از ايران را داشت توانست مبلغي از 
قرارداد جديد خود را دريافت كند و همين مسئله 
مي توانست بهترين راهكار براي قانع كردن افكار 
عمومي در خصوص پايان همكاري با مردي باشد 
كه بعد از سالها بهترين روزها را براي پرسپوليس 
رقم زد، اما برخاف آنچه تصور مي ش��د باشگاه 
ديگر عاقه اي به ادامه همكاري با او نداشت! آنهم 
در حالي كه تك تك نفرات باش��گاه بارها و بارها 
تأكيد كرده بودند ادامه دادن با برانكو عقاني ترين 

كار ممكن است، اما اين عقاني ترين كار ممكن مد 
نظر مسئوان باشگاه پرسپوليس نبود كه به رغم 
داشتن قرارداد يكساله با برانكو )مسئله اي كه در 
اين مدت مانور بسياري روي آن شد( با قطبي وارد 
مذاكره شده و در خصوص ديگر نفرات كادر فني 
جديد پرسپوليس نيز به جمع بندي هايي رسيده 
بودند و براي موجه جلوه دادن پايان همكاري با 
برانكو چه چيزي مي توانست بهتر از پيش كشيدن 
مسائل مالي باشيد. خصوصاً كه طبق قانون برانكو 
مي توانس��ت بدون هيچ مش��كلي به دليل عدم 
دريافت مطالباتش از پرس��پوليس قراردادش را 
يكطرفه فسخ كند. بي آنكه تقصيري متوجه عرب 
يا دوستانش باشد كه در ظاهر و تا آخرين لحظه 
تأكيد داشتند به ادامه همكاري با برانكو و تاش 
براي تهيه مطالبات او براي نشس��تن دوباره اش 

روي نيمكت سرخپوشان. 
   حقيقت تلخ

برانكو، خواهان ادامه همكاري با پرسپوليس بود 
كه اگر اينطور نبود، قبل از باا بردن جام قهرماني 
پيگير بودجه باش��گاه براي دادن ليس��ت خريد 
نمي ش��د، اما قبل از بازي با پارس جنوبي بود كه 
آب پاك��ي را ريختند روي دس��ت او و براي پاك 
كردن گناه خود داس��تان را اين طور پيش بردند 
كه در تاش ب��راي تهيه مطالب��ات برانكو براي 
ادامه همكاري با او هس��تند و تأكيد داشتند به 
اينكه يكسال ديگر از قرارداد سرمربي پرسپوليس 
باقي مانده درحالي كه درس��ت در زماني كه اين 
اطمينان داده مي شد كه برانكو در ليگ نوزدهم 
هم روي نيمكت پرسپوليس خواهد نشست، نفرات 
احتمالي كادر فني فصل آينده پرسپوليس بعد از 
توافقات ضمني سرپرست جديد در خوزستان با 
آخرين سرمربي فواد، بدمينتون بازي مي كردند! 
در حالي كه  هوادار پرسپوليس سعي مي كرد به 
خود به قبواند همانطور كه عرب، نبي و سايرين 
تأكيد دارند، عقل حكم به ادامه همكاري با برانكو 
مي دهد پس داس��تان پروفس��ور با پرسپوليس 
به پايان خود نزديك نيس��ت، اما واقعيت با آنچه 
كه سعي  مي شد به تصوير كش��يده شود تفاوت 
بسيار داشت و اين را نامه اي كه عصر روز گذشته 
به باشگاه پرس��پوليس مخابره ش��د، فاش كرد! 
هرچند كه عرب، مديرعامل سرخپوشان باز هم 
براي شانه خالي كردن از زير بارمسئوليت جدايي 
س��رمربي موفق تيمش در واكنش به نامه فسخ 
قرارداد برانكو مي گويد كه باشگاه پول او را آماده 
كرده است: » پول برانكو نقد آماده است تا تحويلش 
شود. همه چيز در اين باره به پرداخت پول آقاي 
برانكو بستگي دارد كه پولش را هم آماده كرده ايم. 
هيچ گزينه اي ديگري هم غير از برانكو نداشته و 
نداريم. او سرمربي پرسپوليس است. «حرف هايي 
كه نش��ان مي دهد مديرعامل پرسپوليس سعي 
دارد تا تقصير اين جدايي را به گردن مرد كروات 
انداخته و تأكيد كند كه او به دليل مسائل مالي از 

پرسپوليس جدا مي شود و بس!
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 به بهانه تجربه مثبت 
برگزاري مسابقات ليگ ملت هاي واليبال در اروميه

تهران زدايي از ميزباني هاي جهاني
ميزباني موفق اروميه در ليگ ملت هاي واليبال نشان داد كه عاوه بر 
تهران، ساير استان هاي ديگر نيز مي توانند ميزبان مسابقات جهاني 
در رشته هاي مختلف باشند تا شور و نشاط برگزاري چنين مسابقاتي 

براي عاقه مندان ورزش در سراسر ايران باشد. 
»چرا همه مسابقات بايد در تهران برگزار شود؟ چرا شهرهاي ديگر در 
ميزباني بازي هاي جهاني نبايد سهم داشته باشند و همه چيز متمركز 
باشد در پايتخت؟!« اين سؤالي است كه سال هاست از مسئوان وزارت 
ورزش و فدراسيون هاي ورزشي پرسيده مي شود، برگزاري چند مسابقه 
محدود در س��طح جهاني در خارج از تهران هم نتوانسته از مسئوان 
ورزش رفع اتهام كند كه چرا بر برگزاري مسابقات سطح اول جهاني تنها 
در تهران اصرار دارند. اين در شرايطي است كه مسابقات ليگ ملت هاي 
واليبال 2019 كه در س��ال جاري در خارج از تهران برگزار مي ش��ود، 
واكنش هاي مثبتي را به همراه داشته است به طوري كه عاقه مندان 

ورزش اميدوار هستند اين روند ادامه داشته باشد. 
   تجربه موفق اروميه

اروميه در حالي ميزبان هفته س��وم ليگ ملت هاي واليبال است كه اين 
شهر توانسته است اولين شهري باش��د كه پس از تهران، ميزبان چنين 
رقابت هايي در اين س��طح ش��ود. اردبيل هم از جمعه اين هفته ميزبان 
هفته چهارم ليگ ملت هاي واليبال است تا چنين مسابقات سطح باايي 
براي نخستين بار در شهرهايي به جز پايتخت برگزار شود. برگزاري ليگ 
ملت هاي واليبال در حد استانداردهاي جهاني در اروميه تحسين و تمجيد 
مسئوان فدراسيون جهاني واليبال و همچنين مربيان و بازيكنان تيم هاي 
شركت كننده را به همراه داشته است تا همه از يك تجربه موفق صحبت 

كنند، هر چند برخي كاستي ها در هر ميزباني طبيعي است. 
مياد عبادي پور، ملي پوش واليبال كش��ورمان در حاشيه برگزاري ليگ 
ملت ها در اين باره مي گويد: »اروميه تا پيش از ليگ ملت ها، ميزبان هيچ 
تورنمنت جهاني نبوده است. اين در حالي است كه ما هم سالن خوب و هم 
هتل هاي خوبي داريم. اين مسئله اي است كه من تنها نمي گويم، با بازيكنان 
لهستان در صحبتي كه با آنها داشتم از امكانات و هتل تعريف مي كردند. «

    بي توجهي فوتبال، پيشگامي كشتي و واليبال
مطالبه مياد عبادي پور را مي توان از زبان مردم در اس��تان هاي ديگر 
ايران هم شنيد؛ استان هايي كه به رغم داشتن زيرساخت ها و امكانات 
اس��تاندارد جهاني هنوز نتوانس��ته اند ميزبان يك مسابقه جهاني مهم 
باشند. البته در اين بين برخي فدراسيون هاي ورزشي در دادن ميزباني به 
شهرهايي غير از تهران پيشگام بوده اند و نگاه شان تنها متمركز بر تهران 
نبوده است. در حالي كه فدراسيون واليبال در يك اقدام قابل تحسين 
تصميم گرفت مسابقات سطح باايي مانند ليگ ملت ها را در شهري به 
جز تهران برگزار كند، اين فدراسيون سال گذشته هم ميزباني مرحله 
نهايي انتخابي واليبال قهرماني جهان را به اردبيل واگذار كرده بود.  عاوه 
بر واليبال، فدراسيون كشتي هم در زمان حضور رسول خادم سعي در 
تقسيم ميزباني هاي جهاني و مشاركت شهرهاي ديگر در ميزباني هاي 
كشتي داشت و مسابقات جام جهاني 2017 كشتي آزاد در كرمانشاه و 

جام جهاني 2017 كشتي فرنگي در شيراز در سال 95 برگزار شد. 
البته در اي��ن بين ب��ه نظ��ر مي رس��د، فدراس��يون فوتب��ال يكي از 
فدراسيون هايي است كه اعتقادي در سهيم كردن مردم ساير استان ها 
در ميزباني بازي هاي تيم ملي فوتبال كشورمان ندارد، حتي اگر مسابقات 
تيم ملي فوتبال در سال هاي اخير با حضور تماشاگران اندك و در ورزشگاه 

خالي و سوت و كور آزادي برگزار شود. 
   سراسر ايران را سهيم كنيد

در چنين شرايطي به نظر مي رسد پس از برگزاري موفق ليگ ملت هاي 
واليبال در اروميه، بايد سياست تمركز زدايي از ميزباني مسابقات جهاني در 
تهران با شدت و جديت بيشتري دنبال شود؛ سياستي كه وزير ورزش هم به 
آن اشاره كرده است. مسعود سلطاني فر بهمن سال 97 درباره ميزباني هاي 
مس��ابقات بين المللي در ش��هرهايي به جز تهران گفته بود: »برگزاري 
مسابقات بين المللي و كشوري در استان ها سبب نشاط و سرزندگي در 
بين مردم به ويژه جوانان مي شود. البته ازمه برگزاري مسابقات ورزشي در 
استان ها توسعه و تجهيز اماكن ورزشي و شرايط ميزباني در استان هاست 

كه اين مهم در دستور كار وزارت ورزش و جوانان قرار دارد.«

 ماه پشت ابر نماند

پايان پروفسور در پرسپوليس؟!

هرج و مرج هاي ميلياردي نقل و انتقاات 
تعطيل شدن فوتبال باشگاهي به اين معني نيست كه تيم ها و مديران شان با 
خيال راحت استراحت كنند و تعطيات شان را پشت سربگذارند بلكه مدت 
زماني كه تا شروع فصل جديد و پايان فصل نقل و انتقاات وجود دارد بهترين 
فرصت است تا تكليف برنامه ريزي براي اهداف كوتاه مدت و بلند مدت فصل 
جديد مشخص شود، باشگاه بر اساس آن و به خواست سرمربي بازيكنان مورد 
نظر را جذب كند و قاعدتاً بازيكناني كه جايي در برنامه ريزي ها ندارند از جمع 
تيم خارج مي شوند. اين شيوه اي است كه در فوتبال روز دنيا اجرا مي شود، اما 

فوتبال ايران را بايد از اين اصل حرفه اي گري مستثني ساخت. 
آغاز فصل نقل و انتقاات فوتبال ما يعني شروع هرج و مرج و بازار گرمي و 
داغ شدن كاسبي داان. از آنجا كه وضعيت فوتبال ايران را همه مي دانند هر 
كسي تاش مي كند تا بازيكنان درجه چندم خود را به تيم هاي مختلف قالب 
كند و از اين طريق پول هاي كاني به جيب بزند. قباً اين شرايط بيشتر در 
تيم هاي پرطرفدار حاكم بود، اما در چند سال اخير همه تيم هاي ليگ برتري 
در آشفته بازار جابه جايي بازيكنان ايفاي نقش مي كنند. رقم دستمزدها 
آنقدر فضايي شده كه حتي خود فوتباليست هاي وطني نيز تصور نمي كردند 
در شرايط سخت اقتصادي كشور چنين پول هايي نصيب شان شود. رسيدن 
پيشنهادهاي نجومي به مرز 4 ميليارد و شايد هم بيشتر از جمله تيترهايي 
است كه انتشار آن در خبرگزاري ها و مطبوعات نشان از حاد شدن ماجرا دارد. 
چطور در فوتبالي كه براي مردم و كشور جز حاشيه، جنجال و هزينه هاي 
هنگفت فايده اي ندارد به جايي رس��يده كه به بازيكنان مثًا حرفه اي مان 

پيشنهاد دستمزد چند ميلياردي داده مي شود؟!
آشفته بازار نقل و انتقاات موضوع امسال و پارسال نيست؛ موضوعي است 
كه فوتبال ايران سال ها با اين معضل دست و پنجه نرم مي كند و هيچ عزمي 
نيز براي جمع كردن اين آش��فته بازار وجود ندارد. س��هم بزرگ بحراني 
شدن اين معضل روي دوش مديراني است كه عشق فوتبال هستند، اما 
از مديريت در فوتبال حرفه اي چيزي نمي دانند. اصواً مديران باشگاه ها 
بر اساس ماك هايي غير از مديريت در فوتبال انتخاب مي شوند و همين 
مسئله آغازگر بسياري از مشكات اين رشته است. آقايان به جاي اينكه 
طبق خواسته مربيان شان دنبال بازيكنان به درد بخور و باكيفيت باشند، 
با اسم بردن از چند بازيكن شناخته شده كارشان را شروع مي كنند و در 
نهايت هم با داغ شدن نقل و انتقاات كارش��ان را با گرفتن بازيكنان تيم 
رقيب و تركاندن بمب به پايان مي رسانند. در اين بيراهه نيز اصًا برايشان 
مهم نيست كه بي حساب و كتاب ريخت و پاش مي كنند و رقم دستمزدها را 
باا مي برند. عاوه بر اين بازيكنان هم ديگر راه و روش رسيدن به پول بيشتر 
را ياد گرفته اند، بسياري از فوتباليست هاي اس��م و رسم دارمان با كمك 
داان و اطرافيان شان همزمان با چند باشگاه مذاكره مي كنند و بعد از آنكه 
حسابي بازار گرمي كردند در نهايت هر تيمي پول بيشتري داد پيراهنش را 
مي پوشند و دم از تعصب هم مي زنند. در آخر هم معلوم نمي شود باشگاهي 
كه ميلياردها تومان بدهي دارد، طلبكاران داخلي و خارجي بسيار دارد و 
مديرانش دم از نداشتن پول براي خرج هاي روزمره باشگاه مي زنند چطور 
حاضر به بستن قراردادهاي ميلياردي مي شود. اين ابهام سال هاست كه به 

قوت خود باقي است و هر فصل نيز بر شدت آن افزوده مي شود. 
در اين وانفسا هم نه وزارت و نه فدراسيون فوتبال هيچ كدام اهميتي به 
اين مسئله مهم نمي دهند و گويا برايشان مهم نيست كه پول باشگاه ها از 
كجا مي آيد و به كجا مي رود. وزارت ورزش حتي در مورد سرخابي ها كه 
متولي اصلي آنها محسوب مي شود و اعضاي هيئت مديره آن را تعيين 
مي كند، هيچ حساسيتي نشان نمي دهد! در صورتي كه خودشان بهتر از 
همه مي دانند اين فوتبال كشش رد و بدل چنين ارقامي را ندارد. اينكه 
بودجه قراردادهاي ميلياردي از كجا تأمين مي شود، چه افرادي از بسته 
شدن چنين قراردادهاي سود مي برند و هر سال بدهي هاي آنچناني روي 
دست باشگاه ها مي گذارد بحثي بسيار مهم و حساس است كه نهادهاي 
نظارتي بايد آنها را مورد بررس��ي قرار دهند و كم كاري هاي مسئوان 

ورزش و فوتبال را جبران كنند.

شيوا نوروزي

المپيكي ها ماهانه ۵ميليون حقوق مي گيرند
سيدنصراه سجادي، رئيس كاروان اعزامي ايران به بازي هاي المپيك 
ميزان حقوق ماهانه المپيكي ها را 5ميليون تومان اعام كرد: »با توجه 
به اينكه ورزشكاران عزيز كش��ورمان از امسال درگير مسابقات كسب 
سهميه براي المپيك 2020 هس��تند، مقرر شد پس از كسب سهميه 
توسط هر ورزشكار از طرف وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك 
يك كمك هزينه ماهانه غير مستمر و المپيكي به آنها پرداخت شود. 
مبلغ اين كمك هزينه به صورت ماهانه50 ميليون ريال در نظر گرفته 
شده است كه پرداخت ها از تير امسال تا پايان تير سال آينده به مدت 

يك سال انجام خواهد شد.« 

 اعزام دوچرخه سواران معلول 
به پاراالمپيك ۲۰۲۰ 

فرهاد عصف��وري، رئيس انجمن دوچرخه س��واري معل��وان از اعزام 
دوچرخه سواران معلول به بازي هاي پاراالمپيك 2020 توكيو خبر داد: 
»با توجه به اينكه سياست كميته ملي پاراالمپيك تنها اعزام رشته هاي 
مدال آور به پاراالمپيك توكيو بود، متأس��فانه رش��ته دوچرخه سواري 
معلوان خارج از اين قاعده بود، اما طي نشس��تي ك��ه اخيراً با محمود 
خسروي وفا رئيس كميته ملي پاراالمپيك داشتيم، تصميم بر اين شد كه 
فدراسيون دوچرخه سواري با فدراسيون جهاني مكاتباتي را براي حضور 

دوچرخه سواران معلول در مسابقات كسب سهميه داشته باشد.«

 اميدهاي مجيدي 
براي طلسم شكني اميدها

تمرينات تيم اميد آغاز شده و همانطور كه فدراسيون فوتبال مي خواست، 
فرهاد مجيدي به عنوان سرمربي هدايت اين تيم را برعهده دارد. سال هاست 
كه اميدها در حسرت صعود به المپيك مانده اند و هيچ مربي ای چه ايراني و 
چه خارجي نتوانسته به اين حسرت پايان دهد. حاا سكان اين تيم را به يك 
مربي جوان و تازه كار سپرده اند تا شايد با حضور او طلسم ناكامي شكسته 
شود. مجيدي در حالي كه مي دانست استقال براي خريد مربي خارجي خيز 
برداشته ترجيح داد، پيشنهاد فدراسيون فوتبال را قبول كند. فرهاد مجيدي 
با قبول مسئوليت تيم اميد ريسك بزرگي كرده است. تمرينات اميدها در 
آكادمي تيم هاي ملي پيگيري مي شود و مجيدي و دستيارانش اين فرصت 
را دارند تا تيمي منسجم را راهي رقابت هاي اتنخابي المپيك كنند. حواشي، 
بي برنامگي و بي توجهي به اين تيم چالش هاي هميشگي اميدها بوده و بايد 

اميدوار بود اين مشكات اين بار براي تيم مجيدي تكرار نشود.

شميم رضوان

 بي اعتمادي به سرمربي
 استارت حاشيه سازي است

زمزمه هاي مخالفان بنا در خصوص نحوه انتخاب نفرات نهايي تيم ملي 
براي حضور در رقابت هاي جهاني نمي تواند به سود تيم ملي كشتي باشد؛ 
مخالفت هايي كه بيش از آنكه به دلسوزي براي تيم ملي و كشتي گيران 
شباهت داشته باشد، به اختاف نظرهايي شباهت دارد كه فرصت خوبي 
براي بيان آن است. بدون ترديد برگزاري انتخابي يكي از بهترين راه هاي 
برگزيدن نفرات شايسته براي حضور در تركيب نهايي تيم ملي است. نه 
فقط در كشتي فرنگي كه در تمام رشته هايي كه نفرات آن به اين شكل 
برگزيده مي شوند، اما بدون ترديد سرمربي تيم ملي بيش از هر كارشناس 
و پيشكسوت و دلسوزي به تيم نزديك تر اس��ت و اشراف كامل تري به 
شرايط تك تك بازيكنان حاضر در اردو و رقابت هاي مختلف دارد و بهتر 
از هركسي مي تواند نفرات برتر را براي حضور در تركيب نهايي تيم ملي 
انتخاب كند. مي خواهد تيم ملي كشتي فرنگي، آزاد، تكواندو، كاراته، 
وزنه برداري يا هر رشته ديگري باشد؛ چراكه در واقع اين سرمربي تيم 
است كه دست آخر بايد پاسخگوي نتايج كسب شده باشد و بيشترين 
سود را از كسب بهترين نتيجه مي برد. به همين دليل واضح مي توان اين 
اطمينان را داشت كه هيچ سرمربي ای خواهان خدشه دار شدن آبرو و 
اعتبار خود نيست و به همين دليل هم بهترين گزينه را برخواهد گزيد، 
اما گزينه اي كه از نظر او از تمامي جهات بهترين باشد. بهتريني كه گاه 
از سوي يك مربي در يك ديدار انتخاب مي شود و گاه نيز مثل بنا با كنار 
هم گذاشتن نتايج به دست آمده از ديدارهاي مختلف و تمرينات و... در 
واقع نحوه انتخاب نفرات تيم مل��ي و برگزاري انتخابي ها براي گزينش 
بهترين ها مي تواند سليقه اي باشد. سليقه اي كه باعث مي شود تا يكي 
با در كنار گذاشتن نتايج مختلف به ايده آل هايش برسد و يكي ديگر با 
انگشت گذاش��تن روي يك اتفاق، يك بازي يا يك نتيجه كه نه اولي را 
مي توان زير سؤال برد و نه دومي را مي توان بهترين شيوه انتخاب خواند. 
در واقع اعتماد به انتخاب سرمربي تيم هاي ملي مي تواند به معناي آرام 
نگه داشتن جو براي كسب بهترين نتيجه باشد و اعتراض بدهنگام به آن و 
قصاص قبل از جنايت به همان اندازه مي تواند زيان بار باشد و حاشيه ساز 
كه نه فقط باعث در رفتن عنان كار  شود كه ضربه مستقيم آن را به تيم 

ملي وارد مي كند. حتي اگر دلسوزانه باشد نه صرفاً مغرضانه! 

سعيد احمديان

پاداش مدال آوران، گره كور ورزش
حدادي: زحمت كشيده ها پاداش بگيرند

درياف��ت پاداش 
حامد قهرماني

     چهره
مدال آوران ورزش 
ايران سال هاست 
به گره كور مديريت ورزش تبديل شده است. اين 
گره را كه مي شود با دست باز كرد حاا اينقدر كور 
و حاشيه دار ش��ده كه حتي وقتي هم با دندان باز 

مي شود باز هم با هزار و يك اما و اگر همراه است. 
ش��نيدن حرف هاي قهرمانان و مدال آوران ايران 
درخصوص اين موضوع و گرفتاري هاي عدم تعهد 
مسئوان كه گريبانگير ورزشكاران مي شود، همه 
مؤيد اين نكته است. پاداش ها معمواً دير به دست 
مدال آوران مي رسد و وقتي هم كه مي رسد با هزار 
كم و كسري است، اما نكته جالب تر اينكه در ميان 
سياهه نفراتي كه بايد به آنها پاداش تعلق بگيرد، 
هميش��ه در بين ورزش��كاران نام هايي هم ديده 
مي شود كه براي همه سؤال اس��ت؛ نام هايي كه 

بدون زحمت پاداش دريافت مي كنند.  احس��ان 
حدادي قهرمان پرتاب ديسك كشورمان از جمله 
مدال آوراني است كه بدون رودربايستي حرفش 
را مي زند. حدادي به فارس مي گويد: »هر كسي 
كه زحمت كش��يده بايد پاداش بگيرد. كسي كه 
زحمتي براي پاداش ها نكشيده، نمي تواند پولش 
حال باش��د.« هرچند كه حدادي اعام مي كند 
اطاع چنداني از اين موضوع ندارد و حرف هايش 
صرفاً براي گوشزدكردن اين اقدام نادرست است، 
اما تقريباً همه مي دانند كه وجود چنين نام هايي 
در ليست هاي پاداش بگيران كامًا صحت دارد و 
هستند كس��اني كه در تمام اين سال ها از قبل با 
حضور حاشيه اي در ورزش پاداش دريافت كرده اند، 
آن هم پاداشي كه ورزشكاران و مدال آوران مدت ها 
بابت دريافت آن خون دل خورده اند و در اكثر مواقع 
به صورت تم��ام و كمال آن را درياف��ت نكرده اند.  
البته در اين ميان داس��تان مربي��ان و كادر فني 
ماجرايي كامًا متفاوت اس��ت و بيشتر اعتراض 
ورزشكاران متوجه كساني است كه با عنوان هاي 
دهان پركن و اكثراً اداري و دفتري پاداش دريافت 
مي كنند. جالب اينكه اين اتفاق در فوتبال هم رخ 
مي دهد؛ بسياري از مسئوان اداري تيم ها در زمان 
دريافت پاداش ناگهان هم تراز ورزش��كاران قرار 
گرفته و پاداش مي گيرند.  نكته جالب توجه ديگر 
درخصوص پاداش ها بحث واريز شدن قطره چكاني 
آن به حساب ورزشكاران است، به گونه اي كه اكثر 
مدال آوران بازي هاي  آسيايي مدعي هستند هنوز 
پاداش شان را دريافت نكرده اند و جالب تر اينكه 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك تنها براي 
مدال آوران بازي هاي  المپيك و آس��يايي 
برنامه ريزي مي كنند و در اين ميان هنوز 
تكلي��ف قهرمانان بازي ه��اي جهاني و 
ديگر مسابقات مهم و بزرگ بين المللي 
مش��خص نيس��ت. اي��ن قهرمان��ان 
مدت هاست در انتظار دريافت پاداش 
هستند؛ پاداشي كه شايد در جريان 
مراس��م هاي تجليل از المپيكي ها 
و آس��يايي ها س��ر از جيب همان 
افراد نامربوط  و زحمت نكش��يده  

ليست ها در بياورد! 

پيروزي بزرگ كي روش با كلمبيا مقابل آرژانتين و مسي
كابوس شكست بر سر آلبي سلسته

در روزهاي��ي كه 
فريدون حسن

      فوتبال
كريستيانو رونالدو 
با طعنه درباره يك 
فصل رويايي با كسب سه جام در يوونتوس و تيم ملي 
پرتغال پست اينستاگرامي مي گذارد، در آن سوي 
دنيا ليونل مسي مشغول تجربه يك ناكامي ديگر با 

تيم ملي آرژانتين است. 
كوپا آمه ريكاي 2019 شايد آخرين حضور مسي با 
پيراهن آرژانتين در ميدان فوتبال باشد؛ حضوري 
كه فوق ستاره بارسا مي خواهد همراه با موفقيت و 
باابردن جام قهرماني امريكاي جنوبي تمام شود، 
اما كلمبيا با رهبري كارلوس كي روش سرمربي سابق 
ايران در اولين گام كاري كرد تا كابوس شكس��ت 
اردوي آلبي سلسته را فرا بگيرد.  بامداد يك شنبه 
كلمبيا با هدايت كي روش در يك بازي حساب شده 
و با برنامه 2 بر صفر آرژانتين را شكست داد تا ثابت 
شود، چرا مسي قبل از مسابقات از اين تيم به عنوان 
يكي از مدعيان قهرماني و حريفي سخت نام برده بود. 
يكي از دايل مسي براي اين ادعا حضور كي روش 
روي نيمكت تيم ملي كلمبيا بود. با شكست آرژانتين 
در بازي اول حاا كار مسي و همقطارانش براي دو 
بازي آينده مقابل پاراگوئه و قطر بسيار سخت شده 
است، چراكه براي صعود چاره اي جز پيروزي ندارند. 
آرژانتين بعد از 40سال در آغاز كوپا باخت تا مسي 
از اين بابت هم با بدشانسي روبه رو شود.  مسي بعد 

از پايان بازي گف��ت: »زماني كه بهتر از تيم حريف 
بوديم يك شوت سهمگين دروازه  ما را باز كرد. اتفاق 
تلخي بود. اين گل ما را ناراحت كرد. با اين حال بايد 
به نكات مثبت نگاه و رو به جل��و حركت كرد. اين 
شكست زودهنگام بود چون به تازگي رقابت ها آغاز 
شده است. هنوز شانس زيادي براي صعود داريم. 
اكنون س��رمان را باا مي گيريم و ادامه مي دهيم. 
دو بازي آينده كليدي هستند. مي خواهيم به نحو 
ديگري شروع كنيم، اما گذشته را نمي توان تغيير 
داد.« ليونل اسكالوني سرمربي آرژانتين هم پس از 
بازي گفت: »زماني كه ما تيم بهتر بوديم، دروازه مان 
را باز كردند. كلمبيا تيم خوبي اس��ت و شاهد يك 
بازي خوب بودم. آنها صدرنشين هستند، اما هنوز دو 
ديدار باقي مانده است. اگر با پيروزي آنها را به پايان 
برسانيم صعودمان به دور بعد قطعي خواهد بود.« اما 
كارلوس كي روش سرمربي تيم ملي كلمبيا بعد از 
كسب اين پيروزي ارزشمند با تمجيد از شاگردانش 
گفت: »در روزي كه به دنبال پيروزي بوديم عملكرد 
خوبي داشتيم. فردا بازي ديگري پيش رو داريم، اما 
از همه مهم تر نمايش بازيكنانم در جريان بازي بود. 
با همين تمركز به مصاف قطر خواهيم رفت. براي 
من از همه چيز مهم تر عملكرد تيم بود كه توانستيم 
با نظم و تمركز باا آن را برجسته كنيم. اگر از اين 
دو ويژگي برخوردار نبوديم شكست مي خورديم. 

تيم ما خيلي خوب بود.« 
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 امنيت پايدار با تقويت وحدت عمومي 
امنيت عمومي و ملي يك كش��ور بهترين 

سردار حميد هداوند
جانشين فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ

نشانگر سطح پيش��رفت و توسعه آن كشور 
اس��ت و اساس��ي ترين دس��تاورد دولت ها 
محسوب مي شود. عوامل گوناگوني مي تواند 
موجب ناامني در جامعه باشد از جمله عوامل 
خارجي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اما 
مهمترين علت ناامني در جامعه عدم تفاهم و 

وحدت ملي است. 
امنيت عمومي و ملي يك كش��ور بهترين 
نشانگر سطح پيش��رفت و توسعه آن كشور 
اس��ت و اساس��ي ترين دس��تاورد دولت ها 
محسوب مي شود. عوامل گوناگوني مي تواند موجب ناامني در جامعه باشد 
از جمله عوامل خارجي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اما مهمترين علت 
ناامني در جامعه عدم تفاهم و وحدت ملي است. در اركان اجتماعي يك 
كشور در صورت وجود وحدت بين دولت و ملت هيچ مداخله خارجي قادر 
به ايجاد ناامني براي آن كشور نيست. وحدت اسامي جزو اهداف و مقاصد 
دين بوده و در آيات فراواني به اهميت آن اش��اره شده است و مقام معظم 
رهبري به عنوان يكي از مناديان وحدت اس��امي در فتاوا و بيانات خود 
همواره به موضوع وحدت اسامي و وحدت ملي اشاره كرده اند به طوري كه 

اين موضوع جزو مهمترين منويات معظم له به شمار مي آيد. 
نيروي انتظامي به عنوان يكي از اجزا امنيتي كشور با برقراري امنيت عمومي 
نقش به سزايي در شكل گيري تمدن نوين اسامي دارد و هرگونه اقدام و 
واكنش از جانب پليس در اين زمينه در راستاي تفكر راهبردي مجموعه 
نظام باش��د. نيروي انتظامي به عنوان مسئول برقراري امنيت اجتماعي، 
دركي صحيح و درست از اسام و مبتني بر واقعيات جامعه داشته و هيچ 

پيش انگاشته اي جز اجراي قانون را مدنظر ندارد. 
مسئله امنيت مهمترين دغدغه بشر در طول تاريخ بوده است و به موازات 
پيچيدگي جوامع، تأمين امنيت نيز از حالت ساده خارج مي شود. مفهوم 
امنيت ملي و عمومي و چگونگي اس��تقرار، تثبيت و ت��داوم آن از جمله 
اساسي ترين اهداف و وظايف دولت ها اس��ت و براساس نظريات جامعه 
شناختي، امنيت موضوعي است كه بايد توسط دولت تأمين شود. در طول 
تاريخ يكي از انگيزه هاي اصلي تشكيل دولت، تأمين امنيت بوده است، زيرا 
نا امني و اضطراب مانع از رشد و توسعه مي شود و در پناه امنيت مي توان به 

منافع ملي دست يافت. 
تثبيت و نهادينه ش��دن امنيت، متضمن عملك��رد عناصر و متغيرهاي 
گوناگوني در حوزه هاي اجتماعي، پليسي، فرهنگي، اقتصادي است. در واقع 
تدوام كاركرد مطلوب اين عناصر، رمز بقا و ثبات امنيت محسوب مي شود 
و در مقابل اختال و نابساماني در كاركرد هريك از عناصر مؤثر در تأمين 
امنيت، خود سبب بروز وضعيتي نا مطلوب مي شود كه در نهايت محصول 

آن چيزي جز نا امني رواني و فيزيكي در جامعه نخواهد بود. 
اس��تقرار و ثبات نظم و امني��ت در جامعه مرهون سياس��ت گذاري ها و 
برنامه ريزي هاي دقيق و مدون، مديريت صحي��ح و علمي و كاربردي در 
روند استقرار امنيت، قانون مند كردن نقش ها و عملكردهاي بخش هاي 
مختلف مرتبط با حوزه امنيت، لحاظ ضمانت هاي مؤثر اجرايي جهت اجراي 
تصميمات و سياست هاي متخذه از جانب مجموعه هاي امنيتي و نيز توجه و 

عنايت به ويژگي ها و حساسيت هاي فرهنگي و اجتماعي مناطق است.
امنيت در نتيجه نظم عمومي تحقق مي يابد و امنيت و نظم ازم و ملزوم 
يكديگر مي باشند. به طوري كه در جامعه بدون نظم اجتماعي فاقد امنيت 
خواهد بود و فقدان امنيت نيز حاكي از عدم وجود نظام اجتماعي مقتدر و 
مسلط است و نظم اجتماعي حاكي از وحدت و تفاهم در جامعه هست. اگر 
جامعه اي گرفتار كشمكش هاي قومي، مذهبي و... شود فاقد نظم اجتماعي 
خواهد شد و به تبع آن امنيت خود را از دست خواهد داد. وظايف نيروي 
انتظامي بدون مشاركت و همكاري مردم امكان پذير نيست. با توجه به اينكه 
اين قسمت از وظايف نيروي انتظامي عام است و همه افراد جامعه مخاطب 

آن هستند، بنابراين اين بعد، بدون تفاهم و وحدت امكان پذير نيست. 
وحدت، محصولي اجتماعي و پدي��ده اي زاييده همدلي ميان اقش��ار و 
نهادهاي مختلف جامعه است. بر همين اساس، همراه سازي و دخالت دادن 
اقشار مختلف جامعه در امر توليد و ساخت امنيت از طريق مشاركت در 
فعاليت هاي امنيت آفرين نيروي انتظامي، موجب ايجاد و تقويت همكاري 
و همگرايي در ميان ايه هاي متنوع اجتماع  می ش��ود و آگاهي و وقوف 
گروه هاي جامعه را بر اهميت تحكيم وحدت افزايش مي دهد. در عين حال 
اين رويكرد در فرآيند ايجاد امنيت جامعه محور و مردم پايه كه سنگ بناي 
اجتماع وحدت گستر است، نقشي اساسي دارد. معادله اي كه داده نهايي آن 

چيزي جز امنيت پايدار و چند ايه، پايا و پويا نخواهد بود.

كشف اسلحه و هروئين
 از فروشنده موادمخدر

رئيس كانتري 125 يوسف آباد از بازداشت خرده فروش مواد مخدر 
و كشف 60 بسته هروئين و شيشه و يك اسلحه كمري از وي خبر داد. 
به گزارش خبرنگا رما، سرهنگ احمد ناصري گفت: شامگاه شنبه مأموران 
كانتري هنگام گشت زني به دو مرد در بوستان تقاطع بزرگراه كردستان با 
خيابان اسدآبادي مشكوك  شدند و بعد از تعقيب و گريز هر دو را بازداشت 
كردند. وي ادامه داد: مأموران در بازرسي از كيف دستي همراه آنها 60 بسته 
هروئين و شيشه به همراه يك اسلحه  كمري كشف كردند. در بررسي هاي 
بعدي مشخص ش��د كه يكي از متهمان از فروشندگان مواد مخدر است 
كه شش ماه قبل توسط مأموران همين كانتري بازداشت و راهي زندان 
شده بود، اما بعد از تحمل چهار ماه از زندان آزاد و عمل مجرمانه اش را از 
سر گرفته بود. سرهنگ ناصري گفت: دو متهم بعد از تشكيل پرونده راهي 

دادسرا شدند. 

بازداشت سارق سابقه دار 
با شليك گلوله

رئيس كانتري 150 تهرانسر از بازداشت سارق سابقه دار با شليك 
گلوله خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ بهزاد ثابت  راسخ توضيح داد: همزمان با 
افزايش سرقت از منازل، مأموران كانتري روز جمعه 24 خرداد هنگام 
گش��ت زني در خيابان نفت جنوبي، به يك دستگاه موتورسيكلت با دو 
سرنشين كه لباس فرم كار به تن داشته و ماسك آلودگي هوا به صورت 
داشتند، مظنون شدند. وقتي مأموران پليس به راكب فرمان ايست دادند 
او به سرعت از محل دور شد و مأموران در جريان تعقيب و گريز موفق 
شدند موتور را متوقف كنند. راكب موتور اما با پاشيدن اسپري اشك آور 
به صورت يكي از مأموران موفق به فرار ش��د و راكب با كشيدن چاقو به 
سمت پليس حمله كرد كه مأموران ابتدا با به كار گيري قانون استفاده 
از ساح ابتدا هشت تير هوايي و س��پس پاي متهم را هدف قرار دادند و 
او را بازداشت كردند. همزمان با انتقال متهم 35 ساله به بيمارستان در 
بررسي سوابق وي مشخص شد كه او از مجرمان سابقه دار منازل است 
كه آخرين بار توسط مأموران پليس قم بازداشت و با قرار وثيقه آزاد شده 

بود كه بازداشت شد.

نجفي10 تير محاكمه مي شود

در  همس�ردومش  قت�ل  اته�ام  ب�ه  ك�ه  نجف�ي  محمدعل�ي 
بازداش�ت ب�ه س�ر مي ب�رد ده�م تيرم�اه محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم محمدرضا محمدي كش��كولي، رئيس شعبه نهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران گفت: جلسه رسيدگي به پرونده دهم تيرماه در اين 
شعبه برگزار مي شود. پرونده جنجالي قتل ميترا استاد، همسر دوم محمدعلي 
نجفي هفتم خردادماه امسال تشكيل ش��د. متهم در جريان بازجويي ها به 
جرمش اعتراف كرد و گفت با شليك گلوله ميترا را هدف قرار داده و به قتل 

رسانده است. 

ميانگين سن معتادان 24 سال است
دبيركل س�تاد مبارزه با م�واد مخدر از كش�ف 180 تن م�واد مخدر از 
ابت�داي س�ال جاري در كل كش�ور خب�ر داد و گف�ت: ميانگي�ن 
س�ن مص�رف مواد مخ�در در كش�ور 24 س�ال و چن�د م�اه اس�ت. 
اس��كندر مؤمني كه با هدف بررس��ي برنامه هاي دو حوزه مقابله با عرضه و 
پيشگيري از اعتياد راهي استان خراسان رضوي شده است، گفت: در حوزه 
مقابله با عرضه، تقويت مقابله در مرزهاي كشور به منظور جلوگيري از ورود و 
توزيع مواد مخدر به داخل كشور و نيز جلوگيري از توزيع مواد مخدر در حاشيه 
مشهد و اطراف حرم مطهر رضوي )ع( بسيار حائز اهميت است. وي ادامه داد: 
در حوزه پيشگيري از اعتياد نيز، تشكل هاي مردم نهاد نقش مهمي در كمك و 
همراهي دستگاه هاي مرتبط در حوزه هاي پيشگيري از اعتياد، درمان و كاهش 
آسيب دارند و طبق آمار نيز 200 تشكل در سطح استان در حوزه مبارزه با مواد 
مخدر فعال هستند كه 45 مورد آن، در سطح شهر مشهد متمركز هستند. وي 
افزود: از ابتداي امسال تاكنون، 180 تن مواد مخدر در كل كشور كشف شده 
است كه نسبت به سال گذشته، 4 درصد افزايش را نشان مي دهد، همچنين 
كشف ماده مخدر »شيشه« نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 1100 
درصد افزايش داشته است. دبيركل ستاد در ادامه؛ ميانگين سن مصرف مواد 
مخدر را 24 س��ال و چند ماه عنوان كرد و گفت: براساس آمارها 2ميليون و 
808 هزار مصرف كننده مواد مخدر در كل كش��ور داريم و درست است كه 
اين رقم رشدي نداشته و نسبت به ديگر كشورها كمتر است، اما اين رقم هم 
براي ما زياد است و نشان مي دهد كه بايد تمهيدات وي ژه اي براي ساماندهي 

آنان پيش بيني شود. 

مرگ پدر پس از نجات پسر
مرد جوان پس از نجات پسر خردسالش از آب هاي سد مهاباد غرق شد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته مأموران پليس مهاباد با اعام خبر غرق شدن 
مرد جواني در سد مهاباد به محل اعزام شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد 
پسربچه دو ساله هنگام بازي كنار سد به داخل آب سقوط كرده بود كه مردجوان 
براي نجات طفل خود را به آب زد، اما پس از نجات كودك خودش غرق شد. 
سرهنگ رضا ظهيريان، فرمانده انتظامي مهاباد گفت: »با حضور امدادگران 

جسد از آب خارج و به پزشكي قانوني منتقل شد.« 
قتل به خاطر اختاف حساب 

دو م�رد ج�وان ك�ه در شهرس�تان آس�تانه اش�رفيه ب�ه خاط�ر 
اخت�اف حس�اب مرتك�ب قت�ل ش�ده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
سرهنگ عيسي روش��ن قلب، فرمانده انتظامي شهرستان آستانه اشرفيه 
گفت: دو روز قبل جسدي سوخته زير پل 700 متري كمربندي شهر كشف 
شد. همزمان با انتقال جسد به پزش��كي قانوني و كشف هويت مقتول كه 
مردي 32 ساله بود شناسايي ش��د  و تحقيقات براي بازداشت عامان قتل 
به جريان افتاد. مأموران پليس 24 س��اعت بعد از حادث��ه عامان حادثه 
را شناسايي و بازداش��ت كردند. متهمان در بازجويي ها اعتراف كردند به 
خاطر اختاف حس��اب مرتكب قتل ش��ده اند كه تحقيقات بيشتر در اين 

باره جريان دارد. 

 سقوط از ارتفاع ۵0 متري 
 هنگام  سلفي گرفتن

يك نف�ر  س�قوط  از  ك�رج  احم�ر  ه�ال  جمعي�ت  رئي�س 
داد.  خب�ر  گرفت�ن  س�لفي  دلي�ل  ب�ه  ك�رج  رودخان�ه  در 
 فتح اه هاشم نژاد به ايسنا گفت: يك مرد حدوداً 35 ساله در كنار خروجي تونل 
شش جاده كرج - چالوس اقدام به گرفتن عكس سلفي   كرده است كه در پي اين 

اقدام از گارد كنار جاده به پايين پرتاب شده است. 
هاش��م نژاد با بيان اينكه ارتفاع گارد تا رودخانه 50 متر ارزيابي شده است، 
افزود: مصدوم با جراحات شديد و شكستگي هاي متعدد پس از سقوط، توسط 

نجاتگران پايگاه كوشك، نجات يافته و به مركز درماني منتقل شده است. 

سارق قاتل قصاص شد
م�رد س�ارق ك�ه 20 س�ال قب�ل در جريان 
س�رقت از خان�ه اي در غ�رب ته�ران 
زن س�الخورده را ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود، 
س�رانجام ب�ه دار مج�ازات آويخت�ه ش�د. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��اعت 14:45، 
 27 خرداد سال 78 مأموران پليس تهران از قتل 
زني س��الخورده در خانه اش با خب��ر و در محل 
حاضر شدند. جسد متعلق به پيرزني به نام نيره 
بود كه ب��ا اصابت ضربات چاقو به قتل رس��يده 
بود. در جريان بررسي صحنه جرم هم مشخص 
ش��د كه طاهاي مقتول س��رقت شده اس��ت، 
بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد 
و تحقيقات براي بازداشت عامل يا عامان حادثه 
به جريان افتاد. زن همسايه كه پليس را از ماجرا 
با خبر كرده بود در ش��رح ماجرا گفت: روز قبل 
متوجه شدم كه همسايه مان همراه خانواده اش 
به س��فر رفت. امروز صبح وقتي از خانه بيرون 
رفتم، ديدم كه در خانه شان باز است. به ماجرا 
مظنون شدم و احتمال دادم كه دزد به خانه شان 
زده باشد، براي همين چند نفر از همسايه ها را 
خبر كردم و با هم وارد خانه  شديم. وقتي قدم به 
داخل زيرزمين گذاشتيم با جسد پيرزن مواجه 
شديم در حالي كه با ضربات چاقو به كام مرگ 
رفته بود. زن همسايه گفت: پيرزن از چند سال 
قبل در اين خانه مستأجر بود و در اين مدت با 

كسي هم رفت و آمد نداشت. 
يكي ديگر از همسايه ها در جريان تحقيقات به 
پليس گفت: شب گذشته من از خانه همسايه 
صداي درگيري شنيدم. ظاهراً پيرزن با مردي 
درگير بود و مدام فرياد مي زد »جواد نزن، جواد 

نزن!«
بعد از به دست آمدن اين سرنخ تحقيقات براي 
شناسايي جواد به جريان افتاد. بررسي هاي بعدي 
نشان داد كه جواد از مدتي قبل كارهاي پيرزن را 
انجام مي داد، بنابراين وي به عنوان مظنون تحت 
تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. جواد اما گفت 
كه در جريان قتل نقش نداشته است. او گفت: 
ش��بي كه حادثه اتفاق افتاد من در شهرستان 
بودم و براي ادعايم هم چند شاهد دارم. بعد از 
آن بود كه نام جواد از ليست مظنون خارج شد و 
بررسي ها براي بازداشت عامل حادثه دنبال شد 
تا اينكه سال 83 هوشياري مردي طافروش در 

يكي از شهرهاي غربي كشور سرنخ پرونده را به 
دس��ت پليس داد. او آن روز با مأموران تماس 
گرفت و گفت پس��ري جوان مقداري طا براي 
فروش به مغازه اش برده است، اما به وي مظنون 
است و احتمال مي دهد كه او سارق باشد. بعد از 
آن بود كه مأموران در محل حاضر شدند و پسر 
جوان را بازداشت كردند. او ابتدا مدعي شد كه 
طاها را در خيابان پيدا و براي فروش آن اقدام 
كرده است. متهم كه امير نام داشت در تحقيقات 
بيشتر حرف هايش را تغيير داد و گفت طاها را 

از خانه زني سالخورده در تهران سرقت كرده و 
پيرزن را هم به قتل رسانده است. با مشخصاتي 
كه متهم در اختيار پليس گذاشت معلوم شد كه 

او همان مجرم تحت تعقيب است. 
امير در شرح ماجرا گفت: مدتي قبل از حادثه در 
ميدان امام حسين تهران با مردي به نام كامران 
آشنا شدم كه پيشنهاد سرقت از خانه پيرزن را 
مطرح كرد. او گفت با سرقت از خانه پيرزن پول 
خوبي به جيب مي زنيم كه وسوسه شدم و با هم 
مرتكب سرقت شديم، اما وقتي پيرزن مقابل ما 

قرار گرفت او را به قتل رسانديم. با مشخصاتي كه 
متهم در اختيار پليس گذاشت كامران بازداشت 
شد. او اما اتهام همدس��تي در قتل را انكار كرد 
و گف��ت در جريان حادثه نقش نداشته اس��ت. 
تحقيقات بعدي پليس هم نشان داد كه كامران 
بي گناه است بنابراين وي آزاد شد. امير وقتي در 
اين باره تحقيق شد گفت: من براي تغيير دادن 
تحقيقات پليس ادعاي همدس��تي كامران را 
مطرح كردم تا شايد فرصتي براي فرار پيدا كنم. 
متهم در توضيح حادث��ه قتل گفت: يك روز در 
حال عبور از كوچه اي بودم كه متوجه شدم افراد 
خانواده راهي سفر هستند. براي لحظاتي محل 
را تحت نظر گرفتم و تصميم گرفتم شبانه به آن 
خانه دستبرد بزنم. شب حادثه وارد خانه شدم و 
در حال جست وجوي پول و طا بودم كه ناگهان 
پيرزني مقابلم قرار گرفت. اصاً احتمال نمي دادم 
كه كسي داخل خانه باشد. وقتي او شروع به سرو 
صدا كرد  چاقويي را كه همان جا بود  برداشتم و 
او را به قتل رساندم. بعد هم طاهايش را سرقت 
كردم و از محل گريختم. چند سال بعد از حادثه 
براي فروش طاها به يك طافروشي در غرب 
كش��ور رفتم، اما مرد طافروش به من مظنون 
شد و گرفتار ش��دم. با كامل ش��دن تحقيقات 
پرون��ده روي ميز قاضي ش��عبه 1157 جنايي 
وقت تهران ق��رار گرفت. از آنجا ك��ه اولياي دم 
شناسايي نش��ده بودند، رئيس قوه قضايي براي 
متهم درخواست قصاص كرد. متهم در جلسه 
دادگاه بار ديگر ماجرا را شرح داد و گفت: شب 
حادثه با انگيزه سرقت وارد خانه شدم زماني كه 
پيرزن مقابلم قرار گرفت او را با ضربات چاقو به 

قتل رساندم. 
هيئت قضايي بعد از ختم جلسه وارد شور شد و 
امير را به خاطر قتل به قصاص و به خاطر سرقت 
به حبس محكوم كرد. رأي صادر شده مورد تأييد 
قضات ديوان عالي كشور قرار گرفت و نام امير در 
ليست محكومان به مرگ ثبت شد. چندي قبل 
امير با ارسال ايحه اي به دادستان درخواست 
تعيين تكليف كرد. او گفت كه حكم قصاص وي 
تأييد شده و در صورت جلب رضايت هم پولي 
براي پرداخت ديه ندارد. بعد از بررس��ي ايحه 
ارسالي، تشريفات قانوني اجراي حكم در مورد 

امير انجام و او به دار مجازات آويخته شد. 

مرد آرايشگر به ميز محاكمه رسيد
م�رد آرايش�گر كه مته�م اس�ت در جريان 
درگي�ري ب�ا همس�ايه اش در شهرس�تان 
پرديس مرتكب قتل شد به زودي در دادگاه 
كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، 26 بهمن س��ال قبل 
مأموران كانتري 11 پرديس از درگيري خونين 
در يكي از محله هاي شهر با خبر و در محل حاضر 
شدند. در جريان اولين بررسي ها مشخص شد 
كه مردي 48 س��اله به نام بهادر با اصابت ضربه 
چاقو از ناحيه گردن هدف ق��رار گرفته و بعد از 
انتقال به بيمارستان فوت شده است. عامل قتل 
هم مردي 41 ساله به نام همايون بود كه از محل 

متواري شده بود. 
 همزمان ب��ا حضور بازپرس و انتقال جس��د به 
پزشكي قانوني، تحقيقات در اين باره به جريان 
افتاد. همسر مقتول كه پليس را از ماجرا با خبر 
كرده بود، اولين كسي بود كه مورد تحقيق قرار 
گرفت. او گفت: لحظاتي قبل از حادثه شوهرم 
از خانه بي��رون رفت. هنوز م��دت زمان زيادي 
نگذشته بود كه صداي درگيري او از كوچه بلند 
شد. وقتي از پنجره نگاه كردم ديدم كه شوهرم 
با همايون كه در خانه اي مخروبه در همسايگي 
ما زندگي مي كرد درگير ش��ده است. همايون 

شوهرم را با سنگ مي زد. ثانيه هايي بعد فرياد 
دلخراش شوهرم را ش��نيدم كه گفت همايون 
شاهرگ او را زد. بعد ديدم كه همايون چاقو به 
دست دارد و ش��وهرم غرق در خون شده است. 
وقتي خودم را ب��ه كوچه رس��اندم همايون به 

سرعت از محل فرار كرد. 

همسر مقتول سپس جزئيات بيشتري از شرح 
حال هماي��ون را در اختيار پليس گذاش��ت. او 
گفت: يكس��ال قبل بود كه او همراه همسرش 
يكي از طبقات خان��ه ما را اجاره ك��رد. مدتي 
كه گذشت متوجه شديم كه او به مصرف مواد 
اعتياد شديدي دارد و مدام با همسرش درگير 

مي شود براي همين شوهرم او را مجبور كرد تا 
خانه ما را تخليه كند. هماي��ون هم مدتي بعد 
خانه را تخليه ك��رد و در خان��ه اي مخروبه در 
همسايگي ما ساكن شد تا اينكه با شوهرم درگير 

شد و او را به قتل رساند. 
در ش��اخه ديگ��ري از تحقيقات ت��اش براي 
بازداشت همايون در جريان بود تا اينكه مأموران 
پليس 15 ارديبهشت ماه امسال مخفيگاه متهم 
را شناسايي و او را بازداشت كردند. همايون در 
اولي��ن بازجويي ها به جرمش اعت��راف كرد. او 
گفت: شغل من آرايشگري اس��ت و قصد قتل 
بهادر را نداشتم. از مدتي قبل از حادثه و زماني 
كه من را از خانه اش اخ��راج كرد با هم اختاف 
پيدا كرديم. روز حادثه ه��م با يك قطعه چوب 
كه شكل چماق درست ش��ده بود به من حمله 
كرد. من هم با چاقو به او ضربه اي زدم كه جانش 

را از دست داد. 
با كامل ش��دن تحقيقات، بازپرس مرد جوان را 
به اتهام قتل عمد مجرم شناخت و كيفرخواست 
عليه وي صادر و پرونده براي رسيدگي به شعبه 
چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد، بنابراين متهم به زودي مقابل هيئت قضات 

پاي ميز محاكمه حاضر مي شود. 

خواس�تگار كينه ج�و وقت�ي ب�ا 
ج�واب منفي از س�وي دخت�ر مورد 
عاق�ه اش مواجه ش�د او را به همراه 
م�ادر وخواه�رش ب�ه قتل رس�اند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، اي��ن حادثه دو 
روز قبل در شهرس��تان ش��يراز اتفاق 
افتاد. لحظاتي بعد از حادثه همسايه ها 
با ش��نيدن صداي تيراندازي پليس را 
از ماجرا با خبر كردن��د. وقتي مأموران 
كانتري  27 گلس��تان در محل حاضر 
ش��دند مشخص شد كه س��ه عضو يك 
خان��واده ش��امل م��ادر و دو دخترش 
با ش��ليك گلوله هدف قرار گرفته و به 
علت شدت جراحت جانشان را از دست 
داده ان��د. همزمان با حض��ور بازپرس و 
كارآگاهان پليس آگاهي مشخص شد كه 
عامل حادثه خواستگار يكي از دختران 
خانواده است كه تحت تعقيب قرار گرفت و چند ساعت بعد بازداشت شد. متهم در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و گفت: از مدتي قبل به خواستگاری  دختر خانواده رفتم، اما او به من جواب رد داد. هر چه بر 
ازدواج اصرار كردم فايده نداشت تا اينكه تصميم به قتل گرفتم. لحظاتي قبل از حادثه در حالي كه اسلحه 
به دست داشتم وارد خانه شان شدم و دختر جوان  را به همراه مادر و خواهرش  به قتل رسانده و از محل 
متواري شدم. سرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي پليس استان فارس گفت: تحقيقات بيشتر 

پليس در اين باره جريان دارد. 

ي د  دا س   

حي 1 ي ن 8   ر 53 6  ا

د  

201119325

 NEHxxx150J9060060

 201119325

د  

BGBAS-  ZM586738

DZM

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

خواستگار كينه جو خون به پا كرد



چند روز از تش�دید حمات نیروه�ای انصاراه 
به فرودگاه های عربستان س�عودی و تهدید به 
کشاندن جنگ به عمق خاک عربستان نگذشته، 
رژیم آل س�عود دس�ت نی�از به س�وی غربی    ها 
دراز کرده اس�ت. س�عودی     ها از دولت انگلیس 
خواسته اند راه حل راهبردی برای عربستان بیابد 
که بتواند این کشور را از باتاق یمن نجات دهد. 
رژیم عربستان سعودی در پی شکست های پیاپی 
و متحمل شدن تلفات س��نگین در برابر نیروهای 
ارت��ش و کمیته های مردم��ی یم��ن و ناکامی در 
دس��تیابی به اهدافش در تجاوز به این کش��ور، به 
دنبال دادن امتیاز در ازای یافتن راه حلی برای خروج 
از جنگ یمن اس��ت. مقامات عربستان که در پنج 
سال گذشته با هدف اش��غال یمن، روند مذاکرات 
با یمنی    ها را به شکست کش��انده اند این بار دست 
نیاز به س��وی غربی    ها دراز کرده اند تا بتوانند از این 
بحران خودساخته ر    هایی یابند. به گزارش روزنامه 
رأی الیوم، عربس��تان س��عودی به طور مستقیم از 
دولت انگلیس درخواس��ت کمک کرده است. این 
رژیم از لندن خواسته است راه حل راهبردی برای 
ریاض بیابد که بتواند عربستان را از بحران پیچیده 
کنونی که برای آن در یمن اتفاق افتاده است، نجات 
دهد. برخی منابع آگاه به رأی الیوم گفتند:»انگلیس 
نیز تاش های خود را ب��رای ارائه طرحی به منظور 
پایان دادن به بح��ران در یمن آغاز کرده اس��ت«. 
این مناب��ع همچنی��ن افزودند:»تاش های لندن 

پس از اینکه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی از 
انگلیس خواست ریاض را در خروج از بحران کنونی 
یمن کمک کند، افزایش یافته است«. بر اساس این 
گزارش، بن سلمان درخواست خود را این گونه مطرح 
کرده است که عربستان می خواهد به درگیری های 
یمن پایان دهد و مرحله ای از انتقال سیاسی که بر 
آن توافق حاصل شود به اجرا در آید. بر این اساس، 
ظاهراً برخی شخصیت های سیاسی انگلیس موظف 
ش��ده اند با جنبش انصاراه یمن و فرماندهان این 
گروه تماس     هایی برقرار کنند. بنابراین انتظار می رود 

انگلیس برای داشتن نقشی در یمن که به بحران این 
کشور پایان دهد، اقدام کند. یک دیپلمات خارجی 
در گفت وگو با رأی الیوم پرده از این تاش سعودی 
برداشت و گفت:»عربستان آمادگی دارد امتیازاتی 
دردناک در موضوع یمن به طرف مقابل تقدیم کند 

تا از نظر امنیتی برای خود گریزگاهی بیابد.«
انگلیس یکی از حامیان اصلی عربس��تان سعودی 
در جنگ یمن است و در پنج سال گذشته در کنار 
امریکا، با ارس��ال س��اح های پیش��رفته به ائتاف 
س��عودی، در جنایات عربس��تان در کش��تار مردم 

بی گناه یمن شریک بوده اس��ت. دراز کردن دست 
نیاز ریاض به س��وی غربی    ها پس از آن انجام ش��د 
که نیروهای انص��اراه در هفته های اخیر، حمات 
پهپادی و موش��کی ب��ه فرودگاه های عربس��تان را 
افزایش داده اند و مقامات سعودی در مواجهه با این 
حمات سردرگم شده اند. حتی سامانه ضد موشکی 
پاتریوت عربس��تان هم در مقابل حمات انصاراه 
ناکام مانده اس��ت. خبر درخواس��ت کمک ریاض 
از لندن، یک روز پس از آن منتش��ر شد که محمد 
البخیتی، یکی از مقامات جنبش انصاراه روز      شنبه 
در سخنانی با بیان اینکه موعد جنگ بزرگ نزدیک 
است، گفت که »درگیری    ها در داخل خاک دشمن 
سعودی انجام خواهد شد«. یمنی    ها گفته اند که همه 
فرودگاه های متجاوزان در تیررس آنها قرار دارد و در 
آینده به این مکان    ها حمله خواهند کرد. سخنگوی 
انصاراه چندی پی��ش با انتقاد از ت��داوم محاصره 
فرودگاه صنعا گفت که متج��اوزان باید بدانند که 
فرودگاه های آنها در تیررس نیروهای یمنی هستند. 
همچنین یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن روز یک    شنبه به ائتاف سعودی هشدار داد به 
محاصره یمن پایان دهد، در غیر این صورت حمات 
دردناکی از سوی نیروهای این کشور دریافت خواهد 
کرد. از سوی دیگر، یگان پهپادی ارتش یمن اعام 
کرد که پهپادهای تهاجمی قاصف K2     شنبه شب 
فرودگاه های ابها و جیزان عربستان سعودی را هدف 

حمات خود قرار دادند. 
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رياض به دنبال خروج از باتاق يمن با طناب انگليسي
بن سلمان از لندن کمک خواسته است

نش�ریه  ی�ک    گزارش  یک
در  امریکای�ی 
گزارشی به بررسی حادثه روز پنج  شنبه برای دو 
نفتکش در دریای عمان پرداخت و نوش�ت که 
بازیگران متعددی می توانن�د عامل این حمله 
باشند. این در شرایطی اس�ت که حاا لندن در 
موش دوانی درباره حمله مش�کوک ب�ه این دو 
نفتکش در خلیج ف�ارس از واش�نگتن جلوتر 
افتاده است و خدم و حش�م ملکه، انگ زنی به 
ایران را با این توجیه که ایران از سر ناامیدی به 
این دو نفتکش حمله کرده است، تکرار می کنند. 
این توجیه در حقیقت بیش از آنکه انگیزه تراشی 
برای متهم کردن ایران ب�ه حمله به نفتکش   ها 
باشد، زمینه چینی برای توجیه اعزام نظامیان 
انگلیسی بیشتر به خلیج فارس است که کمتر از 
یک گردان خواهند بود اما در واقع تاشی برای 
مشارکت آشکار لندن در جهت بازی ضد ایرانی 
امریکایی- سعودی در مرزهای آبی ایران است. 

نیوزویک امریکا در گزارش روز     ش��نبه خود درباره 
این حادثه نوش��ته که  امریکا فیلم س��یاه و سفید 
غیرواضحی را منتشر کرده و بنا بر ادعای مقامات 
امریکایی این فیلم نش��ان می دهد ک��ه یک قایق 
گش��تی ایرانی در حال حرک��ت در طول نفتکش 
»Kokuka Courageous« یکی از دو نفتکشی 
است که روز پنج  شنبه در دریای عمان دچار حادثه 
شده بود. بنا بر ادعای مقامات امریکایی، سرنشینان 
این قایق یکی از مین های دریایی که عمل نکرده را 
خارج می کنند تا شواهد دست داشتن آنها در این 

انفجار   ها را مخفی کنند. 
این ویدئو تنها چند ساعت پس از این حادثه منتشر 
ش��د و مایک پمپئو، وزیر امور خارج��ه امریکا در 
بیانیه ای گفت که برآورد دولت امریکا این اس��ت 
که ایران مسئول حماتی است که در دریای عمان 

روی داده است. 
اما کارشناسان اطاعاتی مستقل گفته اند که این 
ویدئو هیچ دلیلی برای مس��ئول دانستن ایران در 
این حمات ن��دارد. آنتونی کوردزم��ن، تحلیلگر 
استراتژیک در مرکز استراتژیک مطالعات بین الملل 
به نیوزویک گفت:  باید این سؤال پرسیده شود که 
اگر ایران عامل این حمله نیس��ت پس چه کسی 

می تواند آن را انجام داده باشد؟ می توان این احتمال 
را داد که گ��روه داعش این حم��ات را انجام داده 
تا جنگ میان دو دش��من- ایران و امریکا- را علیه 
یکدیگر ش��عله ور کند یا اینکه عربستان سعودی 
یا امارات متحده عربی چنین حادث��ه ای را ایجاد 
کرده اند تا از آن بتوانند برای افزایش فشار بر ایران 

استفاده کنند. 
»ایهم کام��ل« رئیس گروه اوراس��یا برای تحلیل 
خاورمیانه گفته ک��ه حمات اخیر توس��ط گروه 
حوثی های تحت حمایت ایران به تأسیسات نفتی 
سعودی در حال تهدید هسته نگرانی های امنیتی 

پادشاهی است. 
کامل افزود: سعودی    ها در حالت هشدار قرار دارند 
و واکنش آنها با هدف فشار به امریکا برای انجام یک 

اقدام است. 
 برخی نیز اش��اره کرده اند که احتمااً حمات روز 
پنج  شنبه و حمات ماه پیش به چهار تانکر نفتی 
در بندر فجیره امارات عملیات »پرچم غلط « باشد 
که توسط اسرائیل که یکی دیگر از دشمنان ایران 
بوده انجام شده اس��ت تا ایران مسئول این حمله 

قلمداد شود. 
به نوشته نیوزویک موریس که سال    ها به عنوان افسر 
اطاعاتی امریکا در خاورمیانه و شرق آفریقا فعالیت 
می کرده، گفت که ویدئویی که توسط امریکا منتشر 
شده مش��خص نمی کند که کدام یک از دو تانکر 

هدف قرار داده شده را نشان می دهد. 
موریس افزود که هنوز واضح نیست که آیا مین های 
دریایی باعث این انفجار   ها باشند. مین های دریایی 
معمواً توس��ط غواص��ان به کش��تی    ها و در خط 
آبی کشتی الصاق می ش��وند. از سوی دیگر برخی 
سرنشینان نفتکش گفته اند که شاهد اجسام پرنده  

و احتمااً پهپاد در اطراف نفتکش بوده اند. 
 نشانه محدودیت کارزار فشار حداکثری 

روزنام��ه واشنگتن پس��ت  بام��داد یک   ش��نبه در 
یادداشتی به بررسی اتهام زنی بی سند و مدرک اخیر 
رئیس جمهور امریکا علیه ایران پرداخت و نوشت 
که این ادعاها »محدود بودن« اس��تراتژی دولت 
»دونالد ترامپ« در اعمال کارزار فشار حداکثری 

را نشان می دهد. 
در ابتدای این یادداشت با اش��اره به یکی از عوامل 
ثابت در سیاست خارجی ترامپ، یعنی انتقاد شدید 

از ای��ران و آنچه که »توافق هس��ته ای خطرناک « 
 خواند بود، آمده است: »هر کاری که ترامپ انجام 
داده، از خروج از برج��ام و افزایش تحریم    ها گرفته 
تا تروریستی شناختن س��پاه، همه و همه امریکا 
را به وقوع درگیری احتمالی ب��ا )ایران( نزدیک تر 

کرده است.« 
واشنگتن پس��ت با بیان اینکه ترامپ اکنون با یک 
تصمیم بزرگ مواجه است، می نویسد: »برای کاهش 
تنش    ها عقب نشینی کند، یا به صورت یکجانبه به 

پیش رفته و باعث درگیری شود.«
منتقدان دول��ت ترامپ در امری��کا معتقدند که او 
عامدانه تاش می کند ایران را ب��ه خروج از توافق 
هس��ته ای وادار کند و می گویند که کارزار فش��ار 
حداکثری ترامپ نه تنها نتوانس��ته رفتار ایران را 
تغییر دهد بلکه حتی آنها را از میز مذاکره هم دورتر 

کرده است. 
این روزنامه ضمن اشاره به وعده دولت امریکا برای 
به صفر رس��اندن صادرات نفت خام ایران، توضیح 
می دهد: »ایاات متحده نمی تواند به تنهایی تحریم 
تمام عیاری را علیه ایران اعمال کند و کارزار ترامپ 
برای کاهش صادرات نفت ایران، به بهای فش��ار بر 

متحدانش نیز تمام شده است.« 
واشنگتن پست با بیان اینکه عده ای نگران هستند 
که ترامپ یا مشاورانش به دنبال راه اندازی تقابل با 
ایران هستند، اضافه می کند: »بسیاری از کشور   ها 
دیدگاهی متف��اوت )از دیدگاه واش��نگتن( دارند، 
دیپلمات های کشورهای مختلف معتقدند که تمرکز 
بیش از حد دولت ترامپ بر تحریم های فزاینده )علیه 
ایران( باعث شده در بیرون از خاورمیانه )غرب آسیا( 
دوستان چندانی نداشته باشد که از سیاست وی در 

قبال ایران حمایت کنند.«
 توجیه تراشی برای اعزام سرباز 

توبیاس الوود، معاون وزیر دفاع انگلیس روز یک    شنبه 
در گفت وگو با شبکه اسکای با اشاره به اینکه تنش    ها 
در منطقه در حال افزایش است، مدعی شد:» نباید 
فراموش کنیم که ایران نفوذ نیابتی و نفوذی منفی 
در سوریه، عراق، بحرین و همچنین کشورهای دیگر 
دارد. این، موجب تنش های بیش��تر در خاورمیانه 
شده اس��ت. من نا امیدی آنها )ایران( درخصوص 
توافق هسته ای را درک می کنم اما این مجوز حمله 

به نفتکش    ها در تنگه هرمز نیست. «

وی همچنین اظهار داشت: ایران نباید هیچ تردیدی 
داشته باشد که ما مصمم هستیم از دارایی    ها و منافع 

خود در خاورمیانه دفاع کنیم. 
 لحن لجوجانه این روزهای مقامات انگلیسی را علیه 
ایران می توان در این قسمت از گزارش بی بی سی  
خاصه ک��رد: بریتانیا در متهم ک��ردن ایران برای 
حمله به دو نفتکش در دریای عمان، با امریکا همنوا 
شده اس��ت. لندن و واشنگتن می گویند که حمله 
روز پنج  ش��نبه از سپاه پاس��داران انقاب اسامی 

برمی آید و بس. 
در چنی��ن ش��رایطی روزنامه  تایمز گ��زارش داد، 
انگلیس برای حفاظت از کشتی    ها و سایر منافعش 
در منطقه ۱۰۰ نیروی دریایی س��لطنتی به تنگه 

هرمز اعزام می کند. 
با ای��ن حال جرم��ی کوربین، رهبر ح��زب کارگر 
انگلیس     شنبه در پیامی تأکید کرد لندن باید برای 
کاهش تنش    ها در خلیج فارس گام بردارد نه اینکه 
یک درگیری نظامی را تحریک کند. او افزود: لفاظی 
دولت بدون مدارک معتبر درب��اره حمات به این 
تانکرها، تنها موجب تشدید تهدید جنگ می شود. 
جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس هم از این پیام 
کوربین انتقاد کرد و نوشت: چرا رهبر حزب کارگر 
هیچ وقت در حمایت از متحدان بریتانیا، اطاعات 

بریتانیا یا منافع بریتانیا حرفی نمی زند؟
 بن سلمان: مشکل در تهران است

»محمد بن سلمان آل سعود« ولیعهد و وزیر دفاع 
سعودی، در مصاحبه ای با روزنامه الشرق ااوسط 
که روز یک   شنبه منتشر شد، ادعا کرد که کشورش 
به دنبال جنگ در منطقه نیست اما این ایران است 
که وضعیت را در منطقه تشدید می کند  و دست به 

اقدامات تروریستی می زند. 
ولیعهد سعودی که این روز   ها شاهد حضور ارتش 
یمن در مناطق جنوبی عربس��تان سعودی است، 
مدعی شد که ریاض از تاش    ها برای حل سیاسی 
بحران یمن حمایت کرده اما حوثی    ها هستند که 
برنامه های ایران را بر منافع یمن ترجیح داده و حل 

سیاسی را قبول نکرده اند. 
بن س��لمان با این ادعا که پادش��اهی سعودی در 
منطقه جنگ نمی خواهد اف��زود: دنیا دید که ما با 
نفتکش ایرانی در دریای س��رخ چطور طبق آنچه 
اخاق، اصول، منش��ور   ها و ع��رف بین الملل از ما 
می خواهد، رفتار کردیم. در مقاب��ل، رژیم ایران و 
نُوابش را می بینیم که اقدام به کارهای خرابکارانه 
علیه چهار نفتکش در نزدیکی بندر فجیره ]امارات[ 

کردند که دوتای آن نفتکش های سعودی بود. 
بن س��لمان در ادامه ادعاهای ض��د ایرانی امریکا 
و انگلیس گفت: از نخس��ت وزیر ژاپ��ن برای نیات 
خوبش تشکر می کنیم. دست پادشاهی سعودی 
همیشه برای صلح دراز اس��ت تا امنیت منطقه و 
ثبات آن محقق ش��ود. اما رژیم ای��ران، به حضور 
نخست وزیر ژاپن در تهران که میهمان بود احترام 
نگذاش��ت و در زمان حضور او ]در تهران[ عمًا به 
تاش هایش از طریق حمله به دو نفتکش که یکی 
از آن دو متعلق به ژاپن بود، پاسخ داد، همچنان که 
از طریق شبه نظامیانش، حمله ای جنایتکارانه به 
فرودگاه ابها کرد که به شکل روشن، دالت دارد بر 
شیوه ایران و مقاصدش که امنیت و ثبات منطقه را 

هدف می گیرد. 
ولیعهد عربستان که در کشتار مردم یمن و همینطور 
س��رکوب معترضان ش��یعی در داخل این کشور 
و حمایت از داعش از هی��چ کاری فروگذار نکرده 
است، مدعی شد: ایران است که همیشه وضعیت 
را در منطقه تشدید و اقدام به حمات تروریستی 
و تجاوزهای جنایتکارانه می کند، چه مستقیم، چه 
از طریق شبه نظامیان وابسته اش. مشکل در تهران 

است نه جایی دیگر. 
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عزم کنگره برای محدود کردن ترامپ
نانسی پلوسی، عضو دموکرات و رئیس مجلس نمایندگان امریکا، می پرسد: 
»به خاطر پول چه اتفاق می افتد؟ س��ؤال این است که چه کسی از انتقال 
فناوری هسته ای به عربستان س��ود می برد؟« او با این پرسش مستقیماً 
قراردادهای تسلیحاتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، با سعودی    ها 
را هدف گرفته و در مخالفت با آن اعام می کند که در مورد این قرارداد   ها 
رأی گیری خواهد ش��د و به قول وی، »ما مبارزه خواهیم کرد.«  این اعام 
جنگ او به ترامپ و قرارداد   هایی اس��ت که با س��عودی    ها بسته اما به نظر 
می رس��د که او در این مبارزه تنها متکی به اکثری��ت هم حزبی هایش در 
مجلس نمایندگان یا اقلیت هم حزبی اش در مجلس سنا نیست بلکه توانسته 
رأی چندین نماینده برجسته جمهوریخواه کنگره را هم به دست بیاورد. 
این می تواند تهدید جدی برای حساب و کتاب    های ترامپ باشد اما به نظر 

می رسد که او هم کارتی در آستین داشته باشد. 
واقعیت این است که نخستین باری نیس��ت که نمایندگان کنگره امریکا 
در مقابل قراردادهای چندین میلیادری امریکا با س��عودی    ها می ایستند. 
2۰ نماینده جمهوریخواه و دموکرات کنگره چهار سال قبل و زمان دولت 
اوباما مخالفت خود را با قرارداد یک میلیارد و ۱5۰ میلیون داری فروش 
۱53 تانک به همراه مهمات، صد   ها مسلسل و تجهیزات نظامی اعام کردند. 
مخالفت نمایندگان آن موقع در نهایت به ثمر نشس��ت و باعث شد دولت 
اوباما در نهایت، قراردادهای مربوط به بمب های لیزری هدایت ش��ونده را 
معلق کند و مجلس سنا هم با 53 رأی موافق در مقابل 47 رأی مخالف این 
تصمیم را تأیید کرد. این نمایشی بود که دولت اوباما با وجود فروش کان 
تسلیحات انجام داد تا دست کم در ظاهر امر خود را در مقابل فجایع جنگ 
یمن و نقش سعودی    ها در این فجایع مس��ئول نشان بدهد اما این حداقل 
نمایش هم با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید کنار گذاشته شد. او در ماه 
مه 2۰۱7 و در جریان سفر به عربستان تمامی پنهانکاری های اوباما را برای 
فروش تسلیحات به عربستان کنار گذاشت و در آن سفر، یک سری قرارداد 
تسلیحاتی با عربستان به میزان ۱۱۰ میلیارد دار را امضا کرد که قرار است 

در طول ۱۰ سال اجرایی شوند. 
ژست  ترامپ در کنار محمدبن  سلمان، ولیعهد آل س��عود، در حالی که 
تابلویی از تسلیحات فروخته شده به سعودی    ها را به دست داشت دیدنی 
بود اما این ژست بعد از قتل محمد خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی، در 
کنسولگری سعودی در شهر استانبول ترکیه مخدوش شد. همین محمد 
بن سلمان به عنوان آمر این قتل شناخته شد و نمایندگان کنگره فوراً سراغ 
قراردادهای تسلیحاتی یا ش��اهکار تجارت ترامپ در کاخ سفید رفتند. 
نگرانی ابی فروش تسلیحات در امریکا آن قدر بود که خبرگزاری رویترز در 
آن موقع نامه ای از سندیکای صنایع هوایی امریکا شامل شرکت های بزرگ 
اکهید مارتین، بوئینگ، جنرال داینامیکس و نورتروپ گورمن نامه ای به 
مقامات ارشد واشنگتن برای نجات قراردادهای تسلیحاتی فرستادند. کارت 
ترامپ در آن موقع اکثریت جمهوریخواه در هر دو مجلس بود که توانست 
سال گذشته، طرح تعلیق فروش تسلیحات به سعودی    ها را از دستور کار 
کنگره خارج کند. دموکرات  ها ب��ا گرفتن اکثریت در مجلس نمایندگان 
فرصتی دوباره برای باز کردن این پرونده پیدا کرده اند به خصوص اینکه دو 
موضوع باعث شده سناتورهای ارشد جمهوریخواهی مثل تاد یانگ از ایالت 
ایندیانا، رند پالو از ایالت کنتاکی، مایک لی از ایالت یوتا و لیندسی گراهام از 
ایالت کارولینای جنوبی با آنها همراهی کنند. موضوع نخست قراردادهای 
حساسی مثل انتقال تکنولوژی  هسته ای به عربستان است که پلوسی به 
آن اشاره کرده است. تکنولوژی هسته ای از نظر آنان خط قرمز کنگره است 
که ترامپ می باید قبل از امضای قرارداد، نمایندگان کنگره را در جریان 
آن می گذاش��ت اما این کار را نکرده و همین نیز موضوع حساس دوم را 
پیش کشیده است. موضوع دوم گرفتن اجازه از کنگره برای قراردادهای 
تسلیحاتی به خصوص قراردادهای استراتژیک است که رؤسای جمهوری 
پیش��ین این کار را رعایت می کردند اما ترامپ بی توجه به مخالفت های 
کنگره، قرارداد خود را امضا می کند. این کار ترامپ دموکرات  ها را عصبانی 
کرده و تعدادی از سناتورهای ارشد جمهوریخواه را هم هم رأی با آنها کرده 
اما کارت ترامپ استفاده از قانون اختیارات اس��تفاده از نیروهای مسلح 
مصوب سال های 8۰ و 8۱ است که به رئیس جمهور اختیارات ویژه ای برای 
اقدامات نظامی می داد. ترامپ به بهانه تنش فعلی در خلیج فارس با ایران، 
کنگره را دور می زند و بدون اجازه آن این قرارداد   ها را اجرایی می کند. این 
کاری است که حتی آن سناتورهای ارشد هم نمی توانند تحمل کنند چنان 
که لیندسی گراهام با وجود حمایت های قاطع از ترامپ حاا می گوید که 
باید اختیارات او را محدود کرد. کنگره برای ممانعت از ترامپ در اجرای 
این قانون ایحه اصاح آن را از قبل به بحث گذاشته اند اما در حال حاضر 
قصد رد 22 قرارداد مهم با سعودی    ها را دارند که در این دو هفته به بحث 
خواهد گذاشت. دموکرات  ها اکثریت مجلس نمایندگان را دارند و می توانند 
اکثریت ازم را برای رد این قرارداد   ها داشته باشند و با توجه به شکاف در 
میان جمهوریخواهان در مجلس سنا، به نظر می رسد که در این مجلس 
هم حد نصاب ازم را داشته باشند، چنان که سناتور دموکرات باب منندز 
این موضوع را تأیید کرده است. حاا باید دید که ترامپ در جنگ با کنگره 
چگونه خواهد توانست از شاهکار تجارت خود با سعودی    ها دفاع کند  یا در 
این کار مثل موارد دیگر از کنگره شکست خورده و کنگره خواهد توانست 

دست و پای او را برای ماجراجویی ببندد. 
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 عقب نشینی عربستان از حکم اعدام نوجوان شیعه 
یک مقام سعودی اعام کرد که عربستان نوجوان زندانی سیاسی را 
که در سن ۱3 سالگی دستگیر ش��ده بود، اعدام نمی کند. به گزارش 
روزنام��ه القدس العربی این مقام عربس��تانی تأکید کرد: عربس��تان 
مرتجی قریریص، زندانی سیاس��ی که در س��ن ۱3 سالگی دستگیر 
شده بود و اکنون ۱8 سال دارد را اعدام نخواهد کرد و احتمااً ابتدای 
سال 2۰22 آزاد خواهد شد. این مقام س��عودی که نخواست نامش 
فاش شود، گفت:»قریریص که سپتامبر 2۰۱4 بازداشت شد و علیه 
او حکم اولیه ۱2 سال زندان با احتساب مدتی که در حبس گذرانده 
و نیز احتساب چهار سال همزمان با توقف اجرای حکم به دلیل پایین 
بودن سنش صادر ش��ده، اعدام نخواهد ش��د و می توان در این حکم 
تجدیدنظر کرد«. اعام خبر اعدام این نوجوان عربستانی در روزهای 
اخیر، واکنش سازمان عفو بین الملل را به همراه داشت و این سازمان 
اخیراً با صدور بیانیه ای از حکومت عربس��تان خواس��ت ت��ا از اعدام 

قریریص خودداری کند. 
-----------------------------------------------------

 هشدار امریکا به تل آویو درباره اجاره بندر حیفا به چین
کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا به رژیم صهیونیستی درباره اجاره 
دادن بندر حیفا به چین هشدار داد. به گزارش روزنامه رأی الیوم، این 
هشدار در چارچوب پیش نویس قانون بودجه دفاعی سال مالی 2۰2۰ 
ارائه شده از س��وی این کمیته به سنا مطرح ش��د. بند شماره ۱28۹ 
پیش نویس این قانون می گوید، امریکا به ش��دت نسبت به اجاره بندر 
حیفا به چین نگران است به ویژه که واشنگتن در آینده برنامه     هایی برای 
استقرار نیروهای پیشرفته دریایی در بندر حیفا دارد. در این پیش نویس 
بر لزوم هشدار به اسرائیل درباره پیامدهای امنیتی این سرمایه گذاری 
خارجی تأکید شد. رسانه     ها اعام کردند، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا مارس گذشته به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
گفته بود اینکه تل آوی��و روابط تجاری خود را با پک��ن تقویت کند، به 
همکاری های امنیتی امریکا و اسرائیل آسیب خواهد زد. گزارش های 
رسانه ای حاکی از آن هستند که جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا 
و مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور تل آویو را تحت فشار گذاشته اند 

تا آن را از اجاره دادن بندر حیفا به چین منصرف کنند. 

خروج برجامي از خنداب
ایران امروز در مجتمع آب سنگین خنداب اراک
 از آخرین اقدامات خروج گام به گام از برجام 

به خبرنگاران گزارش مي دهد
ای�ران ام�روز در چهلمی�ن روز کاه�ش تعه�دات برجام�ی، 
یکس�ری اقدام�ات را ب�ا حض�ور 70 خبرن�گار و نماین�ده 
رس�انه های جمعی اع�ام و عملیات�ی می کند؛ اقدام�ی که هلگا 
اش�مید، معاون موگرینی ه�م در جری�ان آن قرار گرفته اس�ت. 
امروز چهلمین روزی اس��ت که ایران آغاز تعدیل تعهداتش را در برجام 
مطابق بنده��ای 36 و 26 برجام اعام کرد. س��ازمان انرژی اتمی برای 
امروز برنامه های خاصی در نظر گرفته و ح��دود 7۰ نفر از خبرنگاران و 
نماینده های رسانه های جمعی را در مجتمع آب سنگین خنداب اراک 
دعوت کرده تا عملیاتی شدن این گام و آخرین اقدامات انجام شده را در 
اختیار آنها قرار دهد.  عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، فرصت 
حضور خانم هلگا اشمید را در تهران غنیمت شمرده تا با یادآوری مصمم 
بودن ایران برای شروع گام به گام تعدیل تعهدات برجامی، طرف اروپایی 
را در جریان این گام قرار دهد. عراقچی در ماقات با اشمید گفته که ایران 
اقدامات بعدی یا همان گام دوم را اجرایی می کند. ظاهراً قرار است سازمان 
انرژی اتمی کشور هم اطاعات بسیار مهمی را در زمینه افزایش بدون 
محدودیت ذخایر اورانیوم غنی شده و همچنین اقداماتی که برای ورود به 
گام دوم کاهش تعهدات برجامی انجام شده در اختیار رسانه های گروهی 
کشور قرار دهد از جمله آخرین اقدامات انجام شده در زمینه بازطراحی 
رآکتور تحقیقاتی و همچنین روند افزایش تولید آب سنگین در مجتمع 
اراک که با حضور 7۰ خبرنگار انجام می شود.  خبرنگار »جوان« نیز به این 
مراسم دعوت شده است. عباس عراقچی روز یک     شنبه در ماقات با هلگا 
اشمید، معاون فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با انتقاد از ناکارآمدی وعده های اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم ها 
گفت که مهلت 6۰روزه به هیچ عنوان تمدید نمی شود و ایران اقدامات 
بعدی یا همان گام دوم را اجرایی می کند، مگر اینکه آنها خواسته های ما را 
تأمین کنند. حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در حاشیه نشست بیشکک 
گفته بود که ایران به صورت یک طرفه نمی تواند تنها طرف متعهد به برجام 
باقی بماند و سایر کشور     ها نیز ازم است سهم خود را برای حفظ این توافق 
مهم بپردازند.  همچنین بهروز کمالوندی در همین چارچوب گفته که با 
توجه اباغیه اخیر شورای عالی امنیت ملی و ریاست جمهوری مبنی بر 
عدم رعایت سقف 3۰۰ کیلویی UF6 در کشور و دستور رئیس سازمان 
انرژی اتمی برای ایجاد زمینه های ازم، ظرفیت تولید محصول غنی سازی 
کشور بدون اضافه کردن سانتریفیوژ و زنجیره، به حدود چهار برابر افزایش 
یافت و اطاعات طراحی در این خصوص به آژانس بین المللی ارائه شده 
است. به گفته کمالوندی ظرفیت چهار برابری پیامی برای طرف مقابل 
است که قابلیت افزایش بیشتر وجود دارد و دیری نخواهد بود که از سقف 

3۰۰ کیلو عبور خواهیم کرد. 

زکریا: ترامپ ضربه آخر
 به هژمونی مرده امریکا است 

نویس�نده کتاب »جه�ان پس�ا امریکای�ی« هژمون�ی امری�کا 
را »م�رده « توصی�ف کرده و نوش�ته اس�ت که حض�ور ترامپ در 
کاخ س�فید ضرب�ه آخر ب�ه اس�تیای واش�نگتن بر جه�ان بود. 
فرید زکریا، مجری برنامه جی پی اس ش��بکه سی ان ان که تحلیل های 
او در س��ال های اخیر مورد توجه قرار گرفت��ه ، در مقاله ای که برای دو 
ماهنامه فارین افرز نوش��ته، گفته اس��ت: »روزی در دو سال گذشته، 
هژمونی امریکایی ُمرد. دوران استیای ایاات متحده، کوتاه و گذرا بود 
و حدود سه دهه حدفاصل دو اتفاق مهم، که هریک نوعی از فروپاشی 
بودند، دوام آورد. در بحبوحه فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹8۹ زاده 
ش��د و همزمان با یک فروپاشی دیگر، یعنی فروپاش��ی عراق در سال 
2۰۰3 پایان یافت، یا در حقیقت پایان آن آغاز شد و از آن زمان به مرور 

در حال از هم گسیختن است.«
به گزارش ف��ارس، »فرید زکریا« به بررس��ی دایل اف��ول »موقعیت 
فوق العاده ایاات متحده « در جهان پرداخته اس��ت. او در این مقاله با 
عنوان »نابودی قدرت امریکا به دست خود«، نوشته است: »مانند هر 
مرگ دیگری، عوامل زیادی در آن دخیل بودند. نیروهای س��اختاری 
عمیقی در نظ��ام بین الملل بودند که بی وقفه علیه هر کش��وری عمل 
می کنند که این میزان از قدرت را انباش��ته کرده باش��د. خصوصاً در 
مسئله امریکا، میزان سوءعملکرد واش��نگتن در به کارگیری هژمونی 
و سوءاس��تفاده از قدرت، از دس��ت دادن متحدان و تقویت دشمنان، 
تکان دهنده اس��ت. و حاا در دولت ]دونالد[ ترامپ، به نظر می رس��د 
که ایاات متحده دیگر به ایده     ها و اهدافی که در س��ه چهارم یک قرن 
محرک حضور بین المللی این کش��ور بوده اند، عاقه ای و در حقیقت 
اعتقادی ندارد.«زکریا ش��کل گیری هژمونی امری��کا را امری کم نظیر 
در تاریخ توصیف کرده و نوشته اس��ت که این هژمونی در دهه ۱۹۹۰ 
و با سقوط اتحاد جماهیر ش��وروی به اوج رسید، ولی او ظهور چین به 
عنوان یک قدرت جهانی از دهه ۱۹۹۰ را »اولین و مهم ترین« عامل در 
افول هژمونی امریکا توصیف کرده و نوشته است که قدرت گیری مجدد 
روسیه و دور شدن این کش��ور از غرب، که تا حدی به دلیل بی توجهی 
کش��ورهای غربی به دغدغه های امنیتی روسیه رخ داد، عامل دیگری 
بود که تضعیف نظم جهانی مورد حمایت امریکا را تسریع کرد. زکریا 
تصمیمات »خسارت بار « و »بی ماحظه « امریکا پس از ۱۱ سپتامبر را 
ناشی از »هراس « خوانده و اشاره کرده است که امریکا در این دوران به 
یکجانبه گرایی روی آورد و از بس��یاری از پیمان های بین المللی خارج 
شد و »صاحیت اخاقی و سیاس��ی« خود را در جهان از دست داد، تا 
جایی که »متحدان دیرینه ایاات متحده مانند کانادا و فرانسه خود را 
در اصل، اخاقیات و روش سیاست خارجی، با ایاات متحده در تضاد 
یافتند.« او سپس روی کار آمدن ترامپ در امریکا را »ضربه نهایی« به 
هژمونی ایاات متحده توصیف کرده و نوش��ته است: »او تا حد زیادی 
به جهان بی عاقگی نشان داده اس��ت، البته به جز بیان این اعتقادش 
که همه دنیا دارند ایاات متح��ده را می چاپند. او ی��ک ملی گرا، یک 
حمایت گرا و یک عوام گرا اس��ت که مصمم اس��ت تا » امریکا در وهله 
نخست « باشد. اما واقعیت این است که او، بیش از هر چیز دیگری، کسی 
است که عرصه را واگذار کرده است. در دولت ترامپ، ایاات متحده از 
توافق مشارکت فراپاسیفیک و به صورت کلی تر از درگیر شدن در آسیا 
کنار کشیده است. دارد از هم پیمانی 7۰ ساله با اروپا جدا می شود. به 
امریکای اتین صرفاً از پنجره دور نگه داشتن مهاجرین یا بردن آرای 
اهالی فلوریدا نگریسته است و حتی توانسته کانادایی     ها را هم برنجاند 
)که این کم دستاوردی نیست(. سیاست خاورمیانه ای خود را به اسرائیل 
و عربستان سعودی واگذار کرده است و به جز چند استثنا، از جمله میل 
بیمارگونه او به دستیابی به جایزه صلح نوبل از طریق تاش برای صلح 
با کره شمالی، آنچه در سیاس��ت خارجی ترامپ برجسته است، غیبت 
اوست.«  زکریا نوشته اس��ت که هرچند امریکا برخاف انگلیِس رو به 
افول، کشوری ورشکسته نیست، اما دیگر در وضعیتی که »در حدود سه 
دهه نظام بین الملل را تعریف می کرد و بر آن استیا داشت« قرار ندارد. 
در پایان این مقاله آمده اس��ت: »اکنون، آنچه باقی می ماند، ایده های 
امریکایی است. ایاات متحده یک هژمون منحصر به فرد بود که از بسط 
نفوذ خود برای ایجاد یک نظم جدید جهانی استفاده کرد...  اکنون سؤال 
این است که آیا همزمان با رنگ باختن قدرت امریکا، نظام بین المللی که 
از آن پشتیبانی کرد )آن قواعد، عرف و ارزش ها( دوام می آورد؟ یا امریکا 

افول امپراطوری ایده هایش را هم شاهد خواهد بود؟«

توجيه تراشي لندن براي اعزام نيرو به خليج فارس
انگلیس: ناامیدی از برجام عامل حمله ایران به نفتکش هاست!
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حكمت 210 
از خدا بترس�يد، ترس�يدن انسان 
وارس�ته اى كه دامن به كم�ر زده و 
خود را آماده ك�رده و در بهره بردن 
از فرصت ها كوش�يده و هراسان در 
اطاعت خدا تاش كرده، به درستی 

انديشيده است. 

   نويد پارسا
هاشم ميرزاخاني مدير عامل مؤسسه »تصويرشهر« و دبير 
جشنواره »فيلم شهر« در نخستين نشست رسانه اي خود به 
تشريح برنامه هاي اين مؤسسه و جشنواره سينمايي پرداخت. 
هاشم میرزاخاني در ابتداي اين نشست گفت: هفتمین جشنواره 
فیلم شهر به  عنوان مهم ترين فعالیت هنري در حوزه شهري است 
كه از 26 تا 31تیر ماه برگزار مي شود. اين جشنواره در بخش هاي 
مختلفي برگزار مي ش��ود. از بین آثار ارس��ال شده هشت هیئت 
انتخاب و داوري با ما براي انتخاب آثار همكاري كرده اند. 128اثر به 
بخش ملي ارائه و 31 اثر از كشورهاي مختلف انتخاب شده است. 

وي بیان كرد: از جمله اهداف اين جشنواره تشويق هنرمندان به 
مقوله شهر و شهروندي است، آثاري كه مرتبط با تهران تولید شده 
است نیز در يك بخش جنبي داوري مي شوند. در اين دوره بخش 
ويدئويي از سینمايي جدا شده تا توجه جدي تري در اين زمینه 
به فیلم هاي ويدئويي شود. دبیر هفتمین جشنواره »فیلم شهر« 
تأكید كرد: بخش سريال نیز به اين دوره از جشنواره اضافه شده 
و تشويق كارگردانان براي توجه به مباحث شهري در سريال ها از 

جمله برنامه هاي ما بوده است. 
میرزاخاني بیان كرد: در بخش بین الملل كشورهاي مختلفي را 
داشته ايم كه س��عي كرده ايم آثاري مرتبط با جشنواره را از بین 

فیلم هاي ارسال شده به دبیرخانه انتخاب كنیم. 
وي تأكید كرد: »ش��هروند مسئول، شهر س��الم« شعار اصلي 
اين دوره از جش��نواره اس��ت كه امیدوارم در فرهنگسازي در 
اين زمینه موفق عمل كنیم. متولي اين جش��نواره س��ازمان 

فرهنگي- هنري شهرداري تهران است و ما سعي مي كنیم با 
توجه به شرايط موجود با بودجه مناس��ب آن را برگزار كنیم، 

البته تا امروز هیچ اسپانسري براي جشنواره نداشته ايم. 
هاشم میرزاخاني درباره فعالیت هاي موسسه »تصوير شهر« هم 
گفت: اين موسسه باسابقه 15ساله ، تجربه زيادي در حوزه تولید 
در سینما دارد، همچنین با چهار پرديس سینمايي كه در مجموع 
شامل 13سالن سینما مي شود در ناوگان سینمايي كشور حضور 
فعال دارد. از نظر اك��ران نیز بايد گفت پرديس س��ینمايي ملت 
هفتمین جايگاه اكران را در تهران دارد كه مي تواند جايگاه مناسبي 
باشد. در مورد حل مشكل پاركینگ اين پرديس با ديدار با شهردار 

تهران در تاش هستیم اين مشكل نیز برطرف شود. 
وي بیان كرد: در تاش هس��تیم در حوزه اكران حركت رو به 
جلو داش��ته باش��یم، همچنین مي خواهیم 1۰سالن ديگر به 
پرديس ملت ب��ا 5۰۰صندلي اضافه كنیم ك��ه امیدواريم اين 

اتفاق قبل از جشنواره فیلم فجر به پايان رسد.

هاشم ميرزاخاني در اولين نشست خبري  جشنواره فيلم شهر مطرح كرد
جشنواره فيلم شهر اين بار با شعار »شهروند سالم، شهر سالم«

تخصيص ارز دولتي براي واردات كاغذ سيگار 
در روزگار بي كاغذي ناشران كتاب!

در حال�ي ك�ه ناش�ران كش�ور اع�ام مي كنن�د مج�اري 
توزيع كنن�ده كاغ�ذ ب�ه آنه�ا گفته اند فع�ًا كاغ�ذ براي 
توليد كت�اب وجود ن�دارد، خب�ري مبني ب�ر تخصيص ارز 
دولتي ب�راي واردات كاغذ س�يگار منتش�ر ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، علیرضا رئیس��ي معاون بهداشت وزير بهداشت 
خبر از واردات 15میلیون داري كاغذ س��یگار به كش��ور داده 
است. اين خبر در حالي اعام مي شود كه نزديك يك ماه پس از 
نمايشگاه بین المللي كتاب تهران عمًا كاغذي براي انتشار در 
اختیار ناشران نیس��ت و مجاري توزيع كننده اين كاا از جمله 
تعاوني ناشران كشور )آشنا( اعام مي كنند ناشران براي انتشار 

كتاب بايد فعًا صبر كنند. 
آمار مقدماتي گم��رك از تجارت خارجي 11ماهه نخس��ت 
سال 9۷ نش��ان مي دهد در اين مدت بیش از 4هزار و 236 
تن كاغذ سیگار از 13كشور جهان وارد ايران شده است. اين 
حجم از واردات كاغذ براي تولید س��یگار در كشور در حالي 
است كه گفته مي شود 1۷كارخانه تولید سیگار در سال هاي 
اخیر به كارخانه هاي تولید اين محصول اضافه ش��ده است و 
در مقابل كارخانه هاي تولید كاغذ تحرير و روزنامه در داخل 
كش��ور در صورتي كه از فعالیت باز نمانده باشند نیز به جاي 
تولید كاغذ تحرير و روزنامه مشغول تولید و صادرات مقواي 

بسته بندي هستند. 
.............................................................................................................
آغاز طرح ملي غني سازي اوقات فراغت 

بچه هاي مسجد از اول تيرماه
مع�اون فرهنگ�ي س�تاد عال�ي هماهنگ�ي كانون ه�اي 
فرهنگ�ي- هن�ري مس�اجد كش�ور گف�ت: ط�رح مل�ي 
غني س�ازي اوق�ات فراغ�ت بچه ه�اي مس�جد از اول 
تير در كانون هاي مس�اجد سراس�ر كش�ور اجرا مي شود. 
 به  گزارش فارس، سعید سعادتي معاون فرهنگي- هنري ستاد 
هماهنگي كانون هاي مس��اجد كشور با اش��اره به فرا رسیدن 
فصل تابستان و وظیفه كانون هاي مساجد در غني سازي اوقات 
ف�راغت دانش آم��وزان گفت: اوق�ات ف�راغ�ت امس���ال تحت 
عن�وان »ط�رح مل�ي غن�ي س��ازي اوقات فراغ�ت بچ�ه ه�اي 
مسجد« و با شعار »اخ�اق، نش�اط و معن�ويت« در كانون ه�اي 

مس�اج�د س�راس�ر كشور برگزار م�ي ش�ود. 
سعادتی ادامه داد: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده فعالیت 
اوقات فراغت  كانون هاي مساجد در شش محور اصلي قرآن 
و عترت، آموزش و توانمن�دس���ازي، شبكه سازي و فضاي 
مجازي، كت��اب و كتابخوان��ي، هنرمتعال��ي و فعالیت هاي 

اجتماعي اجرا مي شود. 
وي اول تیر را آغاز فعالیت هاي تابس��تانه كانون هاي مساجد و 
ثبت نام در كاس هاي اوقات فراغت اعام و بیان كرد: مراس��م 
افتتاحیه اين طرح ملي از اول تیر تا 1۰ تیر در مس��اجد داراي 

كانون استان ها و با محوريت كانون برگزار مي شود. 
.............................................................................................................

با تصويب شوراي صنفي نمايش
 ثبت قرارداد توزيع كنندگان 

فيلم و سينماداران مكانيزه مي شود
غامرضا فرجي با اش�اره به 
از  زه�رم��ار«  « اينك�ه 
چهارشنبه هفته جاري اكران 
مي شود، بيان كرد كه از نيمه 
دوم مرداد ماه ثبت قرارداد 
مكاني�زه توزيع كنندگان و 
سينماداران اجرايي مي شود. 
غامرض��ا فرجي س��خنگوي 
ش��وراي صنف��ي نماي��ش با 
اشاره به مباحث طرح ش��ده در جلس��ه ديروز اين شورا گفت: 
امروز)ديروز( جلسه شوراي صنفي نمايش برگزار و در آن مقرر 
ش��د فیلم س��ینمايي »زهرمار« به كارگرداني جواد رضويان از 
چهارشنبه 29 خردادماه در گروه »زندگي« به جاي فیلم »نبات« 

به كارگرداني پگاه ارضي اكران شود. 
سخنگوي ش��وراي صنفي نمايش خاطر نش��ان كرد: نیمه دوم 
مرداد ثبت ق��رارداد توزيع كنندگان و س��ینماداران مكانیزه و 
اجرايي مي شود و سینمادار و توزيع كننده اي كه مكانیزه نباشد 

امكان ثبت قرارداد و اخذ حواله نخواهد داشت.

مصطفي محمدي     ديده بان

كتاب خاطرات مرحوم حاج احمد قديريان رونمايي شد
حسينيان: حاج احمد هم مثل شهيد بهشتي مظلوم بود

   مصطفي محمدي
مرح�وم ح�اج احم�د قديري�ان ش�خصيتی پاك اندي�ش و 
صال�ح ب�ود ك�ه واقع�ًا م�ا ج�ز خوب�ي چي�زي از او نديدي�م و 
اگر ام�روز بخواهي�م  از زندگ�ي او بگويي�م، خدا مي دان�د كه ما 
چيزي جز پاك�ي، صف�ا، صميمي�ت، گذش�ت و ايث�ار نديديم. 
حجت ااسام والمسلمین روح اه حس��ینیان كه در مراسم رونمايي 
از كتاب »خاطرات حاج احمد قديريان« همزمان با هفتمین سالگرد 
درگذش��ت مرحوم قديريان صحبت مي كرد ضمن اش��اره به زندگي 
سراسر خدمت و مجاهدت وي و پیوند عمیق او با اطرافیان، دوستان و 
آشنايان گفت: واقعا براي آنان كه حاج احمد قديريان را مي شناختند، 

دل كندن از شخصیتي همچون او سخت و طاقت فرساست. 
رئیس مركز اسناد انقاب اس��امي درباره فعالیت ها و مبارزات مرحوم 
قديريان، از ابتداي آشنايي با شهید نواب صفوي تا بعد از پیروزي انقاب 
اسامي گفت: حاج احمد در میدان هاي سخت دويد و در جريان نهضت 
ملي شدن صنعت نفت در مبارزه شركت  كرد. وقتي كه نهضت امام آغاز 

ش��د، حاج احمد حضور داش��ت و به نهضت امام خدمت مي كرد. وقتي 
انقاب اسامي به پیروزي رسید، مظلومانه اما مجاهدانه در اين راه قدم 
گذاش��ت. وي درباره مظلومیت حاج احمد قديريان يادآور شد: خداوند 
به ياران خود مظلومیت و جهاد را توأم��ان مي دهد. در زماني كه معاون 
اجرايي دادستان كل كشور بود علیه آن مرحوم حسادت هاي آشكاري 
صورت مي گرفت و دوستان به نحوي و دشمنان به شكلي ديگر علیه او 
كارشكني مي كردند؛ چه نیش هايي را كه تحمل نكرد. او هم مانند مرحوم 
آيت اه بهشتي مورد ظلم واقع شد. حجت ااسام حسینیان درباره اعتماد 
آيت اه قدوسي به مرحوم قديريان يادآور شد: آقاي قدوسي مي گفتند اگر 
كودتا شود حاج احمد مي تواند با يارانش اين كودتا را خنثي كند، يعني 

احمد آقا به ديدگاه آقاي قدوسي به تنهايي يك سپاه بود. 
حجت ااس��ام حس��ینیان درباره اعتماد ويژه رهبر معظم انقاب و 
همچنین شهید بهشتي به مرحوم حاج احمد قديريان گفت: خیلي ها 
علیه مرحوم قديريان فعالیت مي كردند و تهمت مي زدند و مي گفتند 
كه نبايد در دستگاه انقاب باشد اما من از دو لب مبارك شهید بهشتي 
شنیدم كه فرمودند: »حاج احمد آقا قديريان مورد اطمینان ماست و 
اينها از قبل آزمايش خود را پس داده اند.« در زماني كه حاج احمد آقا 
مسئول حفاظت بیت رهبري بود هم علیه ايشان فعالیت هايي صورت 
مي گرفت اما رهبري ب��ه دلیل اعتماد به حاج احمد طرف ايش��ان را 
گرفتند. كتاب »خاطرات ح��اج احمد قديريان« با اضافاتي نس��بت 
به چاپ اول، از س��وي موسس��ه فرهنگي- هنري مركز اسناد انقاب 
اسامي تجديد چاپ شده اس��ت. در اين كتاب، مرحوم قديريان كه 
سابقه مبارزات قبل از انقاب و فعالیت هاي متعدد بعد از پیروزي انقاب 

اسامي را دارد، به روايت خاطرات خود مي پردازد.

     مجلس

دردسرهاى مجسمه سازى كه هنرى ايرانی نيست
   محمدصادق عابديني

نقش برجس�ته چهره سعدي ش�اعر پرآوازه كشورمان 
در ش�هر ش�يراز به دليل ش�باهت نداش�تن با نقاش�ي 
چهره س�عدي واكنش هاي زيادي را در پي داشته است. 
 اي�ن اعتراض ه�ا به خاط�ر ش�باهت نداش�تن نقش 
برجسته ساخته ش�ده با چهره تمثيلي سعدي است. 
ماه پیش بود كه سرديس مرحوم جمش��ید مشايخي در 
خیابان »ج« رونمايي و مشخص شد مجسمه ساخته شده 
هیچ ش��باهتي با ظاهر آن هنرمند فقید ندارد. سرديس 
جمشید مش��ايخي تا زمان جمع آوري و انتقال مجدد به 
كارگاه ساخت سوژه طنز و شوخي كاربران فضاي مجازي 
و انتقاد هنرمندان نسبت به عدم توجه به ساخت چهره اي 
ش��بیه صورت واقعي استاد مش��ايخي بود. اكنون اتفاقي 
مشابه در شیراز رخ داده و رونمايي از المان شهري سعدي 
شیرازي با انتقادهاي زيادي در فضاي مجازي روبه رو شده 
اس��ت. كاربران با مقايس��ه میان چهره تمثیلي از سعدي 
شیرازي با آنچه مجسمه ساز ساخته است، عدم تشابه را به 

گونه اي طنز آمیز به باد انتقاد گرفته اند. 
اگرچه در 8۰۰ سال پیش كه سعدي ش��یرازي مي زيسته 
امكان عكس��برداري از چه��ره واقعي وي وجود نداش��ته و 
چهره نگاري در میان ايرانیان مانند آنچه در غرب رايج بوده، 
وجود نداشته اس��ت اما امروزه چهره اي ثبت شده به عنوان 

چهره رسمی از سعدي وجود دارد. 
در س��ال 132۷ زماني كه قرار بر س��اخت بن��اي آرامگاه 
س��عدي مطرح ش��د، از طرف دولت وقت سفارش ساخت 
مجسمه سعدي شیرازي به ابوالحسن خان صديقي نابغه 
مجسمه سازي ايران داده شد. ابوالحسن خان نیز چهره اي 
از سعدي شیرازي نقاشي كرد كه از سوي انجمن آثار ملي 
به عنوان چهره ثبت شده س��عدي مورد تأيید قرار گرفت. 
ابوالحس��ن خان صديقي عاوه بر سعدي، چهره هاي ثبت 
شده ابوعلي سینا و فردوس��ي را نیز طراحي كرده است و 
آنچه امروزه به عنوان تصوير اين مفاخر شناخته مي شود در 
اصل حاصل هنر ابوالحسن خان صديقي است. از دهه 2۰ 
تاكنون چهره هاي نقاشي شده از سعدي همگي بر اساس 
همان طرحي است كه صديقي آن را كشیده و بعد در قالب 
مجسمه ساخت تا اينكه در شیراز طرحي كه قرار بود مشابه 

پرتره سعدي باشد، رونمايي شد. 
انتش��ار تصويري از نقش برجسته س��عدي كه در يكي از 
محات ش��هر ش��یراز نصب ش��ده، واكنش هاي نقادانه و 

طنز آمیزي را در فضاي مجازي به دنبال داشته است. 
برخي از اين واكنش هاي طنز عبارتند از: »رفتن مجسمه 

جناب سعدي رو ساختن! يه جوري داغونه انگار ماهي تابه 
مس��ي زدن وس��ط صورتش!«، »س��عدي پیش��ونیش 
ورزش��كاري بوده. با پیش��وني دمبل مي زده«، »جناب 
سعدي با ديدن مجسمشون ناامید شدند و باحزن فراوان 
تكرار فرمودند، اگر آدمي به چشم است و دهان و گوش 
و بیني/ چه میان نقش ديوار و میان آدمیت«، »سعدي 
از خوباي بوكس مگس وزن راند پنجم!«، »سعدي بعد از 
ديدن اين عكس رفته پیش جمشید مشايخي و پرسیده: 
سیگار داري؟!«، »ندهد هوشمند روشن راي/ به فرومايه 
كارهاي خطیر/ بوريا باف اگرچه بافندست/ نبرندش به 
كارگاه حرير، احتمااً س��عدي ۷۰۰س��ال پیش اين رو 
براي سازنده مجسمه جديدش س��روده بوده«، »وقتي 
س��عدي رو مجبور مي كني ش��عراي خواننده هاي پاپ 
رو گوش كنه!«، »تو چش��ماش »تو رو خدا با من اينكارا 
رو نكنید« خاصي هس��ت«. يك پايگاه خبري محلي در 
شیراز با اش��اره به اينكه المان نصب ش��ده از سعدي در 
حاشیه باغ دلگشا واقع است، مي نويس��د: »در اين بین 
اين سؤال پیش مي آيد كه مسئول س��فارش اين المان 
نازيبا و توهین آمیز كیست، چه كسي اين المان را ساخته 
و در نهايت چه كسي آن را تأيید و نصب كرده است؟ آيا 
در ش��یراز دچار كمبود هنرمند و استاد مجسمه سازي 
هستیم كه بايد ش��اهد اجراي چنین مجسمه زشتي در 
شهر فرهنگ و ادب باش��یم؟ چرا مسئوان مربوط هیچ 
قید و بندي به فرهنگ و هنر ش��یراز ندارند و اينچنین 
آبروي شهر را بازيچه دست خود قرار مي دهند؟ آيا پس 
از حذف احتمالي اين المان شاهد عذرخواهي مسببان 
نصب آن و اعام هزينه س��اخت آن و خسارت وارد شده 
به شهر خواهیم بود، آن هم درست در زماني كه به گفته 
شهردار شیراز وضعیت مالي شیراز قرمز است؟« مديران 
شهري شهر شیراز تاكنون نسبت به اين فاجعه تجسمي 

واكنشي نشان نداده اند.

   مينا محمدي
مدتي اس�ت پيش توليد س�ريال »سلمان 
فارس�ي« به كارگردان�ي داوود ميرباقري 
كلي�د خ�ورده اس�ت؛ س�ريالي ك�ه در 
رديف پ�روژه الف وي�ژه صداوس�يما قرار 
دارد. »ج�وان« س�راغ ام�راه احمدج�و 
دوس�ت قديم�ي كارگ�ردان و يك�ي از 
ديالوگ نويس�ان اين مجموعه رفته تا كم 
و كيف عمليات س�اخت آن را جويا ش�ود. 

         
 ب�ا توجه ب�ه اينك�ه مدت�ي داوود 
ميرباقري براي انجام عمل جراحي 
در بيمارس�تان بس�تري ب�ود اان 
مراحل پيش توليد سريال سلمان 

فارسي چگونه پيش مي رود؟
خوش��بختانه س��ال گذش��ته عمل داوود با 
موفقیت انجام ش��د و اان ش��رايط جسمي  

ايشان خوب است. 
اكنون مراحل ديالوگ نويس��ي به رغم اينكه 
هن��وز فیلمنام��ه در ح��ال اصاح اس��ت به 
اتمام رسیده اس��ت. همچنین در حال حاضر 
كارگردان سريال س��لمان با كمك عوامل در 
حال پیش بردن مقدمات فیلمبرداري از جمله 
انتخاب صحنه، ساخت لوكیشن و طراحي و 

دوخت لباس هاست. 
 به نظر شما فيلمبرداري اين سريال 

چه زماني آغاز مي شود؟ 
با توجه به صحبت هايي كه با آقاي میرباقري 
داش��تم مراحل مقدماتي س��اخت سريال رو 
به اتمام اس��ت و همین امس��ال فیلمبرداري 
سلمان فارسي شروع مي ش��ود، البته با توجه 
ب��ه برنامه ريزي ای ك��ه ب��راي تصويربرداري 
بخش هايي از س��ريال در كشور تركیه با بازي 
بازيگران خارجي شده است، پیش بیني مي شود 

مراحل تولید هم خیلي زمانبر باشد. 
 براي شروع فيلمبرداري بازيگران 

سريال انتخاب شده اند؟
بر اساس آخرين اطاعاتي كه از روند ساخت 
سلمان فارسي دارم، قرار است از بیش از 2هزار 
بازيگر جوان و مسن تازه كار و پیشكسوت در 
سراس��ر كشور تس��ت گرفته ش��ود و حدود 

4۰۰نفر براي نقش آفرين��ي در اين مجموعه 
انتخاب شوند، البته هنوز انتخاب هیچ كدام 
از كساني كه تست داده اند قطعي نشده است 
و جست وجوي آقاي میرباقري براي انتخاب 

بازيگران ادامه دارد. 
 با توج�ه ب�ه اينكه گفتي�د اكنون 
فيلمنامه نوش�ته ش�ده است و در 
مراحل پاياني ويراي�ش قرار دارد، 
مخاطبان تلويزيوني چند قس�مت 
همراه اين مجموعه سلمان فارسي 

خواهند بود؟
 در نظر گرفته ايم كه س��ريال سلمان فارسي 
مجموعه اي 4۰ قس��متي باشد كه با توجه به 
ويرايش هاي نهايي ممكن است چند قسمتي 

اضافه يا كم شود. 
 اين سريال برگرفته از تاريخ است، 
از چه منابعي براي ساخت آن بهره 

برديد؟
درست است كه زندگي سلمان فارسي متعلق 
به تاريخ است، اما بیشتر سعي كرده ايم داستان 
زندگي اين مرد و فراز و نشیب هايش را روايت 
كنیم و در حاشیه به مسائل تاريخي آن دوران 
بپردازيم. با اين حال از منابع تاريخي متعددي 
بهره برده ايم كه ش��امل بخش هايي از كتاب 
قرآن كريم، تورات، انجیل می شود، در كنار اين 
منابع ديني، همكاران ما در بخش پژوهش هاي 
سازمان صدا و سیما نیز با بررسي هاي متعدد 
و جمع آوري محدود اطاعات به دست آمده از 
سلمان فارسي بخش تاريخي را هم به دستمان 

رسانده اند. 
از مجموع هم��ه اين كتاب ها ك��ه واقعاً براي 
ن��گارش يك س��ريال ك��م و مح��دود بودند 

فیلمنامه سلمان فارسي را نوشتیم. 
 بارها در جاهاي مختلف گفته شده 
است آقاي ميرباقري از اين سريال 
به عنوان آخرين كار بزرگشان ياد 
مي كنند و سال هاست براي ساخت 
آن زحمت مي كش�ند، چند س�ال 
است كه ايده ساخت اين سريال را 

در سر دارند؟
به جرئت مي توانم بگويم كه حداقل 3۰سال 
اس��ت كه مي بینم داوود میرباق��ري در حال 
جم��ع آوري اطاعات و تاش براي س��اخت 
سريال س��لمان فارسي اس��ت. طي همه اين 
سال ها دغدغه اصلي او در فیلمسازي ساخت 

سريالي درباره سلمان بود. 
با اين حال همیشه سعي كرده ام میرباقري را از 
انجام اين كار منصرف كنم، چراكه مي دانستم 
با توج��ه ب��ه محدوديت هاي مناب��ع چه كار 
سختي اس��ت، حتي تا مدت ها فكر مي  كردم 
امكان ساخت سريال براي چنین شخصیتي 
نباش��د اما بااخره پس از مدت ها و نوش��ته 
شدن س��ناريوي سريال از س��وي میرباقري 
به اين نتیجه رس��یدم كه مي توان س��ريالي 
خوش س��اخت و پربیننده از زندگي سلمان 
فارس��ي براي مخاطبان به نمايش گذاشت، 
بنابراين كار ديالوگ نويس��ي را شروع كردم، 
البته من تنها كسي نیس��تم كه براي سريال 
مي نويس��د و يك تیم س��ه نفره هستیم كه 
مي نويس��یم. ويرايش نهايي را هم ش��خص 

كارگردان انجام مي دهد. 
 تا ح�دي كه به داس�تان س�ريال 
لطمه اي وارد نشود براي مخاطبان 
بگوييد داستان زندگي سلمان قرار 
است از چه دوره اي آغاز و چه فراز و 

نشيب هايي را به نمايش بگذارد. 
اين س��ريال دقیقاً از بدو تولد سلمان را نشان 
مي دهد كه هرچه بزرگ تر مي شود بیشتر به 
خرافاتي بودن برخي از عقايد مؤبدان زرتشتي 
پي مي برد و از اين دين زده مي ش��ود. سلمان 
پس از اينكه مي بیند عقايد زرتشتیان بیشتر 
به دنیاپرس��تي مي پردازد تمام زندگي اش را 
رها مي كند و به ش��ام مي رود و در آنجا عضو 

كلیساي مسیحیان مي شود. 
در آنجا هم در حد مفس��ر و انجیل ش��ناس 
پیش مي رود اما پس از مدتي متوجه مي شود 
برخ��ي از عقايد مس��یحیان هم س��اخته و 
پرداخته كشیش��ان اس��ت و اين دين نیز از 
اصل خود دور شده است. در همان زمان بوده 
كه مي شنود پیامبري در مكه ظهور كرده و 
راهي عربستان مي ش��ود اما در كارواني كه 
حضور داشته كاروانساار او را به عنوان برده 
به يك يهودي مي فروش��د و... تمام داستان 
زندگي سلمان از بدو تولد تا همراهي اش با 
پیامبر اسام)ص( در اين سريال به نمايش 
درمي آيد و باي��د بگويم با اي��ن روندي كه 
دارد اين سريال كار خیلي بزرگي در تاريخ 

فیلمسازي ايران خواهد بود.

 »سلمان« از زرتشت تا مسیحیت 
و رسیدن به اسام

 امراه احمدجو در گفت و گو با »جوان« 
از فيلمبردارى سريال 40 قسمتی سلمان در امسال خبر داد

درس��ت اس��ت كه زندگي سلمان 
فارس��ي متعلق به تاريخ اس��ت، 
ام��ا بيش��تر س��عي كرده اي��م 
داس��تان زندگي اين م��رد و فراز 
و نش��يب هايش را رواي��ت كنيم

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس:
زنان به بركت انقاب در عرصه هنر و سينما 

حضور فعال و چشمگيري دارند
فاطمه ذوالقدر سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس با حضور در هجدهمين 
جشن مديران توليد سينماي ايران گفت: زنان به بركت انقاب شكوهمند 
اسامي در عرصه هنر، سينما و تئاتر حضور فعال، چشمگير و موفقي داشته اند. 
ذوالقدر در اين مراسم با بیان اينكه افتخاري است كه امروز براي تجلیل از يكي 
از مديران توانمند خانم در عرصه سینما و هنر گرد هم آمده ايم، گفت: زنان به 
بركت انقاب شكوهمند اسامي در عرصه هنر، س��ینما و تئاتر حضور فعال و 
چشمگیر و موفقي داشته و توانسته اند دوران دفاع مقدس و موضوعات جامعه را 
به نحو احسن با هنر خويش به نمايش بگذارند كه اين افتخاري ارزشمند براي 
كشور و براي جامعه زنان ايران زمین است و وظیفه مي دانیم كه حمايت بي دريغ 

خويش را نسبت به حضور زنان در عرصه سینما و تولید هنر داشته باشیم. 
سخنگوي كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسامي، ادامه داد: خوشبختانه 
اكنون زنان موفقي در عرصه تهیه كنندگي، كارگرداني و در بخش سینما و تئاتر 
حضور دارند، در كمیسیون فرهنگي نیز تاش داريم ضمن ديدن فیلم ها و آثار 
هنري آنها صحبت ها، دغدغه ها و انتظارات شان را بشنويم و اهتمام خويش را در 

مسیر رفع چالش هاي اين عرصه و هنرمندان و فعاان آن قرار دهیم. 
ذوالقدر افزود: تاش براي رفع توقی��ف برخي فیلم ها و همچنین پیگیري و 
اقداماتي براي هموار كردن مس��یر موفقیت هاي رو به رش��د آنها در دستور 
كار ما قرار داش��ته و دارد. نماينده مردم تهران، ري، شمیرانات، اسامشهر 
و پرديس در مجلس شوراي اس��امي در اين مراسم از تاش هاي سیدعلي 
قائم مقامي، دبیر هجدهمین جش��ن مدي��ران تولید س��ینماي ايران براي 

برگزاري اين مراسم تشكر كرد.


