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افراد توانمند و با صاحیت برای نامزدی در انتخابات مجلس معرفی کنند

 با اقتدار
 روی قله
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بیانیه اروپا 
اعضای مجمع
 را عصبانی کرد

گفت و گوی »وطن امروز« با محمد فراهانی 
راننده اسنپ به بهانه بحث های اخیر درباره 

قانونمند شدن تاکسی های اینترنتی

حسن سبحانی در گفت وگو با »وطن امروز«:

توضیحات حسین مظفر در گفت وگو با 
 »وطن  امروز« پیرامون 11 سؤال مجمع تشخیص 
 CFTاز روحانی و آخرین وضعیت لوایح پالرمو و

 نظارتی
 در کار نیست

دولت به بازار جدید 
ارزی دل نبندد
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 درباره این ادعا که »دولت نباید بر  ■
 بخش خصوصی کنترل و نظارت داشته باشد«

افسانه بی دولتی!

تعطیلی 
فرودگاه  های 
جنوب عربستان

 در پی جدیدترین دور حمات موشکی 
و پهپادی ارتش یمن به فرودگاه های ابها 

جیزان و نجران رخ داد

تیترهاي امروز

»Ride Sharing« در لغ��ت به 
این معناس��ت ک��ه وقتی صاحب 
ماش��ینی می خواه��د مس��یری را طی کن��د، اگر 
از اطرافیان��ش، هم مس��یری پیدا ک��رد او را هم به 
مقصد برساند. این فلسفه اصلی شکل گیری چیزی 
اس��ت که امروز ما آن را با نام »تاکسی اینترنتی« 
می شناسیم. بزرگ ترین شرکتی که چنین خدماتی 
را در دنی��ا ارائ��ه می دهد، ش��رکت آمریکایی اوبر 
)Uber( است اما برخاف تصور، این شرکت اولین 

ارائه دهنده چنین خدماتی نبوده است!
چند س��ال قبل از تولد استارت آپ اوبر در سال 
2009، این چین بود که چنین خدماتی را راه اندازی 
کرد. در این کشور، جز سیستم تاکسی  های تلفنی، 
امکان درخواست ماش��ین به صورت آناین فراهم 
شده بود که البته این سیستم به شرکت تاکسیرانی 
متصل بوده و در صورت درخواس��ت ماش��ین، یک 
تاکس��ی ش��هری به محل مورد نظر اعزام می شد. 
این روزها ش��رکت های زیادی در دنیا در حال ارائه 
خدمات اینچنینی هس��تند و با هم رقابت دارند، از 
جمله بزرگ ترین این شرکت ها می توان به شرکت 
دی دی )DiDi( چین، لیف��ت )Lyft( آمریکا و اُا 

)Ola( هند اشاره کرد.
در بس��یاری از کش��ورهای دنیا، امکان گرفتن 
تاکس��ی تلفنی ب��ه گس��تردگی ایران نیس��ت و 
تاکس��یرانی خطی هم به صورتی که در کشورمان 
مرسوم است وجود ندارد و تنها راه          ، گرفتن تاکسی 
دربست است. البته تاکسی دربست هم به صورتی 
ک��ه در ایران متداول اس��ت، در کمتر جایی از دنیا 
دیده می شود. تاکسی های دربست فقط به صورت 
شرکتی هستند و شرکت های تاکسیرانی محدودی 
در شهر فعالیت دارند، پس شما حق انتخاب زیادی 
ندارید! عموما این ش��رکت ها با هم توافقاتی برای 
نرخ  گ��ذاری دارند که رقابت را به حداقل و س��ود را 

به حداکثر برسانند.
به نظر می رسد مزیت اصلی تاکسی  های اینترنتی 
در اکثر کشورها شکستن انحصار تاکسیرانی باشد. 
هر چند در ایران هم مردم به شکسته شدن انحصار 
تاکس��ی سرویس ها )آژانس ها( اش��اره می کنند اما 
تفاوت جدی بین انحصار تاکسیرانی که در هر شهر 
دس��ت 2 یا 3 شرکت است با تاکسی تلفنی  های ما 
که در هر محله و خیابان شاید 2 یا 3 آژانس کرایه 

اتومبیل وجود داشته باشد، احساس می شود.
ب��رای درک بهتر این تفاوت ه��ا مثالی از ماکائو 
می زنم. سپتامبر سال 2016 مردم ماکائو تجمعی 
تش��کیل دادند تا دولت را وادار کنند سرویس اوبر 
را در این کش��ور آزاد کند. ماکائو با جمعیت حدود 
650 هزار نفر، س��اانه پذیرای بیش از 30 میلیون 
گردش��گر اس��ت! از طرفی تنها چی��زی در حدود 
1300 تاکس��ی دارد و تاکسیرانان هم برای اینکه 
قیمت امتیاز تاکسی آنها افت نکند، فشار می آورند تا 

حق امتیاز جدیدی واگذار نشود. مردم در این تجمع 
می گفتند تاکس��ی ها ما را سوار نمی کنند، ترجیح 
می دهند مردم شیک پوش تر و توریست ها را سوار 
کنند و ما برای گرفتن تاکس��ی با مشکات زیادی 

روبه رو هستیم.
  بازخ�ورد گروه ه�ای مختلف�ی ک�ه ب�ه نوعی با 

تاکسی  های اینترنتی سر و کار دارند
راننده تاکس�ی  های س�نتی: عموم تاکس��ی  های 
سنتی، که از اولین مخالفان این سرویس ها بوده    اند، 
دلیل اصلی اعتراضات ش��ان را »رقابت نابرابر« اعام 
کرده   اند. آنها می گویند به خاطر هزینه   هایی که یک 
تاکس��ی به طور قانونی باید بپ��ردازد و خودروهای 
شخصی از چنین هزینه   هایی معاف هستند، رقابت 
موج��ود بین چنین س��رویس   هایی با تاکس��ی ها، 
ناعادانه اس��ت. این هزینه ها شامل هزینه آموزش 
اولیه راننده  های تاکس��ی، هزینه امتیاز تاکس��ی و 
همچنی��ن هزینه   هایی مثل مالیات بر تاکس��یرانی 
و بیمه تاکسی اس��ت که هیچ کدام از این هزینه ها 
توسط راننده  های تاکس��ی  های اینترنتی پرداخت 
نمی ش��ود پس به علت پایین      تر ب��ودن هزینه اولیه 
آن، عما رقابت برای تاکسیران  های سنتی، از قبل 

باخته است.
دولت ه�ا: دولت ها م��وارد مختلف��ی را درباره این 
تاکس��ی ها مط��رح کرده  اند و رفتاره��ای متفاوتی 
داش��ته   اند. از مهم ترین مواردی که توسط دولت ها 
مطرح ش��ده، تناقضات قانونی این سرویس ها است 
که منجر به ممنوعیت یا محدودیت تاکس��ی  های 
اینترنت��ی در نق��اط مختلف جهان ش��ده اس��ت. 
این ش��رکت ها عموما به عنوان ش��رکت های حوزه 
فناوری اطاعات ثبت شده  اند اما در عمل در حوزه 
حمل ونقل فعالیت می کنند، لذا در بسیاری از مناطق 
دنیا درصدی را به عنوان کمک به زیرس��اخت  های 
شهر و شرکت های تاکسیرانی دریافت می کنند. با 
ای��ن کار از طرفی قیمت ها کاهش بیش از اندازه ای 
نخواه��د داش��ت، زی��را در غی��ر این ص��ورت خود 
ش��رکت ها هم متضرر خواهند شد و از سوی دیگر، 
این ش��رکت ها که به نام شرکت های حوزه فناوری 
اطاعات ثبت شده  اند اما در واقع در حوزه حمل ونقل 
فعالیت می کنند، مجبور به کمک به زیرساخت  های 

شهری خواهند شد.
از م��وارد دیگر مش��کات قانونی که دولت ها به 
آن اشاره می کنند، ممنوعیت استفاده از خودرو  های 
ش��خصی برای مصارف تجاری است، قانونی که در 

اکثر کشورهای دنیا وجود دارد.
بح��ث دیگر قانون بیمه اس��ت. در بس��یاری از 
کشورها، حق بیمه ای که یک تاکسی باید پرداخت 

کند با حق بیمه خودروی ش��خصی تفاوت می کند 
که به تبع آن پوشش  های بیمه ای نیز متفاوت است 
که این موضوع توسط تاکسی  های اینترنتی لحاظ 

نمی شود.
مس�افران: اعتراضاتی که مسافران این سرویس ها 
دارند یکی در بحث امنیت اس��ت که چون راننده ها 
عموماً افرادی با خودروی شخصی هستند، اعتماد به 
آنها تا حدی دشوار است. عاوه بر آن رفتار بعضی از 
راننده  های این سرویس ها است که نارضایتی   هایی 
را س��بب ش��ده اس��ت، هرچند این موارد می تواند 
مس��تقیماً به شرکت ها مرتبط نباش��د اما اعتراض 
اصلی مسافران به سیستم »Surge Pricing« یا 
قیمت  گذاری پلکانی است؛ سیستمی که در مواقعی 
حتی تا 9 برابر قیمت معمول هم نرخ را باا می برد.

در این سیستم قیمت  گذاری مواقعی که ترافیک 
زیاد است یا به دایلی مثل بارندگی یا موارد مشابه، 
قیمت ه��ا به طور پلکانی افزایش می یابد. این موارد 
باعث اعتراضات مشتریان شده است. در یک نمونه 
مشهور، یعنی اعتصاب تاکس��یرانان در فرودگاه ها 
جهت اعت��راض به قانون مهاجرت��ی دولت ترامپ، 
شرکت اوبر از این فرصت استفاده کرد و در شبکه  های 
اجتماعی اعام کرد آماده خدمات رسانی به مسافران 
است و طبیعتاً سیستم قیمت  گذاری افزایشی خود را 
فعال کرد، همین موضوع باعث اعتراضات زیادی از 
جانب مردم شد و باعث راه اندازی کمپینی شد که 
در آن از دیگران درخواست می کردند نرم    افزار اوبر را 

از روی گوشی تلفن همراه خود حذف کنند!
راننده  ه�ای این س�رویس ها: از جمله اعتراضات 
راننده ها، نداش��تن ش��رایط کاری مطمئن اس��ت. 
راننده   هایی هستند که شغل اصلی آنها، کار از طریق 
این نرم افزار ها است اما مزایای یک کارمند یا راننده 
تمام وقت مثل بیمه و از کار افتادگی و از این قبیل 
ش��امل حال آنها نمی شود. البته ش��رکت ها با این 
توجیه که راننده ها کارمند ما نیستند و در واقع شغل 
آزاد و قراردادی دارند، این اعتراض را پاسخ می دهند 
ک��ه این موضوع، مورد قب��ول راننده  های نیمه وقت 
هم هس��ت اما مورد دیگ��ری که راننده ه��ا به آن 
اعتراض دارند و یکی از مشکات جدی شرکت های 
اینچنینی است، کم کردن دائمی قیمت ها و در واقع 
درآمد راننده هاست؛ در روزهای اول درآمد راننده ها 
بس��یار منطقی و قابل رقابت با شغل  های دیگر بود 
به طوری که باعث جذب بس��یاری از افراد برای کار 
در این سیستم ها ش��د اما با گذشت زمان و جا باز 
کردن در بازار و حتی حذف رقبای موجود، به طور 
دائمی به کم کردن قیمت ها )جهت رقابت با دیگر 
شرکت های مشابه( و افزایش درصد شرکت از کرایه 

دریافتی دس��ت زدند، به طوری که تعداد زیادی از 
راننده ها می گویند ما از حداقل دستمزد ساعتی هم 
درآمد کمتری داریم و مجبوریم س��اعات بیشتری 
را برای درآمدی مش��ابه روزهای اول راه اندازی این 

شرکت ها کار کنیم.
دلیل این موضوع هم آن اس��ت که این شرکت 
بخش عمده ای از ب��ازار را از آن خود  می کند، پس 
به راحتی در کنار کاهش قیمت ها دست به افزایش 
درصد سهم خود زده و راننده ها هم امکان اعتراض 
به این موضوع را ندارند، زیرا به راحتی از کار برکنار 
می ش��وند. باید در نظر هم داشت که شرکت ها در 
این موضوع فقط س��ود می برند، زیرا این شرکت ها 
جز هزینه اولیه راه اندازی، هزینه ای برای هر مسافرت 
پرداخت نمی کنند و تمام هزینه ها از س��وی راننده 
انجام می ش��ود و ش��رکت با کم ک��ردن تعرفه ها، 
مسافران بیش��تری را جذب می کند و حتی باعث 
می شود در مواردی مانند ترافیک و بارندگی، استفاده 
از این س��رویس ها بر اس��تفاده از اتومبیل شخصی 
اولویت داشته باشد و از طرفی با افزایش کمیسیون 
شرکت، عماً درآمد خود را افزایش می دهد اما این 
راننده ها هستند که باید زمان بیشتری را کار کنند تا 

درآمد مشابه قبل کسب کنند.
تجربه کش�ورها: این موارد در کنار ش��کایت   هایی 
که از این سرویس ها شده است، همانطور که گفته 
ش��د باعث اعمال محدودیت   هایی بر ش��رکت های 
ارائه دهنده این سرویس ها توسط کشور  های مختلف 
و همچنین دولت های ایالتی در آمریکا شده است که 

در اینجا مواردی از آنها را مرور می کنیم.
در کش��ور دانمارک قوانینی وضع شده است که 
ش��رکت اوبر به علت اینکه اجرای قوانین برای آنها 
بسیار سخت و هزینه بر بود، تصمیم گرفت فعالیت 
خود در این کش��ور را تعلیق کند. این قوانین از آنها 
خواسته بود خودرو های شان را به سنسورهایی جهت 
تشخیص اینکه مسافر در ماشین وجود دارد یا خیر 

و همچنین به تاکسیمتر مجهز کنند.
در تایلند و مجارستان نیز کار کردن برای شرکت 

اوبر، به عنوان جرم، مورد پیگرد قرار می گیرد.
در فرانسه، هلند، اسپانیا و آلمان نیز شرکت اوبر و 
شرکت های مشابه، تنها مجاز به استفاده از تاکسی ها 

جهت ارائه خدمات هستند.
در فناند نیز کار کردن برای اوبر برای راننده  های 
معمولی که گواهینامه تاکسیرانی ندارند، جرم شناخته 
می ش��ود و اگر فردی در این حال شناس��ایی شود، 
جریمه خواهد شد. در این کشور هم مانند کشورهای 
نام برده شده، تنها تاکسی ها و رانندگان تاکسی  های 
سنتی مجاز به کار کردن برای این شرکت ها هستند. 
فق��ط در یک مورد یکی از راننده ها که در فناند در 
حال کار برای اوبر شناسایی شد، مجبور به پرداخت 

بیش از 130 هزار دار جریمه شد.
ادامه در صفحه 5

گزارشی درباره مسؤولیت   هایی که تاکسی  های اینترنتی در جهان بر عهده دارند
دنیای تاکسی های اینترنتی
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بدون ش��ک نام اف��رادی مانند 
»برنار کوشنر«، »لوران فابیوس« 
و »ژان ای��و لودری��ان« ب��رای مخاطب��ان ایرانی 
آشناست. هر یک از وزرای خارجه فرانسه از سال 
2007 میادی تاکنون، به نمایندگی از روس��ای 
جمهوری خود )سارکوزی، اواند و مکرون( پیام آور 
تقابل تمام عی��ار کاخ الیزه با نظ��ام و ملت ایران 
بوده اند. مش��ی حاکم بر سیاست خارجی فرانسه 
نشان می دهد »ایران ستیزی« به جزئی اینفک 
از سیاس��ت خارجی این کشور تبدیل شده است. 
مروری بر برخ��ی مواضع اصلی و پررنگ مقامات 
فرانس��وی در قبال ایران بخوبی نش��ان می دهد 
»ملجأ منافقین ک��وردل« هرگز نمی تواند خود را 
به جای »مهد دموکراس��ی« یا حتی یک »بازیگر 

عادی« در نزد ملت ایران جا بزند!
  زمانی که کوشنر از جنگ با ایران سخن گفت!

)ش��هریور 1386(  س��ال 2007  س��پتامبر 
میادی، برنار کوش��نر، وزیر وقت خارجه فرانسه  
صراحتا ایران را نس��بت به مواجهه نظامی تهدید 
کرد! کوشنر در گفت وگو با رادیو و تلویزیون فرانسه 
با تاکید بر اینکه مذاکرات برای حل مساله فعالیت 
هس��ته ای ایران باید ادامه یابد، گفت اتمی شدن 
ایران قابل قبول نیس��ت و در صورتی که ایران به 
اسلحه اتمی دست یابد »ما باید برای بدترین حالت 

آماده باشیم؛ بدترین حالت هم جنگ است«.
اظهارات کوشنر با واکنش مقامات کشورمان 
مواجه ش��د، تا جایی که وی ناچار شد از اظهارات 
خود عقب نش��ینی کرده و رس��انه ها را نسبت به 

سوءبرداشت از سخنانش متهم کند. 
  فابیوس؛ دیپلمات قاتل

بدون ش��ک، »دیپلمات قاتل« گویاترین لقبی 
است که می توان در قالب آن به توصیف شخصیت 
وزیر اس��بق خارجه فرانس��ه پرداخ��ت. موضوع به 
دوران نخس��ت وزیری فابیوس بازمی گردد. نتیجه 
سهل انگاری دولت فرانسه در دوران نخست وزیری 
»لوران فابیوس«، ابتای نخس��تین فرد به بیماری 
ایدز در ایران بود. پرونده رس��وایی خون های آلوده 
همچنان بدون پرداخت غرامت از سوی فرانسوی ها 
باز است. براساس آمارهای غیررسمی، تعداد بیماران 
هموفیلی قربانی فرآورده های خونی آلوده فرانسوی 
در ایران 300 نفر اس��ت اما براس��اس آمار رسمی 
وزارت بهداش��ت تا  مردادماه سال 1394، 125 نفر 
از بیماران هموفیلی، مبتا به هپاتیت و کلیوی بر اثر 
استفاده از فرآورده های خونی آلوده به ویروس ایدز 

جان خود را از دست داده اند.
در دوران نخس��ت وزیری فابی��وس، خون های 
آلوده به ویروس های خطرناک در فرانس��ه توزیع 

ش��د و انستیتو مریو فرانس��ه فرآورده فاکتورهای 
انعق��اد خونی آلوده به ویروس HIV و هپاتیت را 
ص��ادر کرد. این فاکتور در کم��ک به انعقاد خون 
بیماران مبتا به هموفیلی مصرف می ش��ود و در 
نتیجه کوتاهی انستیتو فرانسوی تعدادی از بیماران 
هموفیلی کش��ورهای دریافت کنن��ده به ویروس 
HIV و بیماری ایدز و هپاتیت مبتا ش��دند. این 

خون های آلوده از سال 1361 تا 1363 بدون اینکه 
مراح��ل آزمای��ش را طی کنند، به دس��تور لوران  
فابیوس وارد بازار ش��د و غربالگری این محموله ها 

هم زمانی صادر شد که دیگر دیر شده بود.
نخس��ت وزیر قاتل فرانس��وی، بین سال های 
2012 تا 2016 می��ادی، به عنوان وزیر خارجه 
این کشور انتخاب شد. وی در مذاکرات هسته ای 
می��ان ای��ران و اعض��ای 1+5، جای خال��ی وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی را در مذاکرات پر کرده 
و همپای مقامات آمریکایی و انگلیس��ی و بلکه با 
شدتی بیش��تر از آنها، جمهوری اسامی ایران را 
بابت دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای مورد 
عتاب قرار می داد. لوران فابیوس فروردین 1394 
یعنی فقط 9 روز پس از انعقاد تفاهم هس��ته ای 
لوزان، در جریان یک س��فر رس��می ب��ه ریاض، 
ضم��ن تهدید ای��ران تأکید کرد: م��ن در جریان 
مذاکرت لوزان اصرار کردم که تحریم های ایران به 
صورت تدریجی لغو شود. به عبارت بهتر، فابیوس 
 بر نقش فرانس��ه در مرحله بن��دی کردن تعلیق 
تحریم های ایران، در مقابل انجام یکجای تعهدات 
کش��ورمان )که اش��تباهی فاحش از س��وی تیم 
مذاکره کننده هسته ای کشورمان محسوب می شد( 
اذعان کرد. فابیوس فروردین 1394 و در حالی که 
بخوبی نسبت به عدم اقدام جمهوری اسامی ایران 
درباره ساخت ساح و تاسیسات ممنوعه هسته ای 
آگاه بود، در اظهاراتی که منشأ کاما صهیونیستی 
داشت، اظهار کرد: »فرانس��ه خواهان رسیدن به 
توافق اس��ت اما توافقی واقعا محکم که تضمین 
کند ایران به انرژی هسته ای صلح آمیز دست پیدا 
می کن��د اما به بمب اتم ن��ه! توافق ما باید محکم 
باش��د. چرا؟ چون ما مجبوری��م از خود در مقابل 
احتمال ایران مسلح به بمب اتم محافظت کنیم! 
اگر شرایط توافق به اندازه کافی محکم نباشد دیگر 
کش��ورهای منطقه آن را ج��دی نمی گیرند و به 
دنبال س��اخت ساح هسته ای می روند که این به 

یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک می انجامد«.
فرانس��ه در طول دوران مذاکرات هس��ته ای 
خواه��ان دوره طوانی ت��ری از محدودی��ت برای 

فعالیت های هسته ای ایران بود. 
ادامه در صفحه 6

چهره کریه بازماندگان ناپلئون!
نوید مؤمن 

محمد  شفیعی  دیدگاه

گزارش

 ۳ روز پس از برگزاری جشن تولد ملکه الیزابت
  در سفارت انگلیس در تهران 
 اطرافیان یک جاسوس دوتابعیتی  با هماهنگی پلیس انگلیس
 امنیت و فعالیت   سفارت ایران در لندن را مختل کردند

قدرشناسی عجوزه!
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تدین »ظریف« 
از جنس تدین »بازرگان« است

عضو مجلس خبرگان رهبری 
تدین محمدجواد ظریف را از 
جنس تدین مهدی بازرگان 
توصیف کرد. آیت اه محسن 
اراکی، عضو مجلس خبرگان 
رهبری و دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب 
در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: وزیر محترم 
امور خارج��ه به نظرم آدم متدینی اس��ت اما 
تدینش از نوع تدین های بازرگانی است. مرحوم 
ب��ازرگان آدم متدین��ی ب��ود و می گفتند نماز 
شبش ترک نمی شد اما... وی افزود: من خوب 
یادم می آید از ظریف سؤال شد، اظهارات ایشان 
علناً در صداوسیماهای دنیا پخش شد. یکی از 
خبرنگارهای خارجی با ایشان مصاحبه می کرد؛ 
قبل از انتخابات مجلس فعلی شورای اسامی 
که همان روزهایی بود که مذاکرات در اوج خود 
بود. به او گفتند خب! شما چرا عجله دارید در 
اینکه این مذاکرات به نتیجه برسد؟ حاا اجازه 
بدهید ادامه پیدا کند. عجله شما چیست؟ آقای 
ظریف جواب داد: »اگر به نتیجه نرس��د، ما در 
این انتخابات رأی نمی آوریم«. حرف ایشان این 
ب��ود. این حرفی نبود که ما بگوییم. این خیلی 
منطق خطرناکی اس��ت. یعنی م��ا حاضریم از 
منافع کش��ور دس��ت برداریم به خاطر اینکه 
در مجل��س رأی بیاوریم. این خیلی سیاس��ت 
خطرناکی اس��ت. آدم تعجب می کند. با اینکه 
اینه��ا آدم ه��ای متدینی هس��تند و آدم های 
خائنی نیستند اما همان ضعف بصیرتی که آدم 
دچارش می شود و آدم را زمین می زند در ایشان 

وجود دارد.

حمله مشکوک به نفتکش ها
 مکمل تحریم های اقتصادی است

ش��ورای  مجل��س  رئی��س 
اقدام��ات  اس��امی گف��ت: 
مش��کوک در دری��ای عمان 
علی��ه نفتکش ه��ا، مکم��ل 
تحریم های اقتصادی اس��ت. 
به گزارش مهر، در ابتدای جلس��ه علنی دیروز 
مجلس، علی اریجانی با اش��اره ب��ه اقدامات 
مش��کوک علی��ه نفتکش ه��ا در خلیج فارس 
گفت: اقدامات مشکوک در دریای عمان علیه 
نفتکش ها، مکمل تحریم های اقتصادی است؛ 
به جهت آنکه از تحریم ها، نتیجه ای به دس��ت 
نیاوردند. س��وابق تاریخی آمریکا در این زمینه 
هم روشن است، از جمله در جنگ جهانی آنها 
کشتی های خود را در نزدیکی های ژاپن مورد 
ه��دف قرار دادند تا توجیه ازم برای خصومت 
را فراه��م کنند. وی اف��زود: اما بخش فکاهی 
ماج��را در اظهارات »پمپئو« نهفته اس��ت که 
توصیه کرده ایران در مقابل اقدامات سیاسی و 
دیپلماتیک از دیپلماسی استفاده کند. این حرف 

از زبان آقای پمپئو واقعاً شیرین است.

راه برون رفت از این وضعیت 
اعتماد به جوانان است

تش��خیص  مجم��ع  عض��و 
مصلحت نظ��ام در پیامی از 
جوانان خواس��ت چهره های 
ن��و را از میان افراد توانمند و 
با صاحیت برای نامزدی در 
انتخابات مجلس معرفی کنند. به گزارش مهر، 
در بخشی از پیام محمدباقر قالیباف آمده است: 
همه می دانیم که کش��ور در وضعیت سختی 
به س��ر می برد و من بدون اغ��راق معتقدم راه 
برون رف��ت از این وضعیت اعتم��اد به جوانان 
است. حدود 2 سال پیش هم نامه ای خطاب به 
شما نوشتم و عرض کردم که جریان انقاب باید 
با حفظ مبانی، در نگرش و شیوه سیاست ورزی 
متح��ول ش��ود و با گفتم��ان و از همه مهم تر 
چهره های نو، حرکت در مسیر نواصولگرایی را 
هرچ��ه زودتر آغاز کند و گفتم ما راهی نداریم 
جز اینکه مسؤوان به شما جوانان اعتماد کنند. 
در این پیام همچنین تاکید شده است: تحول 
و پیشرفت کشور در گرو تشکیل یک مجلس 

نو و کارآمد است.
هدف قالیباف سرلیستی در انتخابات نیست ■

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت درباره 
پخش کلیپی از محمدباقر قالیباف، با بیان اینکه 
مسائلی مانند سرلیستی و محور بودن قالیباف 
در انتخابات تقریباً منتفی است، گفت: او هیچ گاه 
وحدت شکن نبوده و نیست. محسن پیرهادی 
در این ب��اره به مه��ر گفت: آق��ای قالیباف به 
صراحت در پیام تصویری خود گفته است قصد 
ندارد محور باشد. به رغم دعوت های فراوانی که 
از ایشان شده، بعید است ایشان بخواهد حتی 
کاندیدا باشد، بنابراین مسائلی مانند سرلیستی 
و محور بودن در انتخابات تقریباً منتفی است. 
وی یک کنشگر، فعال سیاسی و اجتماعی است 
و دغدغه هایی دارد که از جمله آنها جوانگرایی 
است. او این دغدغه خود را 2 سال پیش با طرح 
موضوع نواصولگرایی اعام کرد و سابقه اجرایی 
او هم نش��ان داده به ج��د به حضور جوانان در 

عرصه های مختلف معتقد است.

گروه سیاس�ی: روز ش��نبه  25 خرداد و دیروز 26 
خردادم��اه ریچارد رتکلیف همس��ر نازنین زاغری 
جاسوس زندانی در ایران به همراه برخی بستگان 
او با تجمع مقابل س��فارت ایران در لندن و بستن 
مسیرهای تردد در برابر ساختمان، عما رفت وآمدها 
به درون سفارت و نیز امنیت این محیط را مخدوش 

کردند.
به گزارش »وطن امروز«، سفیر ایران در انگلیس 
توضیحاتی درباره این اقدام مشکوک منتشر کرد. 
حمید بعیدی نژاد در صفحه توئیتر خود نوش��ت: 
به رغم هشدارهای متعدد به پلیس و وزارت خارجه 
انگلیس، چند نفر با مس��دود کردن مسیر، دیروز 
و دیش��ب را جلوی سفارت س��پری کردند. وی در 
ادامه این توئیت نوشت: امروز عاوه بر افراد، رسانه ها 
برای تهیه گزارش جلوی سفارت اجتماع کرده اند. 
کماکان پیاده رو جلوی س��فارت مس��دود است و 

امکان تردد دیپلمات ها وجود ندارد.
توئیت بعیدی نژاد به وضوح نشان می دهد اخال 
ش��کل گرفته در مقابل س��فارت ایران یک برنامه 
هماهنگ شده توسط دولت و پلیس انگلیس است. 
کما اینکه بعیدی ن��ژاد در این توئیت توضیح داده 
اس��ت به صورت متعدد به پلیس و وزارت خارجه 
انگلیس درباره این اخال ها هشدار داده شده است.  
از س��وی دیگر به نظر می رس��د بعیدی نژاد در این 
توئیت به موضوعاتی اشاره کرده تا نشان دهد این 
اقدام و اخال در عملکرد س��فارت ایران در لندن، 
در قالب یک عملیات روانی انجام ش��ده اس��ت به 
گونه ای که وی توضیح داده است به غیر از افرادی 
که در روند فعالیت  های س��فارت ای��ران در لندن 
اخال کرده اند؛ رسانه ها نیز به صورت هماهنگ در 
مقابل ساختمان سفارت ایران تجمع کرده   اند. این 
نشان دهنده هماهنگی  های ازم میان عوامل اخال، 

پلیس لندن و نیز رسانه هاست.
3 روز پس از جشن تولد ■

اقدام خصمانه پلیس انگلی��س برای اخال در 
فعالیت  های س��فارت ایران در لندن در حالی است 
که روز پنجش��نبه 23 خردادماه جشن تولد ملکه 
انگلیس در س��فارت انگلیس در تهران برگزار شد. 
بر همین اس��اس پنجش��نبه 23 خردادماه جشن 
نودوسومین سال تولد ملکه انگلیس در سفارت این 

کش��ور در تهران برگزار شد. این برنامه از ساعت 6 
بعد از ظهر تا 9 شب برگزار شد. نکته جالب اینکه 
امسال در اقدامی توهین آمیز از مدعوین این جشن، 
مبلغ 2500 یورو هنگام ورود آنان به سفارت گرفته 
شد. اگرچه در این میان عده ای دانشجو در اعتراض 
به سیاست  های خصمانه دولت انگلیس در خیابان 
مقابل س��فارت تجمع ک��رده بودند ام��ا با حضور 
نیروهای پلیس، این تجمع به گونه ای برگزار ش��د 
که نه اخالی در روند برگزاری مراسم جشن ملکه 
ش��کل گرفت و نه حتی در جری��ان تردد خیابان 
مقابل س��فارت خللی وارد شد به گونه ای که پس 
از برگزاری جش��ن تولد ملکه انگلیس در سفارت 
این کشور در تهران، عده ای از کارشناسان و فعاان 
رسانه ای و سیاسی اهتمام نیروهای امنیتی و پلیس 
برای برگزاری بی حاشیه جشن تولد ملکه الیزابت در 
سفارت انگلیس در تهران را قابل تامل و نشان دهنده 
اوج حسن نیت دولت و وزارت امور خارجه ایران به 

مقامات انگلیسی دانستند.

ب��ا این حال اما دولت انگلی��س نه تنها قدردان 
ای��ن هماهنگ��ی و اهتم��ام دول��ت و وزارت امور 
خارج��ه ایران نبود، بلک��ه در اقدامی عجیب برای 
اخال در برنامه ها و فعالیت  های س��فارت ایران در 
لندن برنامه  ریزی کرده است. از روز شنبه تا دیروز 
یکشنبه فعالیت  های سفارت ایران در لندن مختل 
شده است. عده ای در مقابل سفارت جمع شده  اند 
به گونه ای که نیروها و کارمندان س��فارت ایران در 
لندن قادر به رفت وآمد به درون سفارت نیستند. در 
اقدامی هماهنگ، رسانه  های انگلیسی نیز با حضور 
در محل سفارت ایران، اقدام به پوشش خبری این 
اتف��اق و عوامل آن کرده   ان��د. از همه مهم تر، رفتار 
کاما مشکوک پلیس است که طی روزهای شنبه 
و یکشنبه اقدامی برای جمع کردن عوامل اخال و 
عادی  سازی فعالیت های سفارت ایران انجام نداده   
اس��ت و با اینکه 2 مقر پلیس در مقابل س��فارت 
ایران وج��ود دارد اما نیروهای پلیس تنها نظاره گر 
این رفتار غیردیپلماتیک هستند. این اقدام پلیس 

طی هفته  های اخیر نیز به دفعات تکرار شده است 
و طی ماه  های اخیر در چند نوبت عوامل ضدانقاب 
و نیز عده ای عوامل دست نشانده دولت انگلیس، به 
دفعات اقدام به حمله به سفارت ایران یا اخال در 

فعالیت  های سفارت ایران در لندن کرده اند.
البت��ه اوج هماهنگی پلیس و اراذل و اوباش در 
ماجرای حمله عوامل یک فرقه مذهبی وابسته به 
دولت انگلیس به س��فارت ایران آشکار شد. جایی 
که عوامل یک فرقه مذهبی )که در محافل ایرانی 
به شیعه انگلیسی ش��هرت یافته اند( با هماهنگی 
پلیس دیپلماتیک لندن، وارد سفارت ایران شدند 
و به ساختمان سفارت خس��ارت زده و حتی وارد 
بالکن سفارت نیز ش��دند و پرچم خود را تا مدتی 
در بالکن سفارت تکان می دادند. این اقدام در چند 
ساعت انجام شد و جالب اینکه پلیس انگلیس که 
در محل حضور داش��ت نیز تنها به تماش��ای این 
اقدام غیرقانونی نشس��ته بود! این ماجرا مربوط به 
18 اسفندماه 1396 است. حمید بعیدی نژاد، سفیر 
ایران در لندن این اقدام مشکوک را اینگونه روایت 
کرده بود: »دقایقی پیش تعداد اندکی از طرفداران 
فرقه شیرازی به س��فارت جمهوری اسامی ایران 
در لندن تعرض کرده و با شکستن پرچم، در حال 
شعار علیه مقامات کشور و لعن عایشه، ابوبکر، عمر 
و عثمان هس��تند. به هنگام ورود، آنها با چماق و 
قمه دیده شدند. پلیس در محل حاضر است«.  در 
واقع آن زمان نیز بعیدی نژاد با به کار بردن عبارت 
»پلیس در محل حاضر اس��ت« از بی عملی پلیس 
انگلیس انتقاد کرد و فرضیه هماهنگی فرقه شیرازی 
ب��ا پلیس لندن در این ماجرا را تقویت کرد.  به هر 
حال اقدام دیروز و پریروز در مقابل س��فارت ایران 
در لندن نشان داده است دولت انگلیس اساسا فاقد 
هر ن��وع درک و مفاهمه متقابل ب��رای ایجاد یک 
روابط مس��تقیم و پایدار است. طی ماه  های اخیر و 
نیز طی 2 سال گذشته این چندمین بار است که 
س��فارت ایران در لندن مورد تعرض قرار می گیرد.  
از س��ویی تعرض به س��فارتخانه  های ایران در اروپا 
از جمله در فرانس��ه، هلند و دانمارک نیز بش��دت 
افزایش یافته اس��ت. »وطن امروز« 21 شهریورماه 
1397 یک گزارش مبسوط درباره افزایش حمات 

به سفارتخانه  های ایران در اروپا منتشر کرد. 

سیاسی 0 2

احضار سفیر انگلیس 
به وزارت امور خارجه

س��فیر انگلس��تان در تهران ب��ه وزارت امور 
خارجه احضار شد. به گزارش ایسنا، وزارت امور 
خارجه کش��ورمان شنبه ش��ب اعام کرد سفیر 
انگلستان به وزارت امور خارجه احضار شده است. 
بر اس��اس این گزارش، در پ��ی اظهارات خاف 
واقع وزیر خارجه انگلیس در تبعیت کورکورانه 
و عجوانه از آمریکا در متهم کردن کشورمان به 
دست داش��تن در حوادث اخیر برای 2 نفتکش 
در دریای عمان، دستیار وزیر و مدیرکل اروپای 
وزارت ام��ور خارجه دیروز در ماقات با س��فیر 
انگلیس، ش��دیداً به این مواضع غیرقابل قبول و 
ضد ایرانی دولت انگلیس اعتراض کرد و با اشاره 
به اتهام مطروحه که بدون ارائه کمترین سند و 
مدرکی و تنها در چارچوب سیاست دنباله روانه 
لندن از واشنگتن مطرح شده، افزود: در جریان 
جلسه پنجشنبه گذشته شورای امنیت سازمان 
ملل نیز هیچ کس جز انگلیس با این اتهام واهی 
آمریکا همراهی نکرد؛ حتی بسیاری از رسانه های 
بین المللی شناخته ش��ده نیز ادع��ای آمریکا و 
انگلیس را به اس��تناد اظهارات مقامات شرکت 

مالک کشتی و ملوانان آن رد کردند.

زاهدی جایگزین عارف در ریاست 
کمیسیون آموزش مجلس شد

زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسامی در سال پایانی مجلس 
دهم شد. به گزارش فارس، محمدمهدی زاهدی 
رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسامی شد. پیش از او محمدرضا عارف، 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی 
و رئیس فراکس��یون امید بر صندلی ریاس��ت 
کمیسیون آموزش نشسته بود. همچنین ابطحی 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به 
مه��ر گفت: رئیس فراکس��یون امید مجلس به 
دلیل ترس از شکس��ت مجدد، از نامزدی برای 

ریاست کمیسیون آموزش انصراف داد. 

اعتماد مردم با قانون 
»از کجا آورده ای؟« احیا می شود

س��خنگوی فراکس��یون نمایندگان وایی 
مجلس با اش��اره به اباغ آیین نامه قانون از کجا 
آورده ای؟ گفت: با این اقدام، اعتماد خدش��ه دار 
شده مردم به مسؤوان احیا می شود. سیدحسین 
نقوی حسینی در گفت وگو با مهر، با اشاره به اباغ 
آیین نامه قانون »از کجا آورده ای«، اظهار داشت: 
اقدام آیت اه رئیس��ی در اباغ این قانون بسیار 
خ��وب و انقابی بود. وی با بیان اینکه این اقدام 
باعث می ش��ود اعتماد خدشه دارشده مردم به 
مس��ؤوان احیا ش��ود، ادامه داد: این روزها در 
محاورات بسیاری از مردم نسبت های مختلفی به 
مسؤوان داده می شود که برخی از این مطالب 
ممکن است درست و برخی دیگر ممکن است 
درست نباشد اما زمانی که شفافیت به وجود آید 
و اموال مسؤوان و درآمدهای آنان کاماً شفاف 
و مشخص شود، قطعاً به این شایعات پاسخ داده 

خواهد شد.

همه اسناد مهم اقتصادی 
بین ایران و روسیه امضا شد

س��فیر ایران در مسکو گفت همه اسناد مهم 
اقتصادی بین ایران و روس��یه امضا ش��ده و هیچ 
سند امضانشده ای باقی نمانده است. مهدی سنایی 
دیروز در پانزدهمین اجاس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری اسامی 
ایران و فدراس��یون روسیه گفت: هیچ سند مهم 
اقتصادی که در س��طح دولتی مورد نیاز 2 کشور 
باشد، امضا نشده باقی نمانده است که از جمله آن 
اسناد همکاری های گمرکی است. سنایی افزود: 
 در بخش صادرات بین ایران و روسیه رابطه خوبی 

وجود دارد.

حسین   اه کرم 
باز هم دچار سانحه رانندگی شد

حسین  اه کرم، اس��تاد دانشگاه و کارشناس 
مس��ائل سیاس��ی در بزرگراه امام علی)ع( دچار 
س��انحه ش��د. به گزارش فارس، اه ک��رم دیروز 
در بزرگ��راه ام��ام عل��ی)ع( هن��گام رانندگی با 
موتوس��یکلت دچار سانحه ش��د و از ناحیه سر، 
چشم، دست و پا دچار آسیب دیدگی شدید شد. 
 اه کرم پس از تصادف به بیمارستان منتقل شده 
است. گفتنی اس��ت  اه کرم سال گذشته نیز در 

بزرگراه شهید آوینی دچار سانحه شده بود.

3 روز پس از برگزاری جشن تولد ملکه الیزابت در سفارت انگلیس در تهران اخبار
اطرافیان یک جاسوس دوتابعیتی با هماهنگی پلیس انگلیس، امنیت و فعالیت   سفارت ایران در لندن را مختل کردند

قدرشناسی عجوزه!
اخبار
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در ادام��ه بررس��ی های مجمع 
نظ��ام  مصلح��ت  تش��خیص 
پیرامون لوای��ح الحاق ایران به دو کنوانس��یون 
پالرم��و و وCFT به عن��وان دو ایحه مرتبط با 
کارگروه ویژه اقدام مالی)FATF(، روز گذشته 
در کمیسیون مش��ترک مجمع تشخیص مقرر 
شد س��واات یازده گانه اعضای مجمع به اطاع 

رئیس جمهور برسد.
به گزارش »وطن  امروز«، روز گذشته دومین 
جلسه کمیسیون مشترک این مجمع به ریاست 
محسن رضایی با موضوع بررسی پیوستن ایران 
به CFT و کنوانسیون پالرمو تشکیل شد. در این 
جلسه س��واات و ابهامات اعضای مجمع درباره 
پیوستن ایران به این دو کنوانسیون جمع بندی 
و ضمن دع��وت از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، 
وزارت ام��ور خارجه، معاونت حقوقی ریاس��ت 
جمه��وری و وزارت اطاعات برای طرح نظرات 
کارشناسی خود، مقرر شد سواات یازده گانه به 
اطاع رئیس جمهور برسد و پاسخ رسمی دولت 
به آنها داده ش��ود تا در کمیس��یون مشترک و 
صحن قرائت شود. همچنین کمیسیون مشترک 
مجمع تا رسیدن به نتیجه نهایی برای طرح در 
صحن مجمع، جلسات خود را ادامه خواهد داد.

پیرامون این سواات یازده گانه و بویژه درباره 
عدم اقن��اع اعضای مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام در جلس��ات سال گذش��ته این نهاد که با 
حض��ور مقامات دولتی و با دس��تورکار مش��ابه 
برگزار ش��ده بود، با حسین مظفر، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت گفت وگو کردیم. وی در این 
گفت وگو ضمن تاکید ب��ر اینکه مقامات دولتی 
تاکنون هیچ دلیلی در راس��تای مزایای تصویب 
لوایح پالرم��و وCFT بیان نکرده اند، تاکید کرد 
بیانی��ه توهین آمیز اروپا پیرامون ش��روع به کار 
سامانه موس��وم به اینستکس، اعضای مجمع را 
عصبانی و آنها را ب��ه عدم تصویب لوایح مذکور 
ترغیب کرده است. به گفته مظفر، طی جلساتی 
که از سال گذش��ته تاکنون در مجمع پیرامون 
این موضوع برگزار شده، تعداد موافقان پالرمو و

CFT کاهش یافته است.
حس��ین مظفر درب��اره اق��دام اخیر مجمع 
از  ب��ر ط��رح 11 س��وال  مبن��ی  تش��خیص 
رئیس جمه��ور و برخ��ی دس��تگاه  های دولتی 
مرتب��ط پیرام��ون ابهام��ات لوای��ح مرتب��ط با 
FATF گف��ت: طبعا ب��رای تصمیم   گیری باید 
ابهام��ات اعضای مجمع تش��خیص رفع ش��ود. 
م��ا در مجمع تاکن��ون چندین جلس��ه برگزار 
و کارشناس��ان مربوط را ه��م دعوت کردیم اما 
موافق��ان پالرم��و و CFT نتوانس��تند ابهامات 
اعضا را پاس��خ دهند تا تصویری روش��ن از این 

موضوع برای تصمیم   گیری داشته باشیم، بویژه 
کسانی که موافق الحاق جمهوری اسامی ایران 
به این دو کنوانس��یون هستند نیز هنوز تصور 
روش��نی از اینکه معایب و مزایای پیوس��تن به 
این لوایح چیست، ندارند. باید مشخص شود در 
صورت تصویب الحاق به این دو کنوانسیون چه 
آورده ای برای کشور حاصل خواهد شد. موافقان 
این دو ایحه هنوز نتوانسته اند این موضوع مهم 

را روش��ن کنند. البته سال 
در مجمع  گذشته جلساتی 
صحبت  ه��ای  و  برگ��زار 
این باره  در  نی��ز  پراکنده ای 
مطرح شد اما در جلسه اخیر 
مجمع  مشترک  کمیسیون 
از دولت خواس��ته ش��ده به 
ابهام��ات ای��ن دو ایحه به 
صورت مکتوب پاس��خ دهد. 
در این راس��تا خواسته شد 
ملی،  امنیت  عالی  ش��ورای 
وزرای اقتص��اد و خارج��ه و 
رئی��س کل بانک مرکزی به 

صورت مکتوب به ابهامات مجمع پاس��خ دهند. 
به این صورت که هر دس��تگاه و وزارتخانه ای از 
نگاه خود به این موضوع بپردازد. به همین خاطر 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوش��ته شد تا او 
از مس��ؤوان ذی ربط توضیح بخواهد و پاس��خ 
مکتوب را ب��ه مجمع بدهد. عاوه ب��ر این قرار 
اس��ت بعد نیز جلس��اتی با حضور وزرای مربوط 

درباره این دو ایحه برگزار شود. 
وی درباره مهم     ترین ابهامات اعضای مجمع 

ک��ه در قال��ب 11 س��وال ب��ه رئیس جمهور 
منعکس ش��ده نیز تصریح ک��رد: مواردی 
نظیر اینکه تصویب این دو ایحه آخرین 
بهانه غربی هاس��ت یا باز هم بهانه جویی ها 

ادام��ه خواهد یافت، اینک��ه موافقت 
ی��ا مخالف��ت چ��ه 
دستاوردهایی برای 
خواه��د  کش��ور 

داش��ت، چقدر تصویب ای��ن لوایح به همگرایی 
جمهوری اسامی با دوستانش در منطقه ضربه 
می زند و بویژه اطاعاتی که از مدیران آمریکایی 
FATF منتشر شده، ابهاماتی است که اعضای 
مجمع خواستار شفافیت مقامات دولتی پیرامون 

آنها شده   اند. 
مظفر در پاس��خ به این س��وال که مقامات 
دولتی مرتبط با ای��ن موضوع همچون ظریف، 
همت��ی و جنی��دی س��ال 
گذش��ته نی��ز در جلس��ات 
مجم��ع حضور داش��تند و 
علت تکرار چنین جلس��اتی 
در آین��ده چیس��ت، گفت: 
در جلس��ات س��ال گذشته 
مطالبی به صورت ش��فاهی 
توسط مقامات دولتی مطرح 
ش��د اما اکن��ون مجمع در 
نظر دارد به صورت مکتوب 
دایل آنه��ا را ببیند، ضمن 
اینک��ه در جلس��ات س��ال 
گذش��ته مجم��ع مزایای��ی 
ب��رای تصویب پالرمو و CFT ذکر نش��د؛ مثا 
هیچ گاه نگفتند با تصویب آنها مسائل بانکی ما 
حل یا مش��کات مربوط به ف��روش نفت ایران 
برطرف می ش��ود یا اروپایی ه��ا تصمیم به ارائه 
سازوکار جدید و مثمرثمر مالی خواهند گرفت، 
بلکه نهایت دلیلی که از س��وی دولتی ها برای 
الحاق ایران به این کنوانسیون ها ذکر شده این 
احتم��ال بود که اگر ما این دو ایحه را تصویب 
 FATF نکنیم، در لیس��ت س��یاه
قرار می گیریم. نکته اینجاس��ت 
که این احتمال دوس��تان هم 
غل��ط از آب درآمد، چرا که ما 
 FATF در بازه زمان��ی که
تعیین کرده بود لوایح مربوط 
را تصویب نکردیم و وارد لیس��ت 
سیاه این کارگروه مالی نیز 
همچنان  نش��دیم، 

که بنده س��ال گذش��ته چندین بار در جلسات 
مجم��ع به این موضوع پرداختم و گفتم که آنها 
دس��ت به این اقدام نخواهند زد. با همه اینها به 
نظر می رس��ید با توجه به ش��رایط جدیدی که 
آمریکایی ها ایجاد کردند، یعنی مش��کاتی که 
برای ایران به وجود آوردند و بویژه تحرکاتی که 
اخیرا در خلیج فارس داش��تند، نیاز است مجدد 
به این دو ایحه متاثر از شرایط جدید پرداخته 

شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ 
به این س��وال که تاثیر اقدام اتحادیه اروپایی در 
ایجاد یک شرکت ذی حس��اب مشترک آن هم 
روی کاغذ پس از یک س��ال مذاکرات با ایران و 
وقت کشی  های مکرر، بر تصمیم اعضای مجمع 
درب��اره پالرمو و CFT چه بود؟ گفت: این اقدام 
اروپا اعضای مجمع تش��خیص را عصبانی کرد؛ 
ه��م بیانیه 3 کش��ور اروپایی درب��اره راه اندازی 
INSTEX که طی آن چند ش��رط برای ایران 
ذکر شده بود و هم اینکه بعد از یک سال معطل 
کردن ایران یک سیس��تم ناکارآم��د، بی ربط و 
بی خاصیت��ی به نام INSTEX را مطرح کردند 
اعضای مجمع را ناراحت کرد، چرا که آن شروط 

اروپا دخالت در امور داخلی کشورمان بود.
وی در ادام��ه ب��ه کاه��ش تع��داد موافقان 
لوای��ح مرتب��ط ب��ا FATF در مجمع طی یک 
سال گذشته اش��اره کرد و گفت: برخی اعضای 
مجمع نسبت به اروپا یکسری خوش بینی   هایی 
داشتند و اینکه فکر می کردند اروپا به وعده  های 
خ��ود عمل می کند ام��ا در نهایت دیدند نه تنها 
وعده  های یک ساله اروپا محقق نشد، بلکه مسائل 
حقوق بشر، موشکی و قدرت منطقه ای ایران هم 

مطرح شد!
مظفر همچنین در پاس��خ به این س��وال که 
مجمع تش��خیص چه زمانی درب��اره تصویب یا 
عدم تصویب این لوایح به جمع   بندی می رس��د، 
خاطرنش��ان کرد: چندین جلس��ه بای��د برگزار 
ش��ود تا این ابهام��ات اعضای مجمع از س��وی 
مقامات دولتی پاس��خ داده شود اما نکته ای که 
من می توانم به صورت قطعی بگویم آن اس��ت 
ک��ه نتیجه تصمیم مجمع ب��ه ضرب ااجلی که 
FATF تعیین کرده )4 تیرماه( نخواهد رس��ید 
و بر همین اساس جوسازی  های برخی رسانه ها 
برای تحت فش��ار گذاش��تن مجمع تش��خیص 
نیز ب��ه جایی نخواهد رس��ید. مظف��ر در پایان 
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص را که برای 
رف��ع ابهامات از لوایح پالرمو و CFT به روحانی 
نامه نوشته، متشکل از کمیسیون  های سیاسی، 
امنیتی، اجتماعی، قضایی و کمیس��یون نظارت 

این نهاد معرفی کرد.

توضیحات حسین مظفر در گفت وگو با »وطن  امروز« 
 CFTپیرامون 11 سؤال مجمع تشخیص از روحانی و آخرین وضعیت لوایح پالرمو و

بیانیه اروپا اعضای مجمع را عصبانی کرد
مصلحت

اقدام اروپا اعضای مجمع تشخیص 
را عصبانی کرد؛ هم بیانیه 3 کش�ور 
 INSTEX اروپایی درباره راه اندازی
که طی آن چند ش�رط ب�رای ایران 
ذکر شده بود و هم اینکه بعد از یک 
سال معطل کردن ایران یک سیستم 
ناکارآمد، بی ربط و بی خاصیتی به نام 
INSTEX را مط�رح کردند اعضای 
مجم�ع را ناراحت کرد، چ�را که آن 
ش�روط اروپا دخالت در امور داخلی 

کشورمان بود



محمد نجارصادقی: آنطور که پیداس��ت حاا حااها 
باید منتظر ایجاد بازار متش��کل ارزی باشیم. نتیجه 
آخرین جلسه ای که در این رابطه برگزار شده کاهش 
حق عضویت صرافان در این بازار بوده که این موضوع 
نشان می دهد برای ایجاد این بازار هنوز راهی طوانی 
در پیش است. به موازات ایجاد این بازار، بحث بسیار 
مهمی در فضای اقتصادی کش��ور شکل گرفته است؛ 
ب��ازار متش��کل ارزی می توان��د دار را ارزان کند؟ به 
گزارش »وطن امروز«، آخرین جلس��ه اعض��ای بازار 
متش��کل ارزی با رئیس کل بانک مرک��زی در حالی 
برگزار ش��د که حق عضوی��ت صراف ها با کاهش ۷۵ 
درصدی ۲۵ میلیون تومان تعیین ش��د. اعضای بازار 
متش��کل ارزی به همراه صراف ها جلسه ای مشترک 
ب��ا رئیس کل بانک مرک��زی و هیات عامل این بانک 
داشتند. در این جلسه مس��ائل داخلی بازار متشکل 
ارزی مورد بحث قرار گرفت. بس��یاری از مش��کات 
داخلی نیز حل وفصل شده است. محمود شکسته بند، 
مدیرعامل بازار متشکل ارزی در این باره گفت: برای 
اینکه صراف های ضعیف نیز بتوانند وارد بازار متشکل 
ارزی ش��وند، تصمیم گرفتیم حق عضویت را از 100 
میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان کاهش دهیم. وی 
تأکید کرد: این تصمیم حاصل تصمیم رئیس کل بانک 
مرک��زی و هیات عامل این بانک، هی��ات مدیره بازار 
متش��کل ارزی و کانون صراف هاست. مدیرعامل بازار 
متشکل ارزی از افتتاح حساب ۷0 صرافی برای حضور 
در ای��ن بازار خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تقریباً 
تمام امور مربوط به راه اندازی بازار طی ش��ده اس��ت، 
احتمال دارد از تیرماه رسماً فعالیت بازار متشکل ارزی 
سر گرفته شود. بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی 
و هویت بخشی به بازیگران اصلی بازار ارز بزودی آغاز 
به کار خواهد کرد. بر این اس��اس بازیگران اصلی بازار 
متشکل ارزی، صرافی های مجاز، بانک ها و صرافی های 
بانک ها بوده و تمام بازیگران موظف به معرفی حساب 
ارزی ب��ه بانک مرکزی هس��تند. صرافی هایی که در 
ای��ن بازار خرید و فروش عمده را انجام می دهند باید 
یک درصد بااتر از نرخ بازار متش��کل، نیازهای خرد 
ارزی را بر اس��اس فهرست مصارف بیست وچهارگانه 
پوش��ش دهند. راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری 
از ثبت نرخ ه��ای کاذب در این بازار تدوین آیین نامه 
معاماتی از س��وی بازیگران اصلی است؛ در آیین نامه 
ب��ه هیات مدیره بازار متش��کل اجازه داده می ش��ود 
 ن��رخ را بر اس��اس آخرین قیمت روز قبل با نوس��ان
۵ درصد تعیین کند. البته برخی کارشناسان اقتصادی 
بر این باورند اساسا این بازار نمی تواند هیچ تاثیری در 

اقتصاد ایران داشته باشد. 
ارز ایران بازار ندارد ■

حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادوار مختلف 

مجلس ش��ورای اسامی در گفت وگو با »وطن امروز« 
درباره بازار متش��کل ارزی گفت: اولین نکته ای که در 
این رابطه گفته می  ش��ود موضوع کشف قیمت است 
که مسلما به این موضوع اعتقادی ندارم، یعنی این نهاد 
نمی تواند کشف قیمت واقعی را انجام دهد. دلیل هم 
این است که اساسا در ایران بازار ارزی وجود ندارد. وی 

گفت: در موضوع ارز عرضه انحصاری است، انحصاری 
که دولت یکی از اصلی ترین دارندگان و عرضه کنندگان 
ارز اس��ت. پتروش��یمی ها و فوادی ها هم در مراحل 
بعدی هستند. استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: در 
کشور ما اینطور نیست که صاحبان ارز جمعیت زیادی 
داشته باشند بلکه افراد خاصی هستند؛ این افراد قابل 

شناس��ایی هم هستند و امری پوشیده نیست. تقاضا 
هم در کش��ور ما تعریف شده است؛ اغلب تقاضا برای 
واردکنن��دگان کاا و خدمات اس��ت که عمده آنها از 
طریق حواله صورت می گیرد پس مسأله پوشیده ای 
نیست که قابل مدیریت کردن نباشد. وی در پاسخ به 
این سوال که آیا بازار متشکل ارزی می تواند التهابات 
قیمت نقدی را کنترل کند، گفت: امکان ندارد چنین 
اتفاقاتی رخ بدهد؛ بیش از 90 درصد ارز در کش��ور ما 
در اختیار دولت و واردکنندگان است. دولت می تواند 
قیمت  گ��ذاری کن��د، قیمت  گذاری ه��م باید طوری 
باش��د که منجر به ایج��اد واحدهای تولیدی ش��ود. 
بانک مرک��زی و دولت نباید به بازار جدید دل ببندد 
و برای ثبات ارزی باید دنبال راه های دیگری هم باشد. 
س��بحانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با 
توضیح شما چرا موضوع قیمت  گذاری 4۲00 تومان 
به نتیجه نرسیده است، گفت: تاکنون کسی ادعا نکرده 
که قیمت 4۲00 تومانی در راستای تولید اتخاذ شده 
باشد. محاسباتی برای کشف قیمت ارزي که قرار است 
از تولید حمایت کند وجود دارد که تفاوت بس��یاری 
با روش��ی که دولت رقم 4۲00 تومان را کشف کرد، 
دارد. وی افزود: دولت باید بازار سفته بازی را جمع کند 
نه اینکه تمام تاش خود را برای س��ر و سامان دادن 
ای��ن بازار صرف کند. بازار نقدی ارز ما عرضه و تقاضا 
برای نیازهای اساس��ی نیست بلکه سفته بازی است؛ 
حاا دولت نباید دنباله رو آن بازار جعلی و سفته بازانه 
باشد. وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید قیمتی 
برای ارز تعیین کند که به نفع تولید کننده باشد. نرخی 
که صادرکنندگان و واردکنندگان را ذی نفع می کند 
به رانت ارزی می انجامد اما تولید را افزایش نمی دهد. 
رویکرد اساس��ی تعیین قیمت ارز هم در متن قانون 
اساس��ی موجود اس��ت؛ در اصل 43 قانون اساسی به 
صراحت بیان شده است اقتصادی باید به وجود بیاید 
برای از بین بردن فق��ر و محرومیت و برآورده کردن 
نیازهای مردم و ویژگی هایی داش��ته باشد که اولین 
آن تامین نیازهای اساس��ی است. سوال اینجاست در 
قیمت��ی که دولت تعیین کرده بود نیازهای اساس��ی 

برآورده شد؟  
دار صعودی شد ■

صبح دیروز با وجود اینکه چند ساعتی از جلسه 
همتی ب��ا صرافان در رابطه با بازار متش��کل ارزی 
نگذشته بود، قیمت دار 300 تومان افزایش یافت. 
هر دار آمریکا در بازار آزاد با قیمت 13800 تومان 
معامله شد. در ضمن صرافی های بانکی هم هر دار 
را 13100 تومان به فروش می رساندند. قیمت دار 
دستوری هم 13400 تومان بود. همچنین قیمت 
ارز مس��افرتی )یورو( در بانک ه��ا 14 هزار و 98۵ 

تومان بود. 

نفت

»شافعی« در اتاق ایران ماندنی شد
گ�روه اقتص�ادی: اعض��ای هیات رئیس��ه اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره 
نهم انتخاب شدند. به گزارش »وطن امروز«، روز 
گذشته انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران برگزار و 
ترکیب هیات رئیسه دوره نهم تعیین شد. بر این 
اساس، غامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق 
ایران، حسین س��اح ورزی، مسعود خوانساری، 
محمدرض��ا انصاری و محمد امی��رزاده به عنوان 
ن��واب رئیس، غامحس��ین جمیلی ب��ه عنوان 
خزانه دار و کیوان کاشفی به عنوان منشی هیات 
رئیسه دوره نهم انتخاب شدند. گفتنی است در 
این دوره غامحسین شافعی و یونس ژائله برای 
کرسی ریاست اتاق ایران کاندیدا شده بودند که 
شافعی از سوی هیات نمایندگان اتاق ایران، 30۲ 

رای و یونس ژائله نیز 140 رای کسب کردند.

وزیر نیرو جزئیات اجاس ایران و 
فدراسیون روسیه را تشریح کرد
تشکیل کارگروه بانکی 

میان ایران و روسیه

مذاک��رات فش��رده ای بین بان��ک مرکزی 
ای��ران و روس��یه در حال انجام اس��ت و بزودی 
کارگروه مش��ترکی در تهران تش��کیل جلسه 
خواهد داد. به گزارش ایس��نا، رض��ا اردکانیان، 
وزی��ر نیرو با بیان اینک��ه مباحث بانکی یکی از 
موضوع��ات مهم مذاک��ره بین ایران و روس��یه 
اس��ت، گفت: در حاش��یه پانزدهمین اجاس 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی و 
تجاری ایران و فدراس��یون روسیه که در تهران 
در حال برگزاری اس��ت، ۶0 نفر از ش��رکت ها و 
مجموعه ه��ای مختلف در س��ازمان های  قفقاز 
شمالی برای دومین همایش همکاری به ایران 
آمدند و حدود ۲۵0 نفر از س��ازمان های دولتی 
و شرکت های خصوصی فدراسیون روسیه نیز در 
ادامه به اجاس می پیوندند. وی با اشاره به نهایی 
کردن مراحل الحاق جمهوری اسامی ایران به 
موافقتنامه اقتصادی اوراس��یا، اضافه کرد: پس 
از تصویب فوریت ایح��ه در هیأت وزیران، این 
ایحه هفته گذش��ته در 3 کمیسیون و صحن 
مجلس به تصویب رس��ید. اردکانیان ادامه داد: 
انتظار می رود ایران هم به مجموعه کش��ورهای 
روسیه، قزاقس��تان، قرقیزس��تان، ارمنستان و 
ب��اروس بپیوندد و بتوان��د از یک ب��ازار 180 
میلیونی برای توسعه روابط اقتصادی و عرضه کاا 
و محصوات بویژه در شرایطی که ایران و روسیه 
تح��ت تحریم های غیرقانونی ق��رار دارند، بهره 
ببرد. وی در ادامه با اش��اره به برگزاری اجاس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران 
و روسیه، تصریح کرد: 13 کارگروه در زمینه های 
حمل و نقل، صنعت، معدن، انرژی، داروسازی، 
کشاورزی، توریسم و موضوعات فرهنگی مباحث 
را دنب��ال می کنند و انتظار م��ی رود طی ۲ روز 
آینده پروژه های متعددی در بخش های یاد شده 
امضا شود. به گفته وزیر نیرو، حدود ۵00 شرکت 
خصوصی از ایران برای ش��رکت در کارگروه ها و 
اجاس کمیسیون مشترک ابراز تمایل کرده اند. 
وی با بیان اینکه روسیه در سال گذشته بالغ بر 
1۵0 میلیارد دار واردات داش��ته است، تصریح 
ک��رد: با توجه به زمینه های مختلف فعالیت در 
ای��ران، قطعاً ای��ن مذاکرات از جمل��ه الحاق به 
موافقتنامه اوراس��یا سهم ایران را در صادرات به 
روس��یه افزایش خواهد داد. بر اس��اس آنچه در 
موافقتنامه اوراسیا آمده 800 قلم کاا از تعرفه 

ترجیحی خارج خواهند شد.

ایران نیم میلیون کودک کار دارد
 گزارش ه��ای رس��می از وج��ود جمعی��ت
499 هزار نفری کودکان کار یا در جست وجوی 
شغل در ایران حکایت دارد. همچنین بر اساس 
این آمار 1/4 درصد از این کودکان در مش��اغل 
پرخطر مشغول به کار هستند. به گزارش مهر، 
جدیدترین گزارش مرکز آمار و اطاعات راهبردی 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی از وضعیت 
فعالیت کودکان 10 تا 1۷ س��اله نشان می دهد 
 در س��ال 9۶ از حدود 9 میلیون کودک، حدود
499 هزار نفر، کودک فعال هستند؛ به عبارتی 
حدود ۵00 هزار کودک شاغل یا در جست وجوی 
کار هستند. از میان این کودکان 410 هزار نفر 
ش��اغل و 89 هزار کودک نیز در جست وجوی 
کار هس��تند. تعداد کودکان ش��اغل در س��ال 
 9۶ نس��بت به س��ال 9۵ به میزان 11/۵ درصد

و نسبت به س��ال 94 نیز 10/۲ درصد افزایش 
یافته است. بر اس��اس این آمار، تعداد کودکان 
خیابانی توانمندس��ازی شده توس��ط سازمان 
بهزیس��تی کش��ور در س��ال 9۶، ۵ ه��زار و 
1۵۲ نفر بوده اس��ت. در ایران س��ال 91 سهم 
 ک��ودکان کار ۵/۵ درصد بوده ک��ه این رقم به

4 درصد در سال 9۵ کاهش پیدا کرده است. 

جایگزین زنگنه تعیین شد
نماینده م��ردم نجف آباد در 
مجلس با ادعای اینکه برخی 
اخب��ار از انتق��اد روحانی به 
زنگنه در جلسه هیات دولت 
به دلیل ضعف عملکرد وزیر 
نفت حکایت دارد، گفت: جایگزین زنگنه فردی 
متحول گرا و موفق در کابینه دولت اس��ت که 
بزودی معرفی می ش��ود. ابوالفضل ابوترابی در 
گفت وگ��و با فارس، با ادع��ای درگیری لفظی 
حسن روحانی و زنگنه در حاشیه جلسه هیات 
دولت افزود: در این نشس��ت روحانی به دلیل 
ضع��ف عملکرد زنگنه و از اینک��ه وزارت نفت 
در ش��رایط فعلی در زمینه صادرات نفت و گاز 
تدبیر ازم را ندارد انتقاد ش��دیدی را نسبت به 
وی مط��رح کرده اس��ت. ابوترابی تصریح کرد: 
جایگزی��ن وزیر نفت فعلی با توجه به عملکرد 

مثبتش مورد حمایت است.

»مسکن مهر«
تجربه منحصربه فردی است

دفتر اس��کان بش��ر س��ازمان ملل ساخت 
مس��کن مهر را جزو تجربه های منحصربه فرد و 
قابل انتقال به مجام��ع بین المللی اعام کرده 
است. به گزارش تسنیم، مازیار حسینی، معاون 
امور مسکن و س��اختمان وزیر راه وشهرسازی 
با بیان اینکه تکمیل ۵00 هزار مسکن مهر در 
دستور کار وزارت راه وشهرسازی قرار دارد که در 
حال حاضر این عدد به 4۲0 هزار واحد رسیده 
است، اظهار داش��ت: در واقع از زمان شروع به 
کار وزی��ر جدید 80 هزار مس��کن مهر تحویل 
شده اس��ت. وی با تأکید بر اینکه دفتر اسکان 
بشر س��ازمان ملل، ساخت مسکن مهر را جزو 
تجربه های منحصربه فرد و قابل انتقال به مجامع 
بین المللی اعام کرده اس��ت، اف��زود: 4 دولت 
درگیر این برنامه بودند و بیش��ترین کارایی آن 
در دولت 11 و 1۲ بوده اس��ت. حسینی گفت: 
پروژه های مسکن مهر از نظر اسکلت و کیفیت و 

استحکام بنا، مناسب ارزیابی می شود.

صعود بورس تا ارتفاع ۲۳۸ هزار واحد

ش��اخص بورس در جریان معامات دیروز 
بازار س��رمایه با 40۵۲ واحد رشد روبه رو شد و 
به ارتفاع ۲38 هزار واحد صعود کرد. به گزارش 
تس��نیم، در جریان دادوس��تدهای دیروز بازار 
سرمایه تعداد ۵ میلیارد و 184 میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزش یکهزار و 883 میلیارد تومان 
در 3۷۶ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و 
شاخص بورس با رشد 40۵۲ واحدی در ارتفاع 
۲38 هزار و ۲۲0 واحد قرار گرفت. شاخص های 
اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر 
گذاش��ت؛ به  طوری که شاخص قیمت 114۷ 
واحد، کل ۲04 واح��د، قیمت140 واحد، آزاد 
ش��ناور 4039 واحد و ش��اخص های   بازار اول 
۲۷۷۷ واح��د و بازار دوم 90۲3 واحد رش��د را 
به ثبت رساند. بر اساس این گزارش، در بازارهای 
فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 80۵ 
میلیون ورقه ب��ه ارزش 9۲3 میلیارد تومان در 
۲80 هزار نوبت، آیفکس 33 واحد رش��د کرد 

و در ارتفاع ۲98۵ واحد قرار گرفت.

تجارت

3اقتصاد وطن امروز  شماره 2742 دوشنبه 27 خرداد 1398

رشد اقتصادی 97؛ منفی 2/4 درصد
گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران رشد تولید ناخالص 
داخلی کش��ور در س��ال 9۷ را با نف��ت منفی 4/9 
درص��د و بدون نفت منف��ی ۲/4 درصد اعام کرد. 
به گزارش »وطن امروز«، بر اساس اعام مرکز آمار 
ایران، محصول ناخالص داخلی در س��ال 139۷ به 
رق��م ۷13 هزار و ۲۲ میلیارد تومان با نفت و ۵۷3 
ه��زار و 4۷0 میلیارد تومان بدون احتس��اب نفت 
رسیده است، در حالی که رقم یادشده در سال 9۶ 
با نفت ۷49 هزار و ۶0۶ میلیارد تومان و بدون نفت 
۵8۷ هزار و 4۷1 میلیارد تومان بوده که نش��ان از 
رشد 4/9-درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت 
و ۲/4-درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت 
در س��ال 139۷ دارد. نتایج یادش��ده حاکی از آن 
است که در س��ال 139۷ رشته فعالیت های گروه 
کشاورزی 1/۵-، گروه صنعت 9/۶- و گروه خدمات 

0/0۲ درصد نسبت به سال 9۶ رشد داشته است.
گفتنی است بر اساس فهرست کااهای تولیدی 
در سال 139۷ بالغ  بر 18 محصول در بخش صنعت 
افت تولید داش��ته اند. به گزارش »وطن امروز«، طبق 
جدیدتری��ن آمار از میزان تولی��د کااهای منتخب 
صنعت��ی و معدنی در پارس��ال، می��زان تولید انواع 
تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، انواع 
خودروی س��واری، وانت و کمباین منفی بوده است. 
عاوه  بر این از مجموع 31 کاای منتخب صنعتی، 

بیشتر کااها با رشد کمتر از 4 درصدی روبه رو شده 
و فقط تولید الیاف اکریلیک رشد ۶1۲/۵ داشته است.

جزئیات جلسه همتی با صرافان؛ صرافی ها امتیاز گرفتند

دولت به بازار جدید 
ارزی دل نبندد

خانه

بورس

حسن سبحانی در گفت وگو با »وطن امروز«: بانک مرکزی 
برای ثبات نرخ دار دنبال راه های دیگری هم باشد

تولیدات صنعتی در سال 97
درصد تغییر13971396نام محصول

38/1-883.0001.429.000انواع سواری)دستگاه(

29/3-51.00073.000وانت)دستگاه(

14/9-3.6284.261اتوبوس، مینی بوس )دستگاه(

34/4-10.75216.402کامیون کشنده)دستگاه(

6/9-706758کمباین)دستگاه(

9/8-201.000223.000استیک خودرو)تن(

26/1-26.00036.000سموم دفع آفات نباتی)تن(

7/9-641.000696.000روغن موتور)تن(

31/1-769.0001.117.000انواع تلویزیون)دستگاه(

39/4-539.000890.000ماشین لباسشویی)دستگاه(

4/8-744.000781.000کولر آبی)دستگاه(

6/3-8.069.0008.608.000الکتروموتور)دستگاه(

22.400.00020.833.0007/5فواد خام)تن(

249.000159.00056/1کاتد مس)تن(

13/2-304.000351.000شمش آلومینیوم)تن(

5-98.000103.000چینی بهداشتی)تن(

روز
ن ام

 وط
ی،

طیب
ر خ

میا
 : کا

س
عک

گروه اقتصادی: به دنبال برگزاری 
جلس��ه غیرعلنی مجل��س برای 
ساماندهی بازار مصرف با حضور رضا رحمانی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون صنایع و معادن 
موضوع س��رمایه گذاری در ح��وزه صنایع معدنی 
و س��اماندهی توزیع کااهای اساس��ی را پیگیری 
می کند. به گ��زارش خبرگزاری ها، علی اریجانی، 
رئیس مجلس ش��ورای اسامی در توضیح نشست 
غیرعلنی پارلمان اظهار داش��ت: این جلسه درباره 
بررسی وضعیت صنایع و کااهای اساسی و توزیع 
آن بود؛ در این جلس��ه ب��ه ابعاد مختلف با موضوع 
صنعت و صنایع معدنی و همچنین ش��رایطی که 
س��رمایه گذاران بتوانند با شرایطی قابل پیش بینی 
در آن فعالیت کنند پرداخته شد و همچنین نحوه 
س��اماندهی توزیع کااهای اساس��ی مورد ارزیابی 
قرار گرفت و قرار ش��د کمیسیون صنایع و معادن 
موضوعات طرح ش��ده در این جلس��ه غیرعلنی را 

پیگیری کند.
نمایندگان قانع نشدند ■

در همین باره احمد علیرضابیگی، نماینده مردم 
تبری��ز در مجلس ب��ا بیان اینکه وزی��ر صنعت در 
نشست غیرعلنی مجلس پاسخ قانع کننده ای برای 

نمایندگان نداشت، گفت: وزیر 
صنعت عنوان کرد من تولید 
خ��ودرو را به ۲ برابر رس��اندم 
و ت��اش می کنم ای��ن تولید 
افزایش هم پیدا کند. به گفته 
علیرضابیگی، در این جلس��ه 

نمایندگان در ۲ محور مطالب خود را مطرح کردند 
که یکی درباره بحث تأمین کاای اساسی و دیگری 
درباره موضوع خ��ودرو بود. نمایندگان درباره نظام 
توزیع کاای اساس��ی که صددرصد آن در کنترل 
و اختیار وزارت صنعت است عنوان کرد                                 ند وضعیت 
نظام توزیع کاای اساسی نمی تواند قابل قبول باشد 
و با گذشت 3 ماه از سال 98 در حوزه تأمین کاای 
اساسی و کنترل قیمت ها با مشکات زیادی روبه رو 
هستیم. وی اظهار داشت:                             در این جلسه عنوان شد 
بخش قابل توجهی از س��رمایه های کش��ور صرف 
ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی ش��ود که بخش 
قابل توجهی از این واحدهای صنعتی از مدار فعالیت 

خارج شده است. علیرضابیگی 
خاطرنش��ان کرد: بخش دوم 
صحبت های نمایندگان درباره 
بحث خودرو و بی سروسامانی 
خودروهای ثبت نام شده توسط 
م��ردم و افزایش سرس��ام آور 

خودرو بود که مورد اعتراض نمایندگان واقع شد.
دولت باتکلیف است ■

علیرضابیگ��ی تصریح کرد                                                                                                                                                                                                                   : انتظ��ار نمایندگان 
 این بود که وزیر صنعت در این جلس��ه درباره سهم

40 درصدی تولید از تسهیات بانکی پاسخگو باشد 
ام��ا وزیر صنعت عنوان کرد مش��کل اصلی من در 
بحث تولید فقدان تس��هیات و سرمایه  در گردش 
است، این در حالی است که مصوبه قانونی مجلس 
این است که سهم تسهیات صنعت و معدن از منابع 
بانکی 40 درصد باش��د و این امر که وزیر می گوید 
سرمایه در گردش و تسهیاتی ندارد قابل پذیرش 
نیست و باید برود مشکل خود را با دولت حل کند. 

نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: وزیر 
صنعت درباره تأمین کاای اساسی نتوانست مطلبی 
را ارائه کند، توضیحات قابل قبولی نداش��ت و این 
موضوع بخش مسکوت مانده گزارش وزیر بود. وی 
افزود                                                                                                                                                                                                                   : ما انتظار داش��تیم وزیر با پاسخ های قاطع و 
قانع کننده در مجلس حاضر شود و ازم بود که در 
این نشس��ت رئیس یا نماینده بانک مرکزی و اتاق 
بازرگانی نیز حضور می یافتند تا بتوان مسائل را بهتر 
بررسی کرد و به همین خاطر بخشی از بحث ناقص 
ماند. علیرضابیگی خاطرنشان کرد: در بحث تأمین 
کاای اساس��ی این گونه به نظر می رسد که کار در 
دولت باتکلیف اس��ت. این موضوع خارج از اختیار 
وزیر صنعت اس��ت و دولت باید تصمیم بگیرد 14 
میلیارد دار تخصیص یافته به کااهای اساس��ی را 
به م��ردم بازگرداند یا یک نظام کوپنی را برای این 
منظور طراحی کند. همچنین بشیر خالقی، نماینده 
خلخال در مجلس با اشاره به جزئیات این نشست، 
گفت: مسؤوان حاضر در جلسه نیز اعتقاد داشتند 
برخی گرانی های که در چند وقت اخیر ایجاد شده 
ناش��ی از افت ارزش پول ملی اس��ت. وزیر صنعت، 
 مع��دن و تج��ارت در این جلس��ه برنام��ه ای را در

۷ محور برای رونق تولید به نمایندگان ارائه داد.

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی توزیع کااها در بازار برگزار شدمجلس
ناتوانی وزیر صمت در ساماندهی بازار کااهای اساسی

کار
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تذکر شورای شهر به شهرداری
چرا مصوبه ساماندهی مشاغل 

اجرایی نمی شود؟
عض��و کمیس��یون فرهنگی - 
اجتماعی شورای شهر تهران 
گف��ت: مصوب��ه س��اماندهی 
مشاغل س��یار و بی کانون که 
طرح آن پس از س��اعت ها کار 
کارشناسی از س��وی بنده و جمعی از همکاران 
ارائه ش��د و ۲۳ بهمن س��ال گذشته به تصویب 
رس��ید، ش��هرداری تهران را ملزم به اجرای آن 
می کند اما متأس��فانه در حال حاضر که حدود 
4 ماه از ازم ااجرا ش��دن این مصوبه می گذرد، 
ش��هرداری ته��ران و معاونت خدمات ش��هری 
ش��هرداری اق��دام خاصی برای اج��رای مصوبه 
شورای ش��هر نکرده اند. حجت نظری ادامه داد: 
این تعلل ش��هرداری در حالی رخ داده که عدم 
ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار مشکات 
زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده که از جمله 
مهم ترین مثال های آن وضعیتی است که چهارراه 
ولیعصر به آن دچار ش��ده است. در همین راستا 
از شهرداری تهران می خواهم هرچه زودتر مصوبه 
شورای شهر تهران با عنوان ساماندهی مشاغل 
س��یار و بی کانون را اجرایی کرده و تا آن زمان از 
هرگونه برخورد احساسی، سلیقه ای و کوتاه مدت 
که برخاف مصوبه ش��ورای ش��هر تهران باشد، 
خودداری کند. نظری در تذکر دیگری به معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: حتماً 
مطلع هستید که بر اساس مصوبه شورای شهر، 
کارت بلیت مترو و اتوبوس برای خبرنگاران باید 
رایگان و بدون سقف مبلغ باشد که به مدت یک 
سال در اختیار آنان قرار می گیرد اما متأسفانه در 
تخلفی آشکار از مصوبه شورای شهر تهران، ری و 
تجریش، در سال گذشته کارت بلیت یک ساله با 
مبلغ ۳۵۰ هزار تومان در اختیار خبرنگاران قرار 
گرفت و گویا امسال نیز بناست برخاف مصوبه 
ش��ورا عمل کرده و کارت بلیت خبرنگاران را با 

مبلغی مشخص در اختیارشان قرار دهند. 

شهرداری اماک واگذار شده را
پس بگیرد

عض��و هیات رئیس��ه ش��ورای 
اسامی شهر تهران در تذکری 
مبنی بر تأخیر در ارسال گزارش 
س��اماندهی واگذاری اماک به 
اشخاص و مؤسسات به صحن 
علنی، گفت: در راستای افزایش اعتماد عمومی و 
سرمایه اجتماعی و نیز شفافیت در فرآیند واگذاری 
ح��ق بهره برداری ام��اک متعلق به ش��هرداری 
ته��ران که منجر ب��ه ارتقای نظارت مس��تقیم و 
سازمان یافته مردمی بر این فرآیند می شود، مصوبه 
ش��ماره ۲۳۶۶ با عنوان »الزام شهرداری تهران به 
ساماندهی واگذاری حق بهره برداری اماک، اراضی 
و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، 
حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی« در تاریخ 
۲۳ مهرماه س��ال ۹۶ به تصویب رس��یده اس��ت. 
افشین حبیب زاده ادامه داد: در تبصره دوم مصوبه 
یادشده ش��هرداری تهران مکلف به ارائه فهرست 
تمام واگذاری های مغایر با آن از س��ال ۱۳۷۸ به 
انضمام مس��تندات مربوطه حداکثر ظرف مدت 
۳ ماه پ��س از تصویب بوده ول��ی تاکنون چنین 
گزارش��ی به صحن علنی ش��ورای اسامی شهر 
تهران ارائه نش��ده اس��ت. رئی��س کمیته نظارت 
شورای اسامی شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه 
در بازپس گیری اماک از س��وی سازمان اماک 
و مستغات بشدت مصلحت اندیشی می شود که 
این عملکرد در ش��أن شورای اسامی شهر تهران 
و مدیریت شهری نیس��ت، تصریح کرد: حتی در 
مواردی که واجد حکم قضایی تخلیه است، اقدام 
عملی انجام نمی ش��ود و بعضاً مأموران شهرداری 
پس از حضور در ملک مذکور فراخوانده می شوند. 
حبیب زاده در پایان از شهردار خواست این موضوع 
را بررسی و نتیجه آن را به شورای شهر ارائه کند.

انتقاد از بودجه غیرشفاف شهرداری
رئیس کمیته برنامه و بودجه 
شورای ش��هر تهران در تذکر 
پیش از دس��تور خود  با بیان 
اینک��ه بودجه ب��ه عنوان یک 
س��ند مدیریت مالی اس��ت و 
عملکرد یک ساله مدیریت شهرداری، مهم ترین 
اب��زار برای تعیی��ن جهت گیری ه��ا، خدمات و 
اقدامات و غیره آن مجموعه است، گفت: بودجه 
باید جامع، دقیق و متعادل تنظیم ش��ود و پس 
از تصویب شورای شهر نیز ازم ااجراست. مجید 
فراهان��ی با بیان اینکه نظارت بر اجرای بودجه و 
ارائه گزارش های شفاف و بموقع از نحوه اجرای 
بودجه نیز ازم اس��ت، گفت: ش��هرداری تهران 
بر اس��اس یکی از تبصره های بودجه س��ال ۹۸ 
موظف است جلسات کمیته تخصصی منابع نقد 
و غیرنق��د را حداقل یک ب��ار در ماه برگزار کند 
اما ۵۰ روز از آغاز س��ال گذشته و هنوز گزارشی 
درباره  برگزاری این جلسات، اولویت بندی مصارف 
و تخصیص اعتبارات از سوی شهرداری به شورا 
ارائه نشده است و این در حالی است که باید این 

گزارشات بموقع ارسال می شد. 

10 تیرماه اولین جلسه دادگاه نجفی
دهم تیرماه اولین جلسه محاکمه محمدعلی 
نجفی، شهردار س��ابق تهران که به قتل عمد 
همسر خود میترا استاد متهم است، در دادگاه 

کیفری استان تهران برگزار می شود.

رئیس شورای شهر تهران: 
مخالف حضور فرزندانم 

در زیست شبانه هستم!

گروه اجتماعی: در ادامه مخالفت ها با طرح »حیات 
شبانه پایتخت«، رئیس ش��ورای شهر تهران نیز 
شدیدا با آن مخالفت کرد! به گزارش »وطن امروز« 
اعضای شورای شهر قصد دارند طرحی را تصویب 
کنند که در آن صنوف در مناطق مشخص شده 
تا س��اعت ۳ نیمه ش��ب فعالیت داشته باشد اما 
پلیس با آن مخالفت کرده اس��ت. در کنار برخی 
مخالفت های مردم و پلیس با طرح زیست شبانه، 
رئیس شورای ش��هر نیز بشدت با آن مخالفت و 
اعام کرد حاضر نیس��ت فرزندانش در زیس��ت 
شبانه حضور یابند. محسن هاشمی در گفت وگو 
با فارس، گفت: مخالف حضور فرزندانم در زیست 
ش��بانه هس��تم. خودم نیز ش��ب ها س��اعت ۱۰ 
می خوابم و ۵ صبح بیدار می شوم، بنابراین تمایلی 
به این طرح ندارم. در صورتی که فرزندان جداگانه 
برنامه هایی برای زیست شبانه داشته باشند نگران 
می ش��وم و به نظرم این مسأله در صورتی که در 
چارچوب خانواده باشد، مشکل زا نیست. هاشمی 
بی��ان کرد: در صورتی که در یک خانواده نیز پدر 
به تنهایی در زیست شبانه باشد، قطعا نگرانی هایی 
برای زنان ایجاد می کند. زمس��تان سال گذشته 
و در صد و بیس��ت و دومین جلسه شورای شهر 
زیس��ت ش��بانه در تهران مورد بحث و گفت وگو 
ق��رار گرفت و کلیات ایحه »الزام ش��هرداری به 
برنامه ریزی و بسترسازی و احیای زیست شبانه« با 
۱4 رأی موافق در شورای شهر تصویب شد. امروز 
اجرای این طرح با مخالفت های زیادی روبه رو شده 
و بسیاری از کارشناسان آن را نوعی فرهنگ غربی 
عنوان کرده و معتقدند با اجرای آن بنیان  خانواده 
متزلزل می شود.  سردار حسین رحیمی، فرمانده 
پلیس پایتخت نیز درباره اجرای این طرح  اعام 
کرد: از طریق معاونت نظارت بر اماکن عمومی به 
همه صنوف اعام کرده ایم زیست شبانه نداریم و 
صرفاً صنوف تا یک بامداد مجاز به فعالیت هستند.

هشدار آتش نشانی
پوشش های گیاهی ارتفاعات تهران 

مستعد آتش سوزی است
سخنگوی آتش نشانی تهران با اشاره به شدت 
بارش های بهاری در پایتخت و رشد حجم انبوهی 
از گیاهان خودرسته بویژه در مناطق اطراف شهر 
تهران، گفت: تپه ها و ارتفاعاتی که در سال های 
گذشته تلی از خاک بود امسال پوشش گیاهی 
انبوهی در خود جای داده و حتی تا بااترین نقطه 
نیز گیاه و علوفه روییده اس��ت اما با پایان یافتن 
فصل بارش ها و افزایش گرمای هوا، این علف ها 
کاماً خش��ک شده و بسیار مستعد آتش سوزی 
اس��ت. به گفته س��یدجال ملکی، این مسأله 
باعث شده در روزهای اخیر آمار آتش سوزی در 
این نقاط بااتر از میانگین س��ال های قبل شود، 
آتش سوزی هایی که در واقع به آنها حریق فضای 
سبز یا حریق علوفه می گویند.  وی از شهروندان 
خواس��ت در طبیعت، از روش��ن کردن آتش در 
علفزارها و بوته های خشک و کنار درختان بویژه 
در زمان وزش باد خودداری کنند و تصریح کرد: 
شهروندان برای روشن کردن آتش از منقل های 
فلزی اس��تفاده کنند، در صورت نبود منقل، با 
کنار زدن علوفه ها و بوته های خشک و پاکسازی 
اطراف از وجود این مواد قابل اشتعال، روی زمین 

غیرقابل اشتعال آتش روشن کنند. 

افزایش مراجعات به داروخانه بدون نسخه پزشک
مردم از بی پولی، دکتر نمی روند

»ح��دود ۳۰ درص��د مراجع��ات م��ردم ب��ه 
داروخانه ها بدون داش��تن نسخه و بدون مراجعه 
دوباره به پزش��ک اس��ت تا از این طریق بتوانند 
هزینه های خود را کاه��ش داده و پول ویزیت را 
پرداخت نکنند؛ اینها نش��انه های نگران کننده ای 
اس��ت«. به گ��زارش ایس��نا، مع��اون کل وزارت 
بهداشت افزود: با توجه به رشد جمعیت، مراجعه 
به حوزه درمان باید س��اانه بی��ن ۳ تا ۷ درصد 
افزایش می یافت اما به دلیل مش��کات موجود تا 
حدود ۵ درصد کاهش یافته است. ایرج حریرچی 
اضافه کرد: در سال ۹۷ نیز نشانه های اولیه کاهش 
مراجعه مردم دیده شد تا بتوانند هزینه های خود 
را کاهش داده و پول ویزیت را پرداخت نکنند. وی 
ادام��ه داد: از آنجا که یکی از ماک های مهاجرت 
افراد، اس��تحکام حوزه س��امت کشورهاست، از 
مهم ترین تاکیدات ما حفظ سامت و رسیدگی به 
بیماران در مناطق محروم و مرزی بدون توجه به 

مسائل سیاسی است.

شورای شهر 

 گروه اجتماعی: یک اتفاق و واکنش های 
ش��هروندان ب��ه آن در فض��ای مجازی 
باعث ش��د بار دیگر موضوع رگواتوری 
تاکسی های اینترنتی مطرح شود. در حال 
حاضر هیچ نهاد باادس��تی و ناظری به 
صورت مستقیم بر عملکرد تاکسی های 
اینترنتی نظارت ن��دارد. حتی در زمینه 
قوانین و قواعد هم تاکسی های اینترنتی 
به ص��ورت خودمختار رفت��ار می کنند. 
طبق قانون این تاکس��ی ها برای فعالیت 
خود باید مجوز از س��ازمان تاکس��یرانی 
داشته باشند اما تاکنون بدون هیچ دلیل 
قانع کننده ای از این موضوع سر باز زده اند. 
بتازگ��ی ام��ا گمانه زنی های��ی از تدوین 
آیین نامه نظارت بر فعالیت تاکسی های 
اینترنتی به گوش رس��یده که باید دید 
این بار این ش��رکت های بزرگ خدمات 
ش��هری زیر ب��ار آن می روند ی��ا باز هم 
مانند گذشته این موضوع را رد می کنند. 

به گزارش »وطن امروز«، معاون ش��هردار تهران از 
تدوی��ن آیین نامه نظارت بر فعالیت تاکس��ی های 
اینترنتی خبر داد و گفت: قرار است بزودی آیین نامه 
نظارت بر تاکسی های اینترنتی بین وزارت کشور و 
وزارت صنایع به طور مشترک تنظیم شود. محسن 
پورس��یدآقایی با اش��اره به مانع تراش��ی نهادهای 
مختلف در مسیر نظارت بر تاکسی های اینترنتی، 
گفت: متأس��فانه وزارت صنایع ب��ه دلیل حمایت 
از اتحادیه ه��ای ذی ربط با وزارت کش��ور همراهی 
نمی کند و در مقابل تنظیم آیین نامه های نظارتی 
بر عملکرد ش��رکت های تاکسی اینترنتی مقاومت 
می کند. وی وزارت ارتباطات و فناری اطاعات را از 

دیگر نهادهای موافق با نظارت بر فعالیت تاکسی های 
اینترنتی عنوان کرد و افزود: وزارت ارتباطات موافق 
است تاکسی های اینترنتی به صورت سازمان یافته در 
ش��هر تردد کنند و اقدام��ات ازم را در این زمینه 
انج��ام دهند اما معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با نظارت بر تاکس��ی های آناین مخالف 
است. او دلیل مخالفت این معاونت را تاکید بر وجه 
استارت آپی این نهادها عنوان کرد و افزود: متأسفانه 
آقای ستاری در بدنه دولت با نظارت بر فعالیت این 
ش��رکت ها مخالف است و توضیح ایشان این است 
که نظارت مانع رش��د و ش��کوفایی این شرکت ها 
می شود اما به این نکته توجه نمی کند که بی قانونی 

و نبود یک نهاد ناظر و میدان دادن بی قید و شرط 
به اس��تارت آپ ها هم مشکات جدیدی در کشور 
ایج��اد می کند و در برخ��ی مواقع با آثار اجتماعی 

جبران ناپذیری همراه است.
ضرورت نظارت بر تاکسی های اینترنتی ■

پورسیدآقایی گفت: در یک سال گذشته مذاکرات 
فشرده ای درباره مساله نظارت بر شرکت های تاکسی 
اینترنتی انجام شد که با مخالفت هایی مواجه شدیم. 
مخالف��ان نظارت معتقدند نظ��ارت مانع فعالیت و 
توسعه شرکت های تاکس��ی اینترنتی می شود اما 
اتفاقات و رخدادهای اخیر نشان داد مساله نظارت 
بر فعالیت تاکس��ی های اینترنتی ضروری اس��ت، 

بوی��ژه اکنون ک��ه هم جامعه حس��اس 
ش��ده و هم دامنه فعالیت این شرکت ها 
مدام گس��ترش می یابد. ما امیدواریم با 
توجه به اتفاقات اخی��ر روند تدوین این 
آیین نامه تسریع ش��ود. پورسیدآقایی با 
نقد عملکرد تاکس��یرانی در این زمینه، 
گفت: وظیفه ذاتی تاکسیرانی، ساماندهی 
وضعی��ت حمل و نقل ش��هری اس��ت. از 
گذشته تاکنون ش��هرداری و تاکسیرانی 
نظارت بر حمل و نقل شهری و تاکسی ها 
را بر عهده داش��ته اند. اما جالب است که 
اکنون تاکس��یرانی به جای پرداختن به 
وظایف اصلی خود، وارد حوزه مجوزدهی 
به تاکس��ی های آناین شده است. شاید 
بهتر باشد تاکسیرانی به جای صدور مجوز 
تاکس��ی آناین، ظرفیت ه��ای خاموش 
تاکسی های شهری را احیا کند، نه آنکه 
حمل و نق��ل را ب��ه اف��راد غیرمتخصص 
بسپارد و به اسم اشتغال زایی، بر مشکات 
اجتماعی موجود اضافه کند. وی تاکید کرد: مشکل 
این است که شرکت های تاکسی اینترنتی نه نظارت 
را می پذیرن��د و نه حاضرند از مراجع رس��می برای 
استخدام رانندگان خود مجوز بگیرند. نتیجه چنین 
مس��أله ای بروز مش��کات و ناهنجاری های جدید 
اس��ت و اس��تخدام راننده از کنار خیابان! مساله ما 
دخالت در کار کس��ب وکارهای نوین نیست، بلکه 
تاکید ما این است که روند اشتباه کنونی باید تغییر 
کند و نهادهای قانونگذار نسبت به ثبت تعداد این 
تاکسی ها و مشخصات آنها در شهر اقدام کنند. باید 
آیین نامه های مشخصی در این زمینه نوشته شود و 

کار را تنها به اتحادیه ها واگذار نکنند.
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حاشیه های بسیار تاکسی های نرم افزار موبایلی، مسؤوان را مجبور کرد نظارت ها را افزایش دهند

تاکسی های اینترنتی تازه قانونی می شوند
معاون شهرداری تهران: آیین نامه نظارتی تاکسی های اینترنتی توسط وزیر کشور و وزارت صمت در راه است

زهرا نوردی*: کمیساریای عالی 
سازمان ملل در امور پناهندگان 
در نوامبر ۲۰۱4 مصادف ب��ا آبان ۱۳۹4 از برنامه 
اق��دام جهان��ی برای رف��ع بی تابعیت��ی در جهان 
پرده برداری کرد تا به ۳ هدف عمده خود تا س��ال 
۲۰۲4 نایل آید؛ اهدافی چون حل کامل مش��کل 
بی تابعیت ها در جهان ، اقدام برای پیشگیری از ایجاد 
و گسترش شرایط بی تابعیتی و نیز ایجاد مکانیزمی 
برای شناسایی و حمایت از جمعیت های بی تابعیت. 
همچنین برای دسترسی به اهداف برشمرده شده 
۱۰ حوزه کاری – اجرایی تعریف شد و آژانس های 
سازمان ملل، نهادهای غیردولتی و جمعیت هدف 
هر کدام بنا بر ظرفیت ها و توانایی های خود برای 
تش��ویق و درگیر کردن دولت ه��ای محلی برای 
پیوستن به برنامه اقدام جهانی برای رفع بی تابعیتی 
بسیج شدند تا دولت هایی را که خود به نوعی عامل 
ایجاد و تولید بی تابعیتی هستند وارد گود عمل و 
رفع بی تابعیتی کنند و از هجوم مهاجران به سمت 
اروپا و آمریکا جلوگیری به عمل آورند. جای تامل 
آنجاس��ت که ایران تنها در س��ال گذشته بالغ بر 
چندصدهزار بازداشتی لب مرز از مهاجرانی داشته 
که قصد ورود غیرقانونی به ترکیه و از آنجا به اروپا 
را داش��ته اند و در واقع ایران تبدیل به پورتی برای 
راهیابی آسان آنها به کشورهای اروپایی شده و این 
مورد موجب ش��د ترکیه پس از ۵۰  سال مراوده 
م��رزی با ایرانیان، حدود ۱۶۰ کیلومتر از مرزهای 

خود با ایران را دیوارکشی کند!
یک��ی از فعالیت های جدی در زمره ۱۰ الگوی 
اجرایی تعریف ش��ده برنامه اق��دام جهانی، حذف 
عوام��ل تبعیض آمیز در قوانین کش��ورهای هدف 
است، یعنی یافتن کشورهایی است که مبتنی بر 
تعاریف س��ازمان ملل، در قوانین مدنی شان دارای 
مشکات تبعیض جنسیتی هستند؛ قوانینی که 
به دلیل اعمال تبعیض در انتقال یکس��ان تابعیت 
از زن��ان و مردان به فرزن��دان خود به عاملی برای 
بی تابعیتی فرزندان حاصل از مادرانی شده است که 
پدران خارجی آنها به هر دلیل عاقه ای به انتقال 
تابعیت به فرزندان شان را ندارند! موضوعی که در 
ماده ۹ کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان 
نیز به آن اش��اره و تاکید شده است و ازم به ذکر 
اس��ت در تضاد با قوانین اعط��ای تابعیت و منافع 

سیاسی و امنیتی بسیاری از کشورهاست.
 موضوع »بی تابعیتی« و »کودکان بی تابعیت« 
حاص��ل از م��ادران ایرانی ناش��ی از قوانین مدنی 
و نی��ز ش��رایط سیاس��ی � اجتماع��ی ناش��ی از 
جنگ آفرینی های ابرقدرت ها و درگیرهای مزمن 
در کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا و عوارض 
ناشی از ادامه ناامنی ها و ضعف ساختار اقتصادی و 

اجتماعی در کشورهای همسایه ایران بوده است. 
حضور بیش از 4 میلیون پناهنده و مهاجر در 
ایران برای س��الیان متمادی و اسکان ۹۷درصدی 
این جمعیت در مناطق شهری و روستایی کشور  
و تعامات گسترده اجتماعی با جامعه میزبان در 
کنار طوانی بودن مرزهای شرقی و غربی و فقدان 
کنترل های مناسب مرزی برای ورود و خروج اتباع 

خارجی در کنار فقر فزاین��ده برخی خانواده های 
س��اکن در مناطق مرزی و نیز حاش��یه شهرهای 
بزرگ را می توان از جمله عواملی دانست که وصلت 
گس��ترده و بی قاعده زنان و دختران ایرانی با اتباع 
خارجی را رقم  زده اس��ت؛ وصلت های شرعی که 
بعضاً در شرایط استیصال اقتصادی خانواده ها و در 
فقر آگاهی و شناخت حقوقی مترتب بر ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی رقم خورده است.  عاوه بر 
اینکه عوامل دیگری همچون بازماندگی از تحصیل 
دختران، خ��روج زودهنگام از نظام آموزش��ی به 
دلیل فقر در مناطق محروم و اس��تان های مرزی ، 
ضعف برنامه حمایت اجتماعی از زنان سرپرس��ت 
خانوار یا بد سرپرست و نیز عدم برنامه ریزی برای 
تعیین تکلیف خانواده های بی شناس��نامه ناشی از 
جابه جایی ه��ای منطقه ای از دیگر ش��اخص های 
غال��ب ازدواج های دوتابعیتی می��ان زنان ایرانی و 
مردان خارجی اس��ت. این دست ازدواج ها حداقل 
در نواح��ی و مناطق مرزی که در بس��یاری اوقات 
با اجبار همراهی با همس��ر و خانواده همس��ر در 
خارج از ایران روبه رو بوده اس��ت، شرایط و عوارض 
نگران کننده ت��ری را ب��رای زن��ان ایرانی که هیچ 
امید و حمای��ت داخلی و خارجی ندارند به همراه 
داش��ته اس��ت. باروری های باا و اجباری، تحمل 
خش��ونت های خانگی و مورد سوءاس��تفاده قرار 
گرفتن از جمله شکایت هایی بوده است که به وفور 
از سوی زنان ایرانی با همسران خارجی اعام شده 
است. )طبق گزارشات تحقیق میدانی از وضعیت 

زنان ایرانی در کشورهای خارجی همسایه(
روند فقر اقتص��ادی خانواده ه��ای دهک های 
پایی��ن س��اکن در مناط��ق مرزی در س��ال های 
اخی��ر را می توان یک��ی از جدی ترین دایل قبول 
خانواده ه��ای ایرانی برای ازدواج دختران ش��ان با 
مردان خارجی دانست که به لحاظ اقامت، وضعیت 
تجرد، تمکن مالی، سوءسابقه کیفری، سیاسی و 
امنیتی در ش��رایط مبهم به سر می برند. شواهد و 
قرائن موجود از س��ال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ مبین این 
است که این ازدواج ها و به تبع آن فرزندان متولد 
از این ازدواج ها روند فزاینده ای داشته و چند برابر 
ش��ده اس��ت.  ایحه اعطای تابعیت ب��ه فرزندان 
حاص��ل از مادر ایرانی و پدر خارجی که از س��ال 
۱۳۹۵ همزمان با روند جهانی برای رفع بی تابعیتی 
در دس��تور کار معاونت رف��اه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ق��رار گرفت، همچنان که در جای 

خود می تواند به برگ برنده ای برای تحقق حقوق 
حداکثری زنان ایران��ی برای کاهش تبعیض های 
قانونی موجود تبدیل و برای تعیین تکلیف کودکان 
حاصل از ازدواج های دوتابعیتی محل اثر ش��ود در 
شرایطی اما در مجلس ش��ورای اسامی تصویب 
شده اس��ت که اوا دچار قلب واقعیت شده است، 
چرا که نظر به اصل وحدت تابعیت زن و شوهر در 
حقوق بین الملل خصوصی و مقررات ملی بسیاری 
از کش��ورها، تابعیت ش��وهر خارجی به زن دارای 
همسر خارجی تحمیل می شود، همچنین تابعیت 
این مرد به عن��وان پدر به فرزند یا فرزندانی که از 
ازدواج با زن خارجی اش حاصل شده اند نیز تحمیل 
می ش��ود و  تبلیغ غیرواق��ع »پدیده بی تابعیتی« 
نسبت به فرزندان حاصل از این ازدواج )!(  با وجود 
تحمیل تابعیت پدر خارجی آنها به آنان )در صورت 
ورود، اقامت و ازدواج قانونی پدر آنها در ایران( قلب 
واقعیت در مسائل حقوقی و قانونی است و تاش 
برای به ثمر رس��اندن ادعای بی اساس بی تابعیتی 
نسبت به فرزندان چنین ازدواج هایی موجب ایجاد 
پدیده دوتابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به آنها با 
تخصیص تابعیت دولت متبوعه مادر ایرانی فرزندان 
ب��ه آنها می ش��ود.  ثانیا این ایح��ه فاقد هرگونه 
پیوس��ت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
مترتب بر اعطای بی شرط و شروط تابعیت ایرانی 
بر ازدواج های دوتابعیتی اعم از قانونی و غیرقانونی، 
ش��رعی و غیر شرعی و خواس��ته یا اجباری بوده 
است و ثالثا فاقد هر گونه مطالعه و تحقیق کیفی 
از وضعی��ت زندگ��ی گروه های ه��دف این ایحه 
اس��ت. )جز فراخوان پیامکی معاون��ت رفاه وزارت 
تع��اون و خوداظهاری تلفنی زنانی ک��ه به ازدواج 
مردان خارجی درآمده اند که البته هنوز دسترسی 
عمومی به تمام نتایج حاصل از این تحقیق تلفنی 
فراهم نشده است!( رابعا فاقد چشم انداز تعریف شده 
نظارتی و حمایتی برای زنان و دخترانی است که 
صرفا برای بهره برداری از ارزش افزوده های قانونی 
و حمایتی ایجاد ش��ده در ایحه اعطای تابعیت، 
در معرض ازدواج های ناخواسته و اجباری با اتباع 

خارجی قرار خواهند گرفت.
 خامس��ا با نادیده گرفتن انتق��ال تابعیت پدر 
به فرزن��دان و اصل وحدت تابعیت زن و ش��وهر، 
هم موجب تش��دید تورم قانون گذاری در کش��ور 
می ش��وند و هم کش��ور را به تعارضات و منازعات 
حقوقی با دیگر کشورها می کشانند، چرا که وقتی 

اص��ل وحدت تابعیت زن و ش��وهر توس��ط ایران 
و کش��ور مقابل پذیرفته شده اس��ت و زن ایرانی 
و فرزن��د حاص��ل از ازدواج او با مرد خارجی طبق 
قوانین بین الملل خصوصی به تابعیت کشور مرد 
خارجی درمی آیند، با اعطای تابعیت ایران به فرزند 
زن ایرانی، کشور همس��ر او می تواند ایران را برای 
اعطای تابعیت مضاعف به زن ایرانی و فرزند او مورد 

بازخواست قرار دهد. 
سادسا آنگونه که این ایحه اقامت در ایران را به 
حراج گذاشته، هیچ کشور دیگری این کار را نکرده 
است، چرا که همه کشورها شرط ازدواج قانونی و 
سوءپیشینه کیفری، سیاسی و امنیتی را دارند اما 
یکی از ایرادات شورای نگهبان به این ایحه تغافل 
ایحه نسبت به مس��ائل امنیتی است و درآینده 
نه چندان دور می تواند زن ایرانی را به ابزاری برای 
دریافت آس��ان اقامت و تابعیت توس��ط گروه های 
تروریس��تی تبدیل کند. سابعا این ایحه به علت 
تسهیل دستیابی به ازدواج با زن ایرانی و دریافت 
اقامت کش��ورمان، ایران را ب��ه پورتی برای انتقال 
فراگیر مهاجران به ترکیه و اروپا تبدیل خواهد کرد.
ثامنا معیارهای ص��دور پروانه اقامت برای پدر 
غیرایرانی توسط نیروی انتظامی و صدور تاییدیه 
قانونی امنیتی توس��ط وزارت اطاعات مشخص 
نیس��ت و تعیین تکلیف های ایحه ب��رای نیروی 

انتظامی و وزارت اطاعات غیرقانونی است.
تاس��عا اح��راز هویت و نس��ب فرزن��د دارای 
فرآیندهای پیش��رفته ای در دنیا و در ایران اس��ت 
و واگ��ذار کردن آن به گواهی تولد و ش��اهد، ظلم 
مضاعف به زن ایرانی اس��ت، چراکه در این صورت 
مرد خارجی قادر خواهد بود دیگر فرزندان خود را 
هم به جای فرزند زن ایرانی معرفی کند. عاشرا احراز 
وضعیت فرد برای اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی 
و سیاسی و  واگذار کردن آن به قضات و رای دادگاه 
برخاف قانون مدنی و نظام حقوقی تابعیت در ایران 
و بار مضاعف بر شانه قوه قضائیه است. بنابراین ازم 
است این ایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس، 
وزارت کشور، وزارت اطاعات و وزارت امور خارجه 
مورد بازنگری ق��رار بگی��رد و دخالت های مداوم 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی هم می تواند به 
زدای��ش فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی در 
طبقات فرودست جامعه تخصیص یابد تا از تظلم 
دختران محروم یا حاشیه نش��ین کشور و تبعات 
اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی  بعدی آن 
برای کشور جلوگیری به عمل آورد و هم به ایجاد 
تس��هیات اجتماعی، آموزشی، سامت و... جهت 
رف��اه حال اتباع خارجی و فرزندان آنها بپردازد که 
دارای ورود، اقامت و ازدواج قانونی در ایران هستند. 
علی ایحال می توان با اعمال تغییرات مناس��ب در 
ایحه اعطای تابعیت ب��ه فرزندان مادر ایرانی هم 
»عزت«، »کرامت« و »شرافت« زن ایرانی را حفظ 
کرد، هم چارچوب های حقوقی و قانونی کش��ور را 
ارج نهاد، هم حقوق ش��هروندی کودکان ش��ان را 
تضمین ک��رد و بیش از هر چیز خللی در امنیت، 

منافع و مصالح ملی کشور ایجاد نکرد. 
*کارشناس ارشد مطالعات زنان

شمشیر داموکلس ایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی بر سر زنان ایرانی
نگاه میهمان
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 کارتان در اسنپ چطور است؛ بهتر از شغل سابق است؟
خب! من اان 3 سال است به صورت حرفه ای در اسنپ 
کار می کن��م؛ قبا در بازار لوازم خانگی بودم. منطقا ش��غل 
قبلی ام  بهت��ر بود اما دیگر نمی چرخی��د؛ در این وضعیت 
اقتص��ادی که همه درگیرش هس��تیم خرده پاها از گردونه 
خارج می ش��وند و ما هم از گردونه خارج ش��دیم و افتادیم 

در اسنپ!
 یعنی از کار در اسنپ راضی نیستید؟

راضی نه، مجبورم؛ یعنی همه مجبوریم با این ش��رایط 
کار بکنیم و خب شرکت هم که می بیند ما مجبوریم همه 

جوره فشار می آورد.
 چه فشاری؟

ببینی��د! ما هیچ امکانات و مزایایی نداریم؛ بیمه نداریم، 
خدمات به ما تعلق نمی گیرد و در همه مس��ائلی که بین ما 
و مشتری ایجاد می شود شرکت طرف مسافر است. شرکت 
حقوق راننده و مسافر را متناسب لحاظ نمی کند. 80 درصد 
حق را به مسافر می دهد و شاید در برخی موارد 20 درصد 

حق را به راننده بدهد.
 درباره این مسأله به صورت مصداقی صحبت می کنید.

مثا همین اتفاقی که اخیرا ب��رای خودم افتاد. خانمی 
ماش��ین خواس��ت و من تایید کردم، 10 دقیقه زیر آفتاب 
در نقطه مب��دأ منتظر ماندم ولی در 
نهایت مس��افر، س��فر را لغو کرد و 
زمانی که تماس گرفتم تا علت لغو 
سفر را بپرسم، رد تماس کرد. دوباره 
تماس گرفتم و گفتم این کار 
شما باعث اتاف وقت بنده 
ساده ای  گفت وگوی  ش��د؛ 
داشتم اما مسافر با شرکت 
تم��اس گرفت��ه و از بن��ده 
شکایت کرد و در نهایت من 

که 10 دقیقه هم منتظر مانده بودم، مقصر شناخته شدم و 
شرکت به راحتی حسابم را مسدود کرد.

 شما این مسأله را به شرکت اطاع ندادید؟
اطاع دادم اما ش��رکت می گوید مبنا حرف مسافر است 
و مس��افر هم گفته من ب��ه او بی احترامی ک��رده ام و چون 
نمی توان مسأله را اثبات کرد، شرکت مسافر را محق می داند. 
بااخره می گوید مسافر برای من حکم پول و سرمایه است.

 اس�نپ قبل، حین و بعد از س�فر نس�بت به شما و مسافر 
مسؤولیتی را می پذیرد؟

خیر! هیچگونه مسؤولیتی را قبول نمی کند. 
 زمانی که ش�ما با ش�رکت قرارداد بس�تید، مف�اد قرارداد 

چگونه بوده است؟
قرارداد مبهمی را جلوی رانندگان می گذارند و ش��ما از 
هر راننده ای بپرسید که 2 بند از قرارداد را برای شما بگوید، 
نمی توان��د این کار را انجام ده��د؛ چون اصا نمی داند مفاد 
قرارداد چه بوده اس��ت. مفاد یک طرفه به نفع شرکت است، 
مثا ما متعهد می ش��ویم »هیچ رابطه کاری و اس��تخدامی 
مشمول قانون کار با ش��رکت نداریم«. این یعنی ما شما را 
اس��تثمار می کنیم و بیمه و خدمات قانون کار به شما تعلق 
نمی گی��رد. طبق ق��رارداد حتی گواهی اش��تغال هم به ما 
نمی دهند. اسنپ مجموعه ای است که 500 هزار نیرو دارد 
و بی��ش از 95 درصد آنها نیز راننده هس��تند و در فراخوان 
جدیدی ک��ه برای امضای قراردادها اع��ام کرد، از این 95 
درص��د رانندگان حتی به یک نفر نگفته بر قرارداد جدیدی 
که در حال تدوین است، نظارت داشته باشد تا نظر رانندگان 

را هم لحاظ کند.  
 اسنپ خدمات و امکاناتی برای رانندگان لحاظ می کند؟

به هیچ عنوان اینگونه نیست. سرویس دهی به رانندگان 
ندارد اما طبق شرایطی که برای رانندگان تعیین می کند، ما 
باید کار کنیم. مثا من راننده اان می خواهم بروم خودم را 
بیمه کنم، هیچ جا نیست که به من معرفی نامه بدهد که من 
راننده ام! اسنپ خودش که نمی دهد، اتحادیه هم که نداریم؛ 

زیر نظر تاکسیرانی هم که نیستیم.
 شرایط فعالیت در اسنپ به چه شکلی است؟

مس��أله این است که کا خط قرمزها، تعرفه ها، کرایه ها، 
هزینه ها و کمیس��یون ها و همه چیز را خود اس��نپ تعیین 
می کن��د و حق اعت��راض نیز وج��ود ن��دارد. محترمانه به 
رانندگان می گوید حرف مسافر بر حرف آنها ارجحیت دارد 

و در صورتی که مش��کلی ایجاد ش��ود، برای شرکت مسافر 
اولویت است. 

 شرکت اسنپ کمیس�یون دریافتی از رانندگان را افزایش 
داده است؟

بله! در قرارداد جدید 15 درصد کمیس��یون لحاظ کرده 
اس��ت و از رانندگان می خواهد حت��ی اگر این میزان به 20 
درصد هم رس��ید، کسی اعتراض نکند. به عبارت دیگر، این 
ذهنی��ت را برای رانندگان ایجاد کرده که هرگاه صاح دید، 

می تواند کمیسیون را به 20 درصد هم افزایش دهد.
 شغل تان پیش از اینکه وارد اسنپ شوید، چه بود؟

ش��غل آزاد داش��تم و در ح��وزه خرید و ف��روش لوازم 
خانگی در سه راه امین حضور فعالیت می کردم اما زمانی که 
قیمت ها ناگهان افزایش پیدا کرد، ما که جزو خرده فروش ها 
محسوب می شدیم، مجبور شدیم از این شغل کناره   گیری 
کنیم، البته خیلی از همکارانم مانند من این شغل را کنار 
گذاش��تند. ما کانال تلگرامی در اس��نپ داریم که 8 هزار 
عضو دارد و افرادی با تحصیات دانش��گاهی فوق لیسانس 
و ... در آن عضو هستند که جزو رانندگان اسنپ محسوب 
می ش��وند، چ��را که مجبور هس��تند. همه از این ش��رایط 

ناراضی  اند اما چاره ای هم ندارند. 
 اتحادیه ای ندارید که خواسته های تان را پیگیری کند؟

یکی از خواس��ته  های رانندگان اس��نپ این است که نه 
ی��ک اتحادیه، بلکه حداقل مرکزی باش��د که بتواند هر گاه 
مشکات حاد ش��د، از حق شان دفاع کند ولی چون اسنپ 
ارتباطی با رانندگان ندارد، خودش شرایط را تعیین می کند. 
 بر اس�اس قانون جدید شرکت   هایی مانند اسنپ و تپسی 
باید ذیل خدمات شهری قرار بگیرند، به نظرتان این مسأله 

از طرف رانندگان مورد استقبال قرار می گیرد؟
قطعا این کار باعث می ش��ود اس��نپ از جنبه ش��خصی 
خارج ش��ود؛ ش��اید اان بتوانم به دیدار رئیس تاکسیرانی 
تهران بروم اما نه تنها مدیر اس��نپ، بلکه رده  های پایین      تر از 
مدیریت را هم ما نمی توانیم ببینیم. قطعا با نظارت دولت بر 
اس��نپ می توان از کانال  های مختلف به آن  فشار آورد و از 
آنجایی که تعداد رانندگان اس��نپ نیز کم نیست، می توان 
اتحادیه ای برای آنها ایجاد کرد تا از این طریق حق رانندگان 
پیگیری شود. اگر ژوبین عاقبند در مصاحبه هایش عنوان 
می کند اسنپ خدمات خوبی انجام می دهد، باید یادی هم 
از رانندگان کند، چرا که اگر کار خوبی هم در اس��نپ انجام 

می شود به خاطر شرافت رانندگان است. ما فراموش شدگان 
هستیم و شما نمی دانید اسنپ چگونه با رانندگان برخورد 
می کند تا رضایت مسافران را جلب کند اما چون رانندگان 

مجبور هستند، تحمل می کنند.
 آیا در پایان سفر نرم افزار از راننده هم سؤااتی می پرسد؟

بله! شما بیا سواات پایان سفر را ببین. از راننده تنها 
یک س��وال می شود؛ آیا از مسافر راضی بوده یا خیر؟ ولی 
در مقابل برای مس��افر از رضایت او درباره پخش موزیک 
تا نحوه رانندگی، بوع مطب��وع یا نامطبوع، اخاق راننده 
و... س��وال می شود؛ با کمترین نمره منفی مسافر یا حتی 
تماس دروغین، راننده مس��دود می شود اما ما همان یک 
پاسخ را داریم و از آن طرف اگر هم شکایتی داشته باشیم 
باید با پشتیبان تماس بگیریم. این در حالی است که اگر 
مس��افر زودتر تماس بگیرد حق را به مس��افر می دهند و 
ام��ا اگر ما زودتر هم زنگ بزنی��م ترتیب اثری نمی دهند 
چون در نهایت مس��افر پول می دهد! اس��نپ برای اینکه 
قضاوت درس��ت تری نس��بت به تماس مس��افر یا راننده 
خود داش��ته باشد، باید پس از پایان س��فر از راننده نیز 
سواات بیشتری بپرسد؛ مس��افری که در ماشین مخدر 
می کش��د، مسافری که با حیوان س��وار ماشین می شود، 

مسافری که بر سر راننده داد و بیداد 
می کن��د و اعص��اب رانن��ده را خرد 
می کند و م��وارد دیگر؛ این حقوق 

باید دوطرفه باشد.
  

هیچ گون�ه  »وطن ام�روز« 
انتقادات  درباره  قضاوتی 
این راننده اس�نپ ندارد 
و آمادگی این را دارد که 

توضیحات شرکت اسنپ را 
نیز در این باره منتشر کند.

 درباره این ادعا که »دولت نباید بر بخش خصوصی 
کنترل و نظارت داشته باشد«
افسانهبیدولتی!

1- دخالت یا عدم دخالت دول��ت در روند تحوات بازار را می توان 
از مناقشه برانگیزترین مباحث معاصر در فلسفه سیاسی و اقتصاد 
سیاس��ی دانست. دیو و دلبر ساختن از نهادی غیرقابل انکار به نام 
»دولت« باعث شده در عمده مباحثی که پیرامون مفاهیم توسعه، 
پیشرفت، نوسازی و... مطرح می شود، دولت به عنوان دیوی که مانع 
به وقوع پیوستن این مفاهیم یا دلبری که باعث به وقوع پیوستن 
آن اس��ت، لقب گیرد. برخی دولت را به عن��وان مزاحمی که روند 
»خودتنظیم گر« بازار را به چالش می کش��اند نکوهیده  اند و شاهد 
مثال خ��ود را از کارآمدی برخی اقتصادهای ب��ازار آزاد آورده  اند و 
گروه دیگر نیز این اس��تدال را می آورند که دولت همچون قدرتی 
مبتنی بر مصلحت عمومی باید به س��امان سیاسی و اقتصادی هر 
جامعه ای برسد و زمانی که طفل نوپای خود را به سن بلوغ رسانید، 
کم کم ردپای خود را در زندگی او کم کرده و برای اس��تقال عمل 
آم��اده    اش کند. طرفداران اقتصاد بازار آزاد همواره دولت را همانند 
نگهبانی شبانه که مانع از به یغما رفتن ثروت اندوخته مردمش در 
روز اس��ت تعریف می کنند و معتقدند اگر نگهبان خود وارد عرصه 
رقابت ش��ود امنیت ثروت عمومی به مخاطره می افتد و در مقابل، 
طرفداران دخالت و نظارت دولت بر امور اقتصادی، این نهاد را چیزی 
فراتر از یک نگهبان صرف می دانند و برای آن نقشی تعیین کننده 

قائل هستند.
2- پروس��ه ش��کل   گیری بنگاه  های دانش بنیان و کارآفرینی  های 
اینترنتی بار دیگر قصه دیو و دلبری ورود و نظارت دولت را به شکلی 
جدی مطرح کرده اس��ت؛ یک دوگانه که در س��ویی از آن دولت 
به عنوان مزاحمی ناکارآمد شناخته شده و در سوی دیگر از دولت 
به عنوان پدری مجرب و قدرتمند که می تواند استعدادهای فرزند 

مستعد خود را شکوفا کند یاد می شود.
ف��ارغ از تایید و رد هرکدام از این دو پیش فرض، آنچه می تواند 
خود صورت مس��اله ای جدی تر و حیاتی      تر محسوب شود آن است 
که عمده مواجهاتی که با مفهوم نظارت دولت می ش��ود، نش��أت 
گرفته از دید ناقص نس��بت به پروس��ه ش��کل   گیری منطق بازار 
آزاد و دولت حداقلی اس��ت. برای مث��ال در حالی عمده طرفداران 
این مکت��ب و منطق اقتصادی صحبت از مزاحمت دولت به میان 
می آورند که پیش فرض های ش��ان مبتنی بر الگوهای امتحان شده 
در خود کشورهای نظام سرمایه داری است. عدم دقت به این مهم 
که لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به عنوان برون دادی از دولت  های 
مطلق��ه در اروپا به ثمر رس��یده، گویای ن��گاه ناقص بخش عمده 

سیاست گذاران اقتصادی در کشورمان است.
3- با این فرض به پروسه آزادی سیاسی در قالب جامعه مدنی فعال 
و آزادی اقتصادی در قالب کاهش نقش آفرینی دولت و قدرت   گیری 
بخش خصوصی نگاه کنیم که نسبت این نقش آفرینی با اقتدار نهاد 
دولت چگونه بوده است؛ آیا استقال عمل این فرزند نشأت گرفته 
از رسیدن او به بلوغ عقانی و طی کردن پروسه ای تربیتی بوده یا 

ناشی از فلج بودن پدری در خانه فارغ از هرگونه دامنه اقتدار؟
قطع به یقین الگوی موفق در این دو حالت آن است که پدری 
در عین داشتن اقتدار، حوزه عمل باایی به فرزند خود اهدا کند تا 
او رشد بیشتری پیدا کند. تفاوت آزادسازی امر سیاسی و اقتصادی 
نیز در جوامع مختلف جدا از این مساله نیست؛ لیبرالیسم سیاسی 
و اقتصادی خود زایی��ده دولت  های مقتدری بود که پس از فراهم 
کردن بستر ثبات راه را برای استقال عمل بازیگران باز گذاشتند. 
رسیدن به آزادی سیاسی و اقتصادی نیز زمانی می تواند واجد ارزش 
باشد که در سایه یک دولت مقتدر ایجاد شود، آزادی امر سیاسی و 
اقتصادی در سایه »بی دولتی« همانقدر بر ضد هدف اولیه توسعه 
سیاسی و اقتصادی عمل می کند که بی ثباتی به عنوان نخستین مانع 

ایفای نقش می کند.
4- افسانه بی دولتی، توهمی رایج در میان سیاست گذارانی است که 
با نگاه به معلول  های پیشرفت دیگر جوامع به دنبال علتی برای عدم 
پیشرفت در جامعه خود می گردند. فرض داشتن این امر که بی هیچ 
نظارت و نقش آفرینی دولتی می توان بنگاه  های جدید را به میدان 
رقابت اقتصادی فرس��تاد و سرانجام مصلحت جمعی را به گونه ای 
ترتی��ب داد تا خیراتش به تمام طبقات برس��د از جمله مهم ترین 
اوهامی اس��ت که در این باره وجود دارد. به استقال عمل رساندن 
یک فرزند با پدرکشی همانقدر منطقی است که پنهان کردن امر 
اقتصادی چنین بنگاه   هایی از دولت منطقی است. افسانه بی دولتی 
و قطع ید دولت در امور اقتصادی از جمله مباحث حیاتی در روند 
اشتغال زایی محسوب می ش��ود و نبود شفافیت مالی و حرکت در 
مسیر سوداگری از مهم ترین عواقب چنین امری محسوب می شود. 
شعار عمده طرفداران منطق بازار آزاد در نفی لزوم نظارت دولت بر 
فعالیت  های اقتصادی بنگاه  های اقتصادی در حالی است که عمده 
کشورهای پیشرفته نظام سرمایه داری نیز وظیفه نظارتی دولت را 
هی��چ گاه طرد نکرده  اند و واگ��ذاری مطلق تصمیم   گیری را به این 
بنگاه ها به عنوان عاملی در جهت تضعیف منافع طبقات فاقد سرمایه 

دانسته اند.
5- ظهور فعاان جدید اقتصادی که عمده فعالیت ش��ان معطوف 
به فضای مجازی است، در چند سال اخیر از مهم ترین سوژه ها در 
جریان سیاست گذاری امور اقتصادی و کارآفرینی شده است. برای 
مثال در زمینه تاکسی  های اینترنتی که به علت ماهیت هوشمندشان 
و حذف نیمی از هزینه جابه جایی با استقبال گسترده ای نیز مواجه 
شد، لزوم نظارت یا نبود نظارت دولت بار دیگر مطرح شد. در حالی 
که در چنین اموری عمده کشورهای متعهد به اصول اقتصاد بازار 
آزاد نیز بر لزوم وظیفه نظارتی دولت صحه گذاشته  اند اما بار دیگر 
یک جریان خود را متعهد به »افسانه بی دولتی« دانسته و هرگونه 
نظارت دولت بر سیاس��ت  های مالی این شرکت ها را نفی می کند. 
طبیعی اس��ت که اصرار بیجا ورزیدن به طی کردن پروس��ه ای با 
پیش فرض  های معیوب می تواند فرصت اشتغال زایی این شرکت ها 

را تبدیل به تهدیدی در جهت منافع سوداگران کند.

گفت و گوی »وطن امروز« با محمد فراهانی، راننده اسنپ به بهانه بحث های اخیر درباره قانونمند شدن تاکسی های اینترنتی

نظارتیدرکارنیست
اسنپ نه مسؤولیت راننده را  قبول می کند نه مسافر را

میکائیل دیانی: بی سامانی تاکس�ی  های اینترنتی و وضعیت رانندگان آنها موضوع 
دیروز و امروز نیست؛ از همان روز اول هم این نکته محل دعوا بود که باید سامانه ای 
برای رسیدگی و کنترل و نظارت در این باره وجود داشته باشد اما مدیران تاکسی  های 
اینترنتی زیر بار این موضوع نمی رفتند. حاا اعتراض رانندگان تاکسی  های اینترنتی 
هر روز بیشتر می شود. از طریق یکی از دوستانم که در تاکسی اینترنتی اسنپ کار 
می کند، عض�و یکی از گروه  های تلگرامی رانندگان آن ش�دم؛ گروهی حدود 8000 
نفری از رانندگان تهران و کرج که تجربیات، گایه ها و... خود را با هم به اش�تراک 
می گذارند. طرح بحث کردم و خواس�تم اگر کسی موافق گفت وگو است اعام کند. 
ابتدا گاردشان بسته بود اما وقتی کمی حرف زدیم راحت      تر شدند، هر کس ایرادی 
می گرفت؛ »نداش�تن بیمه«، »کم بودن حقوق به نس�بت کار«، »کمیس�یون باای 
شرکت« و... . دست آخر یکی به نمایندگی حاضر به گفت وگوی حضوری شد. »محمد 
فراهانی« راننده 50 ساله ای است که 3 سال است در اسنپ مشغول کار است؛ پیش 
از آن لوازم خانگی می فروخته که به هم ریختن بازار اقتصادی در چند سال گذشته 
او را مجبور کرده به کار با خودرو روآورد. قرارمان س�اعت 12 در دفتر روزنامه بود، 
ساعت 11 تماس گرفت که مسافری به سمت چهارراه ولیعصر دارد و از آنجا به سمت 
ما می         آید. چهره ای آفتاب سوخته و شکسته که مشخص بود کار در فضای باز باعث 
آن ش�ده اما او دلی بزرگ دارد و فردی خوش برخورد اس�ت. متن زیر گفت وگوی ما 

با آقا محمد است.

اسنپ سرویس دهی به رانندگان ندارد اما طبق شرایطی 
که برای رانندگان تعیین می کند، ما باید کار کنیم. مثا 
م�ن راننده اان می خواهم بروم خودم را بیمه کنم، هیچ 
جا نیس�ت که به من معرفی نامه بده�د که من راننده ام! 
اس�نپ خودش که نمی دهد، اتحادیه هم که نداریم؛ زیر 

نظر تاکسیرانی هم که نیستیم

صادق فرامرزی

 ادامه از صفحه اول
در هن��د و دوب��ی در ام��ارات، تعداد راننده   های��ی که برای 
ش��رکت اوبر کار می کنند، محدود ش��ده است و این شرکت و 
شرکت های مشابه، ملزم هستند تعداد خاصی راننده را به کار 
بگیرند و امکان گس��ترش خدمات خود را ندارند. در عربستان 
س��عودی نیز سرویس  های تاکسی  های اینترنتی از سوار کردن 
مس��افران در محدوده فرودگاه ها منع شده  اند تا امکان فعالیت 

برای تاکسی  های ویژه فرودگاه فراهم باشد.
 در تایوان دولت فعالیت اوبر را ممنوع اعام نکرده اما قوانین 
س��ختگیرانه ای وضع و بش��دت آنها را اعمال کرده است؛ این 
س��ختگیری ها به علت استفاده از راننده  های غیرحرفه ای برای 
حمل ونقل عمومی بوده اس��ت، در حالی که قوانین این کشور 
می گوید تنها کسانی که گواهینامه رانندگی ویژه تاکسی دارند 
و دوره  های مربوط را گذرانده    اند مجاز به حمل مسافر هستند. 
شرکت اوبر به خاطر جریمه  های زیادی که شامل حالش شده، 
از فوریه 2017، فعالیت خود در این کش��ور را به حالت تعلیق 
درآورد، هر چند پس از 2 ماه رایزنی، مجبور شد قوانین تایوان 
را بپذیرد و در همکاری با موسسات تاکسیرانی دیگر، از رانندگان 

آنها که دارای گواهینامه تاکسیرانی هستند، استفاده کند.
 در پرتغال هم بر اثر اعتراضات گس��ترده رانندگان تاکسی 
به دلیل »رقابت نابرابر« این سیس��تم ها با تاکسی  های سنتی، 
این سرویس ممنوع اعام و شرکت اوبر موظف شد وب سایت و 
نرم    افزار خود را در این کشور غیرفعال کند و در ازای هر روزی 
که در این کار هم تاخیر داش��ته باش��د، بیش از 10 هزار یورو 

جریمه شامل حالش می شد.
 در یکی دیگر از این موارد در کشور ایتالیا شرکت اوبر ملزم 
شد مانند فرانسه و آلمان، فقط از تاکسی  های موجود استفاده 
کند. اوایل سال 2017، در این کشور هم این سرویس ها به خاطر 
شکایت شرکت های تاکسیرانی و به دلیل چیزی که آنها، »رقابت 

نابرابر« می نامیدند، به طور کلی ممنوع اعام شد.
 در انگلیس و لهس��تان ش��رطی که گذاشته شده است آن 

است که راننده   هایی که با این شرکت ها کار می کنند باید ابتدا 
تس��ت  های معمول برای تایید صاحیت رانندگی را بگذرانند؛ 
این تست ها ش��امل تست های سامتی، اعتیاد، سواد عمومی، 
شهرشناسی و چند تست عمومی دیگر است. این کشورها با این 
کار می خواهند از صاحیت این راننده ها و عدم سوءپیشینه آنها 

جهت حفظ امنیت مسافران مطمئن شوند.
در انگلس��تان قانون دیگری هم گذاش��ته ش��ده است که 
شرکت های تاکسی اینترنتی موظف شده  اند برای راننده   هایی 
که به طور تمام وقت برای این شرکت ها کار می کنند، حقوق و 
مزای��ای یک کارمند تمام وقت مانند حق بیکاری، حقوق دوره 
بیم��اری و باقی حقوقی را که یک کارمند معمولی دارد لحاظ 

کنند.
 در ایالت بریتیش کلمبیا در کشور کانادا، دولت ایالتی که در 
ونکوور مستقر است، به هیچ عنوان اجازه فعالیت این شرکت ها 
را نداده است! البته آنها گفته  اند این محدودیت همیشگی نیست، 
فقط می خواهند شتاب زده رفتار نکنند تا مشکاتی را که برای 
باقی نقاط دنیا پیش آمده است نداشته باشند. آنها گفته  اند در 
حال مطالعه تجربه دیگران و تدوین قانونی جامع هستند تا این 
شرکت ها بتوانند به صورت قانونی و به نفع همه مردم، فعالیت 

خود را آغاز کنند.
در بعضی کش��ور ها هم کاری که انجام ش��ده این است که 

قوانین حاکم بر تاکس��ی  های سنتی را آسان تر 
کرده اند که هزینه  های جانبی آنها کاهش پیدا 
کند تا بتوانند در این بازار، رقابتی عادانه      تر با 

تاکسی  های اینترنتی داشته باشند.
 محدودیت  های این سرویس ها در ایاات 

متحده به عنوان مهد اصلی چنین سرویس   هایی 

نیز به این صورت است: 
ایالت آاسکا: در این ایالت، به علت تناقض با حقوق کارمندی، 
ک��ه از اعتراضات راننده  های این س��رویس ها بوده اس��ت، این 
س��رویس به طور کلی ممنوع اس��ت. به طور خاصه راننده ها 
مدعی هستند حقوقی که برای یک کارمند تمام وقت در نظر 

گرفته می شود، شامل حال رانند  ه های اوبر نمی شود.
ایال�ت کالیفرنیا: در موارد زیادی از س��رویس  های تاکسی  های 
اینترنتی به علت تبلیغاتی که باعث برداشت غلط از امنیت و نوع 
خدمات این سرویس ها می شد، توسط مسؤوان دولت ایالتی 
ش��کایت شد که این ش��رکت ها ملزم به پرداخت جریمه  های 

زیادی شدند.
ایالت اوِرَگن: خدمات این شرکت ها در شهر پرتلند، بزرگ ترین 
ش��هر این ایالت به علت نقض قوانین و آنچه ممنوعیت حمل 
مسافر توس��ط افراد معمولی نامیده شده، ممنوع شده است و 

همچنان منتظر قانونگذاری  های بیشتر در این منطقه هستند.
ایالت تگزاس: در ش��هر آس��تین این ایالت، مس��ؤوان محلی 
ش��رکت ها را مل��زم ب��ه دریافت گواه��ی عدم سوءپیش��ینه 
و  بودن��د  ک��رده  آن��ان  از  انگش��ت نگاری  و  راننده ه��ا  از 
ش��رکت ها با ای��ن موض��وع مخالف��ت کردند ک��ه در نهایت 

انتخاباتی بر س��ر این موضوع انجام شد و مردم طی رای گیری، 
به عدم فعالیت شرکت ها در صورت قبول نکردن این قانون رای 
دادند و باعث ممنوعیت فعالیت اوبر و دیگر ش��رکت ها در این 
ش��هر شدند. در شهر هیوس��تون هم به خاطر سختگیری  های 
زیادی مانند گرفتن گواهی عدم سوءپیش��ینه برای راننده ها و 
تست اعتیاد و... که توسط دولت محلی انجام شد، اوبر فعالیت 

در این شهر را تعلیق کرد.
ایالت پنس�یلوانیا : درصدی از این شرکت ها دریافت می شود و 

صرف حوزه آموزش عمومی در مدارس دولتی می شود.
ایالت ماساچوست:  از هر مسافرتی که با این سرویس ها انجام 
می ش��ود، 20 سنت به دولت داده می ش��ود که 5 سنت از آن 
به تاکس��ی  های سنتی اختصاص داده می شود، 10 سنت برای 
مصارف عمومی شهر استفاده می شود و 5 سنت هم برای توسعه 

سیستم حمل ونقل شهری مورد استفاده قرار می گیرد.
 ایال�ت نیوهمپش�ایر: عاوه بر موارد اینچنینی، شرکت ها باید 
بیمه ویژه تاکسی را برای راننده  های خود تهیه کنند و همچنین 
تاریخچ��ه وضعیت رانندگی هر ک��دام از راننده ها را در اختیار 

دولت قرار دهند.
 کام آخر  ■

در مجموع با مطالعه دقیق تجربه تاکسی  های اینترنتی در 
دیگر کش��ورهای دنیا، به وضوح مشخص است کشورهایی که 
دس��ت صاحبان این شرکت ها را بدون هیچ ضابطه خاصی باز 
گذاشته    اند، آسیب  های زیادی را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی 
متحمل شده  اند که این موضوع باعث هوشیاری باقی نقاط دنیا 
شده و آنها را محتاط      تر کرده است. به طور کلی وجود چنین 
سیستمی می تواند منشأ خدمات زیادی برای جامعه 
باشد به شرط آنکه با نظارت دقیق و رفتار حساب شده 
با آنها، از گس��ترش بی حد و حصرش��ان جلوگیری 
و مانع از آس��یب رس��اندن به دیگر بخش ها شود؛ 
آسیب هایی که می تواند تبعات اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و حتی سیاسی نیز داشته باشد. 

گزارشی درباره مسؤولیت   هایی که تاکسی  های اینترنتی در جهان بر عهده دارند

دنیای تاکسی های اینترنتی 

اس�نپ ب�رای اینکه قضاوت درس�ت تری نس�بت به تماس 
مس�افر یا راننده خود داشته باشد، باید پس از پایان سفر از 
راننده نیز س�واات بیشتری بپرسد؛ مسافری که در ماشین 
مخدر می کشد، مسافری که با حیوان سوار ماشین می شود، 
مسافری که بر سر راننده داد و بیداد می کند و اعصاب راننده 

را خرد می کند و موارد دیگر؛ این حقوق باید دوطرفه باشد
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برتری 3  بر صفر والیبال ایران مقابل روسیه 
در لیگ جهانی

با اقتدار روی قله

تیم ملی والیبال ایران در س��ومین مسابقه 
خود در هفته س��وم رقابت های لیگ ملت های 
2019 در سالن غدیر ارومیه به مصاف روسیه 
رفت که این مس��ابقه ب��ا نتیجه 3 بر صفر و با 
امتیازه��ای 25 بر 20، 26 بر 24 و 25 بر 23 
به سود شاگردان کواکوویچ خاتمه پیدا کرد. 
از ن��کات جالب توجه این ب��ازی، حضور یک 
جیم��ی جامپ در کنار س��عید معروف هنگام 
نواخته شدن سرود تیم ملی ایران بود. شخص 
مذکور که از تمام ایه های امنیتی عبور کرده 
بود، توسط یکی از عوامل فدراسیون والیبال به 
بیرون از سالن هدایت شد. ایران در این بازی با 
ترکیب موسوی، غفور، عبادی پور، حضرت پور 
)لیبرو(، فیاضی و مع��روف )کاپیتان( بازی را 
شروع کرد. روسیه نیز با ترکیب واسو، ایوان، 
ورونکوو، یاروس��او، ویکتور، کوبزار و ولنتین 

)لیبرو( بازی را آغاز کرد.
تیم ملی ایران در هفته چهارم لیگ ملت ها 
در اردبیل میزبان پرتغال، اس��ترالیا و فرانسه 
خواهد ب��ود و تیم ملی روس��یه در برزیل به 

مصاف بلغارستان، آلمان و برزیل می رود.

شروع خوب کلمبیای کی روش
 با شکست آرژانتین

تیم مل��ی فوتب��ال کلمبیا در نخس��تین 
ب��ازی اش در کوپ��ا آمه ری��کا 2019 برزیل 
توانس��ت آرژانتین را شکست دهد و 3 امتیاز 

مهم این دیدار را به دست آورد.
تیم ه��ای ملی فوتبال کلمبی��ا و آرژانتین 
بامداد یکش��نبه )26 خرداد( در کوپا آمه ریکا 
2019 برزیل به مصاف هم رفتند که شاگردان 

کارلوس کی روش با 2 گل پیروز شدند.

قرارداد رحمتی
با پدیده شهرخودرو امضا شد

کاپیتان س��ابق تیم ملی فوتب��ال ایران و 
باشگاه استقال به تیم فوتبال شهر خودروی 
خراسان پیوس��ت. سیدمهدی رحمتی، یکی 
از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران 
با عقد قرارداد رس��می به م��دت 2 فصل به 
تیم فوتبال شهر خودرو پیوست. این بازیکن 
با تایید و درخواس��ت یحی��ی گل محمدی، 
س��رمربی تیم، پس از مذاکرات��ی طوانی با 
دکت��ر فرهاد حمیداوی، مالک باش��گاه برای 
لی��گ نوزدهم و بیس��تم به عضویت ش��هر 
خودرو درآمد. رحمتی ب��ا 77 بازی ملی در 
رده بزرگساان و بیش از 150 بازی ملی در 
رده های سنی مختلف، به عنوان باسابقه ترین 
بازیک��ن ادوار لیگ برتر 441 ب��ار به میدان 
رفته و با بیش از 200 کلین شیت، رکورددار 

تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران است.

دنیزلی امروز وارد تبریز می شود

س��رمربی تیم فوتبال تراکتورسازی امروز 
وارد تبری��ز می ش��ود تا کار خ��ود را به طور 
رس��می آغاز کند. به گزارش روابط عمومی 
باش��گاه تراکتورس��ازی، مراسم اس��تقبال از 
مصطفی دنیزلی، سرمربی جدید تیم فوتبال 
تراکتورس��ازی س��اعت 21:30 امش��ب در 
فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز برگزار 
می ش��ود. همچنین تمرینات تیم نیز از روز 
سه شنبه 2۸ خرداد زیر نظر مصطفی دنیزلی 
آغاز خواهد شد. گفتنی  است زمان برگزاری 
مراسم معارفه س��رمربی و بازیکنان جدید با 
حض��ور ه��واداران در اس��تادیوم بنیان دیزل 

متعاقباً اعام می شود.

اخبار اخبار

روز گذش��ته را می ش��ود تماما روز خبری برانکو 
دانس��ت؛ اخباری که رعدآسا هر چند ساعت یک بار 
درباره این مربی کروات روی خروجی خبرگزاری  های 
ایران           ظاهر می ش��د. مهم ترین خبر هم این بود؛ نامه 
فسخ برانکو به دست باش��گاه رسید. شاید اان برای 
نتیجه   گیری کمی زود باش��د اما کنار هم قرار گرفتن 
این اتفاقات می گوید بس��یار بعید اس��ت که در لیگ 
نوزدهم فردی به نام برانکو سرمربی پرسپولیس باشد. 
او پیشنهاد وسوسه انگیز 2/5 میلیون یورویی ااهلی 
س��عودی را در جیب دارد و شاید همه این نمایش ها 
برای آن است که بدون دادن حتی یک سنت به عنوان 
فس��خ قرارداد براحتی از پرس��پولیس برود. در ادامه 
اخباری را که روز گذشته پیرامون برانکو مخابره شد 
بررسی می کنیم. ساعت 15 بود که خبر فسخ ناگهان 
رس��انه ای شد. س��رمربی تیم فوتبال پرسپولیس که 
به خاطر مطالباتش حاضر به ادامه همکاری نشده، نامه 
فسخ قرارداد خود را برای مسؤوان این باشگاه ارسال 
کرده اس��ت و به احتمال فراوان فصل آینده سرمربی 
این تیم نخواهد بود. برانکو ایوانکوویچ که بابت پرداخت 
نش��دن مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس ناراحت 
است نامه فسخ قرارداد خود را به باشگاه پرسپولیس 
ارسال کرد. سرمربی سرخپوشان پایتخت ضمن ابراز 
ناراحتی بابت پرداخت نش��دن مطالباتش قید کرده 
است مش��کل مربوط به همکاران وی نیز حل نشده 
است و او حاضر به ادامه همکاری با باشگاه پرسپولیس 
نیست. قرار است سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 

مذاکره با مسؤوان باشگاه پیرامون دریافت مطالباتش 
ب��ه توافق برس��د و از آنجایی که باش��گاه به تعهدات 
مالی    اش عمل نکرده است، وی بابت فسخ قرارداد سال 

آینده    اش خسارتی به باشگاه نخواهد داد.
4 راه پیشنهادی پرسپولیس ■

مس��ؤوان باشگاه پرسپولیس 4 راه برای سرمربی 
تیم شان پیشنهاد کردند تا او بتواند مطالباتش را از این 
باشگاه بگیرد. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال 
پرس��پولیس برای ادامه همکاری با این باشگاه شرط 
گذاش��ته بود که مطالباتش پرداخت شود و مسؤوان 
باش��گاه و اعضای هیأت مدیره هم در تاش های زیاد 
 بااخره موفق شدند پول او را تهیه کنند و حتی 20 درصد
از پیش پرداخ��ت فصل آینده او هم تهیه ش��د. البته 
به دلیل مش��کاتی که به خاطر تحریم ها وجود دارد، 
مسؤوان باشگاه پرسپولیس نمی توانند پول را به حساب 
 این مربی در کرواس��ی واریز کنن��د و به همین دلیل
4 راه ب��رای برانکو در نظر گرفتند تا او بتواند پولش را 
از این باشگاه دریافت کند. مسؤوان باشگاه پرسپولیس 
به برانکو پیغام دادند که او می تواند پولش را در تهران، 
باکو، دوبی یا استانبول از پرسپولیس تحویل بگیرد و 
قرار است سرمربی پرسپولیس به این پیشنهادها پاسخ 
دهد. در نامه ای که برای وکیل برانکو ارسال شده، آمده 
که پول این مربی تهیه شده و او وکیل یا نماینده مورد 
وثوق خود را اعام کند تا پول به او تحویل داده شود. 

واکنش مدیرعامل باشگاه ■
مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس گفت: درباره 

حضور آقای برانکو باید بگویم پول ایشان به صورت 
نقد آماده است تا تحویلش شود. ایرج عرب درباره 
نامه فس��خ ق��رارداد برانکو ایوانکوویچ به باش��گاه 
پرسپولیس بابت دریافت نشدن مطالبات خود گفت: 
آقای برانکو طلب دارد و ما هم طلب ایشان را آماده 
کرده     ایم تا صبح دوشنبه به صورت نقد در اختیارش 
قرار دهیم. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: همه 
چیز در این باره به پرداخت پول آقای برانکو بستگی 
دارد ک��ه پولش را هم آم��اده کرده      ایم. هیچ گزینه 
دیگری هم غیر از برانکو نداشته و نداریم. او سرمربی 

پرسپولیس است.

جلسه فوق العاده ■
اعضای هیأت مدیره باش��گاه پرس��پولیس پس از 
نامه برانکو جلس��ه فوق العاده برگ��زار کردند. پس از 
اتفاقات��ی که درب��اره وضعیت برانک��و و مطالباتش از 
باشگاه پرس��پولیس رخ داد اعضای هیأت مدیره این 
باش��گاه جلس��ه فوری و فوق العاده ای در این باشگاه 
برگزار کردن��د. با وجود تهیه پول مطالبات برانکو، به 
دلیل پرداخت نشدن مطالبات دستیارانش، او خواستار 
کناره گیری از این تیم ش��ده که این مسأله باعث شد 
مدیران و اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس دیروز 

جلسه فوق العاده ای را برگزار کنند.

در جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ مصوب 
شد پرسپولیس به عنوان قهرمان سوپرجام امسال 
معرفی شود، البته این مصوبه باید در هیات رئیسه 
فدراس��یون فوتبال بررسی ش��ود و پس از تایید 
آنها، اجرایی ش��ود. سرنوش��ت دیدار سوپرجام با 
توجه به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و جام 
حذفی و همچنین عدم تعریف چنین ش��رایطی 
در آیین نامه مسابقات س��ازمان لیگ در هاله ای 
از ابهام قرار گرفته است. در همین راستا، اعضای 
هیات رئیس سازمان لیگ شنبه جلسه ای داشتند 
که تصمیم ش��ان بر این شد پرسپولیس را بدون 
برگزاری دیدار سوپرجام، قهرمان این رقابت اعام 
کنند، البته این تصمیم فع��اً به تصویب هیات 

رئیسه س��ازمان لیگ رس��یده و پس از تصویب 
در هیات رئیس��ه فدراسیون فوتبال اجرایی و در 
آیین نامه مسابقات سازمان لیگ درج می شود. اما 
چطور شد که اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ 
به این نتیجه رس��یدند که پرس��پولیس را بدون 
برگزاری دیدار، قهرمان س��وپرجام اعام کنند؟ 
اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ، ابتدا به بررسی 
برگزاری دیدار سوپرجام بین پرسپولیس و نایب 
قهرمان جام حذفی پرداختند که در پایان به این 
نتیجه رس��یدند چون رقابت های جام حذفی به 

صورت تک حذفی است و تیم ها پس از شکست 
در ه��ر مرحله از دور رقابت ها کنار می روند، پس 
برگزاری دیدار بین پرس��پولیس و نایب قهرمان 
ج��ام حذفی موضوعیت ن��دارد. با این حال یکی 
از انتقاداتی که به این تصمیم سازمان لیگ وارد 
است، نادیده گرفتن چنین شرایطی در لیگ های 
معتب��ر اروپایی اس��ت. در اغلب لیگ های معتبر 
اروپایی، در صورت مش��ترک بودن قهرمان جام 
حذفی و لیگ، قهرمان و نایب قهرمان لیگ دیدار 
س��وپرجام را برگزار می کنند و در تعدادی از این 

لیگ های معتبر هم قهرمان لیگ با نایب قهرمان 
جام حذفی دیدار سوپرجام را برگزار می کند، البته 
مسؤوان سازمان لیگ عقیده دارند با توجه به تنوع 
قوانین س��وپرجام در کشورهای مختلف، لزومی 
ندارد آنها همانند کشورهای دیگر عمل کنند به 
همین خاطر تصمیم گرفتند در صورت قهرمانی 
یک تیم در لیگ برتر و جام حذفی، سوپرجام را 
بدون برگزاری دیداری به همان تیم بدهند. در هر 
صورت نمی توان از این قضیه گذشت که حواشی 
به وجود آمده در دیدار پرس��پولیس و س��پاهان 
)نایب قهرمان لیگ برتر( توانس��ته روی تصمیم 
مس��ؤوان سازمان لیگ تاثیرگذار باشد تا آنها از 

تکرار این دیدار پرهیز کنند.

قرمزهای تهران بدون بازی قهرمان سوپرجام شدند
سازمان لیگ و فرار از دردسر

نامه فسخ برانکو به صورت رسمی به باشگاه پرسپولیس رسید

جدایی جدی است

ادامه از صفحه اول
این کش��ور همچنین با لغو 
فوری برخی تحریم های وضع شده از طرف شورای 
امنیت س��ازمان ملل نیز مخالفت ک��رد. فراتر از 
آن، فابیوس و دیگر مقامات فرانس��وی خواس��تار 
گنجانده ش��دن موضوع توان موش��کی ایران در 
مذاکرات هسته ای و بازرسی از اماکن نظامی ایران  
بودند. این درخواس��ت مقامات فرانس��وی و دیگر 
کش��ورهای غربی، با واکنش قاطعانه رهبر حکیم 
انقاب اس��امی مواجه شد تا جایی که واشنگتن 
و تروئیکای اروپا در ادوار پایانی مذاکرات هسته ای 

ناچار به عقب نشینی از آنها شدند.
مکرون و لودریان؛ نمادهای خصومت آشکار   ■

فرانسه با ملت ایران
اوان��د،  فرانس��وا  حض��ور  ع��دم  متعاق��ب 
رئیس جمهور فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری 
س��ال 2017، امانوئ��ل مک��رون و مارین لوپن به 
دور نهای��ی انتخاب��ات راه پیدا کردند. س��رانجام 
مکرون با حمایت همه جانبه احزاب سنتی )حزب 
سوسیالیست و حزب محافظه کار( توانست بر لوپن 
و جبهه ملی فرانس��ه غلبه کرده و راهی کاخ الیزه 
ش��ود. رئیس جمهور جوان و بی تجربه فرانسه در 
مسیر ایران ستیزی، گوی سبقت را از دیگر روسای 
جمهوری فرانسه نیز ربود! این روند تا امروز ادامه 
دارد. مردادماه س��ال 1396 و در حالی که تنها ۸ 

ماه از حضور ترامپ در کاخ سفید سپری می شد، 
مکرون در س��خنانی جنجالی اع��ام کرد توافق 
هسته ای با ایران، باید با مواردی مانند موضوع توان 
موشکی و اعمال محدودیت های فرازمانی در برجام 
تکمیل شود! به عبارت بهتر، مکرون نخستین مقام 
اروپای��ی بود که صراحتا از »تغییر برجام« آن هم 

مطابق ذائقه مقامات آمریکایی دفاع کرد.
متعاقب چراغ س��بز مکرون ب��ه دونالد ترامپ، 
فش��ارهای فرانسه بر ایران بر سر برنامه موشکی و 
منطقه ای کش��ورمان تشدید شد. این روند پس از 
خروج ایاات متحده آمریکا از برجام نیز ادامه دارد. 
پس از اعام خروج رسمی ترامپ از برجام، مقامات 
فرانس��وی و در راس آنه��ا »ژان ایو لودریان« وزیر 
خارجه این کشور در مذاکراتی مستمر و پنهان با 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، سعی کرد مانع 
راه اندازی یک ساختار موثر مالی برای بهره برداری 
ای��ران از حداق��ل مزای��ای برجام ش��ود. اساس��ا 

»اینستکس« خروجی این مذاکرات دوجانبه بود.
اخی��را نی��ز امانوئ��ل مک��رون، رئیس جمهور 
فرانس��ه  در کنفرانسی مش��ترک با دونالد ترامپ 
رئیس جمهور ایاات متحده آمریکا، بار دیگر نقش 
مهره بی اراده واش��نگتن و تل آویو را ایفا کرد. وی 
در ای��ن باره عنوان کرد: » فک��ر می کنم ما قطعاً 
اهداف یکس��انی در قبال ایران داریم. چه کار هایی 
مدنظرمان است که انجام دهیم؟ اول، می خواهیم 

مطمئن ش��ویم آنها به ساح هسته ای دست پیدا 
نمی کنند، منظورم این است تا سال 2025 ابزاری 
در اختیار داریم، می خواهیم از آن فراتر برویم و به 
اطمینان کامل در درازمدت دست پیدا کنیم. دوم، 
ما می خواهیم فعالیت آنها در زمینه موش��ک های 
بالستیک را کاهش دهیم. سوم، می خواهیم فعالیت 
منطقه ای آنها را مهار کنی��م. هدف چهارم ما نیز 

برقراری صلح در منطقه است!«
در نهای��ت اینکه جرائم کاخ الی��زه در مواردی 
مانن��د »حمای��ت از رژیم ص��دام در جنگ علیه 
ایران«، »حمایت از گروهک تروریستی منافقین«، 
»حمایت از ترور و خش��ونت در ایران و منطقه«، 
»واردات خون ه��ای آل��وده ب��ه ای��ران«، »تاش 
برای تغییر برجام به کمک آمریکا«، »ممانعت از 
راه اندازی مکانیسم مالی ویژه اروپا«، »تاش برای 
تحدید توان موش��کی ایران«، »تاش برای مهار 
ایران در منطقه غرب آس��یا« و... به اثبات رسیده 
اس��ت. این در حالی است که دیگر جرائم مقامات 
فرانسوی از جمله »حمایت از گروه های تروریستی 
و تکفیری در سوریه و عراق«، »ترویج اسام هراسی 
و ایران ستیزی در غرب«، »کشتار کودکان یمنی به 
کمک عربستان« و... نیز هرگز از اذهان ایرانیان و 
ملت های مسلمان منطقه پاک نخواهد شد. آری! 
چهره بازماندگان ناپلئون به اندازه ای کریه است که 

هیچ انسان آزاده ای توان مشاهده آن را ندارد. 

چهره کریه بازماندگان ناپلئون!
دیدگاه
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ارتش یمن از تعطیلی فرودگاه  های 
جنوب عربس��تان پرده برداش��ت. به 
گزارش ش��بکه المسیره، پس از آنکه 
یگان پهپادی ارتش یمن شنبه ش��ب 
بار دیگر فرودگاه های ش��هرهای ابها 
و جی��زان را با پهپاده��ای تهاجمی 
»قاصف 2« هدف قرار داد، سخنگوی 
نیروهای مسلح این کشور اعام کرد 
این عملیات ها با دق��ت باایی انجام 
شده و باعث به تعطیلی کشیده شدن 
فعالیت های هر دو فرودگاه شده است. 
عملیات ش��نبه پنجمین و ششمین 
حمله به فرودگاه  ه��ای اصلی جنوب 
عربس��تان در نزدیکی مرز یمن طی 
8 روز پ��س از اعام راهبرد مقاومتی 
»ف��رودگاه در برابر فرودگاه« توس��ط 

انصاراه بود.
»محمد عبدالس��ام« سخنگوی 
این جنبش ب��ا اعام ای��ن راهبرد و 
در انتق��اد از ت��داوم محاصره فرودگاه 

صنعا هشدار داده بود: »باید به کشورهای متجاوز 
فهماند فرودگاه های آنها در تیررس آتش یمن قرار 
دارد و بستن آنها یا ایجاد اختال کامل در کار آنها 
نزدیک تری��ن راه برای شکس��ت محاصره فرودگاه 
صنعاست«. »یحیی س��ریع« سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن نیز دیروز درباره این حمات گفت: »در 
عملیات نخست، اتاق کنترل و هدایت پهپادها در 
فرودگاه جیزان هدف قرار گرفت. عملیات دوم نیز 
ایستگاه سوخت رسانی در فرودگاه بین المللی ابها را 

با چند پهپاد قاصف K2 مورد حمله قرار داد«.
ساعتی پس از این حمات یعنی بامداد دیروز 
نی��ز چندی��ن فروند موش��ک بالس��تیک ارتش و 
کمیته های مردمی یمن به س��مت مواضع ائتاف 
متجاوز در نجران و جیزان ش��لیک شد. به نوشته 
تارنمای النجم الثاقب، 2 فروند موش��ک بالستیک 
»زل��زال ۱« ب��ه س��مت مواضع ائتاف س��عودی 
در»مربع الش��رفه« نجران شلیک ش��د و چندین 
نفر از مزدوران س��عودی را به هاکت رساند. چند 
فروند موشک زلزال ۱ دیگر نیز به مواضع سعودی 
در اردوگاه  ه��ای »الحماد«، »م��زدورات مناطق« و 
»جبل قیس« در جازان ش��لیک شد که خسارات 
جانی و مال��ی زیادی وارد کرد. همچنین ش��بکه 
المسیره از ادامه پیشروی  های غافلگیرکننده ارتش 
و کمیته های مردمی یمن در خاک عربستان خبر 
داد. بر این اساس مبارزان یمنی در غرب السدیس 
در استان نجران عربستان چندین پایگاه مزدوران 
س��عودی را هدف قرار دادند که به کشته و زخمی 
شدن شماری از مزدوران و فرار بقیه آنها منجر شد. 
نیروهای ارتش و انصاراه طی 2 هفته گذشته در 
20 منطقه مرزی جنوب عربستان پیشروی داشته 

و در یک قدمی شهر نجران هستند.
پاتریوتهایبیفایده ■

هفته پیش پهپاده��ای »قاصف 2« به فرودگاه 
جیزان حمله کرده و آشیانه هواپیماها و ایستگاه های 
هواپیماهای بدون سرنشین سعودی را که در جنگ 
علیه مردم یمن استفاده می شود، هدف قرار دادند. 
همچنین پایگاه هوایی ملک عب��داه در نزدیکی 
ش��هر خمیس مش��یط که مهم ترین مرکز هوایی 
نظامی س��عودی ها در جنوب عربس��تان اس��ت با 
2 حمله پهپادی متوالی به زاغه مهمات و آش��یانه 
جنگنده  های متجاوز به یمن مورد هدف قرار گرفت. 
پی��ش از آن نیز این پدیده  ه��ای یمنی در جنگ 
هوایی با دشمن، س��امانه های پاتریوت مستقر در 
فرودگاه جیزان را منهدم کرده بودند. روزنامه ااخبار 
اخیرا در تحلیل��ی از ورود موفق نیروهای هوایی و 
موشکی یمن به فاز جدید موازنه جنگی با متجاوزان 
سعودی و اماراتی آورده بود که موفقیت عملیات 7 
پهپاد در خط ابقیق- ینبع در اواس��ط ماه میادی 
گذشته در عملیات نهم رمضان، نشان دهنده یک 
مرحله جدید از درگیری است. اما اتفاقی که هفته 
پیش رخ داد تنه��ا یک حرکت جدید در حمات 

صنعا در چارچوب پاسخ به حمله ائتاف عربستان 
و امارات ضد یمن بود که 300 نقطه حیاتی را برای 
اه��داف احتمالی آماده کرده ب��ود. در عین حال از 
نظر کارشناس نظامی این روزنامه، هدف قرار دادن 
فرودگاه ابه��ا که مهم ترین هاب هوایی بین المللی 
جنوب عربس��تان در منطقه عسیر است، به منزله 

شکست سامانه راداری پاتریوت   آمریکایی است.
نکته اینجاست که سخنگوی ائتاف عربی نیز 
در آخرین کنفرانس خبری خود تلویحا ناکارآمدی 
پاتریوت را با مطرح ک��ردن این موضوع که ارتش 
سعودی به دنبال سامانه  های موثرتر است پذیرفت. 
در همین راستا تارنمای »الخلیج اوناین« که اخیرا 
از ارتباط ویژه رژیم  های س��عودی و صهیونیستی 
خب��ر داده بود، با تکرار گزارش  های پیش��ین خود 
کارآیی سامانه پدافند موشکی پاتریوت را زیر سوال 
برد. این رسانه  این پرسش را مطرح کرد که فایده 
س��امانه آمریکایی پاتریوت در عربستان چیست، 
وقتی نتوانسته موش��ک های شلیک شده از سوی 
یم��ن را رهگیری و منهدم کند و این موش��ک ها 
مراکز و مواضع حس��اس را در عربستان هدف قرار 
داده اند؟ به گزارش این سایت، بن سلمان به دنبال 

خرید سامانه دفاعی »گنبد آهنین« 
از اسرائیلی هاست اما سوال اینجاست 
که مگ��ر ای��ن س��امانه در رهگیری 
موش��ک  های حماس و ح��زب اه از 
س��ال 2006 به این س��و موفق عمل 

کرده است؟
ضمنا موشک  های جدید یمنی ها 
بزرگ      تر و پیش��رفته      تر از نسخه  های 
لبنانی و فلس��طینی خود است. مثا 
موش��ک   هایی که در هدف قرار دادن 
ب��رج فرودگاه ابها مورد اس��تفاده قرار 
گرفت،  پیش      تر در جریان هدف قرار 
دادن رآکتورهای هسته ای در حوالی 

ابوظبی استفاده شده بود.
ای��ن رس��انه لبنانی می نویس��د 
موش��ک  های ک��روز یمنی پ��س از 
پرتاب، ش��بیه یک هواپیمای کوچک 
حدوداً 5 متری که کاهک انفجاری 
آن گاهی به بیش��تر از 400 کیلوگرم 
می رس��د عمل می کن��د و چند ثانیه 
پس از پرتاب از موتورهای تقویت کننده خود جدا 
می ش��ود و به برد 2500 کیلومتر می رس��د. اخیرا 
یکی از فرماندهان ستاد ارتش یمن، عامل زمان را 
مهم ترین امتیاز نیروهای یمنی در جنگ فرسایشی 
با دش��منان عربی طی 3 سال گذشته دانسته بود. 
از نگاه او مبارزان این کش��ور ب��ا در پیش گرفتن 
جنگ نامنظم موفقیت بس��یاری را به دست آورند 
که روحیه و منابع سعودی ها و اماراتی ها را  بسیار 

تضعیف کرده است.
بیشاز40هزارقربانیغیرنظامییمنی ■

ائتاف متجاوز عربی از ش��دت عجز در مقابل 
حم��ات موش��کی و پهپادی یمنی ه��ا در عمق 
خاک عربستان، حمات کور خود به غیرنظامیان 
یمنی را شدت بخشیده    اس��ت. در روزهای اخیر 
جنگنده  ه��ای ائت��اف عربی- غربی ک��ه به طور 
مرت��ب مناطق  مس��کونی را در صنع��ا بمباران 
می کنند، در جریان حمله ب��ه خانه یک خانواده 
یمنی در اس��تان حجه نیز 3 ک��ودک و یک زن 
را به ش��هادت رساندند. ش��بکه العربی جدید این 
حمات  سعودی ها را آخرین راه آنها برای مقابله 
ب��ا ارتش یمن به منظور ش��عله ور ک��ردن دوباره 
مناطق »نِِهم« در ش��رق صنع��ا و »الحدیده« در 
غرب یمن می دانند. عبداه الجفری، س��خنگوی 
نیروی هوایی یمن روز ش��نبه با اشاره به جنایات 
ائتاف، آمار حقیقی قربانیان یمنی را برشمرد. او 
گفت سعودی ها و اماراتی ها به هیچ ارزش انسانی 
و اخاقی پایبند نیستند به طوری که تاکنون 300 
جنایت علیه مناطق مسکونی مرتکب شده و 40 
هزار کشته و زخمی که بیشترشان کودکان و زنان 

و پیران هستند، بر جا گذاشته اند. 
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تعطیلی فرودگاه  های جنوب عربستان

پازل
بی اعتبار شدن بیانیه  های مکه
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سقوطسعودی
ولیعهدسعودیسرانجامازخواببیدارشد
بن سلمان اره کش: قتل خاشقجی 

هم کار ایران بود!

غیبت  ه��ای طوانی مدت ولیعهد س��عودی 
از زمان پا گذاش��تنش به قدرت همواره سوژه ای 
جذاب برای رس��انه ها بوده اس��ت اما از 2 س��ال 
پیش و به دنبال آغاز جنگ داخلی در عربس��تان 
میان ش��اهزاده  های س��عودی بر س��ر قدرت که 
باعث فرارهای متوالی بن س��لمان از ریاض و پناه 
ب��ردن به کش��تی تفریحی    اش در دریای س��رخ 
ش��ده اس��ت، این غیبت ها متعددتر و طوانی      تر 
هم ش��ده  است. غیبت آخر او چنان طوانی شد 
که حتی مطبوعات غربی زر خرید آل س��عود هم 
نتوانس��تند درباره آن س��کوت کنند و گم شدن 
»منجی جهان«، گران     ترین تابلوی نقاشی جهان 
اثر »لئوناردو داوینچی« را هم به آن نسبت دادند و 
گمانه زنی کردند او این شاهکار هنری را که 2 سال 
پیش 450 میلی��ون دار خریده بود، در بدترین 
جای ممکن یعنی کشتی تفریحی    اش نگهداری 
می کند. اما گویا ضربات پیاپی که رژیم سعودی 
در این 2 ماه دریافت کرده چنان دردناک بوده که 
ولیعهد غایب دیگر نتوانسته فریادش را فرو خورد.  
پسر شاه سعودی این هفته سکوتش را شکست 
و در مصاحب��ه با روزنامه الشرق ااوس��ط متعلق 
به خودش، بدون اش��اره به کوچک     ترین دلیل و 
مدرکی، ایران را به انجام حمات به نفتکش ها در 
دریای عمان متهم کرد و خواستار اتخاذ »موضع 
قاط��ع« جامعه بین الملل در مقابل تهران ش��د. 
مضحک تر اینکه بن سلمان »منشاری«- به معنای 
اره کش، لقب جدید او در جهان عرب پس از قتل 
فجیع خاش��قجی-  5 س��ال پس از راه انداختن 
جن��گ ضد بش��ری و خونین علیه م��ردم یمن          ، 
حمای��ت از کودتا در لیبی و س��ودان و در همین 
حال هم��کاری تنگاتنگ ب��ا ائتاف جنگ طلب 
ترام��پ، بولت��ون و نتانیاهو ب��رای آتش افروزی 
در منطق��ه، در س��خنان جدیدش مدعی ش��ده 
پادشاهی س��عودی نمی خواهد در منطقه جنگ 
باشد! ولیعهد ناکارآمد همچنین پاسخی دیرهنگام 
به پیروزی  ه��ای خیره کننده ارتش و کمیته  های 
مردمی یمن در زمین و آس��مان طی 2 ماه اخیر 
داش��ته است و در سخنانی که به نظر می رسد با 
دستور واشنگتن بوده  ، مدعی شده رژیم ریاض با 
هر تهدیدی علیه حاکمیت و منافع حیاتی خود 
مقابله می کند. با وجود این اظهارات نمایش��ی و 
بی اث��ر، هنوز بختک قتل »جمال خاش��قجی«، 
روزنامه نگار مشهور واشنگتن پست بر روزگار قاتل 
او و روابط ریاض با غرب س��ایه افکنده اس��ت. او 
و خانواده    اش- بویژه پس از محکومیت خواهرش 
به حمله به یک طراح ساختمانی در فرانسه- در 
رسانه  های بین المللی به عنوان جنایتکاران بالفطره 
شناخته می ش��وند و حتی صرف مبالغ سنگین 
برای برپایی کارزارهای رس��انه ای سنگین توسط 
بن س��لمان برای خروج از این بدنام��ی فایده ای 
نداش��ته اس��ت. اظهارات دیروز بن سلمان نیز با 
بی تفاوتی یا حتی کنایه آمیز رس��انه  های جهانی 
مواجه شد و برخی کاربران شبکه  های اجتماعی 
حرف های او را چنین دستمایه تمسخر قرار دادند 
که »ابد قتل خاشقجی هم کار ایران بوده است؟«

عقب نشینی سعودی ها
از اعدام یک نوجوان

در پی فشارهای بین المللی به رژیم سعودی، 
ری��اض از تصمیمش ب��رای اع��دام »مرتجی 
قریری��ص« به عنوان کم س��ن و س��ال ترین 
زندانی عربستان عقب نشینی کرد. این نوجوان 
۱8  س��اله، 5 س��ال پیش به جرم شرکت در 
یک کمپین کودکانه دوچرخه س��واری در ۱0 
س��الگی اش بازداشت ش��ده و بدون محاکمه 
رسمی در زندان تحت شکنجه قرار داشته است. 
مرتجی که از شیعیان اهل قطیف است، سپتامبر 
20۱4 دستگیر به ۱2 سال زندان محکوم شد 
اما از ماه گذشته با انتقال به سیاسی ترین زندان 
عربستان، فاش شد که سعودی ها قصد اعدام او 
را دارند اما بر اثر فشارهای جهانی مجبور به پس 
گرفتن این حکم شده اند و گفته اند سال 2022 
او را آزاد می کنن��د، هرچند منتقدان معتقدند 
هیچ تضمینی برای این ادعا وجود ندارد. برخی 
از اتهاماتی که دس��تگاه قضایی سعودی علیه 
قریریص مطرح کرده عبارتند از: »نشستن ترک 
موتور برادرش هنگامی که او کوکتل مولوتوف 
به سمت مرکز پلیس العوامیه پرتاب می کرد، 
ارتکاب خش��ونت در جریان اعتراضات، کمک 
به ساخت کوکتل مولوتوف، تیراندازی به سوی 
نیروهای امنیتی و ش��رکت در تش��ییع جنازه 
برادرش در س��ال 20۱۱ که ب��ه ضرب گلوله 
نیروهای امنیتی س��عودی شهید شد«. طبق 
گزارش سازمان عفو بین الملل در ماه گذشته، 
این نوجوان ش��یعه همچنان در زندان انفرادی 
نگهداری می شود و بارها تحت شکنجه و ضرب 

و جرح قرار گرفته است. 

چهارگوشه
انتخاباتشهرداریاسپانیانقشافراطیهادر

ائتافهایجدیدسیاسیرابرماکرد
محافظه کاران در مادرید          

 چپ های افراطی در بارسلونا

روز شنبه گذش��ته »خوزه لوئیس مارتینز 
آلمی��دا« ب��ه عنوان ش��هردار جدی��د مادرید 
س��وگند ی��اد کرد تا ب��ه این ترتی��ب کنترل 
شهرداری پایتخت اسپانیا همچنان در اختیار 
محافظه کاران »حزب مردم« باقی بماند. آلمیدا 
در انتخابات ش��هرداری مادرید پ��س از نامزد 
چپ  ه��ای افراطی در جای��گاه دوم قرار گرفته 
بود اما ح��زب محافظه کار مردمی در نهایت با 
ائتاف با حزب راس��ت افراطی »وکس« باعث 
پیروزی آلمیدا ش��د. دیگر حزب راست میانه، 
»س��یودادانوس« نیز از ش��هردار ش��دن خوزه 
لوئی��س مارتینز  آلمیدا حمایت ک��رد که این 
موضوع باعث افزای��ش نگرانی ها درباره ائتاف 
راس��ت  های میانه و افراطی در کش��وری شده 
که س��ابقه فاشیس��م در میانه قرن بیستم را 
داشته است. همچنین در بارسلونا، دومین شهر 
بزرگ اسپانیا و مرکز ایالت کاتالونیا، خانم »آدا 
کوائو« نماینده چپ  های افراطی با حمایت های 
حزب حاکم سوسیالیست اسپانیا و همچنین 
حمایت های مانوئل والس، نخست وزیر پیشین 
فرانس��ه که در حال حاضر عضو ش��ورای  این 
ش��هر اس��ت به ش��هرداری برگزیده شد. این 
در حالی اس��ت که او ابتدا در ش��مارش آرای 
انتخابات شهرداری ها دوم شده بود اما با توافق 
دو ح��زب چپ و راس��ت میانه، ق��درت را در 
مادرید تصاحب کرد و برای جلوگیری از قدرت 
گرفتن اس��تقال      طلبان کاتالونیا به شهرداری 
انتخاب ش��د. بدین ترتیب ایج��اد ائتاف  های 
متعدد در جریان  انتخابات ش��هرداری های در 
اسپانیا، دسته بندی های سیاسی پیچیده ای را 
که در این کشور متعاقب افول 2 حزب سنتی 
چپ و راست میانه به وجود آمده بود، شفاف تر 
کرد. همزمان با برگزاری مراس��م ادای سوگند 
کوائو، صدها نفر در بیرون ساختمان شهرداری 
بارسلونا در حمایت و مخالفت از او تجمع کردند.

درگیری در جهنم دره ترکیه
در درگیری ه��ای صب��ح دیروز در ش��رق 
ترکیه 3 عضو تروریست پ ک ک کشته شدند. 
به گ��زارش روزنامه ملیت به نق��ل از اطاعیه 
وزارت کشور ترکیه، این درگیری ها در منطقه 
جهن��م دره در اطراف ایدیل در اس��تان مرزی 
ش��رناخ بین نظامیان و گروه پ ک ک روی داد. 
وزارت دف��اع ترکیه مجم��وع تلفات  پ ک ک 
در جریان عملیات کماندویی برون مرزی اخیر 
موسوم به چنگال در شمال عراق را تا روز شنبه 

54 نفر برآورد کرده است.

تبادل آتش با نیروهای ترکیه 
در ادلب

ترکیه مدعی شد یکی از مراکز دیده بانی اش 
در خاک س��وریه به عمد هدف حمله توپخانه 
ارتش این کش��ور قرار گرفته اس��ت. به گزارش 
آناتولی، وزارت دفاع  ترکیه از هدف قرار گرفتن 
مق��ر دیده بانی نیروهای این کش��ور در منطقه 
نه��م دیده بانی در »تل بازان« که آنکارا به بهانه 
مناطق کاهش تنش در استان ادلب آن را اشغال 
کرده، خبر داد. درگیری ها میان مسلحین  مورد 
حمایت ترکیه و ارتش س��وریه در استان ادلب 
از اواس��ط اردیبهش��ت ماه با نقض مکرر توافق 
کاهش تنش از سوی تروریست ها شدت یافته 
است. ارتش سوریه معتقد است که آنکارا مراکز 
دیده بانی خود را به جای نظارت بر آتش بس به 
مکانی برای پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی از 

تروریست ها در ادلب تبدیل کرده است. 

حمایت خاخام انگلیسی 
از مرکز سعودی در اتریش

دولت اتریش در واکنش به حکم  اعدام مرتجی 
قریریص به عنوان یک زندانی سیاس��ی نوجوان 
اعام کرد مرکز »گفت و گوی دینی« وابس��ته به 
دستگاه وهابیت س��عودی را تعطیل می کند اما 
در کم��ال تعجب یک خاخام یه��ودی مرتبط با 
ابی صهیونیستی انگلیس در این ماجرا از مرکز 
وهابی��ون دفاع کرد. مرکز مل��ک عبداه بن زاید 
العزیز با ش��عار فعالیت در راس��تای گفت وگوی 
میان فرهنگی از پاییز سال 20۱2 به وسیله رژیم 
سعودی در اتریش و اسپانیا گشایش یافت و بخش 
زیادی از هزینه های آن را ریاض با اختصاص مبلغ 
۱5 میلیون یورو در سال تامین می کرد.  در همین 
حال »دیوید روزن« خاخام انگلیس��ی و نماینده 
مرک��ز »ملک عبداه« در پی رای ش��ورای ملی 
اتریش این اتهامات را رد کرده است. روزن یکی از 
چهره های پیش رو در رایزنی های واشنگتن و لندن 
برای پیشبرد مذاکرات در جهان اسام برای صلح 

با اسرائیل است.
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س��کوت  عطوان*: عبدالب�اری
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، بازتاب دهنده 
وضعیت دش��وار حاکم بر رژیم 
عبری و کاهش اهمیت و نقش 
منطقه ای آن به عنوان حامی برخی کشورهاست، 
همان گونه که این سکوت همچنین ترسی را نشان 
می دهد که اس��رائیل در آن به س��ر می برد؛ از این 
جهت که ب��ه عنوان یکی از اه��داف اصلی مورد 
انتظار برای هرگونه واکنش تافی جویانه نظامی، 
چه از س��وی ایران و چه از س��وی همپیمانانش 
مانند »حزب اه« لبنان و جنبش های »حماس« 
و »جهاد اسامی« در فلسطین اشغالی محسوب 

می شود.
نتانیاهو طی سال های گذشته بیشترین هیاهو، 
تهدی��د و تحریک ها را برای حمله به ایران مطرح 
می کرد و نمی توانیم نمایش های »آکروباتیک« او 
از منبر مجمع عمومی س��ازمان ملل را فراموش 
کنیم که با تصاویر و ابزارهای نمایشی درباره بمب 
هسته ای ادعایی ایران و خطرات آن برای منطقه 
سخن می گفت و بر ضرورت تحرک تمام جهانیان 
برای حمایت از اسرائیل تأکید می کرد تا برای نابود 
کردن تمام تاسیسات هس��ته ای و نظامی ایران، 
جهت خنثی کردن نهایی این خطر در سریع ترین 

زمان ممکن وارد عمل شوند.
نتانیاه��و که در تش��کیل یک دولت راس��ت 
افراطی به رهب��ری خود بعد از پیروزی ضعیفش 
در انتخابات پارلمانی اخیر اسرائیل شکست خورد، 
بخوبی می داند ایران هرگز پرچم س��فید را برای 
تسلیم ش��دن باا نمی برد و همیشه در آمادگی 
برای رویارویی قرار داد و ابزارهای پاس��خ قاطعانه 
و س��خت و وارد کردن بیشترین تلفات ممکن به 
دشمنانش - در راس آنها دولت عبری - را دارد و 
این کشور هرگز پای میز مذاکره نخواهد رفت مگر 
با شروط کامل خود و بدون تعرض به زرادخانه های 

موشکی و برنامه های هسته ای مشروعش.
زمانی که موشک های »کروز« انصاراه فرودگاه 
بین المللی »ابها« در عمق عربستان را هدف قرار 
داد، آن هم زمانی  که این فرودگاه در اوج فعالیت 
خود بود- این منطقه در موسم تابستان به دلیل 

داش��تن آب و هوای معتدل 
بیشتر  گردش��گری  مقصد 
شهروندان عربستانی به شمار 
می رود- پس نتانیاهو بخوبی 
می دان��د این موش��ک باران 
حام��ل پیام بس��یار مهمی 

است با این مضمون که فرودگاه تل آویو در هرگونه 
جنگ بعدی یکی از اهداف است؛ امری که شوک 
روانی ایجاد خواهد کرد، چرا که از زمان تش��کیل 
این رژیم نژادپرس��ت طی 70 سال بی سابقه بوده 
است و تئوری امنیت تحت پشتیبانی این قدرت 
که س��توان فقرات ت��داوم وجود آن را تش��کیل 

می دهد، از بین می برد.
نتانیاهو که به عنوان وزیر جنگ نیز مش��غول 
اس��ت، ای��ن روزها جرات ب��از ک��ردن دهانش و 
مط��رح ک��ردن تهدیدهای��ی را ک��ه در انتخاب 
کلماتش ماهرانه عمل می کند ن��دارد، چرا که او 
بخوبی می داند چ��ه واکنش های تافی جویانه ای 
در انتظارش اس��ت؛ ۱50 هزار موش��ک در عمق 
کوه های بلند جنوب لبنان به سمت او نشانه گذاری 
ش��ده و همان طور که نتانیاهو می داند، گنبدهای 
آهنین��ی که ایاات متحده آمریکا بیش��تر از ۱0 
میلیارد دار صرف توسعه ش��ان کرده، نمی تواند 
هرگز او یا شهرک نش��ینان اسرائیلی را از خطرات 
موشک هایی برهاند که در برخورد به اهداف شان 
دقیق و حامل کاهک های انفجاری با وزن بیش 

از 500 کیلوگرم هستند یعنی 
از قدرت تخریبی بسیار باایی 
برخوردارند به گونه ای که یکی 
از آنها برای غرق کردن تل آویو 
در تاریک��ی مطل��ق کفای��ت 

می کند.
از جنگ 2006 که شکس��ت ارتش عبری در 
آن جنگ در تاریخ ثبت و اعتبار تانک »مرکاوا«- 
مای��ه فخر صنایع جنگی اس��رائیل- نابود ش��د، 
نتانیاهو حتی یک گلوله به س��مت جنوب لبنان 
شلیک نکرده است، چرا که می داند چه تحوات 
ترسناکی در انتظار او است. »سیدحسن نصراه« 
دبیرکل حزب اه لبنان در سخنرانی اخیرش واضح 
حرف زد زمانی  که گفت: »جنگ بزرگ زمانی  که 
ش��عله ور شود سرتاسر منطقه را خواهد سوزاند و 
محدود به داخل مرزهای ایران نخواهد شد«. این 

مرد، برای هزاران بار می گویم، دروغ نمی گوید.
موش��ک انصاراه که با دق��ت کامل به هدف 
خود اصابت کرد، چند روز پس از پرواز 7 پهپادی 
شلیک شد که ایستگاه های پمپاژ متعلق به خط 
لوله نفت ش��رق به غرب عربستان را نابود کردند. 
این موشک و این پهپادهایی که با هزینه های ناچیز 
تولید شده اند، اسطوره موش��ک های »پاتریوت« 
آمریکایی را که یکی از آنها بیش از 5 میلیون دار 
هزینه  دارد و کشورها نیز برای خرید آن میلیارها 

دار هزینه می کنند، از بین برد.

نظام ایران )با وجود تمام توطئه ها، فش��ارها و 
تحریم ها( تغییر نخواهد ک��رد و این قلدرمآبی ها 
و زورگویی های آمریکا و اس��رائیل است که تغییر 
می کن��د.  با برگ��زاری کنفرانس حذف مس��اله 
فلسطین در منامه  که »جرد کوشنر« مشاور ارشد 
و داماد رئیس جمهوری آمریکا مقام های عربی را 
مانند گله به مکان برگزاری آن هدایت می کند، ۱0 
روز فاصله داریم و تاکنون دو طرف، یعنی عربستان 
سعودی و امارات، جرات علنی کردن حضورشان 
در آن را نداش��ته اند و ناگزیر این دو کشور نیز به 
دلیل عجل��ه کردن جهت اعام موافقت ش��ان با 
کنفرانس پشیمان شده اند ولی کشورهای دیگری 
ک��ه دولت آمریکا اعام ک��رده که آنها نیز حاضر 
خواهند ش��د، مانند اردن، مصر و مغرب، تاکنون 
سکوت اختیار کرده اند و تاش می کنند با استفاده 
از تمام ابزار و وسایل از این »گناه« خاصی یابند.

ایران و ملت مقاوم و سرسخت آن هرگز گرسنه 
نمی مانند و با محاصره ای که ملت دوس��ت عراق 
در آن به سر می برد، رو در رو نمی شوند، اگر برای 
ملت ایران مرگ نوشته شود، نمی میرند مگر اینکه 
ایستاده روی پاهای خود، شهید شوند و با شجاعت 
و عزت ب��ا متجاوزان مواجه می ش��وند. این ملت 
صاحب میراث تمدنی، کرامت ملی و عمق تاریخی 
با قدمتی بیش از 8 هزار سال است یعنی زمانی که 
هنوز آمریکایی کشف نشده بود و رژیم نژادپرست 

اسرائیل در اراضی اشغال شده فلسطین نبود.
روزهای آینده ش��اهد غافلگیری های دردناک 
علیه آمریکا، اسرائیل و همپیمانان آنها در منطقه 
خواهیم بود و نتیجه به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران به صفر رس��اندن صادرات نفت کش��ورهای 
عربی خلیج فارس و ع��راق و افزایش قیمت نفت 
در هر بشکه به 200 دار و چه بسا بیشتر خواهد 
ب��ود. هیچ عاملی نمی تواند به ایران و متحدان آن 
که سنگر ش��رافت، کرامت و حق دفاع از خود در 
مواجهه با 2 استکبار آمریکا و اسرائیل را برگزیده اند، 
ضربه بزند. کرامت ملی و انسانی ملت ها که غرب 
و بوی��ژه ترام��پ آن را درک نمی کنند، در نهایت 
امر پیروز خواهد شد، فرقی نمی کند جنگ طول 

بکشد یا کوتاه باشد؛ عبرت در پایان آن است.
*سردبیرروزنامهرایالیوم
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تلویزیون

»آچمز« به آخر خط رسید
مجموع��ه  تصویرب��رداری 
ب��ه  »آچم��ز«  تلویزیون��ی 
کارگردانی مهرداد خوشبخت 
حس��ین  تهیه کنندگ��ی  و 
آقاهرندی که از اواخر آبان ماه 
کلید خورده بود، در روزهای اخیر در شهرستان 
کبودرآهن��گ ب��ه پایان رس��ید. ب��ه گزارش 
»وطن امروز«، »آچمز« به احتمال زیاد پس از 
پایان سریال »گاندو« روی آنتن شبکه ۳ خواهد 
رفت. »آچمز« درامی با موقعیت های طنز است 
که برای پخش در ۳۰ قسمت تولید شده است.

»تروریسم اقتصادی« 
سوژه فصل دوم سارقان روح

تهیه کننده »س��ارق روح« درباره س��اخت 
فصل دوم این سریال عنوان کرد: در حال حاضر 
در مراح��ل پایانی نگارش فیلمنامه هس��تیم 
و قرار اس��ت مردادماه مرحله پیش تولید آغاز 
ش��ود و اوایل شهریورماه سریال را کلید بزنیم. 
به گزارش »صبا«، ابوالفضل صفری با بیان اینکه 
طراحی این س��ریال در چند فصل انجام شده، 
بیان کرد: فصل دوم »س��ارق روح« با موضوع 
تحریم ها و تروریسم اقتصادی ساخته می شود. 
صف��ری در پایان گفت: هن��وز بازیگران فصل 
دوم »سارق روح« مشخص نشده  اند اما حضور 
عواملی مانند احمد معظمی کارگردان، حسین 
تراب نژاد نویس��نده، مرتضی اصفهانی مش��اور 
محتوا و مرتضی متولی مدیر تولید در این فصل 
قطعی است. گفتنی است فصل دوم مجموعه 
»س��ارق روح« به س��فارش سیمافیلم ساخته 
می ش��ود. فصل نخست »س��ارق روح« در ژانر 
معمایی برگرفته از یک ایده پژوهش محور بود 
که به موضوع امنیت نرم و آسیب های اجتماعی 
می پرداخ��ت. محور اصلی س��ریال تاش های 
دس��تگاه امنیتی برای بررسی علمی و مقابله 
با پدی��ده گروه های ش��به عرفانی و حلقه های 

شبه دینی جدید بود.

»راه طی شده«
روی میز  به اضافه مستند

مس��تند »راه طی ش��ده« به 
کارگردانی علی ماقلی پور در 
بیست وهفتمین قسمت از فصل 
سوم برنامه »به اضافه مستند« 
روی آنتن شبکه مستند خواهد 
رفت. به گزارش »وطن امروز«، در این قس��مت و 
پس از پخش مستند، محمد قوچانی، روزنامه نگار 
و فع��ال سیاس��ی و علی ماقلی پ��ور، کارگردان 
مس��تند »راه طی شده« میهمان برنامه خواهند 
بود و به بررسی اندیشه های فکری مهدی بازرگان، 
ماجراهای جبهه ملی و نهضت آزادی و استعفای او 
از دولت موقت می پردازند. عاوه بر این، محمدتقی 
فهیم و سعید قطبی زاده به نقد و بررسی فرمی این 
مستند خواهند پرداخت. مستند »راه طی شده« 
روایتی صری��ح و بی پرده از افکار و اندیش��ه های 
مهدی بازرگان، سیاستمدار و نخست وزیر دولت 
موقت ایران در س��ال ۵۷ اس��ت. در این مستند، 
ش��خصیت فکری و سیاسی مهندس بازرگان در 
گفت وگو با افرادی همچون محمد توسلی، هاشم 
صباغیان، ابوالفضل حکیم��ی، اکبر بدیع زادگان، 
مجتبی مطهری، محمدمهدی جعفری، فریدون 
س��حابی، محمدنوید بازرگان و... م��ورد واکاوی 
قرار گرفته است. این قسمت از برنامه »به اضافه 
مس��تند« روز سه شنبه ۲۸ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ 
از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن 
روزهای چهارشنبه ۲۹ خرداد ساعت ۹ و جمعه 

۳۱ خردادماه ساعت ۱۳:۳۰ است.

بی درایتی مدیران در اکران
فیلم ها را نابود می کند

سلما بابایی، نویسنده و کارگردان سینما با 
گای��ه از وضعیت اکران »وکیل مدافع« اظهار 
داشت: زمان اکران نامناسب و نداشتن تبلیغات 
خوب و گس��ترده باعث شد در اکران این فیلم 
موفق نباش��یم و فکر می کن��م علت اصلی آن 
بی درایتی مس��ؤوان ارشاد در اکران بود، البته 
ماه مبارک رمضان هم فصل خوبی برای اکران 
نیست. وی افزود: به نظرم تا زمانی که تدبیری 
مناس��ب برای اکران رمضان اندیشیده نشود، 
خروجی آن جز ناب��ودی فیلم هایی که در این 
زمان نمایش داده می ش��وند نخواهد بود. این 
کارگردان بیان کرد: پیشنهادم برای بهتر شدن 
وضعیت اکران ماه رمضان این است که یا مدت 
زمان بیشتری به فیلم هایی که در این ماه قرار 
اس��ت تازه اکران ش��وند تعلق بگیرد یا اکران 
فیلم هایی که قبل از رمضان به سینما ها آمده  اند 
تا آخر این ماه امتداد داشته باشد و پس از اتمام 

ماه، فیلم های جدیدی به چرخه اضافه شوند.
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»غواص ها بوی نعنا می دهند« منتشر شدروزنامه سياسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
کتاب »غواص ها بوی نعنا می دهند« روایتی از ۷۲ غواص لشکر »انصارالحسین)ع(« به قلم حمید حسام توسط انتشارات 
شهید کاظمی منتشر شد. این اثر همزمان با سالروز بازگشت و تشییع ۱۷۵ شهید خط شکن غواص با دستان بسته 

منتشر و با شرایط ویژه توسط انتشارات شهید کاظمی عرضه شده است.

مستند

سينما

محس�ن ش�هميرزادی: »چرنوبيل« ركورد »بازی تاج و تخت« را زد تا همين 5 
قسمت بتواند عنوان پربيننده     ترین سریال تاریخ ش�بكه HBO  را از آن خود 
كند؛ سریالی درباره یک رویداد واقعی و تاریخی در دوران جنگ سرد كه اگرچه 
پيش از این كتاب  های متعددی درباره آن نوش�ته ش�ده بود اما هيچ گاه چنين 
توجهی نس�بت به این واقعه از جانب مخاطبان جهانی نش�ده ب�ود، به گونه ای 
كه گفته می ش�ود بعد از نمایش در آمدن این س�ریال حجم ميزان گردشگران 
نيروگاه هسته ای چرنوبيل به گونه ای شگفت انگيز افزایش پيدا كرده؛ افزایشی 

كه بی شک مدیون ساخت و پخش جهانی این سریال پرطرفدار بوده است. حتی 
اگر به گفته بس�ياری از منتقدان این اثر خوش س�اخت اقدام به تحریف تاریخ 
كرده باشد، بازهم چرنوبيل چه بدنام و چه خوشنام مورد توجه قرار گرفته است؛ 
توجهی كه بيش از هر چيزی ناشی از این سریال است، یعنی كاری كه از دست 
آثار تاریخی بر می         آید. با این وجود و با توجه به اقبالی كه مخاطبان نس�بت به 
این گونه سریال ها نشان می دهند، این ژانر همچنان از توجه مدیران نمایشی و 

فيلمسازان ایرانی دور است. 

نگاهی به اهميت سریال  های تاریخی به بهانه افزایش چشمگير گردشگران چرنوبيل بعد از پخش این سریال 

گردشگری در فاجعه

»چرنوبیل«؛ یک تحریف، یک تأثیر
س��ریال »چرنوبیل« با 
نویس��ندگی »کری��گ 
م��ازن« و کارگردان��ی 
»یوه��ان رن��ک« ب��ه 
پربیننده     ترین  عن��وان 
  HBO س��ریال شبکه

و همچنین یکی از خبرس��ازترین مجموعه  های 
نمایش��ی این روزها مورد توجه قرار دارد؛ سریالی 
با مضمون انفجار نیروگاه هس��ته ای چرنوبیل در 
سال ۱۹۸6 که در شوروی سابق )اوکراین کنونی( 
رخ داد. این س��ریال به چگونگ��ی روی دادن این 
حادثه می پ��ردازد و جذابیت دراماتیک و معمایی 
آن در کن��ار کارگردانی کم نظی��ر و قصه پردازی 
خوب توانسته است مخاطبان زیادی را از سراسر 
جهان جلب کند. اگرچه این سریال مورد تحسین 
منتقدان سینمایی و مخاطبان عام قرار گرفته اما 
بسیاری معتقدند این اثر آمریکایی درباره فاجعه ای 
که در ش��وروی رخ داده، صداقت را رعایت نکرده 
و تاری��خ چرنوبیل در این س��ریال با تحریف  های 
متفاوتی روبه رو ش��ده است؛ تحریفاتی که حتی 
برخ��ی تاریخ دان��ان آمریکایی را نی��ز به واکنش 
واداش��ت. به تازگی مجله نیویورکر در گزارشی به 
خطاهای عمدی تاریخی س��ریال »چرنوبیل« از 
جمله عدم درک از س��اختار قدرت در ش��وروی، 
وجود جامعه ای بدون اختافات طبقاتی و وجود 
کاراکترهای همه چیزدان هالیوودی پرداخته است. 

تکرار تاریخ در سرگرمی!
اهمیت چرنوبیل تنها به 
افزایش میزان گردشگری 
در ای��ن اردوگاه مخروبه 
نیس��ت، آنچ��ه انگی��زه 
فرهنگ��ی  و  سیاس��ی 
س��ریال  های  س��اخت 

تاریخی را تقویت می کند، مساله آگاهی تاریخی و 
روایتی برای عبرت از تاریخ است. در چرنوبیل آنچه 
برای مخاطب به جا می ماند این است که بلوک شرق 
و جهان غیرآمریکایی، از مدیریت و مسؤولیت پذیری 
ناتوانند. مقوله خطرناکی به نام انرژی هسته ای در 
توان مدیریتی آنها نیست و اگر آمریکا دارای چنین 
ظرفیتی اس��ت، توانایی مدیریت آن را دارد، بدون 
آنکه حادثه هیروش��یما را به یاد مخاطب بیاورد یا 
سریالی درباره آن بسازد. سریال  های تاریخی هیچ گاه 
در تاری��خ مدفون نمی ش��وند، بلکه هم��واره زبان 
غیرمستقیمی برای آگاهی امروز هستند. از همین 
رو می توان ژانر تاریخی را آگاهی بخش     ترین ژانر فیلم 
و سریال که ماهیتی سرگرمی دارد، دانست. همان 
گونه  که بسیاری عقیده دارند سریال »مختارنامه« 
نه صرفا روایتی تاریخی که عبرتی امروزین است. از 
همین رو شاید هیچ گاه مختار در روز آخر عمر خود 
سخنی مشابه دیالوگ »تزویر به شما امان می دهد 
تا مقاومت تان را بش��کند؛ پس از غلبه شک نکنید 
گردن تان را خواهد شکست« نگفته باشد اما در دل 

قصه آن دیالوگ و این عبرت ماندگار خواهد شد. 

گردشگری در یک فاجعه تاریخی
پس از انتش��ار سریال 
ای��ن  »چرنوبی��ل«، 
رویداد بی��ش از همه 
زمان ه��ا م��ورد توجه 
قرار گرفت، به گونه ای 
که حجم بازدید از این 

نیروگاه قرنطینه و احتماا همچنان خطرناک به 
صورت شگفت انگیزی افزایش پیدا کرد. این در 
حالی است که از اساس فیلمبرداری »چرنوبیل« 
در »لیتوانی« انجام شده، اما تورهای بازدید از این 
نیروگاه به عنوان منطقه ای گردش��گری نزدیک 
به ۲ برابر ش��ده    اس��ت. کریگ مازن در واکنش 
به افزایش تعداد زیاد بازدیدکنندگان در توئیتر 
خود نوشت: »این شگفت انگیز است که سریال 
این ش��بکه آمریکایی موجی از گردش��گری را 
در چرنوبیل راه انداخته اس��ت. اگر به آنجا س��ر 
می زنید، یادتان باش��د یک تراژدی وحشتناک 
آنجا رخ داده است. بکوشید به تمام آنها که رنج 
کشیدند و قربانی شدند احترام بگذارید«. سرجی 
ایوانچوک، مدیر یکی از آژانس هایی که تورهای 
چرنوبیل را برگزار می کند، به رویترز گفته است 
تعداد گردشگران چرنوبیل در ماه مه  ۲۰۱۹ در 
مقایسه با ماه مه  ۲۰۱۸، حدود ۳۰ درصد افزایش 
داشته است. رزرو تورهای چرنوبیل برای ماه های 
ژوئن، جوای و آگوس��ت ه��م حدود ۴۰ درصد 

افزایش یافته است.

استثنائات ایرانی در ملودرام سازی
تاریخی  سریال  های  در 
نمونه  ه��ای  ایران��ی 
مش��ابهی از اقبال عامه 
به وفور یافت می ش��ود. 
برای مثال اگرچه مختار 
پیش از پخش س��ریال 

»مختارنامه« شخصیت بسیاری قدیسی نبوده است 
اما به گواه شاهدان پس از پخش این سریال حجم 
ازدحام دور ضریح وی بیش از سایر شخصیت  های 
برجسته قیام عاشورا چون »مسلم بن عقیل« بوده 
است. در حوزه گردشگری، »خانه طباطبایی ها« 
و »خانه بروجردی« بعد از پخش س��ریال »بانوی 
عم��ارت« بیش از پیش مورد توج��ه قرار گرفت. 
»کاخ گلستان« نیز اگرچه همواره به عنوان موزه ای 
تاریخی مورد توجه بود اما پس از پخش س��ریال 
»امیرکبیر« توجه بیشتری از جانب مخاطبان عام 
نسبت به آن شد. »خانه باغ سلیمانیه« در خیابان 
نبرد نیز پس از پخش س��ریال »شهرزاد« بیش از 
قبل برای مردم حائز اهمیت شد. این نمونه  ها تنها 
بخشی از سابقه اهمیت س��ریال  های تاریخی در 
مقوله جذب گردشگر و صنعت گردشگری است. 
درحالی که سریال  سازی تاریخی در ایران تبدیل به 
یک رویه صنعتی و معمول نشده است، در مقابل 
مجموعه  های تاریخی و فانتزی هالیوودی همچنان 
از ارزش افزوده لوکیشن و کاراکترهای خود بهره ای 

جداگانه می برند. 

دوراهی آگاهی و فراموشی
بسیاری از اهالی اندیشه 
معتقدند جامعه ایرانی از 
ضعف آگاه��ی تاریخی 
رن��ج می ب��رد و همواره 
در برخ��ی مقاطع مهم 
تاریخ��ی ای��ن ضع��ف 

به ضررش تمام ش��ده و مرتکب تکرار اشتباهات 
تاریخی می ش��ود. در این فرآیند س��ینماگران و 
فیلمسازان ایرانی به عنوان یکی از مقصران ردیف 
اول شناخته می شوند، چرا که امروز میزان اهمیتی 
که صنعت سرگرمی و مجموعه  های نمایشی پیدا 
کرده    ، قابل قیاس با گذش��ته نیست. سینماگران 
می توانن��د از این فرصت ب��رای تخدیر مخاطبان 
خود و س��رگرم کردن آنها برای فراموشی واقعیت 
اس��تفاده کنند. از س��وی دیگ��ر از این ظرفیت 
برخوردارند که در قالب سرگرمی، تکرار رویدادهای 
تاریخی و ش��خصیت  های تاریخ را ب��ه آنها یادآور 
شوند. حق انتخاب با سینماگران و مدیران نمایشی 
است و کارنامه مجموعه  های تاریخی نشان می دهد 
حق انتخاب آنها چیزی جز آگاه  سازی مخاطب از 
عبرت  های تاریخ است. ظرفیت  های تاریخ ایران از 
۲۵۰۰ سال پیش تاکنون بستر مناسبی برای خلق 
پرتعداد مجموعه  های نمایشی تاریخی است، حال 
آنکه کش��وری چون آمریکا ک��ه هویتی زیر ۲۰۰ 
سال دارد، بیش از تمام کارنامه تاریخی سینمای 

ایران آثار تاریخی خلق کرده است.

چالش هایی كه فيلم »دختر ش�يطان« در گيشه 
 به همراه داش�ت موجب انتقادات فراوانی ش�د.

 به گونه ای كه نه تنها شكست این فيلم در گيشه 
ای�رادات فن�ی و محتوایی فيلم را در نس�بت با 
مخاطب آش�كار كرد، بلكه تاش ب�رای عبور از 
خطوط قرمز سينمایی انتقادات فراوانی را به این 
فيلم وارد كرد. »وطن  امروز« در گزارش روز قبل 
خود با عنوان »ابتذال دومليتی« از سطحی نگری 
در خلق آثار مشترك بين ایران و هند انتقاد كرد 
و با تاكيد بر اینكه متاسفانه آورده سينمای هند، 
نه جهان بينی مثبت نگ�ر هندی، نه تكنيک ها و 
نه تنوع ژانری آنهاس�ت، بلكه عایدی سينمای 
هن�د برای ایران را بازیگران زن بی حجاب و آواز 
دانس�ته بود. درحالی كه مشكل اصلی سينمای 
ای�ران ضعف قصه، فقر اندیش�ه و بح�ران تنوع 
ژانر بوده و این هنجارش�كنی ها صرفا به صورت 
موق�ت می توان�د صورت مس�اله را پ�اك كند. 
پس از انتش�ار این مطلب، روز گذش�ته ابراهيم 
داروغه زاده، معاون ارزش�يابی و نظارت سازمان 
س�ينمایی درباره اس�تفاده از بازیگران خارجی 
در س�ينمای ایران اظه�ار داش�ت: در نظام نامه 
توليدات مش�ترك س�ينمایی، ضوابط استفاده 
از بازیگران خارجی دیده ش�ده اس�ت و بزودی 
پيش نویس آن منتش�ر می ش�ود. وی همچنين 
اف�زود: طی یک دهه اخير اس�تفاده از بازیگران 
غيرایران�ی و اكث�راً غيرمس�لمان در فيلم های 
س�ينمایی كش�ورمان رواج پيدا ك�رده و گاهی 
حاش�يه هایی را هم به همراه داش�ته اس�ت. به 
عن�وان نمونه، یكی از جدیدترین حاش�يه ها به 

پخش تصاویر نامناس�ب بازیگر هن�دی یكی از 
فيلم های سينمایی روی پرده اختصاص دارد. این 
موض�وع انتقادهایی را به همراه داش�ت و برخی 
كارشناس�ان عنوان كردند باید نظارت بيشتری 
ب�ر اس�تفاده از ای�ن هنرپيش�گان غيرایران�ی 
ش�ود. در موضوع حضور بازیگ�ران خارجی در 
س�ينمای ایران، تاكنون ماحظه ما عدم حضور 
آنه�ا در فيلم ه�ای مس�تهجن و غيراخاق�ی و 
عدم شهرت آنها به مفاس�د اخاقی بوده است. 
دبير دوره پيشين جشنواره فيلم فجر همچنين 
درب�اره حض�ور بازیگران خارج�ی در فيلم های 
ایرانی با بيان اینكه عكس های صفحات شخصی 
هيچ كدام از بازیگران زن خارجی بی مسأله نبوده 
اس�ت، اظهار كرد: حتی بازیگ�ران لبنانی هم از 
این قاعده مس�تثنا نبودند ك�ه نمونه های آن را 
در فيلم های »س�ی و س�ه روز«، »كتاب قانون« 
و »به وقت ش�ام« ش�اهد بوده ایم و باید در این 
زمينه دقت بيشتری داشته باشيم. معاون نظارت 
و ارزش�يابی سازمان سينمایی ادامه داد: باید به 
این نكته توجه داش�ته باشيم كه به عنوان مثال 
»آنتونی كویي�ن« بازیگر بزرگ هاليوود در فيلم 
مان�دگار محم�د رس�ول اه)ص( در نقش حمزه 
سيدالش�هدا ظاهر شده بود كه حتماً این بازیگر 
عكس ها و سبک متفاوتی از نقشش داشته است. 
داروغه زاده در پایان تاكيد كرد: البته در نظام نامه 
توليدات مشترك كه در حال آماده شدن است، 
ضوابط اس�تفاده از بازیگران خارجی دیده شده 
كه پيش نویس آن حتما برای اس�تفاده از نظرات 

اهالی سينما و رسانه منتشر خواهد شد.

واكنش معاون ارزشيابی و نظارت سازمان سينمایی نسبت به انتقادات رسانه ها به فيلم »دختر شيطان«
حضور بازیگران خارجی ضابطه مند می شود

مرضيه رحيمی: »سال های بی ترانگی« ششمین 
مجموعه  ش��عر از محمدرضا ترکی ا س��ت که در 
آن هم غزل می خوانیم، هم رباعی و هم شعرهای 
نو و نیمایی و گاه حتی تک بیت هایی که یک باره 
از ذوق سرش��ار او جوشیده اند و چون چشمه ای 
کوچ��ک، به موجزترین ش��کل ممک��ن، معانی 
عمیقی را در ذهن خواننده جاری می کنند. شگفتا 
که س��ال  های بی ترانگی ترکی، پرترانه تر و پر از 

ترانه های       تر است.
ای��ن مجموعه مملو از ش��عرهایی صمیمی  
است با احساسی سرشار که شاعر در اغلب آنها 
با تصویرهای��ی ناب، آنچه را ک��ه در ذهن دارد 
در پیش چش��م خواننده مجسم می کند. وقتی 

می گوید:
  چ��ون جوجه گنجش��ک ک��ه از انه بیفتد

افتاد به دست تو دل دربه در من )ص ۱۲( 
یا :

این عشق آتش است تو یک جنگل بلوط
جنگل حریف آتش سوزان نمی شود )ص ۸۴(

 و...
بخش��ی از این مجموعه را نیز اشعار آیینی و 
عاشورایی تشکیل می دهند که در آنها شاعر گاهی 

زمان شعر را به زمان واقعه می برد و گاهی از دید 
انس��ان امروزی با عش��ق و ارادت از آداب و آیین 
عزاداری سخن می گوید. ۲ شعر از این مجموعه 
نیز درباره مدافعان حرم اس��ت که ش��اعر هر دو 
را هنرمندانه، به کربا و س��ردار و ساار شهیدان 

پیوند می زند: 
عطر تو را به کرب وبا می برد نسیم/ وقتی به 

خاک سرخ حلب بوسه می زند 
در س��ال های بی ترانگی، خواننده با ش��اعری 

دغدغه من��د روبه رو اس��ت که هرگ��ز از دردها و 
غصه های مردم زمانه غافل نیس��ت. شاعری که 
حت��ی همپای کودکان��ی ک��ه در دوران تحریم 
دارویی درد می کش��ند، درد می کشد و با نگاهی 
عمیق مفاهیم بلندی چون ایمان، دفاع از وطن و 

شهادت را می ستاید. 
فریاد و   های و هوت تحمل نمی شود
باشد... چرا سکوت تحمل نمی شود؟!
حتی نگاه و زمزمه در خلوت خودت
حتی همین قنوت تحمل نمی شود
بر این صدا و حنجره مانند پنجره
جز تار عنکبوت تحمل نمی شود

در ازدحام این همه فریاد و عربده
آوای یک فلوت تحمل نمی شود

در خاک بی ترحمتان  ای کویریان
یک سایه بلوط تحمل نمی شود
در شوره زار نقشه جغرافی شما

غیر از کویر لوت تحمل نمی شود
گیرم که از بهشت شما رانده گشته ایم

آخر چرا هبوط تحمل نمی شود؟!
ما را به حال خود بگذارید و بگذرید
وقتی صدا... سکوت تحمل نمی شود

نگاهی به كتاب »سال های بی ترانگی« اثر محمدرضا تركی

ترانه های تر!

تغييرات جدید در مدیران شبكه 3 سيما
نجارزاده جایگزین کریمان ، مدیر گروه اجتماعی شد

علی فروغی، مدیر ش��بکه ۳ در حکمی ناصر 
کریمان را به عنوان مش��اور عال��ی خود منصوب 
کرد. به گزارش »وطن امروز«، فروغی در بخش��ی 
از حکم کریمان ضمن بیان ماموریت های گسترده 
شبکه ۳ و لزوم بهره گیری از منابع سخت افزاری و 
نرم افزاری برای تولیدات آورده است: »این ضرورت 

ایجاب می نماید تا فردی باتجربه، مدبر و آش��نا به مسائل رسانه مسؤولیت 
کمک فکری و اجرایی به مدیران محترم گروه ها و برنامه س��ازان را برعهده 
بگیرد. از این رو انتظار دارم ضمن پیگیری جدی، برنامه ریزی مناس��بی را 
برای تحقق این موارد به عمل آورید«. فروغی همچنین در حکم جداگانه ای 
دکتر محمدرضا نجارزاده را به سمت مدیر گروه اجتماعی شبکه ۳ منصوب 
کرد. در بخشی از حکم فروغی به نجارزاده آمده است: »با توجه به ضرورت 
طی مراحل درمانی برادر عزیز و گرانقدر، مدیر مجرب و موفق گروه اجتماعی 
شبکه ۳ جناب آقای مهندس کریمان و نظر به تعهد، تخصص و تجربه های 
ارزش��مند شما در امور رسانه، به سمت مدیرگروه اجتماعی شبکه ۳ سیما 
منصوب می شوید«. در بخش پایانی این حکم نیز آمده است: »از زحمات و 
تاش های مجدانه و موفق برادر عزیزم جناب آقای مهندس کریمان در زمان 
تصدی این مسؤولیت که صفحات ماندگاری از موفقیت های رسانه ای را رقم 
زدند، صمیمانه قدردانی و تشکر می نمایم«. نجارزاده پیش از این مدیر طرح 

و برنامه شبکه ۳ بوده است. 

هاشم ميرزاخانی، مدیرعامل مؤسسه تصویر شهر:
10 سالن به پردیس ملت اضافه می شود

هاش��م میرزاخانی، مدیرعامل موسس��ه تصویر 
شهر و دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر 
در نشس��ت خبری خود از افزوده ش��دن ۱۰ سالن 
س��ینمایی در پردی��س ملت خبر داد. ب��ه گزارش 
»وطن ام��روز«، میرزاخانی در این نشس��ت با بیان 
جزئیات جش��نواره فیلم ش��هر، اظهار داش��ت: این 

جشنواره مهم ترین جشنواره مدیریت شهری است. از دی ماه سال ۹۷ دبیرخانه 
رس��ما ش��روع به کار کرده و تاکنون از ۱۱۴ کشور جهان اثر به این جشنواره 
ارسال شده است. از بین این آثار ۸ هیأت انتخاب ۳ الی ۵ نفره فعالیت دارند و 
۱۲۸ اثر به بخش ملی و ۳۱ اثر در بخش  های دیگر معرفی شدند. وی همچنین 
در مقام مدیرعامل موسسه تصویر شهر گفت: موسسه تصویر شهر با سابقه ۱۵ 
ساله    اش بازوی هنری- سینمایی شهرداری تهران است و ۴ پردیس سینمایی 
دارد؛ مجموعه سالن   هایی که ما داریم ۱۳ سالن است؛ از نظر اکران پردیس ملت 
با توجه به اینکه ایران مال هم با ۱۸۰۰ صندلی وارد چرخه شده و مقام سوم 
را دارد، پردیس ملت هم در جایگاه هفتم اکران قرار دارد. مدیرعامل موسس��ه 
تصویر شهر تأکید کرد: به واسطه نوع فعالیت مان در حوزه اکران باید پرتاش 
باشیم؛ ما مذاکراتی داشتیم و برنامه  ریزی مان این است که ۱۰ سالن دیگر به 
پردیس سینمایی ملت و همچنین ۵۰۰ صندلی به ظرفیت صندلی  های پردیس 
سینمایی ملت اضافه کنیم و امیدواریم تا قبل از جشنواره فیلم فجر این اتفاق رخ 

دهد و از امروز کار عمرانی شروع خواهد شد.


