
رئيس قوه قضائيه:
همه دستگاه ها در كشور مأموريت پيشگيري از وقوع جرم را برعهده دارند

انرژی هسته ای در قربانگاه چرنوبيل
اشتباهات علمی و محيط زیستی که سریال چرنوبيل مرتکب شد

ادامه صدرنشينی ایران در ليگ ملت  ها 
پرتغال سخت جان هم باخت

عال�ي   اجتماعی رئيس قوه قضائيه در نخستين  ش�وراي  جلس�ه 
پيشگيري از وقوع جرم بر مأموریت همه دستگاه ها در 
کش�ور در ح�وزه پيش�گيري از ج�رم تأکي�د ک�رد. 
سيدابراهيم رئيس��ي با بيان اينكه اولين جلسه شوراي 
عالي پيش��گيري از وقوع جرم با حضور اعضاي آن از سه 
قوه و نهادهايي كه نقش جدي در پيشگيري از وقوع جرم 
دارند تشكيل مي شود، اظهار كرد: پيشگيري از وقوع جرم 
موضوعي است كه قبل از اينكه ازم باشد براي آن دايل 
نقلي بيان كنيم، به ميزان كاف��ي دليل عقلي وجود دارد 
كه قبل از وقوع جرم بايد تمهيداتي براي پيش��گيري از 

آن انديشيده شود. 
وي افزود: بدون ترديد و به معناي عام همه دس��تگاه ها 
در كشور مأموريت پيش��گيري از وقوع جرم و ناهنجاري 

را بر عهده دارند. 

رئيسي با تأكيد بر اينكه هيچ دستگاهي را در نظام مقدس 
جمهوري اسامي نمي شناسيم كه مأموريت پيشگيري از 
وقوع جرم را در عداد وظايف خود بر عهده نداشته باشد، 
خاطرنشان كرد: در وظايف همه دستگاه هاي فرهنگي و 
اقتصادي و اجتماعي و در ارتباط با همه اقدامات، مسئله 

پيشگيري يك مسئله روشن و بديهي است. 
وي با بيان اينكه جامعه بري از جرم و جنايت و ناهنجاري 
و پاك و سالم، مطلوب همگان اس��ت، تصريح كرد: اين 
موض��وع مي طلبد كه مدي��ران در عرصه ه��اي مختلف 
هم انديش��ي و هم گرايي براي پيش��گيري از وقوع جرم 

داشته باشند. 
وي افزود: تاكنون در دستگاه هاي مختلف اجرايي و قضايي 
اقداماتي در اين حوزه انجام شده است و نيروي انتظامي، 
س��من ها و نهادهاي مردمي اقداماتي انجام داده اند، اما 
قانونگذار در سال ۹۴ قانوني را تصويب كرد كه به موجب 

آن شورايي عالي مركب از قواي س��ه گانه در نظر گرفته 
شد تا گرد هم آيند و براي كيفيت پيشگيري از وقوع جرم 

انديشه كنند. 
وي با تبيين وظايف شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به 
اولين وظيفه آن اشاره كرد و ادامه داد: يكي از اين وظايف 
اين شورا سياستگذاري كان و تهيه يك برنامه ملي براي 

پيشگيري از وقوع جرم منطبق با وظايف سه قوه است. 
رئيسي ادامه داد: بر اساس اين برنامه كان كه يك برنامه 
ملي اس��ت، يك تقس��يم وظايف براي س��ه قوه صورت 

مي گيرد. 
وي به عنوان دومي��ن وظيفه، بررس��ي وضعيت جامعه 
و يافتن علل وقوع ج��رم را مورد تأكيد ق��رار داد و بيان 
داش��ت: بايد هر جرمي كه در جامعه اتفاق مي افتد، علل 
آن پيدا شود و براي از بين بردن علل وقوع جرم همگان 

تاش كنند. 

تلویزیون�ی  مجموع�ه 
علیرضا سزاوار 
»چرنوبيل« ک�ه به یکی از   جوان آناین

پربيننده   ترین سریال های 
جهان تبدیل شده، حاش�يه های محيط زیستی جالبی 
دارد. با وجود وجه مستندگونه این مجموعه، اشتباهات 
علمی و ارجاعات تاریخی نادرس�ت آن پرش�مار است.

مجموعه تلويزيونی »چرنوبيل« به ظاهر سريالی است در نقد 
سيستم مديريتی شوروی سابق و نه لزوماً درباره سود و زيان 
انرژی هسته ای اما به هر حال هول و وای حاكم بر تك تك 
لحظات هر پنج قسمت اين مجموعه مخاطب را نسبت به اين 

نوع انرژی هراسان می كند. 
تأكيد مداوم بر خط��ر انفجار يك نيروگاه هس��ته ای عمًا 
سريال چرنوبيل را می تواند در ژانر ترسناك، به خصوص برای 

مخاطبان محيط زيستی قرار دهد. 
حتی گفته شده ممكن است كمپانی های نفتی با هدف بر 
حذر ساختن دولت   ها از سرمايه گذاری روی انرژی هسته ای و 
واداشتن جهان به تداوم مصرف فزاينده سوخت های فسيلی 

پشت ساخت اين مجموعه باشند.
   از تشعشع واگيردار تا پل مرگ

با وجود وجه مس��تندگونه اين مجموعه اشتباهات علمی 
يا ارجاعات تاريخی نادرست آن پرش��مار است. برای مثال 

می توان به اين موارد اشاره كرد:
بر خاف آنچه اين سريال می گويد ابتا به تشعشع هسته ای 
واگيردار نيست. به واقع اگر اين نكته را مخاطب بداند، نيمی 
از هراسناكی حاكم بر اين س��ريال بيهوده می شود. اما چرا 
بيماران مبتا را از بقيه جدا نگه می دارند؟ بر خاف تصور نه 
برای محافظت از مبتا نشده ها، بلكه به اين دليل كه ايمنی 
دفاعی بدن مبتايان به تشعشع راديواكتيو خيلی ضعيف 
است و بايد از آنها در برابر ويروس های احتمالی محيط اطراف 

مراقبت كرد. 
يكی از خرده داستان های سريال نجات زنی حامله از خطر 
مرگ است به واسطه آنكه همه تشعش��ع اتمی كه زن را در 
برگرفته توسط جنين جذب شده و به اين شكل نوزاد مرده، 
اما مادر جان س��الم به در برده اس��ت. نه چنين داستانی در 
چرنوبيل رخ داده و نه از نظر علم��ی چنين امكانی تاكنون 

ادعا شده است. 

اينكه تشعش��ع راديواكتيو می تواند هلی كوپتری را كه در 
حال پرواز در آسمان است ذوب كند نه در ماجرای چرنوبيل 
رخ داده و نه از نظر علمی قابل اثبات اس��ت.   در سريال ادعا 
می شود هر ذره راديواكتيو مثل گلوله ای است كه از يك تفنگ 
شليك شده باشد و انفجار چرنوبيل از اين نظر باعث شليك  
3هزارميليارد گلوله به محيط اطراف شده است؛ گلوله   هايی 
كه تا ۵۰ هزار سال بعد هم امكان اصابت به موجودات زنده 
را دارند. اين نيز ادعايی ش��به علمی ارزيابی شده است.  در 
س��ريال ادعا می شود شماری از ش��هروندان كه در لحظات 
ابتدايی انفجار روی يك پل به تماشای آن ايستاده بودند در 
كوتاه زمانی مرده اند و اكنون آن پل نام »پل مرگ « بر خود 
گرفته و همواره توسط توريست   ها بازديد می شود. اما مرگ آن 
شهروندان هرگز گزارش نشده و پلی با چنان نامی در منطقه 
وجود ندارد.  آيا نيروگاه های هس��ته ای برای محيط زيست 
واقعاً خطرناك هستند؟ نسل جديد نيروگاه های هسته ای 
استاندارد و سيستم ايمنی كاماً متفاوتی با نيروگاه چرنوبيل 
دارند. آن نيروگاه حتی نسبت به استاندارد عقب مانده آن زمان 

هم ناايمن و نامناسب بوده است. 
   انرژی هسته ای در قربانگاه چرنوبيل

ضمن اينكه درباره خطر نيروگاه های هسته ای بزرگنمايی 
شده است. با وجود استفاده گسترده از اين انرژی در سراسر 
جهان فقط دو مورد حادثه تاكنون رخ داده است؛ چرنوبيل و 
فوكوشيما.  حادثه چرنوبيل را می توان از نظر منطقی امری 
منسوخ ارزيابی كرد. آنگونه نيروگاه های هسته ای ديگر مورد 
استفاده نيستند پس می توان اميدوار بود كه مشابه آن حادثه 

دوباره رخ ندهد. 
   ماجرای متفاوت فوکوشيما

درباره فوكوشيما نيز واقعيت اين است كه اگر چه حادثه ای 
بس��يار مهيب بود، اما در نهايت هيچ كشته و هيچ اثر منفی 
پايداری نداشت. به غلط گفته می ش��ود حادثه فوكوشيما 
1۵ هزار كشته داش��ته، در حالی كه آنها كشتگان سونامی 
بودند، نه فوكوشيما. از سوی ديگر حادثه فوكوشيما ناشی 
از دس��ت كم انگاری )Underestimate( زمين ل��رزه و 
سونامی توسط طراحان اين نيروگاه بوده است.  نيروگاه اتمی 
فوكوشيما به گونه ای ساخته شده بود كه در برابر زمين لرزه 
۸ ريشتری و س��ونامی با امواج ۵/7 متری ايستادگی كند و 

مشكل اين بود كه زمين لرزه ای رخ داد به بزرگای ۹ ريشتر و 
موج   هايی آمدند به ارتفاع 1۴ متر. با محاسبات سختگيرانه تر 
و با استاندارد های نوين ايمنی می توان اميدوار بود دست كم 

حوادثی مشابه چرنوبيل و فوكوشيما رخ ندهد. 
در عين حال اين ترديد و نگرانی هميشه باقی است: امكان 
ايمن س��ازی مطلق و صددرصد هرگز وجود ن��دارد و به هر 
حال وجود يك نيروگاه هسته ای در هر منطقه ای به معنای 
مهيب   ترين خطر محتمل برای آن منطقه است. با درصد وقوع 
خيلی كم، اما ريسك بسيار بزرگ در صورت وقوع و البته اينكه 
همه انرژی هس��ته ای را می خواهند، اما همه قادر به تأمين 

باا  ترين استاندارد ايمنی نيستند. 
   سرخورده از انرژی های تجدید پذیر

ديرزمانی دلمشغوان محيط زيست مهم  ترين و پرشور  ترين 
دشمنان انرژی هس��ته ای بودند. اما به نظر می رسد روزگار 
ديگر شده است. در هراس از گرمايش جهانی، ناشی از مصرف 
سوخت های فسيلی و س��رخورده و نوميد از روند گسترش 
انرژی های تجديدپذير و پاك محيط زيستی   ها رو كرده اند 

به انرژی هسته ای. 
اگر معاهده كيوتو را نقطه آغاز اجماع جهانی برای مهار تغيير 
اقليم بدانيم واقعيت اين است كه اان شرايط نسبت به ۲7 
سال قبل نااميدكننده تر است. نه تنها مصرف سوخت های 
فسيلی افزايش يافته، بلكه سرمايه گذاری برای توسعه مصرف 
اين نوع انرژی هم بيش��تر شده است و البته اينكه گسترش 
انرژی های پاك همچون انرژی خورشيدی و بادی بسيار كمتر 

از حد انتظار بوده است. 
   سپردن بازی به دانشمندان

حتی به فرض اجرای كامل همه توافقات اقليمی، تقريباً عبور 
از سه درجه حتمی است و اگر فرض كنيم وضعيت موجود 
ادامه يابد، كه عجالتاً فرض پربيراهی نيست، حتی می توان 
نگران وقوع سناريوی بسيار بدبينانه افزايش متوسط دمای 
جهانی حتی بيش از چهار يا پنج درجه بود و اين يعنی فاجعه 
حتمی برای مناطق وسيعی از جهان.  به همين خاطر است كه 
طرفداران محيط زيست به اين نتيجه رسيده اند عجالتاً ريسك 
تداوم مصرف سوخت های فسيلی بيشتر از خطرات انرژی 
اتمی است و بهتر است مشوق توسعه انرژی هسته ای، البته به 

شرط ارتقای استاندارد های ايمنی مرتبط بود. 

 تي�م ملی 
سعید احمدیان

ل   ورزشی ليب�ا ا و
کشورمان 
با برتری 3 بر یک مقابل پرتغال در شروع 
هفته چهارم ليگ ملت  ها که در اردبيل 
برگزار می شود، 27 امتيازی شد تا عاوه 
بر حفظ صدرنشينی یک گام به صعود به 
مرحل�ه نهای�ی نزدیک ت�ر ش�ود. 
س��الن حس��ين رضازاده اردبيل از عصر 
ديروز ميزبان هفته چهارم ليگ ملت  ها 
بود، سالنی كه با حضور پرشور تماشاگران 
اردبيلی همراه بود تا حريفان كشورمان 
در اين هفته مانند هفته قبل در اروميه، 
رقابت س��ختی را پيش رو داشته باشند. 
تيم ملی كش��ورمان ديروز در حالی در 
اولين بازی در هفته چهارم به مصاف تيم 
پرتغال رفت ك��ه كواكوويچ با دو تغيير 
نسبت به هفته های گذش��ته، تيم ايران 
را راهی ميدان كرد. مي��اد عبادی پور، 
سعيد معروف، پوريا فياضی و محمدرضا 
حضرت پور، علی اصغر مجرد و پوريا يلی 
تركيب ابتدای شروع بازی مقابل پرتغال 
را تشكيل دادند. يلی در پست پشت خط 
زن، جانشين امير غفور شده بود و مجرد 
هم به جای سيد محمد موسوی مصدوم 
در پس��ت س��رعتی زن در تركيب قرار 
گرفته بود. بازی را تيم كش��ورمان بهتر 
آغاز ك��رد و وقت اول فنی اس��تراحت با 
نتيجه ۸ بر ۵ به نفع شاگردان كواكوويچ 
به دست آمد. در ادامه پرتغال توانست با 
ارائه يك بازی بهتر، اختاف 3 امتيازی 
را جبران كند و در وقت دوم استراحت با 
نتيجه 16 بر 1۵ ب��ه نفع پرتغال به پايان 

رس��يد. در ادامه اين ست پرتغال برتری 
اش را حفظ كرد و در پايان با نتيجه ۲۵ 
بر ۲3 پيروز ش��د تا در خانه ايران يك بر 

صفر پيش بيفتد. 
ست دوم را پرتغالی  ها با توجه به روحيه ای 
كه از برد س��ت اول گرفته بودند، بهتر از 
ايران آغاز كردند و با توجه به دريافت های 
ضعيف در زمين اي��ران، پرتغال با نتيجه 
۸ بر ۴، وقت اول فن��ی را به نفع خودش 
به پايان رس��اند. در ادام��ه پوريا يلی كه 
نتوانسته بود انتظارات را در پست پشت 
خط زن برآورده كن��د، جايش را به امير 
غف��ور داد. در ادام��ه تيم كش��ورمان با 
استفاده از س��رويس های ديدنی مياد 

عبادی پور توانست فاصله را جبران كند 
و دو تي��م در 1۰ برابر ش��وند و در ادامه 
تيم كش��ورمان برای اولين بار در س��ت 
دوم از پرتغ��ال پيش افت��اد و وقت فنی 
دوم را با حساب 16 بر 1۵ به نفع خود به 

پايان رساند. 
در ادامه اين پرتغال بود ك��ه با توجه به 
اس��پك  هايی كه از بازيكنان كشورمان 
با بی دقتی به بيرون می رفت، توانس��ت 
تي��م كش��ورمان را در امتيازهای پايانی 
به زحمت بيندازد اما در نهايت اين ست 
با نتيجه ۲7 بر ۲۵ به نفع ايران به پايان 
رسيد تا دو تيم در س��ت شماری يك – 

يك مساوی شوند. 

ست سوم مانند ست دوم، با برتری پرتغال 
آغاز ش��د و اين تيم توانس��ت در بهت و 
حيرت تماشاگران 6 بر صفر پيش بيفتد، 
در ادامه اختاف كمتر شد اما وقت فنی 
اول اس��تراحت با برتری ۸ بر ۵ پرتغالی 
به دست آمد. در ادامه واليباليست های 
كش��ورمان اختاف 3 امتيازی را جبران 
كردند و در امتياز 1۲ از پرتغال پيش��ی 
گرفتند و با حفظ اين روند وقت دوم فنی 
با حس��اب 16بر 13 به نفع كشورمان به 
دست آمد. اين اختاف امتيازی در ادامه 
بيشتر هم شد تا تيم كشورمان ست سوم 
را با هم نتيجه ۲۵ بر 17 به نفع خودش به 
پايان برساند و ۲ بر يك از پرتغال در ست 

شمار جلو بيفتد. 
ست چهارم را دو تيم پا به پا آغاز كردند 
و اين تيم كشورمان بود كه پيش افتاد و 
وقت اول فنی اس��تراحت را با حساب ۸ 
بر 7 به نفعش به پايان رس��اند. در ادامه 
شاگردان كواكوويچ توانستند اختاف 
را بيشتر كنند و وقت دوم فنی استراحت 
هم با برت��ری 16 بر 1۲ ايران به دس��ت 
بيايد. اين برتری تا پايان ادامه داش��ت و  
اين ست هم با برتری ۲۵ بر 1۸ ايران به 
پايان و تيم كشورمان در نهايت با نتيجه 3 

بر يك مقابل پرتغال به برتری رسيد. 
 در ديگر بازی دي��روز هفته چهارم ليگ 
ملت  ه��ا در اردبي��ل، فرانس��ه 3 بر صفر 
اس��تراليا را شكس��ت داد. در ادامه اين 
رقابت  ها ام��روز ابتدا از س��اعت 1۵:3۰ 
فرانس��ه با پرتغال روبه رو می ش��ود و از 
س��اعت 1۸:3۰ ني��ز تيم كش��ورمان به 

مصاف استراليا می رود. 

يادداشت هاي امروز

ارز 4200 توماني، پرنده فاخته اقتصاد ايران !
مهران ابراهيميان

۴

سقوط پهپاد امريكايي نماد اثربخشي مقاومت فعال
سيدعبداه متوليان

۲

ظرفیت های جهانی سیلی به  عقاب امريكايی
هادی محمدی

1۵

رهبر معظم انقاب در دیدار دست اندرکاران کنگره 
بزرگداشت 5هزارو400 شهيد استان کردستان:

 شهادت در کردستان 
 با مجاهدت 

بيشتر توأم بوده است

ظریف: مرحله دوم کاهش 
 تعهدات برجامی ایران 

16 تیر آغاز می شود

صفحه 5

صفحه 15

نمایش قطعات پهپاد شکارشده آمریکایی توسط سپاه - فارس، تسنيم

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
 شنبه  اول تير 1398   -    18 شوال 1440

سال بيست و یکم- شماره 5680 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

تاوان تجاوز 
 »عقاب جهاني« امریکا 12 هزار کیلومتر دورتر از خاک این کشور

با شلیک پدافند هوایی ایران عقوبت تجاوز را چشید

حاا با چی عکس یادگاری بگيرند؟!
 سردار حاجی زاده:  یک هواپيماي جاسوسي دیگر امریکا را 

به دليل داشتن 35 سرنشين منهدم نکردیم 
»جنگ  بازی« ترامپ برای مذاکره 
 ترامپ: عجله ای برای پاسخ ندارم

احساس قوی دارم که این یک اشتباه فردی بوده است!
صفحات 2و15

شايد پس از فتح خرمشهر، هيچ موفقيت نظامی به اندازه سرنگون كردن »عقاب جهانی« امريكا با سيستم 
پدافند موشكی »سوم خرداد« برای مردم ايران شيرين نبود. اين را از واكنش ها در شبكه های اجتماعی 
می توان فهميد. هرچند واقعه برای ژنرال های امريكايی و برای احمق های درجه يك كاخ سفيد و برای 
بی بی سی  فارسی، شبكه ضدايرانی وزارت خارجه انگليس، حسابی تلخ بود و همين تلخی دليل شيرينی 

آن برای مردم ايران است. 
بسياری گفتند اين صدای »مرگ بر امريكا«ی ماست كه ترامپ می گويد ديگر آن را نمی شنود. امريكايی  ها 
بيست، سی نفره با »گلوبال هاوك« خود عكس يادگاری می گرفتند و اين هواپيمای بدون سرنشين، 
پيشرفته   ترين و گران   ترين پرنده نيروی هوايی شان بود، حتی از اف 3۵ برای آنها مهم تر. حاا با چی عكس 

يادگاری بگيرند؟!
امريكا طعم قدرت موشكی ايران را كه »هوك« آن را فتوشاپ می دانست، چشيد. ترامپ اول تهديد 
كرد و آخر گفت فعًا تصميم به تافی ندارد و بهانه های ديگری هم آورد. البته ناظران جهانی 
معتقدند هيچ چيز مهم تر از »امكان پاسخ ويرانگر ايران به امريكا  و كشور  هايی كه پايگاه در 

اختيار او گذاشته اند« مانع حمله امريكا به ايران نشد.



  گزارش

سقوط پهپاد امريكايي
 نماد اثربخشي مقاومت فعال

فلسفه وجودي استعمار و نظام سلطه؛ استحمار و به بند كشيدن كشورها و 
ملت ها با هدف استثمار و تسلط بر سه گنج بزرگ مشتمل بر منابع و معادن 
سرزميني، نيروي انساني مطيع، مس��تعد و ارزان و بازار مصرف كشورها 
است و آموزه هاي ديني و عقاني و تجربه  تاريخي نشان داده كه نظام سلطه 
در مواجهه با كشورها به كمتر از سلطه و پايمال كردن عزت و هويت ديني 

بسنده نخواهد كرد. 
اگر ماحظه مي شود كه مستكبران بر نشستن بر سر ميز مذاكره اصرار 
مي كنند به اين علت است كه ميز مذاكره و گفت وگو بر پايه خدعه و نيرنگ 
بنا نهاده شده و يكي از بهترين، كم هزينه ترين، پر منفعت ترين و كم خطر 
ترين راه هاي تحميل خواسته هاي نظام سلطه بدون خشونت است و در 
منطق استكبار و بر سر ميز مذاكره مطلقاً چيزي به نام معامله برد برد معنا 
ندارد و تصور اينكه بتوان بر س��ر ميز مذاكره از زورم��داران و قدرت هاي 
غربي، امتيازي مناسب اخذ شود تصوري خام و ناشي از سهل انديشي و 
عدم شناخت نظام سلطه است. استثمارگران ميز مذاكره را به كشور هدف 
تحميل مي كنند تا با نشان دادن در باغ سبز و وعده های پوچ و نسيه، ابتدا 
مقاومت و ايستادگي مردم و مسئوان را درهم بشكنند و سپس از طريق 
دوگانه  »يا سازش و پيشرفت يا مقاومت و نابودي« در جمعيت مردم تفرقه 
انداخته و با دوقطبي كردن مردم خواس��ته هاي خود را بر كش��ور هدف 

تحميل كنند. 
تجربه قرن اخير نشان داده تمامي كشورهايي كه بر سر ميز مذاكره با نظام 
سلطه نشسته اند بدون استثنا بازنده اصلي اين ميدان بوده و چيزي جز از 
دست دادن عزت و استقال خود نصيب شان نشده است. سرنوشت ملت 
مظلوم فلسطين در تن دادن به مذاكرات و پيمان هاي كمپ ديويد و اسلو 
نمونه  روشن و شفاف اين مدعا است. كم نبوده اند كشورها و دولت هايي 
كه در قمار مذاكره و سازش، همه حيثيت و عزت خود را معامله كرده و از 
صفحه شطرنج سياسي نظام سلطه محو شده اند. سرگذشت و سرنوشت 
ياسر عرفات براي مردم فلسطين بسيار عبرت آموز است و به همين دليل 
مردم اين كش��ور راه مقاومت را در پيش گرفته و با تغيير صحنه جنگ از 
انتفاضه جنگ با س��نگ به ميدان جنگ با موشك تغيير وضعيت داده و 
عرصه را بر رژيم منحوس و كودك كش صهيونيستي تنگ و به راحتي از 
دشمن از موضع قدرت امتياز مي گيرند. محمد مرسي كه چند روز پيش 
جانش را بر سر اين قمار و اعتماد به شيطان بزرگ و قارون هاي منطقه اي 
گذاشت نيز از همين نمونه هاست. مواضع غلط مرسي و اعتمادش به امريكا 
به تمام ملل آزاده ثابت كرد كه اعتماد به دشمن هم حماقت است هم خيانت 

به آرمان هاي ملي است. 
نقطه مقابل مذاكره و س��ازش؛ مقاومت و ايستادگي اس��ت كه عاوه بر 
اس��تدال و حجت ديني و قرآني، عقًا و منطقاً و به تجربه ثابت شده كه 
هزينه هاي ايستادگي و مقاومت در قياس با هزينه هاي سازش بسيار اندك 
و ناچيز است و مردم ما كه تجربه ارزشمند برجام و نامردي و عهدشكني 
شيطان بزرگ را با خود همراه داشته و با قاطعيت تصميم گرفته در مقابل 

قلدري و زياده خواهي نظام سلطه ايستادگي كند. 
امروز اقدام فرزن��دان ملت در دفاع از س��رزمين و س��اقط نمودن پهپاد 
جاسوسي امريكا، نماد روشني از وحدت و همدلي ملت ايران براي حفظ 
عزت و اقتدار بر مبناي حكمت و مصلحت است و همين وحدت بي مثال 
سبب عقب نشيني دشمن و قارون هاي منطقه اي شده است. نانسي پلوسي 
رئيس مجلس نمايندگان امريكا با جديت س��ران كاخ سفيد را از جنگ 
برحذر داشته و مي گويد »بايد در مورد ايران محتاطانه رفتار كنيم«، در 
همين حال، ساير سياستمداران امريكايي نيز به دونالد ترامپ عليه خطر 
ورود سهوي يا تصادفي به جنگ با ايران هشدار داده اند.   ترديدي نيست كه 
بزرگ ترين و مؤثرترين ساح كاربردي ايران در برابر امريكا وحدت و همدلي 
است و امريكا در برابر اتحاد مردم ايران هيچ راهي جز عقب نشيني ندارد و 
از اين روست كه ترامپ نيز در مصاحبه به فاكس نيوز صريحاً اعام مي كند 
به هيچ وجه قصد جنگ با ايران نداريم و پمپئو ه��م به تبعيت از ترامپ 
جنگ را به ضرر امريكا مي داند و عادل الجبير وزير خارجه رژيم سعودي 
حاكم بر حجاز نيز از ادبيات جنگ فاصله مي گيرد.  فرزندان سلحشور ملت 
در ساقط كردن پهپاد متجاوز امريكا صريحاً اين پيام را به جهان مخابره 
كردند كه بر سر امنيت مردم و حراست از تماميت ارضي كشور اهل معامله 
و كوتاه آمدن نيستند. مردم ايران امروز قدردان اين سلحشوري و اقدام به 
موقع بوده و با تمام وجود از ايستادگي و مقاومت رزمندگان شيردل خود 
حمايت مي كنند. اگر در مذاكره مجبور به واگذاري بخشي از ظرفيت ها و 
توانمندي ها به دشمن هستيم، در مقاومت و ايستادگي نه تنها امتيازي 
به دشمن داده نمي شود بلكه هر روز سبب توسعه عمق استراتژيك نظام 
اسامي شده تا جايي كه به گفته آقاي پوتين هيچ اقدامي در منطقه غرب 
آسيا بدون نظر جمهوري اسامي ايران قابل انجام نيست. امروز به بركت 

مقاومت فعال كام مردم شيرين و كام دشمن تلخ شده است. 

سيدعبداه متوليان

 »عقاب جهاني « امریکا 12 هزار کيلومتر دورتر از خاک این کشور
با شليک پدافند هوایی ایران عقوبت تجاوز را چشيد

تاوان تجاوز

اوایل هفته گذش�ته ب�ود که رئيس س�تاد کل 
نيروهاي مس�لح در اظه�ار نظ�ري تأکيد کرد 
نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ایران در حال 
حاضر به صورت هوش�مندانه، دقيق و مستمر 
تمام حرکات دش�منان خود را زیر نظر دارند و 
رصد مي کنند. سردار باقري تصریح کرده بود: در 
صورت نياز به صورت علني، آشکار و پر قدرت و با 
شدت با دشمنان ملت و منافع ملي کشور برخورد 
و در منطقه اي بسيار وسيع از آن دفاع خواهند 
کرد و هيچ ماحظ�ه اي در قال�ب پنهان کاری 
و فری�ب کاری نخواهن�د داش�ت زی�را چنين 
ماحظه اي را کش�وري در دستور کار خود قرار 
مي دهد که ضعف قدرت و توانمندي داشته باشد. 
بام�داد روز پنج ش�نبه این ق�درت و قاطعيت 
ب�دون هرگون�ه فری�ب و پنه�ان کاری عملي 
ش�د و ني�روي هوافض�اي س�پاه  ی�ک فروند 
هواپيماي ب�دون سرنش�ين متج�اوز  امریکا 
را که 12 ه�زار کيلومتر دورتر از خ�اک امریکا  
به حریم س�رزميني جمهوري اس�امي ایران 
تجاوز کرده بود، س�اقط کرد؛ خب�ري که روابط 
عمومي کل س�پاه آن را اعام ک�رد و بافاصله 
به س�رخط خبرهاي ایران و جهان تبدیل شد. 
روابط عمومي سپاه از س��رنگوني يك فروند پهپاد 
جاسوسي امريكايي در ساعات اوليه بامداد پنج شنبه 
30 خرداد پس از تجاوز به فضاي سرزميني جمهوري 
اس��امي ايران مقابل منطقه كوه مبارك اس��تان 
هرمزگان توسط آتش پدافند نيروي هوا فضاي سپاه 
خبر داد. روابط عمومي سپاه اضافه كرد يك فروند 
پهپاد جاسوسي گلوبال هاوك امريكا بعد از تجاوز به 
حريم سرزميني جمهوري اسامي ايران در منطقه 
روبه روي كوه مبارك استان هرمزگان، هدف آتش 
پدافند نيروي هوا فضاي سپاه پاس��داران انقاب 

اسامي قرار گرفت و سرنگون شد. 
    مختصات جغرافيایي محل سقوط پهپاد 

متجاوز
كوه  مبارك از شهرهاي استان هرمزگان در جنوب 
ايران و ش��رق اس��تان هرمزگان اس��ت. اين شهر 
در بخش بياباني شهرس��تان جاس��ك و در كرانۀ 
درياي عمان واقع شده است. از طريق راه اصلي در 
155كيلومتري ميناب و 65كيلومتري جاسك قرار 
دارد. كوه  مبارك در دهانه ورودي درياي عمان به 
تنگه راهبردي هرمز واقع شده است و هر شناوري كه 
بخواهد وارد تنگه هرمز و خليج فارس شود، بايد از 
مقابل اين منطقه عبور كند كه همين امر بر اهميت 

راهبردي كوه  مبارك مي افزايد. 
   متعرض به مرزهاي ایران نابود مي شود

س��اعاتي پس از س��اقط كردن اين پرنده متجاوز، 
سردار سرلشكر پاسدار حس��ين سامي، فرمانده 
كل س��پاه در همايش كنگره ملي 5400 ش��هيد 
كردستان در سنندج با تأكيد بر اينكه مرزها خط 
قرمز ماست، تصريح كرد: هر دش��مني كه به اين 
مرزها تعرض كند، بر نخواهد گشت و نابود خواهد 
ش��د. وي گفت: نيروي هوافضاي سپاه يك فروند 
هواپيماي جاسوسي دشمن را كه از مرزهاي ما عبور 
كرده و در حال تعرض به امنيت ملي ما بود، شجاعانه 

سرنگون كرد.
 وي با بيان اينكه اين منش، روش و قاعده ملت ايران 
در برخورد با دشمنان است، گفت: سرنگون كردن 
هواپيماي جاسوسي امريكا، حامل يك پيام آشكار، 
واضح، قاطع، سريع و دقيق بود و آن اينكه مدافعان 
مرزهاي ميهن اس��امي ايران در مقابل تعرض هر 
بيگانه اي به اين سرزمين عكس العمل های قاطع، 
تمام كننده و قطعي خواهند داشت. سامي با تأكيد 
بر اينكه مرزها خط قرمز ما است ، گفت: هر دشمني 
كه به اين مرزها تعرض كند، بر نخواهد گشت و نابود 
خواهد شد. فرمانده كل س��پاه تنها راه دشمنان را 
احترام به تماميت ارضي و منافع ملي ايران توصيف 
و تصريح كرد: اع��ام مي كنيم، بناي جنگ با هيچ 

كشوري را  نداريم، اما براي جنگ كامًا آماده ايم و 
حادثه امروز نشانه روشني از اين پيام دقيق بود؛ پس 

ما ايستاده ايم. 
پس از آن روابط عمومي كل س��پاه در اطاعيه اي 
ديگر جزئياتي از هدف ق��رار گرفتن پهپاد متجاوز 
امريكايي در حريم جمهوري اسامي ايران توسط 
پدافند نيروي هوافضاي س��پاه را اعام كرد. در اين 
اطاعيه آمده است: پهپاد جاسوسي گلوبال هاوك 
در س��اعت 14 دقيقه بامداد پنج ش��نبه از يكي از 
پايگاه هاي نيروهاي امريكايي در جنوب خليج فارس 
با مختصات معلوم به هوا برخاسته و بر خاف قوانين 
هوانوردي كليه تجهيزات مربوط به معرفي خود را 
خاموش نموده و در نهايت پنهان كاری، از تنگه هرمز 
به سمت چابهار ادامه مسير مي دهد. اين اطاعيه 
افزوده است: اين هواپيماي بدون سرنشين در زمان 
بازگشت به س��مت غرب منطقه در محدوده تنگه 
هرمز با تجاوز به فضاي سرزميني جمهوري اسامي 
ايران، مش��غول جمع آوری اطاعات و جاسوس��ي 
مي شود. در ادامه اطاعيه روابط عمومي كل سپاه 
تصريح شده است: در ساعت چهار و پنج دقيقه بامداد 
در حالي كه هواپيماي متجاوز وارد فضاي سرزميني 
كشورمان شده بود، توسط پدافند نيروي هوا فضاي 

سپاه مورد هدف قرار گرفت و سرنگون گرديد. 
گلوبال هاوك از پيشرفته ترين هواپيماهاي جاسوسي 
جهان محسوب مي ش��ود كه بر اساس اطاعات به 

دست آمده بيش از 200 ميليون دار قيمت دارد. 
   سامانه بومي سوم خرداد، شکارچي پهپاد 

متجاوز
پهپاد RQ-4 )گلوبال هاوك( امريكايي با شليك 

سامانه پدافندي موشكي سوم خرداد ساقط شده 
اس��ت. اين س��امانه يك س��امانه پدافندي ارتفاع 
متوسط كامًا بومي است كه به دست متخصصان 
توانمند صنايع دفاعي كشور طراحي و توليد شده 
است و براي اولين مرتبه در سال 1393 و در جريان 
بازديد رهبر معظم انقاب اس��امي از نمايش��گاه 
دستاوردهاي نيروي هوافضاي سپاه رونمايي شد. 
اين س��امانه از يك رادار آرايه فازي بهره مي برد كه 
مي تواند همزم��ان با چهار هدف درگير و هش��ت 
موشك را به س��مت آنها هدايت كند. نسخه هاي 
اوليه سامانه 15 خرداد مجهز به موشك هاي طائر 
بود كه در نمونه هاي جديد به موشك هاي صياد2 
مجهز شده است. اين موشك مي تواند اهداف را در 
برد 50 تا 75 كيلومتري و ارتفاع 25 تا 30 كيلومتري 

منهدم كند. 
   اقدامات دیپلماتيک ایران در محکوميت 

اقدام امریکا
به موازات اين اقدام شجاعانه دفاعي نيروي هوافضاي 

سپاه در س��اقط كردن پهپاد متجاوز امريكايي به 
مرزهاي سرزميني جمهوري اسامي ايران، اقدامات 
ديپلماتيك جمهوري اسامي ايران نيز آغاز شد. 
محمد جواد ظريف در توئيتي نوشت: »امريكا عليه 
ايران تروريس��م اقتصادي به راه انداخته و دس��ت 
به اقدامات مخفيانه زده و ح��اا هم حريم هوايي 
ما را نقض كرده اس��ت. ما به دنبال جنگ نيستيم 
ولي غيورانه از آسمان، زمين و آب هاي خود دفاع 
مي كنيم. ما اين تجاوز جديد امريكا را به س��ازمان 
ملل ارجاع داده و نش��ان خواهيم داد كه امريكا در 

مورد آب هاي بين المللي دروغ مي گويد. « 
پس از آن نماينده دائم ايران در س��ازمان ملل در 
نامه اي به دبيركل سازمان ملل متحد مراتب اعتراض 
خود را نسبت به تجاوز پهپاد جاسوسي امريكا اعام 
كرد و سپس سفير سوئيس به عنوان حافظ منافع 

امريكا به وزارت خارجه فراخوانده شد. 
   شکایت ایران از امریکا به سازمان ملل

مجيد تخت روانچي، نماينده دائم ايران در سازمان 
ملل متحد در نامه اي به »آنتونيو گوترش«، دبير كل 
سازمان ملل متحد اعتراض خود را نسبت به تجاوز 
پهپاد جاسوسي امريكا به حريم سرزميني جمهوري 
اسامي ايران اعام كرد. روانچي خاطرنشان كرده 
اين نامه را براي مطلع كردن س��ازمان ملل از يك 
»اقدام غيرقانوني و بسيار خطرناك و تحريك آميز« 
نيروهاي مسلح امريكا عليه تماميت ارضي جمهوري 
اسامي ايران نوشته اس��ت. نماينده ايران تصريح 
كرد پهپاد امريكايي بامداد پنج شنبه در وضعيت 
پنهان كار از يكي از پايگاه ه��اي امريكا در جنوب 
خليج فارس پ��رواز كرد و از تنگه هرمز به س��مت 
بندر چابهار حركت كرد. اين پهپاد به دليل آنكه در 
حال انجام عمليات جاسوسي بود تمامي تجهيزات 
شناس��ايي خودش را خاموش ك��رده بود. « تخت 
روانچي اين اقدام تحريك آميز را نقض فاحش قوانين 
بين الملل و منشور ملل متحد توصيف و آن را محكوم 
كرده است. در اين بيانيه آمده است: »در حالي كه 
جمهوري اسامي ايران به دنبال جنگ نيست، حق 
ذاتي خود طبق بند 51 منش��ور ملل متحد جهت 
اتخاذ تمامي تدابير مناسب در برابر هر گونه اقدام 
خصمانه براي تجاوز به سرزمين هاي خود را محفوظ 
مي داند و مصمم به محافظت از حريم زميني، دريايي 

و هوايي خود است. «
نماينده دائم ايران در سازمان ملل همچنين بامداد 
جمع��ه در مصاحبه با ش��بكه راديوي��ي »اِن. پي. 
آر« تصريح كرد ك��ه پهپاد متج��اوز امريكايي به 
هش��دارهاي ايران براي اجتناب از ورود به حريم 

هوايي اين كشور توجه نكرده است. 
تخت روانچي در پاسخ به سؤالی درباره دليل هدف 
قرار داده شدن پهپاد امريكايي توسط ايران، توضيح 
داد: »ما تاش كرديم كه از طريق فرستنده راديويي 
به اين پهپاد هش��دار دهيم كه به حريم هوايي ما 
نزديك نشود. متأسفانه آن پهپاد پاسخي نداد و به 
حريم هوايي ما نزديك و نزديك تر شد. وي با تأكيد 
بر اينكه پهپاد امريكايي ها براي جاسوسي و كسب 
اطاعات محرمانه قصد ورود به حريم هوايي ايران 
را داشت، افزود: »به ناگاه متوجه شديم كه آن پهپاد 
در حال ورود به حريم هوايي ما بود. در آن زمان، به 
دليل اينكه آن يك پهپاد جاسوس��ي بود، ما هيچ 

انتخابي جز ساقط كردن آن نداشتيم«. 
   احضار سفير سوئيس در تهران به وزارت 

امور خارجه
وزارت خارجه كشورمان هم سفير سوئيس به عنوان 
حافظ منافع امريكا را فراخواند و با ارائه يادداش��ت 
رسمي نسبت به تجاوز هواپيماي بدون سرنشين 
اين كشور به قلمرو هوايي جمهوري اسامي ايران 
اعتراض كرد. محسن بهاروند دستيار وزير و مديركل 
امريكاي وزارت امور خارجه كشورمان در ماقات 
س��فير س��وئيس در تهران با وي با ارائه يادداشت 
رسمي نسبت به تجاوز هواپيماي بدون سرنشين 
امريكايي به قلمرو هوايي كشورمان اعتراض كرد 
و دولت امريكا را مس��ئول عواقب اينگونه اقدامات 

تحريك آميز دانست. 
در اين ماقات ضمن ارائه جزئيات بيشتر از چگونگي 
اين تجاوز، از جمله اعام مختصات جغرافيايي دقيق 
محل اصابت هواپيماي امريكايي در قلمرو ايران، به 
وي اطاع داده شد كه بقاياي اشه هواپيماي ساقط 
شده نيز در آب هاي ايران يافت ش��ده و در اختيار 
نيرو هاي مسلح ايران قرار دارد كه در صورت لزوم 

نشان داده خواهد شد. 
دستيار وزير امور خارجه همچنين خواستار انتقال 
اين پيام شد كه ايران به دنبال جنگ با هيچ كشوري 
از جمله اياات متحده امريكا نيست ولي نيروهاي 
مس��لح جمهوري اس��امي ايران هيچ گونه اقدام 
تجاوزكارانه را تحمل نكرده و به شدت و بادرنگ با 
آن برخورد خواهند كرد. وي گفت: نيروهاي مسلح 
ايران حتی اامكان خويشتنداري پيشه مي كنند 
تا امنيت و آرامش منطقه حس��اس خليج فارس 
و درياي عمان حفظ ش��ود، ولي اگر طرف مقابل 
دست به اقدامات تحريك آميز و نسنجيده بزند با 
پاسخ متقابل مواجه خواهد شد كه پيامدهاي آن 
قابل پيش بينی نيست و زيان و خسارت آن متوجه 
همه طرف ها خواهد بود. سفير سوئيس در اين ديدار 
گفت كه مراتب را بافاصله به واش��نگتن منتقل 

خواهد كرد. 

نایب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس: 
كشوري كه مرتكب اشتباهات  بزرگ شده 

امريكاست
نایب رئي�س کميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارج�ي مجلس 
در واکنش به تع�رض پهپاد امریکایي ب�ه حریم ای�ران و اظهارنظر 
رئيس جمه�وري امریکا ک�ه دفاع ای�ران را اش�تباه خوان�ده بود، 
گفت: کش�وري که مرتکب اش�تباهات بزرگ ش�ده و سياست هاي 
غل�ط را پي�ش مي ب�رد، امری�کا و متح�دان منطقه اي او هس�تند. 
كمال دهقاني فيروزآبادي در گفت وگو با ايرنا درباره واكنش »دونالد ترامپ« 
رئيس جمهوري امريكا به اقدام دفاعي ايران و سرنگوني پهپاد متجاوز امريكا 
در حريم هوايي ايران افزود: جمهوري اسامي ايران بدون اشتباه و با عقانيت 
و منطق در روابط بين الملل عمل مي كند. وي در بررسي ابعاد ساقط كردن 
پهپاد امريكايي از سوي پدافند سپاه پاسداران تصريح كرد: سرنگوني پهپاد 
امريكايي در تجاوز به حريم هوايي ايران از دو جنبه قابل ارزيابي است؛ ديدگاه 
اول جنبه نظامي و آمادگي نيروهاي مس��لح در حراست از مرزهاي كشور 
است. نيروهاي مسلح جمهوري اسامي با تمام توان از مرزهاي خود حراست 
مي كنند و كوچك ترين دست درازي به حريم هوايي و دريايي قطعاً با پاسخ 
كوبنده اي روبه رو خواهد شد.  وي تأكيد كرد: ساقط كردن پهپاد امريكا ضرب 
شست اساسي از سوي جمهوري اسامي بود كه ديگران دقت كنند آسمان 
ايران در سيطره نيروهاي مسلح است و با كوچك ترين تعرضي از هر منشأ و 
جايي پاسخ كوبنده خواهد بود.  فيروزآبادي ادامه داد: در بُعد دوم اين اقدام از 
نظر اقتدار جمهوري اسامي ايران بسيار مهم است. ايران يك اقتدار بي بديل 
در سطح منطقه دارد و اين همه شيطنت ها و تهديداتي كه مشاهده مي شود؛ 
مانند حمله به نفت كش ها و اقداماتي از اين جنس، نش��ان از جايگاه بااي 
جمهوري اسامي در منطقه و جهان دارد.  نماينده مجلس تأكيد كرد: ايران 
با مسائل برخورد عقايي و منطقي دارد و كساني هم كه سعي در تنش آفرينی 
در منطقه دارند هركدام به نوعي از اين اقتدار جمهوري اسامي راضي نيستند 

و از راه هاي غيرمعقول تنش زايی مي كنند. 
وي گفت: ريش��ه اين اقتدار جمهوري اس��امي در سياست هاي عقاني و 
راهبردهاي منطقي است كه در خصوص مس��ائل مهم جهان و منطقه از 
خود نشان داده است.  فيروزآبادي تصريح كرد: سياست هاي اشتباه امريكا، 
رژيم اشغالگر قدس، عربستان س��عودي و امارات به اين دليل است كه آنها 
از ديپلماسي قوي جمهوري اس��امي به تنگ آمده اند و نمي توانند رقابت 
كنند. موضع گيری درست ايران در مس��ائل منطقه اي موجب شده است 
كه اين كشورها با تنش آفرينی بر اشتباهات خود در سوريه و يمن و منطقه 

سرپوش بگذارند. 

دبير شوراي عالي امنيت ملي: 
ايران، ترامپ و سخنانش را جدي نمي گيرد

دبي�ر ش�وراي عال�ي امني�ت مل�ي ای�ران در گفت وگ�و ب�ا 
ی�ک رس�انه عرب زب�ان تأکي�د ک�رد: اگ�ر حمل�ه اي ب�ه ایران 
خواه�د ش�د.  پش�يمان  متج�اوز  گي�رد، ط�رف  ص�ورت 
علي ش��مخاني در گفت وگو با ش��بكه روسي »روس��يا اليوم«، گفت: 
جمهوري اس��امي ايران، نه دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا و نه 
سخنانش را جدي نمي گيرد. بر اس��اس اين گزارش، وي تصريح كرد: 
ترامپ سياست هاي خصمانه اي را در پيش گرفته است؛ سياست هايي 
كه در نهايت به شكس��ت خواهد انجاميد. ازجمله اين سياس��ت هاي 
خصمانه، سياس��ت تحريم و جنگ اقتصادي اس��ت كه اهداف خود را 

محقق نساخته است. 
ش��مخاني در ادامه اظهار داشت: ايران 15 همس��ايه دارد و باتوجه به 
مرزهاي جغرافيايي و محيط اقتصادي و حضور ملت ايران در صحنه، 
تحريم هاي ايران سرنوش��تي جز شكس��ت نخواهد داشت؛ كما اينكه 
تاكنون نيز شاهد اين شكست بوده ايم. وي تأكيد كرد: سياست ايران 
در منطقه در راس��تاي حمايت از ثبات و امنيت آن است. تهران عليه 
هيچ طرفي حمله نكرده و در آينده نيز چني��ن اقدامي نمي كند. دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي ايران در ادامه اظهارات خود تأكيد كرد: اگر 
حمله اي عليه جمهوري اس��امي ايران صورت گي��رد، طرف متجاوز 
پشيمان خواهد شد. وي در ادامه تأكيد كرد كه حضور نظامي و حضور 
ناوگان هاي نظام��ي بيگانگان و به ويژه امري��كا در خليج فارس، عامل 
ايجاد تنش در منطقه است. واش��نگتن نبايد فراموش كند كه حمله 
صدام معدوم به ايران و اس��تفاده از تسليحات ش��يميايي عليه مردم 
ايران با چراغ سبز اياات متحده امريكا و حمايت هاي برخي كشورهاي 

منطقه صورت گرفت. 

خطيب نماز جمعه تهران: 
امريكا مراقب رفتارها و ادعاي خود باشد

امام جمعه موقت تهران با تأکيد بر اینکه امریکا باید مراقب رفتارها 
و ادعاي خود باشد، گفت: ما هيچ گاه شروع کننده جنگ نبودیم، 
هم »قدرت منط�ق« داریم و هم »منطق قدرت« را مي شناس�يم. 
حجت ااسام محمدجواد حاج علی اكبری در خطبه دوم نماز جمعه 
تهران افزود: يك پهپاد پيش��رفته به گفته خ��ود امريكايي ها غيرقابل 
رهگيري و شناسايي، با تجهيزات خاموش خود در محدوده تنگه هرمز 
مخفيانه وارد حريم سرزميني ايران شده بود و در حال جاسوسي بود و 
اينجا بود كه غيرت جوانان رشيد ما جوشيد و با سامانه تمام بومي سوم 
خرداد، با موشك زمين به هوا اين پهپاد را ساقط كردند. خطيب جمعه 
تهران افزود: پيام شايسته و به موقع فرزندان رشيد ايراني اسامي اين 
است كه ما اهل منطق عقانيت هس��تيم قدرت منطق ما اثبات شده 
است و هيچ گاه شروع كننده جنگ نبوديم. وي جمهوري اسامي ايران 
را اهل مقاومت و بازدارندگي فعال بر شمرد و خطاب به امريكايي گفت: 
ما جنگي را ش��روع نمي كنيم اما اگر جنگي را عليه ملت ايران شروع 
كرديد شما تمام كننده آن نيس��تيد، اگر يكي بزنيد حداقل يكي و چه 
بسا سه تا مي خوريد كه البته آن ضربه را خورديد. وي با تأكيد بر اينكه 
»امريكايي ها بايد حواسشان را جمع كنند« گفت: ملت و نيروهاي مسلح 
ايران اهل پنهان كاری نيستند، و مانند امريكايي ها رفتار نمي كنند، كار 
امريكايي ها پنهان كاری اس��ت، آنها هم دزد دريايي و هم دزد هوايي و 

زميني هستند و كارها را مخفيانه انجام مي دهند
علی اكبری گفت: آنها اخيراً نفتكش ه��ا را در درياي عمان مورد حمله 
قرار دادند و در منطقه خرابكاري و سپس خود را مخفي كردند اما ملت 
ما اهل مخفي كاري نيس��ت اگر بنا به زدن باشد خوب هم مي زند و به 
موقع هم اعام مي كند، همان طور كه روز گذشته فرزندان رشيد ايران 
اقدام و اعام هم كردن��د. امام جمعه موقت تهران گفت: كش��ورهاي 
مفلوك منطقه كه به امريكايي چش��م اميد دارند ش��اهد باش��ند كه 
چه اتفاقي افتاد؛ اين س��امانه هاي امريكايي ك��ه ميليون ها دار براي 
خريد آنه��ا از جيب ملت هاي مس��لمان خود خرج مي كني��د در برابر 
حتي پهپادهاي يمني هم نتوانس��تند مقاومت كنن��د، مي توانيد اين 
س��امانه ها را از ايران خريداري كنيد؛ هم ارزان تر است و هم مي توانيد 
كنار ايران باشيد. تا چه زماني مي خواهيد به اين حماقت ادامه دهيد. 
خطيب نماز جمعه تهران افزود: كاخ سفيد در باره سرنگوني هواپيماي 
جاسوسي خود، ابتدا دستپاچه آن را تكذيب و سپس آن را تأييد كرد و 
 البته ادعا كرد اين اتفاق در محدوده آب هاي بين المللی رخ داده است. 
حاج علی اكبری افزود: رئيس جمهوري امريكا جلسه فوق العاده تشكيل 
داد و مثل هميشه شروع به طنزگويي كرد و گفت كه پهپاد در آب هاي 
بين المللی بوده اس��ت؛ امريكايي ها ظاهراً عاوه بر اينكه تاريخ ش��ان 
ضعيف است، جغرافيای ش��ان هم ضعيف اس��ت. خطيب موقت نماز 
جمعه تهران همچنين در خطبه نخست نماز جمعه تهران هم به موضوع 
حجاب و عفاف پرداخت و آن را يك حكم مترقي و بديع و ريش��ه دار و 
فراتر از زمان و مكان براي تأمين سعادت جامعه و فرد و خانواده دانست 
و گفت: در نص صريح و آيات مؤكد قرآن كريم و كلمات اولياي خدا به 
آن اشاره شده است. وي با بيان اينكه، حجاب و عفاف مرزهاي خصوصي 
و عمومي را در جامعه تعريف مي كند، تأكيد كرد: اين حكم الهي پشتوانه 
بسيار محكمي براي سالم س��ازی محيط اجتماعي و حفظ، صيانت و 

تعالي خانواده ها محسوب مي شود. 
علی اكبری با بيان اينكه، دش��منان ما مي خواهند ولنگاري فرهنگي، 
بی عفتی و گسترش هرزگي جنس��ي را در جامعه ما دامن بزنند و در 
دس��تور كار قرار دارند، افزود: مس��ئله اينجاست كه ش��ياطين و اتاق 
فكرهاي شيطاني در اين زمينه فوق تخصص دارندو طبق فرمايش رهبر 

معظم انقاب دشمن درصدد آندولسي كردن ايران است. 

دبيرکل بنياد هابيليان خبر داد
جمع آوري 12 هزار امضا 

براي پيگيري جنايت هاي منافقين
دبيرکل بنياد هابيليان اظهار کرد: توماري مشتمل بر 12 هزار امضاي 
شهروندان ایراني براي پيگيري جنایت هاي منافقين عليه ملت ایران 
تهيه شده و  این تومار به زودي به نهادهاي بين المللي ارائه مي شود. 
سيد جواد هاشمي نژاد در گفت وگو با ايس��نا با بيان اينكه چندي پيش 
اسامي 17 هزار شهيد ترور ايران را به سازمان ملل ارائه داديم و در اسناد 
اين سازمان بين المللي ذكر شده اس��ت كه بنياد هابيليان اسنادي را به 
اين سازمان ارائه كرده كه نشان مي دهد 17 هزار شهروند ايراني توسط 
گروه هاي تروريستي از جمله منافقين به شهادت رسيده اند، اظهار كرد: 
در حال حاضر مي بينيم همي��ن گروهي )منافقين( كه اس��ناد فراواني 
عليه آنها به خاطر جنايت هاي شان وجود دارد در بسياري از كشورهاي 
اروپايي و همچنين امري��كا آزادانه در حال فعاليت هس��تند و امكانات 
اجتماعي و رسانه اي اين كشورها در اختيار آنها است، چنانكه در مقاطعي 

ميتينگ هايي با در اختيار داشتن امكانات فراوان برگزار مي كنند. 
وي با بيان اينكه به نظر مي رسد سيستم هاي امنيتي كشورهاي غربي 
عزم راسخ دارند كه تمام امكانات مورد نياز را در اختيار آنها قرار دهند 
چرا كه هيچ گروهي مثل آنها مرزهاي خيانت به ملت ايران را اينگونه 
طي نكرده اند، ادامه داد: از بين 17 هزار شهيد ترور ايران، 12 هزار شهيد 
توسط منافقين به شهادت رس��يده اند. در همين چارچوب ما تصميم 
گرفتيم توماري را در ارتباط با اين جنايت تهي��ه كنيم و با ارائه آن به 
سازمان هاي بين المللي، خواستار محاكمه اعضاي اين گروه تروريستي 
كه در بسياري از كشورهاي اروپايي و همچنين امريكا در حال فعاليت 

هستند، شويم. 
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 نماي نزديك

   نمايش اشه پهپاد متجاوز امريكايي
 فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه پاس��داران انقاب اس��امي دي��روز در گفت وگوي زنده 
تلويزيوني در خصوص تعرض پهپاد جاسوسي امريكا به مرز هاي ايران و سرنگون كردن آن 
از سوي نيروي پدافند هوايي ايران، گفت: بامداد پنج شنبه يك فروند هواپيماي جاسوسي 
امريكا ساعت 14 دقيقه بامداد از يكي از پايگاه هاي امارات به پرواز درآمد و بعد از طي مسير 
طواني در ساعت چهار بامداد وارد آب هاي سرزميني ايران شد كه از سوي پدافند نيروي 

هوافضا سرنگون شد. 
سردار حاجي زاده گفت: امروز بقاياي اين پهپاد جاسوسي را به تهران منتقل كرديم و همان 
طور كه مش��اهده مي كنيد بخش هاي مختلف آن در محدوده آب هاي سرزميني ايران به 
صورت شناور قرار گرفته بود كه با استفاده از قايق هاي نيرو هاي مسلح ايران آنها را منتقل 
كرديم و امروز از نزديك ماحظه مي كنيد كه بخش ه��اي مختلف اين هواپيما كه گوياي 
اين است كه به فضاي سرزميني ما جاسوس��ي كرده، اآن قطعاتش در اختيار ماست. وي 
افزود: در اين دور هم به اين هواپيما در دو مرحله چندين بار اخطار داده شده بود، يعني اين 
هواپيما س��امانه هايي دارد كه موقعي كه تماس گرفته مي شود اطاعات را به ايستگاه هاي 
مركزي خود مخابره مي كند. س��ردار حاجي زاده گفت: متأسفانه پاسخ ندادند و آخرين بار 
نيز ما توسط ارتش جمهوري اس��امي ايران و قرارگاه پدافند ساعت 3 و 55 دقيقه اخطار 
داديم و زماني كه از نزديك شدن به آب هاي سرزميني ما صرف نظر نكردند، ساعت 4 و 5 

دقيقه آن را متاشي كرديم. 
سردار حاجي زاده همچنين در حاشيه نمايش اشه و قطعات هواپيماي جاسوسي امريكا 
در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته يك فروند هواپيماي با سرنشين جاسوسي ديگر نيز 
به همراه پهپاد منهدم شده به آس��مان ايران تجاوز كرده بود كه چون اين هواپيما 35 نفر 
سرنشين داشت آن را منهدم نكرديم. وي با بيان اينكه اين هواپيماي جاسوسي در ارتفاع 
50 هزار پايي در حال پرواز بود، گفت: اين پهپاد مس��ير هواپيماهاي عادي و مسافربري را 
زير پا گذاشته بود و به راحتي براي خود گشتزني مي كرد. وي با اشاره به اينكه امريكا يكي 
از گران قيمت ترين پهپادهاي خود را از دست داد، اظهار داشت: ما كلكسيوني از پهپادهاي 
امريكايي داريم و اين هم سند تجاوز هوايي امريكا به آس��مان ايران بود كه نشان مي دهد 
آنها نمي خواهند به مقررات بين المللی توجه كنند. فرمانده هوافضاي سپاه با تأكيد بر اينكه 
چگونه مي توانيم اجازه دهيم يك پهپاد جاسوسي در پشت مرزهاي ما به پرواز در بيايد، اين 
يك هواپيماي مسافربري نبود، هواپيمايي جاسوسي بود كه تا فاصله 450 كيلومتر اهداف 

را شناسايي مي كرد. 
حاجي زاده امنيت ملي و دفاع از تماميت ارضي را خط قرمز جمهوري اس��امي ايران خواند 
و گفت: بايد پرس��يد كه اگر هواپيماي ما در نزديكي مرزهاي س��واحل واشنگتن پرواز كند، 
امريكايي ها چه عكس العملی نش��ان مي دادن��د. وي اعام كرد: در نزديك��ي اين پهپاد يك 
هواپيماي جاسوس��ي ديگر امريكا به نام )P8( نيز در حال حركت بود و اين هواپيما نيز وارد 

فضاي سرزميني ايران شد، اما به دليل آنكه 35 نفر سرنشين داشت ما آن را منهدم نكرديم. 

سردار حاجی زاده:  در نزدیکي این 
پهپاد ی�ک هواپيماي جاسوس�ي 
دیگر امری�کا به ن�ام »P8« در حال 
حرکت بود و ای�ن هواپيما نيز وارد 
فض�اي س�رزميني ایران ش�د، اما 
ب�ه دليل آنک�ه ۳۵ نفر سرنش�ين 
داش�ت م�ا آن را منه�دم نکردیم 

محسن عطایي |  فارس



»رضايت از سامت براي دولت ها 25 تا 35درصد 
رأي آوري دارد« اي�ن جمل�ه اي�رج حريرچي، 
مع�اون كل وزارت بهداش�ت را خيلي ه�ا ب�ه 
اعتراف يك مدير دولتي در رابطه با بهره گيري 
انتخاباتي دولت يازدهم از طرح تحول سامت 
تعبير كرده اند. طاهر موهبتي، رئيس س�ازمان 
بيمه س�امت هم در پاسخ به س�ؤال »جوان« 
درباره پنهان كاري مش�كات ط�رح تحول تا 
بعد از انتخابات رياس�ت جمه�وري دوازدهم و 
اه�داف انتخاباتي كه در پس اي�ن رفتار نهفته 
بود با تأكيد بر اينك�ه نمي تواند بر چنين امري 
صحه بگذارد، تصري�ح مي كند:»اگر همچنين 
باش�د براي جمهوري اس�امي تبليغ كردند، 
دولت هاي قبلي هم مشابه اين كارها را داشته اند 
و رئيس جمهور هم هدفش خدمت بوده است.«

با اجراي طرح تحول سامت بيمه 11ميليون -به 
تعبير رئيس جمهور حاشيه نشين- به عنوان يكي 
از مهم ترين دس��تاوردهاي اين طرح ياد مي شود. 
30 ارديبهش��ت 96 با برگزاري انتخابات رياس��ت 
جمهوري رفته رفته زمزمه هاي مشكات طرح تحول 
و بن بست هاي بودجه اي آن هم آغاز شد، به طوري 
كه از اواخر خرداد يعني كمتر از يك ماه از برگزاري 
انتخابات نخس��تين گام عقب گرد از طرح تحول با 
افزايش سهم فرانش��يز پرداختي بيماران بستري 
از 6درصد ب��ه 10درصد در ش��هرها و از 3درصد به 
5درصد در روستاها اتفاق افتاد و گام بعدي دريافت 
حق بيمه از بيمه ش��دگان رايگان براساس آزمون 
وس��ع بود و در نهايت هم بيمه ش��دگان رايگان به 
بيمارس��تان هاي دولتي محدود شدند. اصلي ترين 
دليل اين برنامه ها هم تحميل يك باره 5/5 ميليون 
بيمه شده اضافي به نظام سامت بود و اينكه بنا بوده 
در اين طرح 5/5 ميليون نفر از اف��راد فاقد بيمه به 
صورت رايگان بيمه شوند، اما افزايش دو برابري آنها 
بار مضاعفي را به بدنه نظام سامت و بيمه سامت 
تحميل كرد. سؤال اينجاست آيا اين اشتباهات چند 
روز بعد از انتخابات به يك باره آشكار شد يا در همان 
روزهاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري هم 
اين اشتباهات و لزوم تصحيح آنها آشكار شده بود، 
اما بنا به مصالح سياسي و انتخاباتي وزارت بهداشت 
و سازمان بيمه س��امت ترجيح دادند تا برگزاري 

انتخابات در اين باره سكوت كنند؟ 
 تبليغ امريكاي جنايتكار كه نكردند!

طاهر موهبتي، مديرعامل س��ازمان بيمه سامت 
در گفت وگ��وي اختصاصي با »جوان« در پاس��خ 
به اين س��ؤال مي گويد:»هر حكومت��ي و حتي در 
دين بحث هاي تبليغ��ي وج��ود دارد. اينكه ما در 
دين تبليغ مي كنيم آيا مي خواهيم سوء اس��تفاده 
كنيم؟ بايد تبليغ و ترويج كرد.« وي با بيان اينكه 
تبلي��غ امريكاي جنايت��كار كه نكردن��د، تصريح 
مي كند:»براي جمهوري اسامي تبليغ كردند و اگر 
تبليغ شد كه طرح تحول رضايت عمومي مردم را 

باا برده است، جنايت كه نكرده اند. حاا اگر چنين 
تدبيري بوده باشد كه من نمي توانم چنين چيزي 
را گردن بگيرم كار بدي نكردند و دولت هاي قبلي 
هم مشابه اين كارها را داشته اند و رئيس جمهور هم 
هدفش خدمت بوده اس��ت و مهم تر از همه اينكه 
طرح تحول سامت تأييد مقام معظم رهبري را بر 

تارك خود دارد.«
 طرح هاي خوب كاغذي 

 موهبتي ب��ا تأكيد بر اينك��ه گاهي اوق��ات روي 
كاغذ طرح هاي خوبي داريم كه مجري نمي تواند 
آن را به خوبي اج��را كند و ايراد از طرح نيس��ت، 
مي افزايد:»طرح جلو رفته و يك جاهايي اش��كال 
داشته و رفع شده است. كما اينكه در حال حاضر 
جناب دكتر نمكي ه��م از طرح تح��ول حمايت 
مي كنند و معتقدند ما نمي توانيم قطار طرح تحول را 
متوقف كنيم، اما اصلي ترين مشكل در طرح تحول 
بحث منابع اس��ت.« به گفته وي تصور اين بود كه 
منابعي ايجاد مي شود و از تحريم برداشت ديگري 
وجود داش��ت، اما همچنان قبل از طرح تحول در 
بيمارستان ها 37 درصد مي گرفتند، اان 10درصد 

فرانش��يز مي گيرند و 85 درصد بيمه ش��دگان ما 
رايگان هستند. در حالي كه نبايد همه اين جمعيت 
رايگان بيمه شوند و بايد ارزيابي وسع از همان ابتدا 
انجام مي شد، اما قوانين اجازه بررسي حساب افراد 
را نمي دهد. وي تصريح مي كند:»ما گيت هايي براي 
اصاح اين موارد گذاشتيم و ضمناً همين حاا كه 
ما داريم روندها را اصاح مي كنيم خيلي ها مخالف 
هستند و اين ربطي به انتخابات ندارد بلكه نگاهشان 

اين بوده است.«
 بيمه پوش�ش خدمات و تعرفه ها را تغيير 

نمي دهد
وي در پاس��خ به س��ؤال ديگري درب��اره حذف و 
كوچك شدن برخي خدمات تأكيد مي كند:»ما به 
عنوان سازمان بيمه اي نمي توانيم هيچ خدمتي را 
كم يا زياد كنيم و شوراي عالي بيمه بايد در اين باره 
تصميم بگيرد و تعرفه هاي اينها و برخي مصوبات 
برود هيئت دولت و به خصوص درباره تعرفه ها بايد 
به تأييد سازمان برنامه هم برسد.« به گفته وي تنها 
خدمتي كه از پوش��ش بيمه حذف شد داروهاي 
بدون نس��خه بود كه در تمام دنيا ه��م اين داروها 

تحت پوش��ش بيمه نيس��ت. وي مي افزايد:»من 
محاس��به كردم در حال حاضر بايد چيزي حدود 
2- 3 هزار ميليارد توم��ان دارو در خانه هاي مردم 
باش��د. اين داروها داروهاي ارزاني هس��تند و اين 
كار براي ما 20 ميليارد تومان صرفه جويي داشت 
كه در مبلغ 20هزار ميلياردي هزينه هاي ما هيچ 
عددي نيست و در اين زمينه رويكرد اصلي تغيير 
رفتار بود. در برنامه ششم توس��عه هم بنا شد ما از 
داروهاي برند حمايت نكنيم و در نهايت بنا شد با 
توجه به مشكاتي كه براي مردم به ويژه بيماران 
خاص ايجاد كرده بود حمايت را داشته باشيم، اما 

آن را افزايش ندهيم.«
 پرداخت طلب داروخانه ها از 500 ميليون يورو 
وي در پاسخ به اظهارات رئيس انجمن داروسازان 
درباره اينكه ريالي از 500 ميليون يورو به داروخانه ها 
نرسيده نيز با رد اين ادعا مي گويد:»4 هزار و 412 
ميليارد تومان معادل 500 ميليون يورو ما گرفتيم، 
3 هزار و خرده اي را داديم بخش دولتي از اين مقدار 
هزار و 700 ميلي��ارد تنها ب��راي دارو و تجهيزات 
پزشكي داده ش��د. ما به طور مستقيم نمي توانيم 
پولي به توليدكننده بدهي��م، مصوبه اين بود براي 
دارو و تجهيزات مصرفي پزش��كي بايد اين پول را 
اختصاص دهيم. ما پول را به دانش��گاه مي دهيم، 
دانشگاه به پخش مي دهد و پخش به توليدكننده. 
ما سه ماه بدهي هاي سال 96 داروخانه ها را از همين 
پول تسويه كرديم، اما خودمان مستقيماً نمي توانيم 
دانشگاه را رصد كنيم. اگرچه به نظر مي رسد آنها 
برابر تأكيدي كه صورت گرفت بدهي خود به بخش 

دارويي را پرداخت كرده اند.«
 تكذيب ق�رارداد 5/5ميلي�ون يورويي با 

تركيه 
قرارداد 5/5 ميليون يورويي با شركت تركيه اي براي 
طراحي سامانه بيمه سامت به رغم توانايي داخلي 
براي طراحي چنين سامانه هايي، موضوع ديگري 
بود كه رئيس سازمان بيمه سامت آن را تكذيب 
و از امض��اي تفاهمنامه اي با ش��ركت مزبور خبر 
مي دهد. موهبتي مي افزايد:»قراردادي در كار نبود. 
قراردادي در اين سطح نيازمند مناقصه بين المللي 
است. معامات متوسط به باا يعني از 328 ميليون 
تومان به باا نياز به برگزاري مناقصه دارد.« به گفته 
وي تركيه در جريان طرح تحول سامت به عنوان 
مشاور كشور بود و بنا شد تا در حوزه  آي تي هم از 
مشاوره آنها اس��تفاده كنيم. تفاهمنامه اي در اين 
زمينه مبادله ش��د، اما اتفاقي كه افتاد اين بود كه 
آنها انتظار داشتند به حوزه نرم افزاري ورود كنند. 
رئيس سازمان بيمه سامت تأكيد مي كند:»ما در 
اين حوزه ورود آنها را صاح نمي دانستيم. به همين 
خاطر هم ماج��را در حد تفاهمنام��ه ماند. همان 
مشاوره هم در چارچوب قراردادهاي مجزا و قوانين 
سرزميني و قانون جمهوري اسامي اين كار انجام 

شود كه در نهايت انجام نشد.«
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پاسخ كانون وكاي مركز به گزارش »جوان«
ديدار اعضاي كانون وكا با سفير فرانسه امري متداول است !

تركيه، مشاور طرح تحول سامت ايران
رئيس بيمه سامت در گفت و گوي اختصاصي با »جوان«: تركيه كه مشاور طرح تحول سامت كشورمان بود، انتظار داشت 

به حوزه نرم افزاري ورود كند كه ما صاح نمي دانستيم، به همين خاطر هم ماجرای كمك نرم افزاری تركيه در حد تفاهمنامه باقي ماند

انتش�ار  از  پ�س  گزارشي با عنوان   جوابيه
»كان�ون وكا يا پياده نظام دش�منان ايران« در 
همين صفحه و در تاريخ 26 خرداد، كانون وكاي 
دادگس�تري مركز جوابيه اي را به دفتر روزنامه 

ارسال داشته است. 
متن جوابي��ه كانون وكاي دادگس��تري مركز به 

گزارش جوان، بدين شرح است:
در اين يادداشت، جلسه علني هيئت مديره كانون 
وكاي دادگستري مركز با س��فير كشور فرانسه 
در اي��ران به عنوان ي��ك هنجارش��كني برخاف 
مصلحت ملي قلمداد ش��د كه علناً و در س��كوت 
مراجع نظارتي صورت گرفته است. نويسنده پس 
از مخاطب قراردادن كان��ون وكا به عنوان نيروي 
پياده نظام دش��منان اضافه نمود ك��ه كانون وكا 
در سايه استقال، سياس��ي ترين اقدامات  را عليه 
كش��ورمان و امنيت ملت ايران انجام مي دهد. اين 
يادداش��ت به دنبال مطلب مملو از اخبار ناصحيح 
و موهن علي��ه كانون وكا و وكيل دادگس��تري با 
عنوان »حق الوكاله كيلوي��ي چند« آن روزنامه در 
تاريخ 1398/02/19  انتشار يافت كه در آن به رغم 
بيكاري گسترده وكا و  خصوصاً عدم امكان تمديد 
پروانه وكالت توسط طيف وسيعي از وكاي جوان، 
صفاتي قبيح، مطالبي عجيب و  درآمدهايي موهوم 
به وكا نس��بت داده ش��د كه موجب بهت جامعه 
وكالت شد. حال صرف نظر از متداول  بودن اين گونه 
ماقات ها در ادوار مختلف و اثربخشي آن در كمك 
به كشور، مردم و نهادهاي عمومي و دولتي، درمورد 
اين ماقات بايد تأكي��د نماييم كه عدم هماهنگي 
كانون وكا با روزنامه در تنظي��م و انجام ماقات، 
به مفهوم بي اطاعي مراجع قضايي، ديپلماسي و 
نظارتي از وقايع و امور كشور نيست و طبعاً درصورت 
تشخيص تعارض با منافع ملي، تذكر و ورود قانوني 

خواهند داشت. 
مس��لم اس��ت كه تخريب و هجمه مستمر به يك 
نهاد مدني، كه مفتخر به داشتن اعضاي فراواني از 
ايثارگران شريف و بزرگان حقوق كشور و جوانان 
وطن دوست نيز اس��ت، يا بدون دليل تلقي كردن 
آن نهاد مدني به عنوان دشمن يا پياده نظام دشمن 
بدتر از دشمني بدخواهان قسم خورده كشور و مردم 

ايران است. از رسانه هاي كشور انتظار مي رود كه از 
خودي و ناخودي ساختن مردم بپرهيزند و بر فرض 
محال وجود ابهام با پرسش و مصاحبه، به دنبال رفع 
ابهام و پاسخ باشند. البته درراستاي شفاف سازي 
بايد اضافه كنيم كه اخيراً ماقاتي نيز بين سفارت 
ايران در فرانسه با كانون وكاي دادگستري پاريس 
انجام شد. گفتني است كه ماقات كانون وكاي 
مركز با سفير فرانسه به تعامل علمي بين كانون وكا 
با مراكز تخصصي � علمي فرانسه محدود نگشت و 
در حاشيه جلس��ه به اعتراض كانون وكا به نقض 
برجام توسط طرف غربي و وضع تحريم ها خصوصاً 
در بحث تحري��م غيرمس��تقيم دارو و درمان هم 
منتهي شد كه با وجود انعكاس قبلي اين خبر، در آن 
يادداشت منعكس نگرديد. البته مجال بحث نقش و 
تاش هاي كانون هاي وكا و اصواً نهادهاي مدني 
كشور و رسانه هاي مستقل درجهت تأمين منافع 
ملي و از جمله رفع تحريم ها، خصوصاً در بحث دارو 
اينجا نيست و مي تواند موضوع تحقيق و يادداشت 

آن روزنامه باشد. 
بي ترديد، با اس��تقال نهادهاي مدني، احترام به 
قانون اساس��ي، دفاع از منافع ملي، رعايت احترام 
و دشمن نخواندن بخشي از اقش��ار مردم، امنيت 
مردم تضمين مي ش��ود نه تهديد و ضمناً وكاي 

دادگس��تري نيز همواره ياور مردم و مسئوان در 
راستاي تأمين منافع ملي بوده اند. 

جوان: راجع به جوابيه كانون وكا به مطالب قبلي 
»جوان« پاس��خ مفصلي نمي دهيم چراكه اگر آن 
مطالب درخور پاسخ بوده اند، در همان موقع بايستي 
پاس��خگويي صورت مي گرفت نه پس از گذش��ت 
چندين هفته. ضمن اينكه مطالب گروه اجتماعي 
جوان پيرامون وكالت، همگي پس از گفت و گوي 
حضوري خبرنگار روزنامه با جناب آقاي عيس��ي 
اميني، رئيس كانون وكاي مركز بوده است. در واقع 
ما ابتدا و پيش از انتشار هر مطلبي پيرامون موضوع 
وكالت، به سراغ خود ايشان رفته و يك صفحه تمام 
از روزنامه را به گفت و گو با خود ايش��ان اختصاص 
داده بوديم كه در 17 بهمن ماه 97 منتش��ر ش��ده 
است. رس��الت كار خبري اقتضا مي كند يك جانبه 
به قاضي نرويم و فق��ط صحبت هاي اعضاي كانون 
وكا و مواضع خاص شان را منتشر نكنيم، به همين 
دليل هم بود كه پس از گفت و گوي تفصيلي با آقاي 
اميني، ساير ديدگاه هاي مطرح در جامعه حقوقي 

پيرامون وكالت را منتشر كرديم. 
نكته ديگر اين كه، سنگر گرفتن پشت »ايثارگران 
عزيز«، موجبي براي اپوش��اني عي��وب و ايرادات 

نيست كه به حضور اين قشر عزيز در كانون وكا اشاره 
كرده ايد. همه دغدغه و سؤال »جوان« اين بوده است 
كه چرا يك نهاد صنفي كه تنها كار تعريف شده اش 
»حقوقي« است، به مسائل »سياسي« مي پردازد؟! 
ديدار با س��فير فرانس��ه يكي از اقدامات سياسي و 
نامربوط با رس��الت كاري كانون وكا س��ت. حتماً 
اعضاي محترم هيئت رئيسه كانون وكاي مركز از 
ليست پرشمار مصاحبه هاي كانوني ها با رسانه هاي 
معاند و مطلب فرس��تادن هاي متعدد كانوني ها به 
اين رس��انه ها و رپرتاژهايشان عليه نظام جمهوري 
اسامي مطلع هس��تند، چرا عليه همين يك قلم 
هجمه ساختاري به نظام مقدس جمهوري اسامي از 
درون خودتان موضع گيري نمي كنيد؟! سكوت چند 
دهه اي نسبت به اين موضوع و تمديد پروانه وكالت 
افرادي كه در مطالبش��ان عمًا براي نظام مقدس 
جمهوری اسامي خنجر از رو كشيده اند، معنايي جز 

رضايت و حمايت از اين رويه دارد؟!
به بيكاري وكا هم اش��اره كرديد؛ اتفاق��ا يكي از 
فريادهاي ما هم همين اس��ت ك��ه در مطالبمان 
ب��ه آن پرداخته ايم. چ��را كان��ون وكا بايد با يك 
انحصار چند دهه اي موجبي براي بيكاري قشري 
از فارغ التحصيان حقوقي باشد؟! چرا حاا كه قرار 
اس��ت با يك مصوبه قانوني از موضوع وكالت رفع 
انحصار ش��ود، اين همه به تكاپو افتاده و با رايزني 
و ارائه لوايح موازي س��عي در تداوم انحصارگرايي 
داري��د؟ رايزني برخ��ي از اعضاي كان��ون وكا در 
مجلس به حدي بوده است كه حتي با نفوذ در برخي 
اشخاص كه حاا پس از رس��وايي از مجلس اخراج 
شده اند، اساس��اً اجازه مطرح شدن متني برخاف 
انحصارگراي��ي كان��ون وكا نمي داده اند؛ اي كاش 
اعضاي محترم كانون وكاي مركز در كنار دفاع از 
عملكرد سياسي شان به جاي پرداختن به وظايف 
حقوقي شان، نسبت به اين حقايق و مواردي همچون 
فرار مالياتي چند ميلياردي كه مسئوان متعددي 
به آنها اشاره كرده اند هم پاسخي مي دادند تا بلكه با 
تاباندن نور به اين تاريك خانه، شفافيت بيشتر حاصل 
شود و مردم بتوانند راحت تر از »خدمات حقوقي« 
كه اكنون با رويه برخي وكا عماً »خدمات لوكس« 
و دور از دسترس براي اقشار ضعيف و حتي متوسط 

جامعه محسوب مي شود، بهره مند شوند. 

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

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

 جواد نيكي ملكي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:  سال 67 
امريكايي ها هواپيماي مسافربري ايرباس ايراني با 290 نفر مسافر را كه 
يكي از آنها پدرم بودند به نامردي در آب هاي سرزميني مان زدند، اما 31 
سال بعد همرزمان پدرم مردانه و قهرمانانه پهپاد نظامي گلوبال هاوك 

آنها را در همان آب ها ساقط كردند. 
-----------------------------------------------------

 رضا رشيدپور توئيت كرد:  عرض من جنگ يا مذاكره يا فان و بيسار 
نيست. صرفاً توجه به عدالت تحليل رسانه هاي جهاني است. ايران، هواپيماي 
»بدون سرنشين« كش��وري را هدف قرار داده كه قبًا هواپيماي ايراني با 

»290نفر سرنشين غيرنظامي« را در همان منطقه هدف قرار داده بود. 
-----------------------------------------------------

 رسول شكري نيا با انتشار اين عكس توئيت كرد:  امارات بايد هزينه 
در اختيار گذاردن خاك خود براي عمليات جاسوسي پهپاد گلوبال هاوك 
امريكايي ها عليه ايران را پرداخت كند. همراهي اماراتي ها در جنايات روزانه 
عليه مردم مظلوم و كودكان يمني، نبايد بي پاسخ بماند! وزارت امور خارجه 

از طريق ديپلماسي، پيگير محكوميت امريكا و امارات باشد. 
-----------------------------------------------------

 عبداه گنجي با انتشار اين عكس نوش�ت:  17روز است گاز 
مجتمع12واحدي ما با تلفن يكي از همسايگان مبني بر نشتي گاز قطع 
است و بين سازمان نظام مهندسي و اداره گاز سر گردان. نظام مهندسي 
يك ميليون و 800 هزار تومان مي خواهد. به عاوه مهندسي كه بايد 
چك كند براي هر واحد250هزار تومان مطالبه مي كند. همس��ايگان 

توجيه نمي شوند چرا بايد اين پول را بدهند و... 
-----------------------------------------------------

 رؤيا با انتشار اين عكس توئيت كرد:  يه شهرك صنعتي اطراف 
شهر ري پر از كارگاه و كارخونه هاييه كه نيروهاي كارشونو از كودكان 
هفت سال تا 14 سال مي گيرن. چشماي معصوم محمد هفت ساله كه 
صورتش از كار ذوب كردن شيشه جلوي تنور سوخته بود وقتي گفت: 

آرزوم مدرسه رفتنه هزاران حرف نگفته ديگه هم داشت. 
-----------------------------------------------------

  ابو محمد با هشتك دانشگاه فرهنگيان نوشت:  خوب است 
بدانيم موقعيتي ك��ه در آن قرار داريم روزي اف��رادي در اين موقعيت 
بودند كه با خونشان اين درخت 40ساله را آب ياري كردند با كم كاري 
خود خيانت به خون آنان نكنيم. شرح عكس: دانشجويان تربيت معلم 

شهيد رجايي قبل از عمليات والفجر
-----------------------------------------------------

  علي خدا بخش با انتشار اين عكس توئيت كرد:  براي كمك به 
خانواده اي در شهر قم كه اثاثيه منزلشون توسط صاحبخونه به خيابان 
ريخته ش��ده نياز به همدلي بزرگواران داريم، حتي صندوق صدقات 
منزلتون رو ميتونيد به اين خانواده اختصاص بديد. خواهش مي كنم از 

كنار اين مطلب به سادگي عبور نكنيد.
-----------------------------------------------------

  ساروين با انتشار اين عكس توئيت كرد:  اول خيابون حكم آباد، يه 
چرخ دستي گذاشته... ميوه و گاهي سيب زميني، پياز مي فروشه. . . صداي 
اذان كه اومد ديدم رفت يه زيرانداز آورد پهن كرد... فكر كردم مي خواد 

بشينه و استراحت كنه، اما ديدم يه مهر گذاشت و قامت بست.

عليرضا سزاوار

 سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري گفت: 
نشاط دوران كودكي، تضمين پيش گيري از اعتياد در بزرگسالي است. 
  رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت آموزش وپرورش 
با بيان اينكه نتايج امتحانات نهايي حداكثر تا پنجم تيرماه اعام خواهد 
ش��د، از يك مهلت حداكثر پنج روزه براي ثب��ت اعتراضات و فرصت 

رسيدگي به آنها طبق آيين نامه مربوطه خبر داد. 
 سيدمحمد حسيني عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: ما يك 
نسل را با تشويق به خواندن رشته هاي مهندسي و پزشكي سوزانديم و 
هنوز اين كار را تكرار مي كنيم و اكنون به شرايطي رسيديم كه هر كس 

ديپلم دارد با احتمال اشتغال به كار 85 درصدي روبه رو است. 
 وزير بهداشت درباره وضعيت بازار دارويي كشور گفت: خوشبختانه 
در حال حاضر هيچ شركت داروسازي در كشور مشكل كمبود مواد اوليه 
ندارد و به رغم تحريم ها با ايجاد يك قرارگاه كه خود فرماندهي آن را بر 
عهده دارم، به گونه اي برنامه ريزي كرديم كه مشكلي به نام كمبود مواد 

اوليه و داروهاي اساسي در كشور نداريم. 
 معاون وزارت آموزش و پرورش و رئيس سازمان سوادآموزي با اشاره 
به اينكه س��ال هاي 57 و 58 حدود 35/5درصد از زنان ايران باس��واد 

بودند، گفت: امروز 82/2درصد از زنان كشور باسواد هستند. 
 جمع آوري پل چهل و چند ساله گيشا كه تردد روي آن ممنوع شده 

بود به صورت رسمي آغاز شد. 

كوكاكوا بزرگ ترين توليد كننده
 زباله پاستيكي در جهان

كوكاكوا به عنوان بزرگ ترين فرآوري كننده پاس�تيك، س�اانه 
بيش از 110 ميليارد بطري پاس�تيكي توليد مي كن�د! اين حجم از 
پاستيك در شعب اين كمپاني در كشورهاي غربي توليد و 80 درصد 
آن به كشورهاي درحال توس�عه صادر مي شود. درواقع اين كمپاني 
»معضل پاستيك« را به كش�ورهاي درحال توسعه صادر مي كند. 
جالب اينكه خود كش��ورهاي غربي از توليدات نوشيدني در قوطي هاي 

آلومينيومي كه به سادگي قابل بازيافت است، استفاده مي كنند. 
به طور نمونه كانادا و امريكا با انتشار بيانيه اي از ممنوعيت كامل استفاده 
از اقام پاستيكي يك بار مصرف از سال 2021 خبر دادند. پارلمان اروپا 
هم در تصميمي مشابه اقدام به تصويب قانون ممنوعيت استفاده از اقام 
پاستيكي يك بار مصرف كرد. ضمن اينكه كم تر از 20 درصد پاستيك 
مصرفي در اتحاديه اروپا هم بازيافت مي شود و بسياري از اين محصوات 

به ديگر كشورها صادرات يا بهتر است بگوييم تحميل مي شود. 
تصورش را بكنيد كه در جهان در هر ثانيه بيش از 20 هزار نوشيدني در 
بطري هاي پاستيكي خريداري مي ش��ود. اين مقدار يعني در هر سال 
حدود 500 ميليارد بطري پاستيكي به مجموعه بطري هاي قبًا توليد 

شده افزوده مي شود. 
آمارها نشان مي دهد كه تنها شركت هاي كوكا كوا و پپسي ساانه بيش از 
170 ميليارد بطري پاستيكي توليد مي كنند. اين بطري هاي پاستيكي 
اولين آلوده كنندگان مناطق ساحلي در جهان هستند و گذشته از تكه هاي 
ريز پاس��تيك كه مي تواند به راحتي باعث مرگ پرندگان و آبزيان )به 
شكل ويژه( شود.  در هاي پاستيكي اين بطري ها را مي توان قاتل پرندگان 
و آبزيان ناميد. به علت فرم و شباهتشان با طعمه و غذاي اين جانوران به 
سرعت توسط آنها شكار مي شود. توجه به توقف افزايش پاستيك هاي 
رها شده در اقيانوس ها بسيار قابل اهميت است. بنا به گزارش سازمان هاي 

جهاني تا سال 2050 نسبت پاستيك ها از ماهي ها بيشتر خواهد بود. 
يك سرآشپز معروف انگليسي بعد از سفر به مالزي, از مشاهداتش در مورد 
كوه هايي از زباله هاي پاستيكي مي گويد كه انگليسي ها توليد كرده اند و 

6500 مايل دورتر در مالزي به سادگي تخليه و سوزانده مي شوند. 
او در مس��تند تازه اي از يك مجموعه مستند در نشنال جئوگرافي كه به 
بررس��ي ضايعات زيستي مي پردازد به اين موضوع اش��اره مي كند. او در 
بخشي توضيح مي دهد: »باعث شرم است كه پاستيك مواد غذايي ما از 
رودخانه هاي شرق آسيا سر در بياورند و ريختن آشغال در كشور ديگر و 

سوزاندنش آنجا شبيه اين است كه به خودمان دروغ گفته باشيم.«
بسياري از كش��ورهاي جهان در تجارت س��ياه و كثيف زباله با آگاهي از 
وضعيت اسفبار به بار آمده اقدام به انتقال، دفن و سوزاندن زباله هاي خود 
در كشورهاي كمتر توسعه يافته مي كنند و بهايي را به اين دولت ها بابت 

اين تجارت پرداخت مي كنند. 

خيريه سلبريتي 2 تابعيتي؟ چه شود!
س��لبريتي ها و چالش هاي پيرامون كارهاي خيرشان در حادثه زلزله 
كرمانش��اه هنوز هم گريبانگير جامعه است و بخش��ي از پول هايي كه 
به واسطه نام و شهرت اين افراد به حسابشان ريخته شد، هنوز معلوم 

نيست به كجا رفته و در كجا هزينه شده است. 
تكليف دو تابعيتي ها و چالش هاي پيرامون آنها هم با يكي از بزرگ ترين 
اختاس هاي تاريخ ايران »خ��اوري« دو تابعيتي گره خورده اس��ت؛ 
پرونده اي ك��ه دو تابعيتي بودن مته��م آن موجب ش��ده تا همچنان 

بي نتيجه مفتوح باقي بماند. 
 مؤسسات خيريه و گردش مالي 40 هزار ميليارد توماني شان در كشور 
و مجوزهاي پر ابهام و مجاورت فعاليت هاي اين مؤسسات با تخلفاتي 
همچون پولشويي يكي از نگراني هايي اس��ت كه در تمام دنيا شانه به 
ش��انه كار خير و مؤسس��ات خيريه حركت مي كند. حاا تصورش را 
بكنيد يك سلبريتي دو تابعيتي وارد امور خيريه شود و مؤسسه خيريه 
راه بيندازد! اين بدان معناست كه سه ضلع مثلث ابهام، پولشويي، فرار 
مالياتي و سوء استفاده از نام و شهرت را در اختيار دارد و هر لحظه ممكن 
است، يكي از اتفاقات ذكر شده براي چنين مؤسسه خيريه اي رخ دهد. 
حاا آنطور كه همايون هاشمي نماينده مجلس و رئيس اسبق سازمان 
بهزيستي مي گويد، اخيراً اخباري مبني بر اينكه برخي از سلبريتي هاي 
دوتابعيتي اقدام به اخذ مجوز خيريه اقدام كرده اند، منتشر شده است. 
خبري كه از هر زاويه اي بخواهيم تحليلش كنيم به نگراني مي رسيم؛ 
نگراني از اس��تقبال مردمي به واسطه ش��هرت اينگونه افراد؛ نگراني از 
سرنوشت پول هايي كه به نام كار خير در حساب اينگونه افراد مي رود؛ 
نگراني از دو تابعيتي بودن و غيرقابل پيگرد بودن تخلفات احتمالي اين 

افراد و در نهايت يك نگراني جدي ديگر نيز وجود دارد. 
 اين نگراني هم با عنايت به س��وابق سياسي كاري هاي برخي چهره ها 
مطرح مي شود؛ س��لبريتي هايي كه به نوعي به پياده نظام و مهره نفوذ 
برخي جريان هاي سياسي هدايت شده از خارج از كشور تبديل شده اند 
و فعاليت هايشان در شبكه هاي اجتماعي به جاي آنكه در راستاي تقويت 
اعتماد و همبستگي اجتماعي باش��د با تأكيد بر بزرگنمايي ضعف ها و 
كاس��تي ها بذر نااميدي و يأس در جامعه مي پاش��ند. اهداف سياسي 
برخي خيريه ها هم بر كسي پوشيده نيست و خيريه اي كه از سوي يك 
سلبريتي دو تابعيتي اداره شود به شكلي جدي تر مي تواند در معرض 
چنين شرايطي قرار گيرد. در كنار تمام اينها آنطور كه هاشمي مي گويد، 
ورود دوتابعيتي و اخذ مجوز از سوي آنها براي فعاليت مؤسسات خيريه 
خاف قوانين و مقررات اس��ت.  اين نماينده مجلس قول ورود جدي 
مجلس به اين ماجرا را مي دهد و تأكيد مي كند:»اجازه ورود اين افراد 
به مؤسسات را نمي دهيم.« بنا به تأكيد وي مجلس با سازمان  هاي كه 

اقدام به صدور مجوز كنند، برخورد خواهد كرد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

كبري فرشچي 
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سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

 ارز 4200 توماني 
پرنده فاخته اقتصاد ايران ! 

ربيعي، سخنگوي دولت در توئيتي 
مدعي ش��ده  بود هي��چ تغييري تا 
پايان سال براي تأمين كاا و نرخ ارز 

صورت نمي گيرد. 
علي ربيعي در حساب كاربري خود 
در توئيتر نوش��ته بود: »اين روزها، 
برخي گمانه زني هاي اقتصادي، به 
التهاب بازار دامن مي زند. تا پايان 
سال ۹۸، هيچ تغييري در تصميم 
دولت در رابطه با تأمين كااهاي اساس��ي و ن��رخ ارز صورت نخواهد 

گرفت. تأمين برخي از كااها به سياق قبل ادامه مي يابد.«
به موازات همين توئيتر وزارت اقتصاد به دولت پيشنهاد داد تا با توجه 
به س��امانه هاي اطاعاتي در اختيار در حذف دهك ه��اي برخوردار 

درآمدي از دريافت يارانه نقدي قاطعانه وارد شود. 
معاونت اقتص��ادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارش��ي به 
تشريح و تبيين جزئيات بسته رونق توليد سال ۹۸ و اصاح ساختار 
مصارف هدفمندي يارانه ها پرداخته و آن را رس��انه اي كرده است. 
اين معاونت به استناد مواد قانوني و محاسبات انجام شده پيشنهاد 
داده است: با در نظر گرفتن تمام شرايط و اجراي اين پيشنهادات، 
مي توان اختصاص منابع مالي آزاد شده را براي بخش هاي توليدي 
به ويژه در مناطق سيل زده و اصاح تخصيص منابع عمومي محدود 

دولت شاهد بود. 
 به اين ترتيب و با همزماني اين دو نكته از سوي دولت در كنار اظهارات 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كه مدعي شده است استفاده از 
كاابرگ الكترونيكي براي توزيع كااي اساسي به بستر مناسبي نياز 
دارد كه در حال حاضر اين زيرساخت در كشور وجود ندارد، مي توان 
مدعي ش��د كه ظاهراً طرح ح��ذف ارز 4200 توماني م��ورد موافقت 
دستگاه تصميم ساز نيست. گزينه ديگري در دستور كار قرار گرفته كه 

حذف يارانه دهك هاي متمول است. 
 اگر چه طرح مذكور يعني حذف يارانه نقدي متموان كاري منطقي 
است و به نوعي در بيانيه وزارت اقتصاد بر وجود اطاعات متقن براي 
شناس��ايي وجود دارد و مي ت��وان آن را به عنوان مكمل��ي در حوزه 
مديريت منابع دول��ت در نظر گرفت، اما نكته قابل تامل تر اين اس��ت 
كه چرا با وجود بحث حذف ارز 4200 توماني هيچ كس مسئوليت اين 

موضوع را نمي پذيرد ؟ 
تصميم ارز 4200 توماني بيشتر ش��بيه جوجه پرنده فاخته است كه 
ميزبان نمي دان��د از كجا آمده ولي محكوم به بزرگ كردن آن اس��ت. 
فاخته يا كوكو پرنده اي اس��ت كه ص��داي زيبا و س��وزناك و خيلي 
مش��خصي دارد. اين پرندگان 15 تا 60 س��انتي متر طول دارند، اين 
پرنده به جاي اينكه براي خودش آشيانه بسازد، از غفلت ديگر پرندگان 
اس��تفاده و در انه آنها تخمگ��ذاري مي كند. بدي��ن ترتيب زحمت 
نگهداري از تخم ها و بزرگ كردن جوجه هاي��ش را به گردن ديگران 
مي اندازد. جوجه ها كه س��ر از تخم در مي آورند توس��ط پرنده اي كه 
مادرشان نيست، تغذيه مي شوند و سر و س��امان مي گيرند. وقتي كه 
پرنده ماده تخم خود را در انه يكي از اين پرنده ها گذاش��ت، به طور 
غريزي يك يا چند تخم پرنده ميزبان را از انه بيرون مي اندازد يا در اثر 

جثه بزرگ جوجه هاي ديگر را مي كشد. 
در واقع تعيين قيمت ارز 4200 توماني با تبع��ات پر هزينه اش براي 
مردم و ثروت هاي باد آورده براي عده اي خاص تصميمي عجيب است 
كه از يك سو نه كس��ي حاضر به مس��ئوليت پذيري اين با در دامان 
اقتصاد مي شود و معلوم نيست از كجا آمده است و از سوي ديگر كسي 
دل خاص شدن از آن را ندارد، زيرا ميزبان با تصور اينكه او جوجه خود 

است، آن را تغذيه مي كند. 
 بنابراين بي جهت نيس��ت كه بعد از اعتراف همه مس��ئوان از جمله 
نوبخت مبني بر انحراف يارانه ارز 4200 تومان��ي همچنان اين روند 
ادامه دارد و حتي با طرح اين مسئله نيز ربيعي تأكيد مي كند:  تا پايان 
س��ال ۹۸، هيچ تغييري در تصميم  دولت در رابطه با تأمين كااهاي 
اساسي و  نرخ ارز 4200 توماني صورت نخواهد گرفت. تأمين برخي از 

كااها به سياق قبل ادامه مي يابد. 
اما اگر قرار اس��ت تصميمات جديدي درباره تحول س��اختاري و 
كسري بودجه وكاهش اتكای بودجه به نفت به شكل عملي دنبال 
ش��ود نمي توان بدون تصميم س��خت و عملياتي آن را دنبال كرد 
و دير يا زود كس��ري بودجه با اين روش باتكليفي و معطلي آثار 
خود را نشان خواهد داد و ما ش��اهد فاصله طبقاتي بيشتر و ظهور 
طبقه اي خاص خواهيم بود كه س��هم بخش هاي ديگر را به سوي 
خود خواهد كشيد و بخش هاي ديگر و بازيگران اقتصادي ديگر را 

نحيف خواهد كرد.

 ضعف ناوگان حمل و نقل كشور 
بر توليد صادرات محور اثر گذاشته است

ناي�ب رئي�س ات�اق بازرگان�ي ته�ران ب�ا اش�اره به مش�كات 
اساس�ي تولي�د و ص�ادرات گف�ت: ضع�ف ن�اوگان حم�ل و 
نق�ل كش�ور اث�رات خ�ود را ب�ر ص�ادرات گذاش�ته اس�ت. 
محمد اتابك در گفت وگو با »فارس« با بيان اينكه توليد با دو مش��كل 
مواجه اس��ت، گفت: يكي از مش��كات توليد نبود بازار عرضه به دليل 
محدوديت روابط با بازارهاي اطراف و دوم نقدينگي است، زيرا بانك ها 

از توليد كنندگان سودهاي كان مي گيرند. 
وي همچنين در رابطه با مش��كات صادرات كش��ور اف��زود: يكي از 
مشكات صادركنندگان وضع قوانين متعدد و تغيير مدام ديگر و مشكل 

دوم محدوديت ها و ضعف هاي ناشي از حمل و نقل است. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني اي��ران با تأكيد بر اينكه م��ا در حمل و نقل 
دريايي، ريلي و هوايي مشكات بس��ياري داريم، گفت: در اين زمينه 
شرايط سال ۹۸ بدتر از سال ۹7 و شرايط سال ۹7 هم بدتر از سال ۹6 
بود و محدوديت هايي كه در اي��ن زمينه وجود دارد، قابليت صادرات را 
محدود مي كند. وي با اشاره به توان توليد فواد در كشور گفت: فواد 
بعد از پتروشيمي بزرگ ترين تجارت بين المللي دنياست، اما ما براي 

صادرات آن با مشكل حمل و نقل مواجه هستيم. 
اتابك اظهار داش��ت: حمل و نقل در بخش هاي مختلف هوايي، ريلي 
و زميني متولي و سياستگذاري محكم و قوي نيازمند است، در حالي 
كه ضعف هاي موجود در حمل و نقل كش��ور اثرات منف��ي خود را بر 
صادرات ما گذاشته است. وي با اشاره به ظرفيت هاي صادراتي كشور 
در بخش هاي مختلف بيان داشت: اين در حالي است كه ناوگان حمل و 
نقل ما پاسخگو نيست و مشكات و ضعف هاي ناشي از حمل و نقل تأثير 

خود را بر صادرات ما گذاشته است. 
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنعت س��يمان كشور 
در پاسخ به اين س��ؤال كه توس��عه نيافتن بخش حمل و نقل ناشي از 
تحريم هاس��ت، يا دليل ديگري دارد، گفت: تحريم ها در بخش عرضه 
محصول تأثير گذار بوده و در بخش حمل و نقل تأثير كمتري دارد، اما 
مش��كل حمل و نقل ما مديريت غلط و عدم سرمايه گذاري در حمل و 

نقل ريالي و دريايي و بنادر است. 
.......................................................................................................................................

3 مسير تأمين كسري بودجه دولتي
شوك جديد به نرخ ارز وارد نمي شود

رئي�س كل بان�ك مرك�زي س�ه مس�ير تأمي�ن كس�ري بودجه 
را تش�ريح و اع�ام ك�رد: از اقدامات�ي ك�ه موج�ب ش�وك 
جدي�د ب�ه قيمت ه�ا آن ه�م در دوره زمان�ي ك�ه اث�ر ش�وك 
ارزي ب�ه تدري�ج تخلي�ه مي ش�ود، پرهي�ز خواه�د ش�د. 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي با تشريح سه مسير تأمين 
كسري بودجه دولت، در يادداش��تي در صفحه خود در فضاي مجازي 
اعام كرد: ارتباط با مردم و فعاان اقتصادي، شفافيت در سياستگذاري و 
اجرا و پاسخگويي در قبال مردم، اجزاي اصلي يك حكمراني خوب براي 
بانك هاي مركزي مدرن است. در شرايط پيچيده اي كه اقتصاد كشور 
با آن روبه رو است، تاش داشته ام براي برون رفت از وضعيت سخت و 
پيچيده ولي گذراي اين روزها، موارد ياد شده را سرلوحه فعاليت هاي 
بانك مركزي قرار دهم. تجربه ساماندهي بازار ارز و برقراري ثبات نسبي 
در اقتصاد كشور كه نااميدي طراحان حداكثر فشار اقتصادي را در پي 
داش��ت، خود محصول همين ديدگاه بوده،بنابراين طبيعي است كه 

همين رويه براي نحوه تأمين كسري بودجه ۹۸ اعمال شود. 
تاش براي جلوگيري از پولي شدن تأمين كسري بودجه و در كنار آن، 
پرهيز از اقداماتي كه موجب شوك جديد به قيمت ها، در دوره زماني كه 
اثر شوك ارزي به تدريج تخليه مي شود، بخشي از اين سياست است؛ 
بنابراين تصميم دولت و مجموعه نظام بر تأمين كسري بودجه از سه 
طريق عمده شامل تاش براي اس��تفاده از مسيرهاي مختلف صدور 
بيشتر نفت، انتشار اوراق دولتي و برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، 
متمركز است. به رغم اينكه بانك مركزي دوره سختي را طي مي كند، 
ليكن در خصوص غلبه بر مشكات، با برنامه هاي در دست اقدام بسيار 
اميدوارم؛ همانگونه كه در س��ه ماهه گذشته نزديك به 5 ميليارد دار 
براي تأمين كااهاي اساسي و دارو و بيش از 6 ميليارد دار از طريق نيما 

و واردات در مقابل صادرات تأمين شده است.
.......................................................................................................................................

دادوستد ۷2 هزار ميليارد توماني بورس 
در 56 روز معاماتي

از ابتداي امس�ال تاكنون در م�دت ۵۶ روز معاماتي تعداد ۲۵۸ 
ميليارد و ۵۵ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۷۲3 هزار و ۵۰3 
ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است. 
به گزارش خبرنگار ايِبنا، همچنين بررس��ي معامات بازار س��هام به 
تفكيك بازار نشان مي دهد در اين مدت 1۸1 ميليارد و ۸4۳ ميليون 
س��هم به ارزش 40۹ هزار و 666 ميليارد ري��ال در ۹ ميليون و 215 
هزار و 111 نوبت در بازار اول؛ 7۳ ميليارد س��هم به ارزش 265 هزار و 
5۹4 ميليارد ريال در ۸ ميليون و 227 هزار و ۳55 نوبت در بازار دوم؛ 
14 ميليارد و ۳ ميليون برگه به ارزش 1۳ هزار و 2۹2 ميليارد ريال در 
5 هزار و 7۸7 نوب��ت در بازار بدهي، 56 ميلي��ون و 75 هزار قرارداد به 
ارزش ۳5۹ ميليارد ري��ال در 20 هزار و ۹5۳ نوبت در بازار مش��تقه و 
۳ ميليارد و 141 ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
در بورس تهران به ارزش ۳4 هزار و 5۹۳ ميليارد ريال در 12۳ هزار و 

7۹۳ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

گزارش »جوان« از كشف يك تخلف ارزي بزرگ در وزارت نفت

تاش براي بازگشت 25 ميليون يورو

با توج�ه ب�ه احتم�ال خ�روج دو مته�م از 
كش�ور، دس�تگاه قضاي�ي حكم بازداش�ت 
ي�ك مدي�ر و ي�ك ص�راف را ص�ادر ك�رد. 
25 ميليون يورو از ارز كش��ور در حس��اب يك 
صراف است، صرافي كه هم اكنون در بازداشت 
به سر مي برد و هنوز مشخص نيست مي توان اين 

مبلغ را به كشور بازگرداند. 
به گزارش »جوان«، اواخر هفته گذشته بود كه 
خبرگزاري تسنيم در خبري ادعا كرد مدير مالي 
وزارت نفت حين خروج از كشور با 25 ميليون 
دار بازداشت شد. دقايقي بعد، اداره كل روابط 
عمومي وزارت نفت در بيانيه اي با روشنگري اين 
موضوع، تنها عنوان حقوقي فرد بازداشت شده 
را تكذيب كرد و نوشت وزارت نفت سمتي به نام 

مديريت مالي ندارد. 
البته حق با وزارت نفت ب��ود؛ وزارت نفت مدير 
مالي به اين ش��كل ك��ه همه م��وارد مربوط به 
مباحث مالي صنعت نف��ت از فيلتر آن بگذرد، 
ندارد و اشتباه تسنيم، باعث شد تا ماهيت خبر 

زير سؤال برود. روز پنج ش��نبه اما غامحسين 
اسماعيلي، س��خنگوي قوه قضائيه در خصوص 
بازداش��ت يكي از مديران مالي متخلف وزارت 
نفت گفت متهم ردي��ف اول پرونده مدير مالي 
يكي از ش��ركت هاي زير مجموعه و وابسته به 
وزارت نفت ب��وده و فرد دوم صراف��ي بوده كه 
بخشي از پول هاي مربوط به فروش نفت توسط 
اين شركت زير مجموعه به حس��اب وي واريز 

شده است. 
به گفته اي��ن مقام ق��وه قضائيه رقم��ي كه در 
گزارش وزارت اطاعات به عنوان ضابط دستگاه 
قضايي در اين پرونده اعام شده 25 ميليون يورو 
بوده كه به حس��اب صراف واريز شده و آخرين 
گزارش��ي كه به ما داده ش��ده 21 ميليون يورو 
در اين حساب موجود بوده اس��ت و يك رقم 4 
ميليون يورويي بين اين دو رقم اختاف حساب 

وجود دارد. 
   كدام شركت؟

با تأييد خبر تخلف 25 ميليون يورويي، مشخص 

شد از زيرمجموعه هاي شركت پتروپارس منشأ 
اين تخلف بوده اس��ت. ش��ركت پتروپارس هم 
زيرمجموعه ش��ركت ملي نفت و شركت نيكو 
است كه مدير عامل آن توسط مديرعامل شركت 
ملي نفت انتخاب و حكم آن توسط مديرعامل 

شركت نيكو امضا مي شود. 
با اين توضيحات، بايد گفت اين ش��ركت كامًا 
دولتي بوده كه يكي از پيمانكاران بزرگ نفتي 
كشور محسوب مي شود. اين نكته از آن جهت 
حائز اهميت است كه برخي جريان ها، در تاش 
هستند اين شركت را شركتي خصوصي بدانند 
كه هيچ ارتباط مستقيم و حقوقي با وزارت نفت 
ندارد در حالي ك��ه پتروپارس و ش��ركت هاي 
زيرمجموع��ه آن كام��ًا زير نظ��ر وزارت نفت 

فعاليت مي كنند. 
   جزئيات تخلف انجام شده

مديرمالي شركت پتروپارس ايران، طي هشت 
ماه اخير ب��ا واريز چند مرحل��ه اي 25 ميليون 
دار به حساب صرافي »ه«، منابع ارزي شركت 

را در اي��ن صرافي س��پرده گذاري ك��رده بود. 
سپرده گذاري اين ميزان ارز در يك صرافي، يك 
اعتبار مهم براي صرافي »ه« بود. صرافي مذكور 

در سال ۹۳ تأسيس شده بود. 
حس��اب راكد اين صرافي و عدم توضيح روشن 
مديرمالي شركت پتروپارس ايران درباره فرجام 
اين حساب، مسئوان ارش��د شركت مادر را به 
تكاپو انداخت تا تكليف اين حس��اب را روشن 
كنند. با توجه به اينك��ه هر لحظه امكان خروج 
مدير مالي و صراف از كش��ور وجود داشت، روز 
چهارشنبه از نهادهاي بازرس��ي و اطاعاتي و 
همچنين دستگاه قضا خواسته مي شود تا فرد 
مذكور و مدير مالي به سرعت بازداشت شوند تا 

اين پول به حساب داخلي برگردد. 
يك منبع آگاه در اين خصوص به »جوان« گفت: 
چنانچه افراد مذكور متوجه بررس��ي و دستور 
قضايي مي شدند، از كشور خارج شده و اين پول 
براي هميش��ه از بين مي رف��ت. البته هنوز هم 
مشخص نيست اين پول بازگردد يا خير اما هدف 
اصلي از بازداشت صراف، اين بود كه تا پيش از 

خروج آنها از كشور، اين پول بازگردانده شود. 
خبرگزاري مهر هم در توضيح ماجراي رخ داده 
نوشت: از چند هفته پيش، حس��اب هاي راكد 
شركت پتروپارس و ش��ركت هاي زيرمجموعه 
اين شركت مورد بررسي قرار مي گيرد و در يكي 
از حس��اب هاي ارزي ش��ركت هاي پتروپارس 
ايران مشكاتي ديده مي ش��ود. با بررسي هاي 
انجام شده، مشخص مي شود مبلغ 25 ميليون 
يورو در حساب صرافي »ه« وجود دارد كه خارج 
از عرف رايج بوده و هر لحظه امكان جابه جايي 
آن وجود دارد؛ ب��ا ورود وزارت اطاعات به اين 
پرونده، آقاي »الف« مدير مالي اين ش��ركت و 

صاحب صرافي به سرعت بازداشت مي شوند. 
اين منبع آگاه با بيان اينكه پيشتر اين شركت 
با صرافي هاي بانكي هم��كاري مي كرد، گفت: 
صرافي بانك اقتصاد نوين، س��امان و س��رمايه 
طي سال هاي گذش��ته بيشترين همكاري ها را 
با اين ش��ركت داشتند و مش��خص نيست چرا 
اين شركت يك صرافي خاص را براي همكاري 

انتخاب كرده است. 
به گفت��ه وي، واري��ز ارز به حس��اب صرافي در 
چندين نوبت صورت گرفته و در حس��اب مورد 
نظر ذخيره  شده بود. برخي مدعي هستند اين 
مبلغ براي خريد تجهيزات ب��وده و ريال آن به 

صراف پرداخت شده بود.

ل

     جوان

مهران ابراهيميان

رئي�س بني�اد مس�كن گف�ت: ب�راي تأمين 
اعتب�ارات بازس�ازي مناط�ق س�يل زده 
مانده اي�م.  بانك ه�ا  بس�ته  در  پش�ت 
به گزارش »تسنيم«، عليرضا تابش در گفت وگوي 
ويژه خبري افزود: همه كار ها براي بازسازي مناطق 
س��يل زده از جمله پرداخت هاي باع��وض و در 
صحنه بودن بنياد مسكن، سپاه پاسداران، گروه هاي 

جهادي و خيرين به جز بانك ها روند خوبي دارد. 
وي گفت: از بانك ها مي خواهيم جديت داشته 
باشند و كار جهادي كنند، زيرا اگر بخواهيم در 
زمان تعيين ش��ده بازس��ازي مناطق سيل زده 
انجام شود نيازمند عقد قرارداد فوري بانك ها با 

افراد سيل زده هستيم. تابش گفت: دولت 2 هزار 
و 500 ميليارد تومان نيز تسهيات ارزان قيمت 
بانكي 4 درص��د را نيز براي بخش كش��اورزي 
مصوب كرده اس��ت. رئيس بنياد مسكن افزود: 
پس از وقوع سيل ارزيابي ها نشان داد 156 هزار 
واحد نيازمند تعمير يا احداث هستند كه از اين 
تعداد حدود 75 هزار واحد ش��هري و روستايي 
احداثي و ۸0 هزار واحد تعميري و دو تا سه هزار 

واحد مغازه و محل كسب مردم بود. 
تابش گفت: تاكنون 70 ه��زار پرونده به مبلغ 2 
ه��زار و 500 ميليارد تومان مرب��وط به 40 هزار 
واحد احداثي و ۳0 هزار واحد تعميري تش��كيل 

و 60 هزار پرونده به بانك ها معرفي شده است، اما 
بانك ها با آنها قرارداد منعقد نكرده اند. وي افزود: 
با توجه به اينكه ما همه مصوبات از جمله مصوبات 
هيئ��ت دولت و بان��ك مرك��زي را گرفته ايم، اما 
بانك ها با سيل  زدگان قرارداد نمي بستند كه در 
نشس��ت هايي كه با آنها داشتيم از هفته گذشته 
كمي كار تس��هيل شده اس��ت و بانك ها با 10 تا 
12 هزار نفر واحد قرارداد بس��ته اند. رئيس بنياد 
مسكن گفت: اكنون كس��ي به دليل نبود اسكان 
موقت در چادر نيست و كمك باعوض 6 ميليون 
توماني در روستاها و 12 ميليون توماني در شهر ها 

را براي اسكان موقت پرداخت كرده ايم. 

تابش افزود: امكان اسكان موقت در خانه ها براي همه 
سيل زدگان فراهم اس��ت، اما تعداد كمي به دايلي 
همچنان در چادر ها مانده اند. سيدمحمد موسوي 
مدير كل دفتر بحران وزارت جهاد و كشاورزي نيز 
گفت: حدود ۳16 هزار هكتار از اراضي كشاورزي در 
سيل زير آب رفت كه از اين مقدار 21۳ هزار هكتار 
مربوط به استان خوزس��تان بود. وي افزود: اكنون 
در كل كشور كمتر از 20 هزار و 200 هكتار اراضي 
كشاورزي زير آب و ۹5 درصد اين اراضي از زير آب 
خارج شده است. موسوي گفت: در خوزستان حدود 
25 درصد تخليه آب از اراضي كشاورزي به صورت 

ثقلي بود و بقيه با كمك پمپ تخليه شد.

تعللبانكهادركمكبهسيلزدگان   عمران

رئي�س س�ازمان برنامه  و  بودجه با اعام اينكه دولت   بودجه
حدود 3۶۶ هزار ميليارد تومان براي اجراي برنامه هاي 
رونق توليد در نظر گرفته اس�ت،  افزود: سازمان برنامه  و 
بودجه از س�وي دولت هش�ت برنام�ه را در حوزه هاي 
مختلف تولي�د تعريف كرده ك�ه از جمله اي�ن حوزه ها 
مي توان به كش�اورزي، مس�كن و صنعت اش�اره كرد. 

محمدباقر نوبخت شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: دولت حدود ۳66 هزار ميلي��ارد تومان براي اجراي 
برنامه هاي رونق توليد در نظر گرفته كه ۳45 هزار ميليارد 
تومان آن براي تبصره 1۸ است؛ در اين تبصره دولت هشت 

برنامه رونق توليد پيش بيني كرده است. 
وي اضافه كرد: س��ازمان برنامه وبودجه از س��وي دولت 
هشت برنامه را در حوزه هاي مختلف توليد تعريف كرده 

كه از جمله اين حوزه ها مي توان به كش��اورزي، مسكن و 
صنعت اشاره كرد. 

رئيس س��ازمان برنامه  و بودجه عنوان ك��رد: توليد فقط 
معطوف به واحدهاي صنعتي نمي شود، بلكه دولت عاوه 
بر طرح هاي توليدي مي تواند با همراهي و مشاركت بخش 
خصوصي در طرح هاي عمراني سرمايه گذاري كند كه اين 

امر توليد و اشتغال را به همراه خواهد داشت.

بودجه۳۶۶هزارميلياردتومانيدولتبرايرونقتوليد

فراخوان مناقصه عمومى يك مر حله اى

اداره كل راه و شهرسازى استان آذربايجان غربى در نظر دارد مناقصه عمومى بهسازى و آسفالت محورهاى روستايى جنگ تپه، صوفعلى كندى و پير احمد كندى 
شهرستان چالداران  را از طريق سامانه تداركات  الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى 

مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1398/4/1 مى باشد
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه:  از سايت تا ساعت 00: 19 تاريخ 1398/4/9

مهلت زمانى ارائه مدارك: ساعت 00: 19 مورخه 1398/4/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها آدرس: اروميه، بلوار والفجر 2، نرسيده به فلكه ميثم ساختمان 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-85193768 شماره 2، اداره كل راه و شهرسازى تلفن: 33379423-28

 جمهورى اسالمى ايران 
وزارت راه و شهرسازى 

اداره كل راه و شهرسازى آذربايجان غربى

نوبت اول

 بـا ارزيابـى سـاده

شناسه آگهى: 506846   

آگـهى  منـاقصه 
1. نام كارفرما: اداره كل راه و شهرسازى سيستان و بلوچستان

2. شرح مختصر و كلى موضوع: 
مبلغ برآورد كار موضوعشماره مناقصه در سامانه ستادرديف

(ريال)
مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار (ريال)

زمان بازگشايى 
پاكات مناقصه

مدت اجرا 
(ماه)

عمليات تكميلى احد اث راه روستايى 12098004539000007
ساعت 10 صبح 53/228/789/7622/661/000/000پليس راه - چاه ساالربا شماره 98/3

12مورخ 1398/4/15

 3. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
4. تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد : روز يكشنبه مورخه 1398/4/2

5. مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: صبح روز چهارشنبه مورخه 1398/4/5
6. الزم به ذكر است كليه شركت كنندگان در مناقصه عالوه بر ارسال مدارك به صورت الكترونيكى در سامانه ستاد، پاكت «الف» حاوى تضمين 
شركت در مناقصه را به صورت الك و مهر شده، حداكثر تا ساعت00: 8 صبح مورخه 1398/4/15 به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازى 

سيستان و بلوچستان به آدرس: زاهدان، ميدان شهداء دبيرخانه اداره كل تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.
8. رشته مورد نظر: راه و ترابرى 

9. مبلغ كاركرد از محل اعتبارات طرح هاى عمرانى به صورت اسناد خزانه اسالمى قابل پرداخت مى باشد.
10. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مرادحل عضويت در سامانه 021-41934

11. اطالعات اين مناقصه در پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات نيز ثبت مى گردد

 جمهورى اسالمى ايران 
وزارت راه و شهرسازى 

اداره كل راه و شهرسازى استان سيستان و بلوچستان

نوبت اول م الف: 257  

اداره كل راه و شهرسازى سيستان و بلوچستان

شناسه آگهى: 506856  
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    دروغ رسانه اي امريكا

جعفري در اكانت توئيتر خود مي نويسد: رسانه هاي 
امريكاي��ي مي گويند ترامپ اول دس��تور حمله به 
اي��ران را صادر كرده بود، اما بعد پش��يمان ش��د... 
مانده اند در اينكه چرا ترامپ دستور عقب نشيني داده است! به نظرم 
ترامپ اصًا دستوري نداده بود كه بخواهد لغو كند. اينها دروغ و بلوف 

رسانه اي است. 
........................................................................................................................

    امريكا چه مي خواست و چه شد!
اميرعلي صفا هم در توئيتي نوشته: يك هفته   تمام تاش كردن با قصه 
حمله به نفتكش هاي ديگ��ران، بگن براي حمايت دنب��ال بهانه ايم  و 
آماده ايم براي حمله. پايان هفته ايران پرنده  پيشرفته گرون قيمت خود 
امريكا رو زد، با افتخار هم مسئوليت پذيرفت، گفت باز هم تكرار بشه 
مي زنيم. واكنش امريكا؟ اشتباه شده. بگذريم! ايران بيانيه رسمي داده 
كه كار ما بوده، به حريم هوايي تعرض بشه بازم مي زنيم. ظريف توئيت 
كرده كه در دفاع از مرزها شوخي نداريم و به سازمان ملل هم شكايت 

مي كنيم، ترامپ ميگه نه، عمدي نبوده. 
........................................................................................................................

    پهپاد جاسوسي تان اينجا چه مي كرد؟
مجتبي دانش طلب نوش��ته: اگر منصرف شدن ترامپ از حمله درست 
باش��د دليلش نه بي سرنش��ين بودن هواپيماس��ت ن��ه صلح طلبي و 
خويش��تنداري! دليلش فقط و فقط جاسوسي بودن پهپادي است كه 
سرنگون شد، اگر در جو هيجان زده بتوانند ايران را مقصر جا بزنند به 
تاريخ نمي توانند پاسخ بدهند كه پهپادش��ان روي مرزهاي ايران چه 

غلطي مي كرده؟
........................................................................................................................

    ايران جمع چنين »فرد«هايي است
كبري آسوپار در توئيتي نوشته: ترامپ هدف قرار دادن پهپاد كشورش 
توسط ايران را اشتباه يك فرد دانست! اشكالي هم ندارد، براي مدعي 
رهبري جهان، عقب نش��يني محترمانه اي اس��ت ام��ا ترامپ مي داند 
ايران جمع چنين »فرد«هايي است كه شليك به متجاوز را حق خود 
مي دانند و س��احش را هم دارند و مي زنند. دليل عقب نشيني همين 

اطاع است. 
........................................................................................................................

    صداي خرد شدن استخوان هاي عقاب
علي عليزاده نوشته: نام پهپاد ۲۰۰ميليون داري امريكا كه پنج شنبه 
توسط سپاه ايرانيان شكار ش��د گلوبال هاوك بود. فارسيش مي شود 
عقاب جهاني. نمادي از خودبزرگ بيني امپراطوري كه جهاني ش��دن 
يعني سلطه بر همه جهان را مي خواس��ت. صداي سقوط و خرد شدن 
استخوان هاي اين عقاب را شنيدي؟ منتظر سقوط عقابي باش كه نماد 
دولت امريكاس��ت. تير۶۹ پرنده هايش منطقه را تصرف كردند. حريم 
هوايي؟ از عراق/يمن/ليبي تا سعودي/تركيه/پاكس��تان، اين ۳۰سال 
آسمان ملك طلقشان بود. بي اجازه پريدند. بمب انداختند. منطقه پرواز 
ممنوع اعام كردند. شكار »عقاب جهاني« شان پنج شنبه، پايان ۳۰سال 

سلطنت هوايي امريكا بر منطقه ما بود. مرحبا بر شكارچيانش!
........................................................................................................................

    شرط ازم براي صلح
حمزه غالبي در توئيتر نوشته: نشان دادن اراده و توانايي جنگيدن شرط 
ازم دفاع از صلح است. ضعيف كشي قاعده جهان است. كسي كه شما را 
به خلع ساح دعوت مي كند برنامه آينده اش عليه شما را فرياد مي زند. 
........................................................................................................................

    لزوم تنبيه امارات
علي قلهكي در توئيتي نوشته: هدف گرفته شدن»گلوبال هاوك« جاي 

خوشحالي دارد، ولي چند نكته را بايد درنظر گرفت: 
۱- امريكا ۱۰۰درصد جسارت تافي را ندارد پس به اخبار جنگ طلبانه 

ابداً ضريب ندهيم. 
۲- موازنه قدرت به نفع ايران است، دولت بايد قدر بداند و فرصت سوزي 

نكند.
 ۳- تنبيه امارات به عنوان مبدأ پرواز پهپاد، در دستور كار باشد. 

........................................................................................................................
    باز هم فتوشاپ است؟

فريد ابراهيمي در توئيتي نوش��ته: خب آقاي برايان هوك! حاا باز هم 
معتقدي موش��ك هاي ايراني فتوشاپ هس��تن بزرگوار؟ اين از پهپاد 
۲۰۰ميليون داريتون كه با موشك ايراني به فنا رفت. ناو آبراهام لينكلن 

قيمتش چنده؟ راستي كجا رفت اصًا؟
........................................................................................................................

    عربستان بايد از ايران تجهيزات نظامي بخرد
سيدعلي موس��وي در توئيتي نوشته: ديروز موش��ك انصاراه يمن با 
گذشتن از سامانه پاتريوت امريكايي، نيروگاه برق جيزان عربستان را 
هدف قرار داد و روز بعد يكي از پيش��رفته ترين انواع پهپادهاي امريكا 
به محض ورود به حريم هوايي ايران توسط سامانه سوم خرداد ساخت 
ايران س��رنگون ش��د. يك كاربر ناش��ناس در همين موضوع با زباني 
طنزآلود نوشته: عربستان عاقل باش��ه جاي امريكا از ايران تسليحات 
مي خره... پهپاد ۲۰۰ميلي��ون داري امريكا چند كيلومتر اومد داخل 
ايران منهدم شد. پهپاد يمن ۸۰۰كيلومتر رفت داخل خاك عربستان و 

خارج شد هيچ كس نفهميد.... 

فوادگر: 
 اموال نامشروع مسئوان 
به بيت المال باز مي گردد 

همه مس�ئوان و مديران بايد دارايي هاي خود را هنگام پذيرش 
مس�ئوليت و تحوي�ل آن ب�ه رئيس ق�وه قضائي�ه اع�ام كنند. 
حميدرضا فوادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسامي 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون اعاده اموال نامشروع 
مسئوان اظهار كرد: اين قانون، قانون بسيار خوبي بوده كه بايد دامنه 
آن تعداد بيشتري از مديران و مقامات را در بر بگيرد و آيين نامه آن كه 
چند سالي است در قوه قضائيه مانده، با حضور حجت ااسام رئيسي در 

حال تصويب نهايي است. 
وي افزود: طبق اين قانون همه مسئوان و مديران بايد دارايي هاي خود 
را هنگام پذيرش مسئوليت و در انتهاي آن به رئيس قوه قضائيه اعام 
كنند تا مشخص شود آن مس��ئول و نزديكانش افزايش اموال خارج از 

قاعده داشته اند يا خير. 
فوادگر تصريح كرد: اين قانون عامل پيش��گيرانه اي براي بروز فساد 
مالي در نظام خواهد بود، چراكه افراد مي دانند اگر به دنبال كسب ثروت 

نامشروع هستند حاكميت با آنها برخورد خواهد كرد. 
نماينده مردم اصفهان بيان كرد: در راستاي قانون اعاده اموال نامشروع 
مس��ئوان طرحي در مجلس در حال تهيه و نهايي شدن است كه به 
موجب آن همه مديراني كه ظرف ۴۰سال گذشته مسئوليتي داشته اند، 
در صورت كسب ثروت نامشروع، آن اموال بايد به بيت المال باز گردد 
كه اميدواريم اين طرح هرچه زودتر نهايي شود. وي ادامه داد: اگر افراد 
در س��طوح مديريتي نظام خاف كنند ديگر نمي توانيم از ديگر افراد 
انتظاري داشته باشيم، بنابراين به موجب قانون مسئوان بايد به نحوي 

رفتار كنند كه اعتماد مردم به مسئوان و نظام خدشه دار نشود. 
فوادگر بيان كرد: يكي از اهداف قانون اعاده اموال نامشروع مسئوان 
افزايش اعتماد مردم بود، امام خميني)ره( فرمودند كه واي به روزي كه 

مسئوان كاخ نشين شوند و كوخ نشيني را فراموش كنند.

   چهره ها
رضايي:

اروپايي ها از قدرت تصميم گيري ازم برخوردار نيستند
عض�و كميس�يون امنيت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجلس 
اعتق�اد دارد فرص�ت دو ماه�ه برجام�ي كش�ورمان زم�ان 
بس�يار خوبي براي درياف�ت صداقت از س�وي اروپاس�ت، بر 
اي�ن اس�اس آنه�ا باي�د ت�اش كنن�د برج�ام زن�ده بماند. 
به گزارش خانه ملت محمد ابراهيم رضايي  با اش��اره به س��خنان 
رئيس جمهور مبني بر اينكه فرصت اروپا براي جبران بسيار كوتاه 
است، گفت: بايد اذعان كرد تاش اروپايي ها به حفظ ظاهر برجام 
و اجراي تعهدات آن از سوي كشورمان است. نماينده مردم خمين 
در مجلس ضمن بيان اينكه كشورهاي حاضر در توافقنامه برجام به 
تأمين منافع خود نگاه مي كنند، اظهار كرد: بر اين اساس همراهي 
كشورمان در مس��ير اجراي تعهدات اين توافقنامه را يك امر ازم 
مي دانند و همواره در اظهاراتشان بر اهميت پايبندي ايران نسبت به 
تعهدات برجامي سخن به ميان مي آورند. وي با اشاره به اينكه مقامات 

اروپايي در حال حاضر تحت فشار و 
تهديد مقامات كاخ سفيد قرار دارند و 
به عبارتي از قدرت تصميم گيري ازم 
برخوردار نيستند، افزود: اين مهم در 
حالي است كه چون نيازمند اجراي 
تعهدات از س��وي كشورمان هستند 
در اين راستا سعي مي كنند تا مقامات 

كشورمان را راضي كنند و برجام بر هم نخورد. 
نماينده مردم در مجلس دهم تصريح ك��رد: بايد به صراحت اعام 
كرد راهبرد كنوني جمهوري اسامي ايران با توجه به بيانيه شوراي 
عالي امنيت ملي طرف هاي غرب��ي را وادار مي كند كه اگر صداقت 
دارند مصمم تر در اين عرصه نقش ايفا كنند و اگر نه، حتماً راه شان از 

كشورمان جدا خواهد شد.

حاجي دليگاني:
استخدام افراد خاص در وزارت نفت را پيگيري مي كنم

وزير نف�ت درباره اس�تخدام و به كارگيري اف�راد خاص در 
وزارت نفت توضيح دهد. 

حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس 
شوراي اسامي در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه اخيراً مداركي 
به دست برخي از نمايندگان رسيده است كه نشان مي دهد افراد 
خاص در وزارت نفت استخدام ش��ده اند، گفت: ازم است آقاي 
زنگنه توضيح دهد كه استخدام و به كار گيري اين افراد خاص در 
وزارت نفت با چه مجوزي صورت گرفته در حالي كه از استخدام 

فارغ التحصيان دانشگاه نفت امتناع شده است. 
وي افزود: همچنين ازم اس��ت آقاي وزير توضي��ح دهد كه به 
كارگيري اف��راد خاص در اين وزارتخانه به ص��ورت مأموريت يا 
انتقال، آن هم با مدرك علم��ي و اجرايي كام��ًا غير مرتبط يا 
استخدام فرزندان افراد خاص بدون آزمون و به صورت گزينشي، 

با چه توجيهي صورت مي پذيرد. 
نماين��ده م��ردم شاهين ش��هر در 
مجل��س ادام��ه داد: اي��ن اتفاقات 
در صورت��ي رخ داده ك��ه در طول 
وزارت آقاي زنگنه از اجراي تبديل  
وضعيت اس��تخدام ايثارگ��ران و 
فارغ التحصيان دانشگاه كه قانوناً 

مكلف به اجراي آن هستند، خودداري شده است. 
حاجي دليگاني تصري��ح كرد: در صورتي كه وزي��ر به تذكرات و 
سؤال بنده پاسخ ندهد، سؤاات خود را از طريق ديگر ابزار هاي 
نظارتي مجلس مانند اس��تيضاح و س��ؤال پيگيري مي كنم. در 
ماه های گذشته گزارشات مختلفی در رسانه ها پيرامون استخدام 

نمايندگان و يا افراد خاص در وزارت نفت منتشر شده است.

رهبر معظم انقاب در ديدار دست اندركاران كنگره بزرگداشت 5هزارو400 شهيد استان كردستان:

شهادت در كردستان با مجاهدت بيشتر توأم بوده است
بيان�ات رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امي 
كنگ�ره  دس�ت اندركاران  دي�دار  در 
بزرگداش�ت 5ه�زارو400 ش�هيد اس�تان 
كردس�تان ك�ه در تاري�خ ۲۷ خ�رداد 
۹۸ برگزار ش�ده ب�ود، صبح پنج ش�نبه در 
محل اين همايش در س�نندج منتش�ر شد. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اه خامنه اي در اين ديدار، 
شهداي عزيز كردستان را متمايز از مناطق ديگر 
كشور برش��مردند و گفتند: مبارزان كردستان در 
عين مبارزه با دش��من خارج��ي، در داخل خانه و 
محيط زندگي خ��ود نيز با ضدانق��اب در جنگ 
بودند، بنابراين شهادت در اين منطقه با فداكاري 

بيشتر و با مجاهدت صادقانه توأم بوده است. 
رهبر انقاب اسامي، مزيت ديگر مردم كردستان 
را خنثي ك��ردن توطئه اختاف افكن��ي قومي و 
مذهبي خواندند و خاطرنش��ان كردند: كشور ما 
از لحاظ تنوع قومي كم نظير است و اقوام مختلف 
تحت نام بزرگ اي��ران و ملت اي��ران در كنار هم 
زندگ��ي مي كنند، البت��ه دش��منان از ابتدا قصد 
داشتند از اختافات مذهبي و قومي براي شكست 
جمهوري اسامي استفاده كنند اما عناصر مؤمن 
و هوشمند در كردستان و همچنين در آذربايجان 
غربي، اين توطئه را خنثي و با خدمت به انقاب، 

دشمن را مأيوس كردند. 
ايشان تكريم شهيدان و خانواده هاي آنان را وظيفه 
آحاد مردم و مسئوان دانستند و با تأكيد بر توليد 
آثاري كه خروجي آنها شناساندن قدر و عظمت كار 
شهيدان براي كشور باشد، افزودند: مردم و به ويژه 
نس��ل جوان بايد بدانند براي پايه گذاري و محكم 
كردن پايه هاي انقاب و پيش��رفت و س��ربلندي 
اين شجره طيبه و پرافتخار چه تاش هايي انجام 

شده است. 
حضرت آي��ت اه خامنه اي همچنين با اش��اره به 
سياس��ت غلط و معيوب رژيم پهلوي در عقب نگه 
داش��تن مناطق كردنش��ين، خطاب به مسئوان 
استان بر كار عمراني و تاش و پيگيري براي جبران 

عقب ماندگي هاي استان تأكيد كردند. 
  مرزها خط قرمز ماست

سردار سرلشكر پاسدار حسين سامي فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقاب اسامي نيز در كنگره 
ملي 5هزارو۴۰۰ شهيد استان كردستان با اشاره 
به س��رنگوني پهپ��اد متجاوز امريكايي توس��ط 
پدافند نيروي هوافضاي سپاه در صبح پنج شنبه 
گفت: در سحرگاهان پنج شنبه نيروي هوافضاي 
س��پاه يك فروند هواپيماي جاسوسي دشمن را 
كه از مرزهاي ما عبور كرده و در حال تعرض به 
امنيت ملي ما بود، شجاعانه سرنگون كرد. وي با 
بيان اينكه اين من��ش، روش و قاعده ملت ايران 
در برخورد با دش��منان اس��ت، گفت: سرنگون 
كردن هواپيماي جاسوس��ي امريكا، حامل يك 

پيام آشكار، واضح، قاطع، س��ريع و دقيق بود و 
آن اينكه مدافعان مرزهاي ميهن اسامي ايران 
در مقابل تعرض هر بيگانه اي به اين س��رزمين 
عكس العمل ه��اي قاطع، تمام كنن��ده و قطعي 

خواهند داشت. 
سرلشكر سامي با تأكيد بر اينكه مرزها خط قرمز 
ماست، گفت: هر دشمني كه به اين مرزها تعرض 

كند، بر نخواهد گشت و نابود خواهد شد. 
فرمانده كل س��پاه تنها راه دش��منان را احترام به 
تماميت ارضي و منافع ملي ايران توصيف و تصريح 
كرد: اعام مي كنيم، بناي جنگ با هيچ كش��وري 
نداريم، اما ب��راي جنگ كام��ًا آماده ايم و حادثه 
امروز نشانه روش��ني از اين پيام دقيق بود، پس ما 

ايستاده ايم. 
وي در بخش ديگري از س��خنانش اظهار داشت: 
ش��هيدان ما در هر نقطه اي از اين كش��ور بزرگ 
نشانه هاي عزت و س��مبل هاي افتخار ما هستند. 
شهيدان بيان كننده استحكام ايمان و درخشش 

روح مقاومت در پيكره ملت ايران هستند. 
وي افزود: امروز ملت ايران در عالم با صفت اقتدار، 
افتخار، بزرگي، ايستادگي، عزت، پيشرفت، امنيت 
و رفاه شناخته مي ش��ود و همه اين معاني و تعابير 
ميراث جاودان صدها هزار ش��هيد اين س��رزمين 
بزرگ است. سرلشكر س��امي ادامه داد: مي توان 
واژه »كرد« را الهام بخش��يده از كرامت، رشادت و 

داوري دانست. كردستان و مردمانش اصيل ترين 
مردمان ايران هستند، بنابراين كردها در شكل دهي 
به تمدن عظيم ما نقش گسترده اي دارند و به اين 
دليل اس��ت كه اين سرزمين س��ال ها مورد طمع 

دشمنان بوده است. 
   كردستان نقطه وحدت اسام و ايران

فرمانده كل س��پاه با بي��ان اينكه در ه��ر دوره اي 
امريكا يك سرزمين را عرصه تاخت خود قرار داده 
است،  گفت: آنها مي خواستند كردستان را پايگاه 
و سكوي پرتابي براي شكس��تن وحدت ملي امت 
اسام قرار دهند، اما ش��عور، آگاهي، ايمان و روح 
حماسه آفريني مردمان كرد در پيوند با همه ملت 
ايران اجازه نداد اين توطئه شوم شكل بگيرد. آنها 
مي خواستند سرزمين كردستان ما را ميدان جنگ 
كنند و امنيت را از مردمان م��ا بگيرند، اما جوانان 
برومند كردس��تان و ايران و پيشمرگان مسلمان 
ايستادند و قتلگاهي براي سياست هاي استعماري 

امريكا و غرب ساختند. 
وي تصريح كرد: كردستان نقطه وحدت امت اسام 
و ملت ايران شده است و امروز كردستان در حال 
پيشرفت مي درخشد و در آن جلوه هاي پيشرفت 
نمايان است. ما از تاريخ سختي عبور كرده ايم و با 
دشمنان بزرگي درگير بوده ايم و همه سناريوهاي 
سخت و س��همگين استعمار براي فش��ار به مردم 
ايران و از بين بردن استقال كشور در طول تاريخ 

۴۰ساله از سوي دشمن اعمال شده است اما ملت 
بزرگ ايران با اقتدار از ارتفاع اراده دشمنان عبور 

كرد و آنها را شكست داد. 
   هرجا مقاومت كرديم پيروز شديم

سرلش��كر س��امي ادامه داد: ما هركجا مقاومت 
كرده ايم، پيروز ش��ده ايم. در تحريم اقتصادي به 
خوداتكايي اقتصادي رسيده ايم و مسير ما در اين 
گذرگاه سخت تحريم، دستيابي به عزت اقتصادي 

و بريدن پيوند به هيچ بيگانه اي است. 
فرمانده كل س��پاه ب��ا بي��ان اينكه دش��منان ما 
سرگردان، بي عمل و نگران هس��تند و نمي دانند 
كه چه كاري بايد انجام دهند، اظهار داش��ت: آنها 
در لبن��ان با شكس��ت از حزب اه براي هميش��ه 
سياس��ت هاي تجاوزكارانه ش��ان خاموش ش��د. 
فلس��طيني ها س��نگ ها را كنار گذاش��ته اند و به 
موش��ك رس��يده اند، پيرامون رژيم صهيونيستي 
فوراني از آتش وجود دارد. آنها مي خواستند نظام 
سوريه را س��رنگون كنند، اما امروز مجبور به فرار 
از آن سرزمين شده اند. مي خواستند با ۱5۰هزار 
س��رباز عراق را فتح كنند، اما ام��روز عراق هرگز 
در كنترل سياس��ت هاي امريكا نيست بلكه امروز 
اين انقاب اسامي اس��ت كه خاستگاه مردم اين 

سرزمين است. 
 وي گف��ت: مي خواس��تند در يم��ن س��رپل 
سياسي- جغرافيايي جديدي بسازند اما امريكا، 

س��عودي و شركايش��ان در باتاق گير كرده اند 
و موازنه به نف��ع يمني ها در حال تغيير اس��ت. 
امروز پوكي استخوان و ضعف موريانه اي از درون 
قدرت امريكا را مورد هدف قرار داده اس��ت. آنها 
مي خواس��تند با تحريم اقتصادي مل��ت ايران را 
وادار به تس��ليم كنند و با فشار اقتصادي در كنار 
عمليات رواني ملت ايران را ب��ه مذاكره و پس از 
آن تس��ليم وادار كنند، اما ملت اي��ران آگاهانه، 
قهرمانانه و مومنانه براي حف��ظ عزت و كرامت 

خود ايستاد. 
سرلشكر سامي با اشاره به سناريوهاي دشمنان 
 خاطرنشان كرد: آنها مي خواستند اينگونه ترسيم 
كنند كه راه حل عبور از مشكات اقتصادي ايران 
مذاكره است، در حالي كه ما تجربيات درس آموز و 
عبرت هايي از تاريخ نزديكمان داريم. مي دانيم كه 
نمي توان به دولت غيرقابل اعتماد امريكا، اعتماد 
كرد. تا به امروز در مقاومت رشد كرده ايم و با منطق 

مقاومت قد برافراشته ايم. 
   با مقاومت دشمنان را فرسوده كرديم

فرمانده كل س��پاه تأكيد كرد: م��ا در اثر مقاومت 
دشمنان مان را فرسوده كرده ايم و به دليل مقاومت، 
به استقال، آزادي و اقتدار رسيده ايم. اگر مقاومت 
نمي كرديم در همان سال هاي اوليه انقاب، ميدان 
نبرد را به دشمنان واگذار مي كرديم اما پيشوايان 
بزرگ انقاب به ما آموختند با اله��ام از قرآن اگر 
بايس��تيم نصرت خداون��د جاري مي ش��ود. ما در 
جنگ ايستاديم و پيروز شديم، در مقابله فرهنگي 
ملت ايران ايستاد و فريب مفاهيم به ظاهر شيك 
قدرت هاي ب��زرگ را نخورد. در مقابل اس��رائيل 
ايس��تاديم و پيروز ش��ديم. در تحري��م اقتصادي 

ايستاديم و امروز در حال رشد هستيم. 
وي با تأكيد بر اينك��ه به قدرت هاي بزرگ احتياج 
نداريم و همه ظرفيت هاي ازم براي رشد در جامعه 
ايراني وجود دارد، تصريح كرد: اين ظرفيت ها براي 
پيروزي در يك جنگ جهاني كافي است. مذاكره 
بازي در ميدان دشمن و بازي در اين زمين، فشار 
دش��من را تش��ديد خواهد كرد چراكه احساس 
مي كند از منطق مقاومت پا پس كش��يده ايم و به 

ميدان مذاكره آمده ايم. 
سرلشكر سامي عنوان كرد: دش��من در مذاكره 
مي خواهد ملت ايران را از ساح دفاعي خود خلع 
كند. ملتي كه خلع ساح مي ش��ود، تهاجم به آن 
آسان اس��ت.  ملتي كه ايستادگي مي كند، دشمن 

جرئت تعدي به حريم آن را ندارد. 
فرمانده كل س��پاه با اش��اره به ديدار نخست وزير 
ژاپن با رهبر معظم انقاب، گفت: اين ديدار ما را به 
ياد خاطره ماقات وزير خارجه شوروي با امام)ره( 
انداخت و آن غرور انقابي و اس��امي و ملي را در 
اوج قرار داد. شكوه و عظمت و وقار كام رهبرمان 
را ديديم كه چگونه قاطعانه و شجاعانه براي همه 

جهان پيام مقاومت ملت ايران را بيان كردند.

   گزارش

عض�و مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام ضم�ن پذيرش 
درخواس�ت زنگنه براي مناظ�ره تصريح كرد: چ�را بايد از 
پاس�خي كه به امريكا داده مي ش�ود و قابليت هاي كش�ور 
را ب�ه رخ دش�من مي كش�د، وزير نفت برآش�فته ش�ود؟! 
به گزارش فارس، سعيد جليلي عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در پاسخ به دعوت بيژن زنگنه وزير نفت از وي براي مناظره 

پيرامون مسئله فروش نفت، تأكيد كرد.
در نامه جليلی به وزير نفت آمده است:

درباره پاس��خ جناب آقاي مهندس زنگنه وزير محترم نفت به 
اظه��ارات اخير اينجانب نكاتي را به اس��تحضار ايش��ان و ملت 
شريف ايران مي رساند: مبناي گفتمان دولت سايه كمك آحاد 
جامعه به دولت حاضر با تاش براي »تقويت كارهاي صحيح«، 
»تكميل كارهاي ناقص« و »تصحيح كارهاي نادرست« است. 
ضرورت اين رويكرد به  ويژه در مواجهه با دشمن خارجي اهميت 

مضاعف پيدا مي كند. 
آنچه در گفت وگوي ويژه خبري مس��تند به آمار رسمي كشور 
از فروش روزانه ۱ تا ۱/5ميليون بش��كه نفت و ميعانات در ايام 
سخت تحريم در س��ال هاي ۹۲- ۹۱ گفته شد، پاسخي بود به 
راهبرد فشار حداكثري امريكا براي صفر كردن فروش نفت ايران 

و تأكيد بر اين  نكته كه امروز هم كشور مي تواند با همان قدرت و 
بلكه بيشتر عمل كند. 

خوشبختانه آقاي زنگنه هم اين آمار را تأييد نموده  اند و هم ادعا 
نموده اند قابليت اين دولت در ش��رايطي كه تحريم  ها سخت تر 
از قبل اس��ت، براي فروش نفت بيشتر اس��ت كه باز هم موجب 
خوش��حالي اس��ت و دليلي بر اينكه مي توان با ق��درت در برابر 
تحريم  هاي امريكا مقاومت كرد و براي ايشان در انجام اين مهم 

آرزوي موفقيت دارم. 

بر مبناي همي��ن توانمندي كش��ور و در پاس��خ به برخي 
نگراني ها و ادعاهاي غلط درباره مشكات مربوط به فروش 
نفت، كارگروه نفت دولت س��ايه با دع��وت از متخصصين 
امر از دوره هاي مختلف به ويژه دوران وزارت آقاي زنگنه، 
جلس��اتي را براي كمك به دولت تش��كيل داد كه حاصل 
آن ارائه راهكارهاي مش��خص در اين زمين��ه بود و نتيجه 
آن ۹۸/۲/۱۶ براي آقاي رئيس جمهور ارس��ال و از ايشان 
خواسته شد اين راهكارها در كميته اي مورد راستي  آزمايي 
قرار گيرد و ايش��ان نيز آن را در ۹۸/۲/۱7 به وزير محترم 
نفت ارجاع نمودند ك��ه اينجانب به رغم گذش��ت بيش از 

۴۰روز از فرجام آن نامه بي  خبرم. 
عاوه بر اين در تاريخ ۹7/۶/۲5 و ۹7/۸/۲ گزارش هاي مشروحي 
كه حاصل بررس��ي  هاي تخصصي و چندماه��ه در موضوعات 
بورس نفت، ساخت پتروپاايشگاه و هدايت نقدينگي داخل به 
سرمايه  گذاري در نفت است، به  منظور بي  اثر ساختن تحريم ها 
در عرصه نفت براي آقاي رئيس جمهور ارسال شد كه آنها نيز از 
سوي ايش��ان به وزير محترم نفت ارجاع شد و چندي بعد پيرو 
گفت وگوي حضوري با وزير محترم نفت در مجمع تش��خيص 
مصلحت مجدداً در ۹7/۹/۲5 براي ايشان ارسال شد كه تاكنون 

بازخوردي دريافت نگرديده است. 
آنچه گفته شد تاش  ما در كمك به دولت براي عبور موفق از 
فشارهاي حداكثري دشمن در زمينه نفت بوده است. ارسال 
نامه ها با ماحظه منافع ملي و رس��انه اي نكردن آنها ش��ايد 
گواهي بر صادقانه بودن اين اقدام و عدم  قصد بهره  بري  هاي 
غلط سياس��ي باش��د. برداش��ت از اين اقدامات به تعابيري 
چون »تهاجمات و ضربات«، »كانون اصلي انتشار ادعا عليه 
مديريت فعلي نفت«، »افسانه  س��رايي«، »رجزخواني هاي 
بي پشتوانه«، »محاكمه غيابي مسئوان وزارت نفت« و... قابل 
فهم نيست. چرا بايد از پاس��خي كه به امريكا داده مي شود و 
قابليت هاي كشور را در گذشته و حال به رخ دشمن مي كشد، 

وزير محترم نفت برآشفته شود؟!
براي تمام دس��ت اندركاران مبارزه با فش��ار حداكثري دشمن 
از جمله وزارت محت��رم نفت آرزوي موفقي��ت دارم و اميدوارم 
حاصل مباحثات اين گونه كه بسياري از آنها را مي  توان در منظر 
افكار عمومي نيز انجام داد، پيشرفت روز افزون كشور در مقابله 
با دشمنان انقاب اسامي باش��د. تجربه برجام و ارائه نقدهايي 
كه به آن شد گوياي آن است كه اين جانب و همكارانم از چنين 

مناظراتي استقبال مي كنيم.

در نامه ای به وزير نفت عنوان شد

اعام آمادگی جليلی برای مناظره با زنگنه

خبر



ــــيه از  روس
سجاد مرادي کارده

      دورنما
كشــورهايي 
ــه  ـــت ك اس
موضوع تحركات نظامي امريكا عليه ايران كه 
ــيدن ترامپ سير فزوني  از زمان به قدرت رس
ــيت فراوان دنبال  ــت را با حساس داشته اس
مي كند. مقامات روس در جديدترين واكنش 
ــكا در اطراف  ــش حضور نظامي امري به افزاي
مرزهاي ايران و تهديدات ناشي از آن موضوع 
خريد سامانه پدافندي اس 400 از سوي ايران 
را مطرح كرده اند. به طور مشخص الكساندر 
شرين قائم مقام كميته دفاعي دوماي روسيه 
به ايران پيشنهاد خريد اين سامانه پدافندي را 
ــدات احتمالي امريكا در  براي مقابله با تهدي
ــت. وي همچنين با اشاره به  منطقه داده اس
ــامانه  تصميم دولت امريكا براي قرار دادن س
پدافندي پاتريوت در اختيار كشورهاي متحد 
ــان  خود در منطقه، اين اقدام را به نوعي نش
دادن توان نظامي خود براي سوق دادن منطقه 
به سمت يك درگيري نظامي ارزيابي نمود. در 
بيان چرايي طرح موضوع خريد سامانه هاي 
ــد امريكا  ــيه براي دفع تهدي پدافندي روس

مي توان به چند نكته اشاره كرد. 
موضوع نخست اين است كه در سال هاي اخير 
ــيدن مجدد پوتين از  به ويژه با به قدرت رس
سال 2012روسيه در راستاي سياست خارجي 
ــدد برقراري و  و امنيتي تهاجمي خود درص
ــر امريكا در  ــترش موازنه نظامي در براب گس
مناطق مختلف است. بخش عمده اين موازنه 

با فروش سالح به ويژه به مناطق درگير تنش 
همچون خاورميانه حاصل مي شود. در واقع 
روسيه حدود 10 سال گذشته از فروش سالح 
ــن ابزارهاي نفوذ و  به عنوان يكي از مهم تري
تأثيرگذاري خود استفاده كرده است به حدي 
كه تسليحات صادراتي اين كشور بنيان لوازم 
دفاعي بسياري از كشورها را تشكيل مي دهد. 
نكته مهم، رشد هر ساله صادرات تسليحات 
روسي است. سرگئي شويگو وزير دفاع روسيه 
ــته ميالدي در مصاحبه اي اعالم  سال گذش
كرد ميزان فروش تسليحات نظامي روسيه هر 
ساله حدود 11 درصد رشد را تجربه مي كند. 
ــتكهلم ــز مطالعات صلح اس طبق آمار مرك

ــا 61/4  ــال 2018 ب ــيه در س SIPRI، روس

ــورهاي با  ــم كش ــارد دالر در رده شش ميلي
ــته است.  ــترين هزينه نظامي قرار داش بيش
ــيه از سال  ــليحات روس ميزان صادرات تس
1950 تا 2017 بيش از 588 ميليارد دالر بوده 
است كه اين كشور را پس از امريكا در رتبه دوم 
ــالح جهان قرار داده است.  صادركنندگان س
ــال هاي 2018- 2014، 21  ــيه بين س روس
درصد از صادرات كل سالح در جهان را به خود 
اختصاص داده است و كشورهاي هند، چين و 
الجزاير به ترتيب بيشترين واردكنندگان سالح 
از اين كشور بوده اند.  سابقه فروش تسليحات 
ــي به خاورميانه به دوره اتحاد شوروي  روس
برمي گردد و از آن زمان به يكي از داليل اصلي 

ــيه در منطقه تبديل شده است.  حضور روس
قدرت رقابت و قيمت به نسبت پايين برخي 
تجهيزات و تسليحات روسي، تضمين كننده 
ــاي بين المللي در كنار  ــروش آن در بازاره ف
تجهيزات غربي است. صدور تسليحات روسي 
ــال 2000 به بعد  ــه خاورميانه از س به منطق
حدود 18/8درصد از فروش جهاني آن بوده 
است. روسيه موفق شد ميزان صادرات اسلحه 
ــال  به خاورميانه را از يك ميليارد دالر در س
ــال  ــدود 3/5 ميليارد دالر در س 2000 به ح
ــال 2000 تنها  2010 برساند. روسيه در س
ــور الجزاير، ايران، يمن، امارات و  به پنج كش
سوريه اسلحه صادر مي كرد اما در سال 2010 

اين ميزان به 14كشور رسيد. 
روند صدور تسليحات روسي حتي به كشورهاي 
ــه به نوعي حياط  عربي حوزه خليج فارس ك
ــاب مي آيند نيز سرايت  خلوت امريكا به حس
ــفر محمد بن سلمان  ــت. بعد از س كرده اس
وليعهد عربستان سعودي به روسيه در نوامبر 
ــيه  2017 اداره كمك هاي فني نظامي روس
ــكي اس 400 را  اعالم كرد سامانه دفاع موش
ــد. همچنين طبق  براي رياض فراهم مي كن
قرارداد نظامي كه در جريان سفر ملك سلمان 
شاه سعودي در سال 2017 به مسكو به امضا 
ــپر از نوع  ــامانه هاي ضدس رسيد، روسيه س
كورنتاي ام، موشك هاي توس معروف به آتش 
 -AGS ــك هاي دوش پرتاب خورشيد، موش
30، مسلسل هاي كالشنيكف AK- 103و... 
را به رياض مي فروشد. بر اين اساس اگر روسيه 

موفق شود كيفيت سالح هاي خود را باال ببرد 
مي تواند سالح هاي بيشتري را به كشورهاي 
ــد و كشورهاي  ثروتمند خليج فارس بفروش
ــه واردكنندگان اصلي  حوزه خليج فارس را ب

تسليحات روسي تبديل كند. 
موضوع دوم به عالقه مندي روسيه به فروش 
ــال هاي  ــدي اس 400 در س ــامانه پدافن س
ــامانه اس 400 كه در  گذشته برمي گردد. س
روسيه با نام سامانه پيروزي خوانده مي شود، 
ــامانه دفاعي اس 300 است  نوع پيشرفته س
كه قادر به شناسايي همزمان 100 هدف در 
محدوده 400 كيلومتري مي باشد. با توجه به 
ويژگي هاي اين سالح در مقايسه با سامانه هاي 
امريكايي تاد و پاتريوت،كشورهاي مختلفي از 
جمله چين، تركيه، هند، عربستان سعودي و... 
سعي در خريد اين سامانه پدافندي داشته اند. 
ــال 2017 قراردادي را به ارزش  روسيه در س
ــامانه  ــراي فروش چهار س ــارد دالر ب 2ميلي
موشكي اس 400 به تركيه و در سال 2018 
ــه ارزش 5/43 ميليارد دالر براي  قراردادي ب
فروش پنج فروند از همين سامانه به هند امضا 
نمود. به نظر مي رسد روسيه سعي دارد با به 
رخ كشيدن سامانه اس 400 به نوعي موازنه 
ــت يابد. در همين  ــليحاتي با امريكا دس تس
ــت كه دولت امريكا كشورهاي  چارچوب اس
ــمول تحريم كرده  ــالح را مش خريدار اين س
ــته در حالي كه امريكا در   است. از اين گذش
10سال گذشته سعي داشته است به وسيله 
ــامانه هاي آفندي و پدافندي در  ــتقرار س اس
ــورهاي عربي حاشيه  شرق اروپا، تركيه، كش
ــامانه گنبد  جنوبي خليج فارس و تقويت س
ــامانه  ــتي به يك س آهنين رژيم صهيونيس
ــت يابد، اما  يكپارچه در مناطق مختلف دس
اكنون به نظر مي رسد اين روسيه است كه با 
فروش سامانه اس 400 به كشورهاي مختلف 
و نفوذ در بزرگ ترين شركاي تسليحاتي امريكا 

سعي دارد به اين ويژگي دست يابد. 
ــيه در  ــران و روس ــوم به روابط اي موضوع س
ــيه  ــال هاي اخير و جايگاه ايران براي روس س
برمي گردد. ايران در سال 2007 قراردادي را 
براي خريد سامانه اس 300 از روسيه امضا كرد 
كه به داليلي از قبيل تصميم ديميتري مدودف 
رئيس جمهور وقت روسيه براي بازسازي روابط 
با امريكا، فشارهاي رژيم صهيونيستي و آنچه 
مسكو مغايرت با قطعنامه هاي شوراي امنيت 
عليه ايران مي خواند، نهايتاً 10سال بعد در سال 
2016 اجرا شد. گرچه ايران به گفته الكساندر 
ــياگراي روس، از  دوگين نظريه پرداز نوآورآس
مهم ترين متحدان روسيه در جنگ عليه جهان 
تك قطبي است و از اين لحاظ آمادگي آن براي 
ــت، اما موضوع  رويارويي براي امريكا مهم اس
مهم تر اقتصاد روسيه است كه تحت فشارهاي 
مختلف قرار دارد. افت قيمت نفت در سال هاي 
گذشته بخش بزرگي از درآمدهاي اين كشور 
ــن با  ــكو همچني ــت. مس ــش داده اس را كاه
تحريم هاي مختلف امريكا و اروپا بر سر موضوع 
ــبه جزيره كريمه روبه رو  ــاق ش اوكراين و الح
ــت كه به كاهش ارزش روبل و نيز كاهش  اس
ــگران در اين كشور منجر شده  حضور گردش
است. طبيعتاً اين مشكالت اقتصادي به عالوه 
تهديدات روزافزون امريكا مي تواند ايران را به 
ــي تبديل  بازاري مطمئن براي اس 400 روس
كند. با اين وجود به رغم اينكه سخنان اين مقام 
روس چراغ سبزي به فروش اس 400 به ايران 
است، اما در بدبينانه ترين حالت مي توان گفت 
به دليل وضعيت رو به افول برجام و انفعال اروپا، 
روسيه خواستار فروش اين سالح به ايران تا قبل 
از بازگشت مجدد تحريم هاست. اين وضعيت از 
سويي ريشه در رويكرد منفعت طلبانه روس ها 
دارد و از طرفي نيز نبايد فراموش كرد كه مسكو 
ــوراي  ــتناد به قطعنامه هاي تحريمي ش با اس
ــال  ــروش اس 300 به ايران را در س امنيت ف

2007 لغو كرده بود. 

ــب و غريب  ــوادث عجي ــخ معاصر مصر ح تاري
ــال 1952  ــران آزاد در س دارد؛ از كودتاي افس
گرفته تا تشكيل جمهوري متحد عربي با سوريه 
ــال بعد، مرگ غيرمنتظره جمال  ــش س در ش
ــرارداد كمپ ديويد و  ــر در 1970، ق عبدالناص
ــتي در 1978 تا بهار  ــم صهيونيس صلح با رژي
ــن دهه حكومت  ــان دادن به چندي عربي و پاي
ــال 2011. بي شك مرگ محمد  نظاميان در س
ــته يكي ديگر از  ــي در روز دوشنبه گذش مرس
همين اتفاقات عجيب و غريب در تاريخ معاصر 
مصر است. او براي رسيدگي به اتهامش در مورد 
ــي براي قطر به دادگاه آورده شده بود  جاسوس
ــه اي در دفاع از خود  و بعد از اين كه پنج دقيق
سخن گفت، حالش خراب شد و بيهوش در كف 
اتاقك حفاظتي شيشه اي افتاد و قبل از رسيدن 
ــتان جان خود را از دست داد. شايد  به بيمارس
ــابق مصر براي حكومت  مرگ رئيس جمهور س
فعلي ژنرال عبدالفتاح السيسي به معناي بسته 
ــدن يكي از پرونده هاي دردسرساز باشد اما  ش
ــد داللت بر  ــه در اين چند روز ش اعتراضاتي ك
چيز ديگري دارد و نشان مي دهد اين مرگ دور 
ــي به راه  تازه اي از بحران را براي دولت السيس

خواهد انداخت.
   مهندس اخواني

ــي العياط يك سال قبل از  محمد مرسي عيس
ــاورز  ــران آزاد در خانواده اي كش كودتاي افس
ــتان الشرقيه  ــتاي العدوه واقع در اس و در روس
ــگاهي خود  مصر به دنيا آمد و تحصيالت دانش
را در مقاطع ليسانس و فوق ليسانس در رشته 
ــگاه قاهره و دكتراي  مهندسي فلزات در دانش
ــاي جنوبي و در  ــگاه كاليفرني خود را در دانش
رشته موتورهاي فضاپيما گرفت. او بعد از اتمام 
ــگاه  ــي دانش ــكده مهندس تحصيالت در دانش
ــد و از سال 1992  ــغول به كار ش الزقازيق مش
همكاري خود را با گروه اخوان المسملين مصر 
شروع كرد. هر چند او در انتخابات سال 2000 
به عنوان فردي مستقل وارد پارلمان شد اما در 
ــي پارلمان بود،  ــي از نمايندگان اخوان واقع يك
ــلمين آن موقع هم مجاز به  چراكه اخوان المس
ــي نبود. او بعد از اين به عضويت  فعاليت سياس
ــلمين در آمد كه يكي  دفتر ارشاد اخوان المس
از اركان اصلي اين گروه است و در سال 2011 
ــري حزب آزادي  ــوي اخواني ها براي رهب از س

ــتين رهبر شاخه  و عدالت انتخاب شد تا نخس
سياسي اين گروه باشد. مرسي با وجود رهبري 
اين شاخه اما كانديداي مورد نظر اخواني ها براي 
نخستين رياست جمهوري بعد از سقوط رژيم 
حسني مبارك نبود و خيرت الشاطر كانديداي 
آنها بود كه معاونت رهبري اين گروه را به عهده 
ــابقه مبارزاتي الشاطر و شهرت  داشت. شايد س
وي در ميان اخواني ها و جامعه مصري دليل اين 
ــابقه بهانه اي به دست  انتخاب بود اما همين س
كميته انتخابات مصر داد تا او را به خاطر داشتن 
پرونده قضايي از دور انتخابات كنار بزند. مرسي با 
حذف الشاطر به عنوان نامزد انتخاباتي اخواني ها 
معرفي شد اما اين معرفي چندان به مذاق برخي 
جناح هاي سياسي مصر در آن زمان خوش نيامد 
تا آنجا كه به طنز از مرسي به عنوان زاپاس ياد 
ــا اين مضمون از  مي كردند و كاريكاتورهايي ب
ــريات مصر چاپ مي شد. با وجود تمام  او در نش
طنز و كاريكاتورها مرسي توانست در نهايت و با 
شكست احمد شفيق، آخرين نخست وزير رژيم 
حسني مبارك به رياست جمهوري مصر برسد. 

   دولت مستعجل
ــع چهار  ــل از آن موق ــا قب ــر ت ــد مص هر چن
ــتين  ــي نخس ــت اما مرس رئيس جمهور داش
ــيد.  انتقال  ــود كه به اين مقام رس غيرنظامي ب
ــرد غيرنظامي  ــك ف ــان به ي ــدرت از نظامي ق
مي توانست طليعه دوره اي جديد براي مصر باشد 
كه بعد از قريب به هفت دهه حاكميت نظاميان، 
ــور به دست  ــت اين كش ــرانجام كار سياس س
ــد و حكومت  غيرنظاميان بيفتد اما چنين نش
ــتعجل بود كه بيش از  غيرنظامي او دولتي مس
ــال دوام نياورد. مي توان مجموعه اي از  يك س
ــي، اقتصادي و اجتماعي را در  مشكالت سياس
ــت در  ــمرد كه دس داخل و خارج از مصر برش
دست هم دادند تا مرسي نتواند حتي يكسالگي 
رياست جمهوري خود را جشن بگيرد. مشكالت 
ــني مبارك  ــقوط رژيم حس اقتصادي كه در س
حرف اول را مي زد همچنان گريبان دولت مرسي 
را هم گرفته بود. سرمايه گذاري خارجي و افت 
شديد صنعت توريسم، كسري بودجه  شديدي 
را به بار آورده بود و مرسي هم براي عبور از اين 
مرحله بحراني چاره كار را در استقراض خارجي 
ــي پول حاضر  ــا نه صندوق بين الملل مي ديد ام
ــد و نه بانك  به دادن وام3/2 ميليارد دالري ش

ــعودي ها به او  ــالمي تحت اختيار س توسعه اس
ــر چند وعده وام  وام يك ميليارد دالري داد. ه
ــرمايه گذاري 10 ميليارد  2ميليارد دالري و س
ــدازه اي به  ــت تا ان ــا مي توانس دالري قطري ه
ــكالت اقتصادي كمك كند  مرسي در حل مش
اما مشكالت او در عرصه هاي ديگر هم كم نبود. 
او اگرچه در زمان عضويت در پارلمان به عضويت 
كميته مقاومت عليه صهيونيسم درآمده بود اما 
در دوره رياست جمهوري اش سياست شفافي 
در برابر اسرائيل نداشت و حتي ادامه فروش گاز 
به اسرائيل باعث نااميدي جبهه مقاومت از خود 
ــوي ديگر، همكاري و روابط نزديك  ــد. از س ش
ــوريه هم  او با جبهه اخواني در جنگ داخلي س
نارضايتي در نظاميان مصري به وجود آورد كه 
ــوريه نداشتند  تمايلي به دخالت او در جنگ س
ــعودي ها و اماراتي ها شد  و هم باعث نگراني س
ــي از اخواني ها  ــال هاي دور دل خوش كه از س
ــي داخلي را بايد به  نداشتند. نارضايتي سياس
ــرا انحصارطلبي او  اين مجموعه اضافه كرد، زي
ــي  ــدرت رفته رفته ديگر گروه هاي سياس در ق
ــل توجهي در  ــرد كه نقش قاب ــد ك را از او ناامي
ــتند. به طور خالصه مرسي  انقالب 2011 داش
ــال حكومت خود نه در عرصه داخلي  در يك س
ــت و با  ــفافي داش و نه خارجي طرح و برنامه ش
سخنراني آتشين تنها به اختالفاتي در داخل و 
خارج دامن مي زد كه در نهايت باعث اعتراضات 
عمومي در نخستين سالگرد حكومتش و سقوط 

آن به دست ارتش شد. 
   تراژدي اخواني

ــي از جهتي نماد تراژدي  حكومت يكساله مرس
ــي براي جنبش اخوان المسلمين بود آن  سياس
هم نه از اين جهت كه با كودتاي ارتش ساقط شد 
ــلمين  بلكه از اين جهت كه جنبش اخوان المس
ــابقه طوالني مدت سياسي، بدترين  با وجود س
ــال حكومت  ــن را در اين يك س ــه ممك كارنام
ــت و بيش از هر چيز  مرسي از خود به جا گذاش
قرباني بي تجربگي خود شد. در واقع، اخواني ها 
در اين يك سال و از هر جهت بي تجربگي خود 
را در حكومتداري به نمايش گذاشتند و بهترين 
نمونه از اين بي تجربگي با انتخاب ژنرال السيسي 
براي وزارت دفاع مصر ديده شد. محمد حسين 
ــش مصر و وزير  ــليمان فرمانده ارت طنطاوي س
دفاع اين كشور در زمان انقالب 2011 بود كه بعد 

از سقوط رژيم حسني مبارك تا زمان به قدرت 
رسيدن مرسي رياست جمهوري موقت مصر را 
به عهده داشت. شخصيت كاريزماتيك طنطاوي 
ــرس از كودتا  ــنل ارتش ت ــوص بر پرس به خص
ــه همين جهت بود  ــط او را دامن مي زد و ب توس
كه مرسي در 12 آگوست 2012 او را بركنار كرد 
ــي را به جاي او گماشت. اين اشتباهي  و السيس
سرنوشت ساز براي مرسي بود، زيرا او فردي مسن 
ــي را برداشت تا ژنرال  و بدون جاه طلبي  سياس
جواني را جاي او بگذارد كه گذشته از جاه طلبي 
ــي، در امريكا دوره آموزش هاي  ــديد سياس  ش
ويژه اطالعاتي ديده بود و سابقه مديريت واحد 
اطالعات نظامي ارتش را هم داشت. السيسي با 
اين سابقه به خوبي از زير و بم كودتا اطالع داشت 
ــد تا  و تنها بايد زمينه كافي برايش فراهم مي ش
ــي به  كار خود را انجام دهد. به اين ترتيب، مرس
واسطه بي تجربگي خود كسي را در رأس ارتش و 
قدرت نظامي مصر قرار داد كه در اولين فرصت نه 
تنها بساط حكومت او بلكه بساط كل تشكيالت 
ــه نحوي كه  ــلمين را جمع كرد، ب اخوان المس
ــركوبي مثل اين را در تاريخ پر  اخواني تجربه  س

زير و بم خود كمتر ديده است. 
ــي در تاريخ مصر مبدل به  در هر صورت، مرس
ــن رئيس جمهور غيرنظامي مصر  اولين و آخري
ــال از حكومت  ــت حتي يك س شد كه نتوانس
ــر بگذارد و بعد از كودتاي سوم  خود را پشت س
جوالي 2013 تا كنون در زندان به سر مي برد. 
ــت او در زندان و به خصوص  گزارش ها از وضعي
ــد تا  ــه او در دادگاه باعث ش ــيدگي ب نحوه رس
ــي به راه بيفتد.  اعتراضاتي عليه دولت السيس
ــي به عنوان  ــد اخواني از مرس رهبران در تبعي
ــراه حكومت تركيه  ــهيد ياد مي كنند و هم ش
خواهان رسيدگي بين المللي به مرگ او هستند 
و روپرت كولويل، سخنگوي دفتر كميسارياي 
ــازمان ملل هم در بيانيه اي  عالي حقوق بشر س
خواستار تحقيقات كامل در اين مورد شده است. 
هر چند اين اعتراضات مي تواند بر وجهه حكومت 
السيسي در عرصه بين الملل تأثير بگذارد اما از 
مراسم تدفين بي سر و صداي مرسي در قبرستان 
ــد كه دولت مصر پرونده  شرق قاهره معلوم ش
مرسي را تمام شده مي داند و در مقابل اعتراضات 
گامي به عقب نخواهد گذاشت تا تراژدي كامل 

اخواني ها رقم بخورد. 
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عاقبت بي تجربگي برادران مصرى
پايان تراژيك دولت مستعجل مرسي

در حالي كـه امريكا در  10سـال 
گذشته سـعي داشـته است به 
وسيله استقرار سامانه هاي آفندي 
و پدافندي در شرق اروپا، تركيه، 
كشورهاي عربي حاشيه جنوبي 
خليج فـارس و تقويت سـامانه 
گنبد آهنين رژيم صهيونيستي 
به يـك سـامانه يكپارچـه در 
مناطق مختلف دسـت يابد، اما 
اكنون به نظر مي رسد اين روسيه 
است كه با فروش سامانه اس 400 
به كشورهاي مختلف و نفوذ در 
بزرگ ترين شركاي تسليحاتي 
امريكا سعي دارد به اين ويژگي 

دست يابد

دکتر سيدنعمت اه عبدالرحيم زاده
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

 مجلس خبرگان ندارد
آيت اهللا كعبي در گفت وگو با «جوان»:

ـــرمـربـي  س  

ــهرداري  ــم ش تي

ــي  زمان ــز:  تبري

ــن  ــه در راه آه ك

ــلم   ــز ابومس و ني

ــودم  ــرمربي ب س

مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

ي تبريز  در 
ــهردار ــم باتيم ش اين هفته ه

ــه بگيريم.  ــپوليس خوب نتيج مقابل پرس

ــپوليس علي دايي مثل قبل اين  البته پرس

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

كه بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 

اين تيم باشيم. 

ــقوط  ــتم كه تا لب س   من مربي اي هس

ــقوط نخواهم كرد! حتي اگر  مي روم، اما س

ــم، اما تيم  ــته باش ــرايط را داش بدترين ش

ــه ام را انجام  ــم.  من وظيف را حفظ مي كن

ــقوط هستي بايد  مي دهم. وقتي درحال س

ــرايط را تقويت كني و  ــي ش از لحاظ روح

شايد در آن مسائل فني خيلي به كار نيايد 

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 

خواهد كرد
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تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
3امروز  صورت مي گيرد

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

رئيس جمهور در همايش هم انديشي ايران و آفريقا:چون وعده آزادي و عدالت داده اند

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در اين همايش با بيان اينكه 

پرمعنا، اثرگذار و ارزشمند است، گفت: 
اجالس امروز بسيار 

ــتند. فرهنگ  ــتركات فراواني هس آفريقا و ايران داراي مش

شار از حوادث تلخ و شيرين، 
غني، تاريخ پرفراز و نشيب و سر

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

و جهان خواران و تحمل ضعف ها و فشارهاي آنان، اعتقاد به 

ــه توحيد، عدالت،  ــاني از جمل ارزش هاي واالي الهي و انس

ــق و محبت به يكديگر،  برادري، عالقه قلبي و احساس عش

احترام به ملت ها و انسان ها، سرزمين هاي حاصلخيز و منابع 

گسترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 

رقرار كرده است. 
مشتركات ماست كه پيوندهاي عميقي را ب

ــرادران تاريخي و  ــاس كرده ايم كه ياران و ب ما همواره احس

فرهنگي هستيم كه در يك جبهه قرار داريم. 

ــلطه   ــزود: مي دانيد كه نظام حاكم بر جهان تحت س وي اف

ــابق است كه از يك سو  همان استعمارگران و برده داران س

براي تداوم بهره برداري رايگان از ثروت ملت ها و از سوي ديگر 

ك و غير قابل دفاعشان اما اين 
براي پاك كردن گذشته  تاري

ي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 
بار با شعارها

ــنت الهي  ــبختانه و بنا بر س رئيس جمهور ادامه داد: خوش

ــيايي و  م از آفريقايي، آس
ــتقل اع و مقاومت ملت هاي مس

ــت.  ــيده اس امريكاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس

احمدي نژاد افزود: احساس مشترك ما نياز جهان به نظم 

ــت كه بر پايه  پاكي، عدالت، احترام  و مديريت جديدي اس

ــق و برادري  ــان ها، ملت ها و عش ــوق و كرامت انس به حق

استوار باشد. 

ــا و ايران اين ظرفيت را دارند  ه داد: آفريق
رئيس جمهور ادام

كه با تكيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

ــته  ــترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس مش

روز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 
بردارند. وي ادامه داد: ام

ــاط و پراميد است.  و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش

ــت  ــناخت درس ــمندي و ش فريقا با درايت و هوش
بزرگان آ

ن آفريقا و ملت هاي 
توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايا

ه آفريقا در 
آن و با تقويت همگرايي و وحدت و با برپايي اتحادي

اه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 
مسير بازيابي جايگ

اين قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حركت 

ن نيز با شناخت درست زمان 
د افزود: ايرا

مي كند. احمدي نژا

ظير خود و 
و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي كم ن

با تكيه بر فرهنگ و تمدن و استعدادهاي شگفت خود زنده و 

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حركت مي كند. 

ــران اعالم مي كنم  ــب ملت اي ــور افزود: از جان رئيس جمه

ــعه همكاري ها در  ــراي توس ــت و مانعي ب ــچ محدودي هي

حداكثر ممكن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

ه آفريقا در 
خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحادي

تهران هستيم. وي گفت: با افتخار اعالم مي كنم ملت ايران 

ي آفريقا و براي 
ن خود را برا

آماده است تا همه  تجربيات و توا

ــاركت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه  ساختن فردا به مش

ــه عدالت طلبان و  ــتان ما در جبه روز به روز به تعداد دوس

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

ور افزود: پيام پيامبران و كتب آسماني را به آتش 
رئيس جمه

مي كشند؛ چرا كه در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

ده و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 
و ستمگران رسوا ش

ــت  ــير ملت ها در نقطه مقابل خواس عصباني اند؛ چرا كه مس

ــت اما حقيقت اين است كه  ن قرار گرفته اس
ــاني آنا ضدانس

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

كارت زرد ايران به آمانو
صالحي: بهتر است مديركل آژانس مقررات را دوباره بخواند

ه اعتبار او خدشه وارد مي كند بلكه 
سخنان آمانو نه تنها ب 19

ت. آمانو يا دانسته  اين 
توهين به ساير بازرسان آژانس اس

اظهارات را بيان كرده است يا ندانسته. حال اگر دانسته  چنين 

سخناني گفته، اشتباه بزرگي مرتكب شده و بسيار خطرناك 

است چرا كه نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد شده و او نيز 

به اين فشارها، تمكين كرده است.  اين حق كشورهاست كه از 

ــان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب كنند،  ــت بازرس فهرس

ــورهاي غربي، برخي از بازرسان  ــياري از كش همچنانكه بس

كشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي كنند. چنانچه 

ه، ايراد بزرگي به او وارد 
آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان كرد

رد تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا كند. 
است و بايد وقت بگذا

ــر تصدي مدير كلي  ن آمانو و آقاي منتي بر س
هنگامي كه بي

د، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 
آژانس رقابت بو

الزم را كسب كند و علت عدم كسب رأي الزم اين بود كه ممكن 

ــرد ــرار گي ــورها ق ــي كش ــار برخ ــت فش ــت وي تح اس

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشكار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست 

پس از اقامه نماز جمعه اين هفته امواج خروشان و توفان خشم 

ن آميز و كينه توزانه به 
ــن اقدام جنو ت خود را از اي

و انزجار و نفر

جهانيان نشان دهند و وحدت و اتحاد و انسجام امت رسول اهللا را 

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 

به هتك حرمت 
قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

ــده تار  ــن نوازن م

نيستم كه بتوانم 

با يك خواننده در 

سالن هاي مختلف 

كار بكنم. مي دانم 

ــه بايد  كه چگون

حماسي بنويسم 

ــتن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت  و توان نوش

ــما فكر  ــتمزد هاي آنچناني كه ش هم دس

مي كنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

ــم از يك  ــيم كن ــال تقس ــر 12 ماه س را ب

ماشين نويس هم كمتر دستمزد گرفته ام

نقطه ثقل اسالم هراسي

اهانت جنون آميز ايادي استكبار به ساحت قرآن 

كريم كه متأسفانه در سايه حمايت سران كاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن كشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است كه طي 

ــال هاي اخير و به ويژه پس از پيروزي انقالب  س

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 
شده است.

پس از اوج گيري حركت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

بار در آغاز 
ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استك

كوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريكايي 

ده متبلور شده بود در 
كه در نماد وهابيت و القاع

مقابل حركت انقالب اسالمي بايستد كه توفيقي 

ــتقيم با اسالم را  نيافت و از همين رو مقابله مس

هدف قرار داد.

كمتر كسي است كه سخنان بوش پس از ماجراي 

لو در نيويورك 
ــكوك حمله به برج هاي دوق مش

 بر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 
مبني

برده باشد. بوش با تصور اينكه با بهانه جويي از آن 

حادثه كه توسط ايادي شريك تجاري اش طراحي 

ود، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 
و اجرا شده ب

مختومه كند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

ــهمگيني را بر جهان  و تهديد ايران مصائب س

اسالم تحميل كرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 

اسالم، اين پرونده نئومحافظه كاران در امريكا بود 

كه بسته شد و آنها جاي خود را به كساني دادند 

ــخت، با جنگ نرم و  كه اينبار به جاي جنگ س

ــه ها و آرمان هاي اسالم به  مقابله با متن انديش

مقابله با امام برخاسته اند.

ــفيد كه همزمان با اهانت به قرآن  سران كاخ س

چند پرونده ديگر را عليه حركت انقالب اسالمي 

ــياه نمايي و القاي سوء  نسبت  ــوده اند، با س گش

ــالمي اهداف زير را پي  ــات اس به قرآن و مقدس
گرفته اند:

1-  مقابله با حركت روزافزون اقبال به اسالم در 

كشورهاي غربي و به ويژه در جهان مسيحيت

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حركت فلسطين و...

ــان توده هاي  ــل مذهبي مي ــاندن تقاب 3-  كش

ــه با اقبال  ــي و فرصت يابي براي مقابل اجتماع

روز افزون به سمت اسالم در كشورهاي غربي

از اين منظر است كه سران كاخ سفيد را در يك 

حركت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينكه اوباما براي جلب افكار عمومي 

مسلمانان با حضور در مصر يا تركيه، بر ضرورت 

ــخن مي گويد،  ــالم و مسلمين س احترام به اس

كلينتون نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 

تهديد امريكا را گسترش تفكر انقالب اسالمي در 

كشورهاي خاورميانه اعالم كرده و براي مقابله با 

اين حركت فراخوان مي دهد كه اهانت به قرآن 

كريم مي تواند متأثر از اين حركت باشد.

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

ميز يادآور شدند:«اين حادثه و 
اين اهانت جنون آ

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد كه 

آنچه امروز آماج حمله نظام استكبار جهاني است 

م عزيز و قرآن مجيد است. صراحت 
ــال اصل اس

مستكبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

ــالمي در مقابله با استكبار  از صراحت ايران اس

ــمن نبودن با اسالم و ديگر  و تظاهر آنان به دش

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن كس كه بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

ــا همه تلخي  ــن حادثه ب ــر اينكه اي و كالم آخ

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شكست استكبار 

ــالم است و به تعبير  در مقابل منطق روشن اس

ــن حادثه در دل  زيباي مقام معظم رهبري، اي

ــت. «خورشيد  ــارتي بزرگ اس خود حامل بش

ــنده تر  پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استكبار را 

افشا خواهد كرد.

چهرهمجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
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با نهايت تأسـف و تأثر مصيبت وارده را به جنابعالي تسـليت عرض نموده و از خداوند 

متعال سالمتي و عمر با عزت براي شما و ساير بازماندگان و رحمت الهي براي آن فقيد 

از دست رفته آرزومنديم.
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اعتراض ايران به درج 

 اطالعات محرمانه 

در گزارش آژانس

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها

خطايي كه تكذيب كردند

رئيس كل بانك مركزي:

 تسهيالت مسكن 

نبايد افزايش يابد

  گزارش آمانو  به  علت فاش كردن جزئيات 

 درباره فعاليت هاي فني معمولي 
ــيار زياد بس

فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در تناقض با 

حفاظت از اطالعات محرمانه حساس متعلق 

به كشورهاي عضو است.   اگرچه اين امر ثابت 

مي كند كه آژانس به تمامي مواد و تأسيسات 

هسته اي ايران دسترسي كامل داشته و لذا اين 

ادعا كه «ايران همكاري الزم را مبذول نداشته 

است» نادرست و گمراه كننده است.

  اين گزارش  به طرزي بي  سابقه و در تناقض با 

ماهيت تخصصي و مستقل آژانس از بخش هايي 

ــوراي امنيت  ــر قانوني 1929 ش ــه غي از قطعنام

ي كرده و با اتخاذ چنين رويكرد اشتباهي 
كپي بردار

قطعاً از اساسنامه خود منحرف شده است

در نامه اي به آمانو اعالم شد
بين الملل
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ايران   مركز ترانزيت 

اينترنت منطقه  مي شود

ــروي: برنامه اي در دستور    محمود خس

 مركز ترانزيت 
اجرا داريم تا بتوانيم ايران را به

اينترنت در منطقه تبديل كنيم. قصد داريم 

ــبكه، محور  ــعه ش با خريد تجهيزات و توس

عبور و اتصال شبكه اينترنت شمال – جنوب 

و غرب- شرق كشور  باشيم.

ظ آپلود در مكان170 
   كشور ايران از لحا

ــت.   ــاظ دانلود در مكان172 دنياس وازلح

پهناي باند ورودي به ايران از دو منبع عمده 

ــود، يكي ماهواره ها و ديگري  تأمين مي ش

ــد ورودي به ايران  ــاي بان فيبر نوري. پهن

ــركت ارتباطات زيرساخت تهيه  توسط ش

مي شود و قيمت فروش آن به شركت هاي 

ارائه كننده خدمات اينترنتي، يكي از داليل 

قيمت باالي دسترسي به اينترنت در ايران 

دانسته مي شود

مدير عامل شركت ارتباطات زير ساخت 

در گفت وگو با «جوان»:

اقتصادي
15

قرآن سوزي نشانه 

درماندگي غرب است

ــداران انقالب  ــي سپاه پاس رئيس اداره سياس

ــماني  ــه كتاب آس ــت: زماني ك ــالمي گف اس

ــلمانان را اين گونه به آتش مي كشند، در  مس

واقع با اين حركت نشان مي دهند كه از لحاظ 

منطق به پايان رسيده و به بن بست رسيده اند. 

و با برنا، در خصوص 
سردار جواني در گفت وگ

ــم در امريكا و در  تعرض به حرمت قرآن كري

سپتامبر گفت: اين اقدامي 
سالروز واقعه 11 

ــلمانان بلكه از  ــت كه نه تنها از سوي مس اس

بوده و ما شاهد 
سوي تمام اديان الهي محكوم 

ت غيرمعقول و 
ــتيم كه چگونه اين حرك هس

غيرمنطقي محكوم شد. 

فزود: اما اينكه چرا اين عمل در امريكايي 
وي ا

كه دم از حقوق بشر و آزادي مذاهب مي زند، 

ــي  ــروژه اسالم هراس ــه پ ــاق مي افتد ب اتف

برمي گردد كه از چند سال قبل در غرب كليد 

خورد و متأسفانه حاكميت ها در كشورهاي 

ن پروژه بودند. 
ي و در امريكا پشت سر اي

غرب

ي سپاه ادامه داد: اين مسئله 
س اداره سياس

رئي

يك واقعيت غيرقابل انكار است كه حكومت ها 

ــه كامالً از  ــورهاي غربي در يك برنام در كش

ي را آغاز و 
ــتيز ــده اسالم س قبل طراحي ش

ــن از اسالم ارائه  تالش كردند يك چهره خش

كنند. سردار جواني گفت: يك نمونه غيرقابل 

ــار كاريكاتورهاي  انكار آن در طراحي و انتش

ت پيامبر بود 
ــاحت حضر موهن نسبت به س

ت و غيرقابل قبول مورد 
ــ كه اين حركت زش

ــرار گرفت و اخيراً  حمايت دولت هاي غربي ق

ــت دانماركي از سوي خانم  آن كاريكاتوريس

ــد. وي افزود: دليل  مركل در آلمان تقديرش

برخورد آنها با دين اسالم به اين برمي گردد كه 

امروز اسالم سياسي ناب در حال تجديد حيات 

است و دل ها را به سمت خود جلب مي كند و 

توجه به سمت اسالم روزافزون است و ما شاهد 

اين مسئله هستيم. 

ــپاه پاسداران انقالب  رئيس اداره سياسي س

ــالمي ادامه داد: آنها به دنبال اين هستند  اس

كه اسالم  هراسي را گسترش بدهند و با ترسيم 

ــالم مانع گرويدن افراد  ــن از اس چهره خش

ديگري به اسالم شوند.

رئيس اداره سياسي سپاه :

 مايكل مور: 

 جاي برج هاي دوقلو  

بايد مسجد بنا شود
ــاخت  ــن مخالف س «م

ــاختمان  ــجد دو س مس

ــر از برج هاى  آن طرف ت

ــن  ــتم»،  اي ــو هس دوقل

ــتين جمله مايكل  نخس

ــيش ديوانه  ــدام كش ــور در واكنش به اق م

ــت.  ادامه  ــه قول دخترش!) اس امريكايى (ب

ــى غافلگير كننده  جمله كارگردان امريكاي

است:  «من مى خواهم كه مسجد را روى محل 

برج هاى دوقلو بسازند.» 

 او از جمله آخرين اهالى فرهنگ است كه به 

 جونز اعتراض مى كند. مايكل مور 
اقدام ترى

 خود را با عكسى از ايران تزئين كرده 
مطلب

ــى از همدردى مردم ايران با  ــت؛  عكس اس

ــپتامبر.  ــالت مرگبار 11 س قربانيان حم

ــت:  ــب او به قدر كافى گوياس  عنوان مطل

 «اگر مسجد ساخته نشود،  ديگر امريكايي  

وجود ندارد. » 

ــجد به جاى برج ها ساخته  اما چرا بايد مس

شود؟ مور به اين پرسش چنين پاسخ مى دهد: 

 «چون من تنها به آن امريكايى اعتقاد دارم 

ــى نفرت پراكنى و  ــه قربان ــانى ك كه از كس

پيش داورى ها هستند، حمايت مى كند.»

فرهنگي
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ويژه ها

ورزشي

اقتصادي

خواندنى ها

  در ديدارهاي بهزاد نبوي با ميرحسين 

چه گذشت؟ |صفحه2

 دور جديد فعاليت ها براي احياي جنازه 
فتنه|صفحه2

   مهاجران افغان يـا عوامل اطالعاتي 

انگليس؟   |صفحه2

  تطهير كشيش افراطي در سايت يك 

مشاركتي|صفحه 2

  ساخت فيلم ضدايراني در ايران!|صفحه 2

   وضعيت مبهم كيا، دومين خودروساز 

كره جنوبى در بازار ايران |صفحه4

 طرح اتاق جنگ نرم 

عليه 13 ميليون دانش آموز

شكايات مهدي هاشمي انتقام    از 

رسانه هاي ارزشي است

«جوان» گزارش مي دهد

كارشناسان سياسي در گفت وگو با «جوان»:
 پيش بيني تأثيرات جراحي يارانه ايخوف و رجا در بانك ها

در بانك ها و بازار پولي
4

3

6

  متكي:  ديكتاتوري نظامي 

19در واكنش به اظهارات مداخله جويانه كلينتونذات تفكر سنتي امريكاست

روزنامه صبح هرايرانى

ــهيالت  ــتن ميزان تس در صورت آزاد گذاش

خريد، قيمت مسكن با افزايش شديد مواجه 

ــزي در  ــد.رئيس كل بانك مرك ــد ش خواه

ب ، درباره 
ــ ــا بيان اين مطل گفت وگو با مهرب

ــهيالت پرداختى به بخش مسكن  روند تس

گفت:«تسهيالت پرداختى به بخش مسكن 

بيش از ميزانى كه در بسته سياستى- نظارتى 

ده بود، پرداخت شده است.»
امسال تعيين ش

محمود بهمنى با اشاره به  اينكه تصميم گيرى 

و پرداخت تسهيالت عالوه بر ايجاد تقاضا در 

بخش خريد مسكن ، تقاضاى ديگرى نيز در 

بخش احداث و توليد مسكن ايجاد مى كند، 

تصريح كرد:« در هر دو حالت اين موضوع بر 

قيمت مسكن تاثير گذار خواهد بود.»

وى تأكيد كرد:« اگر تسهيالت خريد مسكن 

ــود، به طور قطع يكباره بر  ــته ش آزاد گذاش

ن تأثير خواهد گذاشت 
افزايش تقاضاى مسك

و باالبردن تقاضا بدون افزايش عرضه ، چيزى 

جز افزايش شديد قيمت نمى تواند در برداشته 

باشد.» بهمنى درباره رشد اجاره بهاى مسكن 

نيز اظهارداشت:« در بسته امسال 20 درصد 

ــه بايد به  ــهيالت قابل پرداخت به جامع تس

ــكن اختصاص مى يافت كه بيش  بخش مس

ــت. » رئيس  ــم اختصاص يافته اس از اين رق

ــر اينكه منابع  ــا تأكيد ب كل بانك مركزى ب

نظام بانكى محدود است، اظهارداشت:« اگر 

منابع سيستم بانكى قابل توجه بود، يكى از 

ــهيالت  ــازى تس راهكارها در اين باره آزادس

ــود، بنابراين مجبوريم  در بخش خريد نيز ب

ــكن تسهيالت  كه فقط به بخش احداث مس

پرداخت كنيم.»

وى تأكيد كرد:« حتى اگر تمام سياست هاى 

ن را نيز قانع كننده 
اجرا شده در بخش مسك

ــت كه  ــده اس ــم، اين نتيجه حاصل ش نداني

ــكن در  ــهيالت خريد مس محدود كردن تس

ــكن بى تأثير نبوده  ــاى مس كاهش قيمت ه

ــت.» بهمنى در بخش ديگرى از سخنان  اس

ــود بانكى با اجراى  ره تغيير نرخ س
خود دربا

ــت:«  پس از  ــدى يارانه ها گف طرح هدفمن

ــخص  اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و مش

شدن آثار آن، نرخ هاى عقود مبادله اى اعالم 

خواهد شد، ضمن اينكه نرخ عقود مشاركتى 

نيز مشخص است.»

وى با بيان اينكه بخشى از افزايش قيمت ها 

به قدرت و تقاضاى مردم باز مى گردد، عنوان 

ــيار باال  ــراى اين طرح، تورم بس كرد:«با اج

د افتاد. در همين حال، با افزايش 
اتفاق نخواه

ــز بايد در  ــدرت خريد مردم را ني قيمت ها ق

نظر گرفت.»

با اجراي برنامه پزشك خانواده شهري  

پرداخت از جيب مردم كاهش مي يابد

فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار با كتب درسي ممنوع است  

آغاز توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در تهران

با اجراي  برنامه    جامعه

ك خانواده 
پزش

ــترش خدمات  ــهري عالوه بر گس ش

پيشگيري،  پرداخت از جيب مردم در 

زمينه سالمت بسيار كاهش مي يابد.  

م مقام معاون 
 دكتر محمد شريعتي،  قائ

بهداشتي وزير بهداشت و رئيس مركز 

توسعه شبكه و ارتقاي سالمت وزارت 

بهداشت در نشستي با خبرنگاران به 

تشريح جزييات چگونگي اجراي برنامه 

پزشك خانواده در شهرها پرداخت و 

گفت:  هر چند طبق قانون مقرر شده 

ــواده طي  ــك خان بود كه برنامه پزش

برنامه چهارم توسعه در شهرهاي زير 

1 هزار نفر كشور اجرايي شود،  اما 
00

ير رفاه در 
ــكاري وز به دليل عدم هم

ك خانواده 
دوره قبل،  عمالً برنامه پزش

در شهرها تا پايان برنامه چهارم توسعه 

محقق نشد. 

ــك خانواده  ــراي برنامه پزش  وي اج

ــه جانبه  ــكاري س ــد هم را نيازمن

و رفاه و معاونت 
وزارتخانه هاي بهداشت 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 

ــه داد:  ــوان كرد و ادام جمهوري عن

ــبختانه پس از حضور مهندس   خوش

ــاه بارقه هاي  ــي در وزارت رف محصول

ــك  ــراي اجراي برنامه پزش اميدي ب

خانواده شهري شكل گرفت. 

ــال 1389  ــور از آغاز س
 به اين منظ

جلسات متعددي با حضور مسئوالن 

رگزار و حركت جديدي براي 
مربوطه ب

ك خانواده شهري آغاز شد.  
اجراي پزش

 شريعتي به امضاي تفاهمنامه اجراي 

ــك خانواده در شهرها از  برنامه پزش

سوي وزراي بهداشت و رفاه اشاره كرد 

و افزود:  پس از امضاي اين تفاهم نامه، 

ــام ارجاع و  ــتورالعمل نظ  تدوين دس

ــهري  ــك خانواده در مناطق ش پزش

ــزار نفر  ــهرهاي بين 20 تا 50 ه (ش

جمعيت) الزم بود. 

ــزاري  ــس از برگ ــور پ ــن منظ  به اي

ــات متعدد با وزراي بهداشت و  جلس

رفاه،  بيمه ها و معاونت برنامه ريزي و 

ــت جمهوري  نظارت راهبردي رياس

طي روزهاي  گذشته اين دستورالعمل 

تصويب شد و اكنون در حال ابالغ به 

دانشگاه هاي علوم پزشكي استان هاي 

سيستان و بلوچستان،  چهار محال و 

بختياري و خوزستان است. 

ــتورالعمل  ــان اينكه اين دس  وي با بي

ــد كه پزشك  بايد طوري تهيه مي ش

ــهري به سرنوشت پزشك  خانواده ش

خانواده روستايي گرفتار نشود،  ادامه 

داد:  عليرغم آنكه اجراي برنامه پزشك 

انواده در روستاها در تأمين  پزشك و 
خ

ارتقاي خدمات ارائه شده در روستاها 

ــوب نظام  ــود،  اما مطل ــيار موثر ب
بس

سالمت كشور نبود و با كاستي هايي 
روبه رو بود. 

ــتي ها سعي شد  ــي اين كاس  با بررس

ــهرها تكرار  ــرح در ش نواقص اين ط

ــا بيمه ها  ــريعتي،  توافق ب ــود.  ش نش

ــك خانواده  ــه برنامه پزش ــراي ارائ ب

ــت و ادامه  ــهرها را ساده ندانس در ش

ــتايي  ــواده روس ــك خان داد:  در پزش

خدمات پيشگيرانه اي نظير خدمات 

روانشناسي باليني و تغذيه لحاظ نشده 

ــور  بود و از طرف ديگر بيمه هاي كش

حور بوده و 
ــر و درمان م اغلب بيمارنگ

ــش خدمات پيشگيري  نوعاً در پوش

مشكل دارند. 

ــه در ماده 91  ــت ك  اين در حالي اس

ــعه صريحا  قانون برنامه چهارم توس

لحاظ شده كه بايد بيمه هاي سالمت 

ايجاد شوند.  وي در اين باره ادامه داد: 

 در مجموع پس از ارائه شواهد كافي 

ــده در  براي خدمات در نظر گرفته ش

ك خانواده شهري،  باالخره 
برنامه پزش

ــه تصويب  ــتورالعمل مربوطه ب دس

ــيد.  در تصويب اين دستورالعمل  رس

و متقاعد كردن بيمه ها براي پذيرش 

وزير رفاه و 
الوه بر وزير بهداشت،  

آن ع

ــته و  يكي از معاونان وي نقش برجس

كليدي داشتند.  

تجار:  اين سناريويى تنظيم شده است 20

   زمانى:  توهين كنندگان منتظر پاسخ خداوند باشند

   رفيعى:  عظمت اسالم باالتر از اين توهين هاست

   زريان:  اين كار از امريكايى ها  بعيد نبود

   نجفيان:  دشمنان اسالم محكوم به نابودى هستند

   بكتاش:  آنها درخت تفرقه را آبيارى مى كنند

   اطاعتى:  اين كشيش از جايى خط مى گيرد

    مظفرى:  زنگ خطر به صدا درآمده است

   توكلى:  از اين موضوع نبايد گذشت

 واكنش هنرمندان ايران 

به اقدام كشيش امريكايي

اطالعيه بسيار مهم
 قابل توجه 

كليه فعاالن اقتصادي

رجوع به صفحه 3

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 15

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي 
شماره07/م ن/89   

موضوع: شناسايي پيمانكار 

براي طبخ و توزيع غذا

رجوع به صفحه 4

نوبت اول

 توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در يك هزار 

و 200 كتابفروشي تهران آغاز شد. 

سيداحمد حسيني مديركل چاپ و توزيع كتب درسي وزارت 

ك هزار و 130 عنوان كتاب 
آموزش و پرورش به  ايرنا گفت: «  ي

درسي با شمارگان بيش از 135 ميليون جلد در مدارس سراسر 

ه داد: «  توزيع كتاب هاي درسي 
كشور توزيع مي شود.»   وي ادام

ورماه آغاز شده است.»   وي ادامه 
در استان ها در هفته اول شهري

داد: «  كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در چهار هزار و 

200 كتابفروشي استان ها توزيع مي شود.»

ــي وزارت آموزش و  ــب درس ــاپ و توزيع كت ــركل چ مدي

پرورش گفت: «  مبناي قيمت كتاب هاي درسي راهنمايي 

ــت جلد كتاب هاي  ــاس قيمت هاي پش و دبيرستان براس

درسي است.» 

حسيني اضافه كرد: «  قيمت كتب درسي به صورت پوستر 

ها قرار گرفته است و آنان موظفند كه 
يار كتابفروشي 

در اخت

قيمت ها را در محل مناسبي نصب كنند.»

د   كرد: «فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار 
   وي تأكي

با كتب درسي ممنوع است. »  به گفته حسيني،   توزيع كتب 

هريور و در تهران 
درسي ابتدايي در شهرستان ها از هشتم ش

ورماه آغاز شده است.
از 15 شهري

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف

مطالعه اين روند شرارت كه در    سياسي

اين سال ها با عمليات جنايت بار 

در افغانستان و عراق و فلسطين و لبنان و پاكستان همراه 

بود، ترديدي باقي نمي گذارد كه طراحي و اتاق فرمان آن 

در دستان سران نظام سلطه و اتاق فكرهاي صهيونيستي 

ــترين نفوذ بر دولت امريكا و سازمان هاي  است كه از بيش

ــس و برخي  ــر دولت انگلي ــي آن و نيز ب ــي و نظام امنيت

دولت هاي اروپايي برخوردارند. 

اينها همان كساني اند كه پژوهش هاي حقيقت ياب مستقل 

روز به روز بيشتر انگشت اتهام در ماجراي حمله به برج ها 

سپتامبر را به سوي آنان متوجه مي كنند. 
در 11 

ــراق را به  ــتان و ع ــه افغانس ــه حمله ب ــرا بهان آن ماج

رئيس جمهور جنايتكار وقت امريكا داد و او اعالن جنگ 

ها، ديروز اعالم 
ص بنابر گزارش 

صليبي كرد و همان شخ

 با ورود كليسا به صحنه، 
كرده است كه اين جنگ صليبي

كامل شد. 

هدف از اقدام نفرت انگيز اخير آن است كه از سويي مقابله 

با اسالم و مسلمانان در جامعه مسيحي به سطوح همگاني 

ــا و كشيش، رنگ  ــود و با دخالت كليس ــيده ش مردم كش

ــات و تعلقات ديني  ــتوانه اي از تعصب مذهبي گرفته و پش

بيابد و از سوي ديگر ملت هاي مسلمان را كه از اين جسارت 

ــوند از مسائل و  ــم آمده و جريحه دار مي ش بزرگ به خش

م و خاورميانه غافل سازد. 
تحوالت دنياي اسال

اين اقدام كينه توزانه؛ نه آغاز يك جريان، بلكه يك مرحله از 

روند طوالني مدت اسالم ستيزي به سركردگي صهيونيسم 

و رژيم امريكا است. اينك همه سران استكبار و ائمه الكفر در 

م قرار گرفته اند. 
برابر اسال

اسالم، دين آزادي و معنويت انسان و قرآن كتاب رحمت و 

حكمت و عدالت است؛ وظيفه همه آزاديخواهان جهان و 

ه در كنار مسلمانان با سياست 
همه اديان ابراهيمي است ك

پليد اسالم ستيزي با اين شيوه هاي نفرت بار مقابله كنند. 

سران رژيم امريكا نمي توانند با سخنان فريبنده و ميان تهي، 

خود را از اتهام همراهي با اين پديده زشت تبرئه كنند. 

سال هاست كه مقدسات و همه حقوق و حرمت ميليون ها 

مسلمان مظلوم در افغانستان و پاكستان، عراق و لبنان و 

فلسطين زير پا گذاشته شده است.

سير و زير شكنجه، 
 صدها هزار كشته، ده ها هزار زن و مردم ا

هزاران كودك و زن ربوده شده و ميليون ها معلول و آواره 

ــا همه اين  ــده اند؟ و ب و بي خانمان، قرباني چه چيزي ش

ــانه هاي جهاني غرب، مسلمانان  مظلوميت ها، چرا در رس

ــالم را خطري براي بشريت  را مظهر خشونت و قرآن و اس

ــه اين توطئه  ــي باور مي كند ك وانمود مي كنند؟ چه كس

ــترده بدون كمك و دخالت حلقه هاي صهيونيستي  گس

درون دولت امريكا ممكن و عملي است؟!

برادران و خواهران مسلمان در ايران و سراسر جهان!

الزم مي دانم اين چند نكته را به همه متذكر گردم:

ــان  ــني نش ــن حادثه و حوادث پيش از آن به روش اوالً: اي

ــتكبار جهاني  ه امروز آماج حمله نظام اس
مي دهد كه آنچ

ــت؛ صراحت  ــرآن مجيد اس ــالم عزيز و ق ــت اصل اس اس

ــالمي ناشي از  ــمني با جمهوري اس ــتكبران در دش مس

صراحت ايران اسالمي در مقابله با استكبار است و تظاهر 

ــالم و ديگر مسلمانان،  دروغي  آنان به دشمن نبودن با اس

بزرگ و فريبي شيطاني است. 

ــالم و هر آنكس كه بدان پايبند است و هر آنچه  آنان با اس

نشانه مسلماني است، دشمن اند. 

ثانياً: اين سلسله كينه توزي ها با اسالم و مسلمين، ناشي از 

آن است كه از چند دهه پيش تاكنون نور اسالم از هميشه 

ــالم و حتي در  ــوذ آن در دل ها در جهان اس تابنده تر و نف

غرب از هميشه بيشتر شده است. ناشي از آن است كه امت 

ــده و ملت هاي مسلمان اراده  اسالم از هميشه بيدارتر ش

كرده اند زنجيره هاي دو قرن استعمار و تجاوز مستكبران 

را پاره كنند. 

ن و پيامبر عظيم الشأن صلي اهللا عليه و آله، 
حادثه اهانت به قرآ

ــت.  ــارتي بزرگ اس ــه تلخي، در دل خود حامل بش با هم

ــنده تر  ــيد پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش خورش

خواهد شد. 

ــا و  ــد بدانيم كه حادثه اخير ربطي به كليس ثالثاً: همه باي

ــكي چند كشيش ابله و  مسيحيت ندارد و حركات عروس

زدور را نبايد به پاي مسيحيان و مردان ديني آنان نوشت. 
م

ــابهي در مورد مقدسات  ــلمانان هرگز به عمل مش ما مس

ــلمان و  ــم زد. نزاع ميان مس ــت نخواهي اديان ديگر دس

ــته دشمنان و طراحان  مسيحي در سطح عمومي، خواس

ــت و درس قرآن به ما، در نقطه  اين نمايش ديوانه وار اس

ن قرار دارد. 
مقابل آ

ن امروز دولت امريكا و 
و رابعاً: طرف مطالبه همه مسلمانا

 اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود 
سياستمداران آنند. آنها

ــزرگ و بازيگران  صادقند بايد عوامل اصلي اين جنايت ب

ــلمان را به درد  م ميليارد مس
ميداني آن را كه دل يك و ني

آورده اند، به گونه اي شايسته به مجازات برسانند. 

والسالم علي عباداهللا الصالحين 

سيدعلي خامنه اي 
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  ديروز خيلي ها از شنيدن محتواي يك نامه 

سعيدلو  شوكه شدند !

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق  فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف
صهيونيسم اتاق فكر توهين به قرآن

ــم  ــر معظ رهب

انقالب اسالمي 

ــه قرآن  ــي اهانت ب درپ

ــريف در چند منطقه   ش

ــا صدور پيامي  امريكا، ب

ــت صحنه اين اقدام  پش

ــريح  ــز را تش نفرت انگي

كردند. متن كامل پيام 

حضرت آيت اهللا خامنه اي 

ــت: ــرح اس ــن ش بدي

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

قال اهللا العزيز الحكيم: انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون 

ت عزيز ايران - امت بزرگ اسالم!
مل

ن آميز و نفرت انگيز و مشمئز كننده به قرآن مجيد در كشور امريكا 
اهانت جنو

ــور اتفاق افتاد، حادثه تلخ و بزرگي است كه  كه در سايه امنيت پليسي آن كش

ــوي چند عنصر بي ارزش و  نمي توان آن را تنها در حد يك حركت ابلهانه از س

مزدور به حساب آورد.

ــت كه از سال ها پيش به اين   اين يك اقدام محاسبه شده از سوي مراكزي اس

ــتيزي را در دستور كار خود قرار داده  طرف، سياست اسالم هراسي و اسالم س

ه مبارزه با اسالم و قرآن 
ــيوه و هزاران ابزار تبليغاتي و عملياتي، ب

و با صدها ش

پرداخته اند. 

اين حلقه ديگري از زنجيره ننگيني است كه با خيانت سلمان رشدي مرتد آغاز 

شد و با حركت كارتونيست خبيث دانماركي و ده ها فيلم ضد اسالم ساخته شده 

هاليوود ادامه يافت و اكنون به اين نمايش نفرت انگيز رسيده است. 
در 

پشت صحنه اين حركات شرارت بار چيست و كيست؟ |ادامه در همين صفحه

واكنش مراجع

 كشتن كساني كه 

ــه آتش زدن  اقدام ب

قرآن كرده اند واجب 
ــل جهان است   دول و مل

ــكا را از  ــد امريــ باي

ــي و غرور  ــن ديوانگ اي

ــش زدن قرآن استكباري نجات دهند    آت

مجيد سبب مي شود 

كه شخص مرتكب آن 

مهدورالدم باشد

اهانت كنندگان به قرآن مهدورالدم اند

حادثه اخير ربطي به كليسـا 

و مسـيحيت ندارد و حركات 

عروسكي چند كشيش ابله و 

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان 

و مـردان ديني آنان نوشـت. 

ما مسـلمانان هرگـز به عمل 

مشـابهي در مورد مقدسـات 

اديان ديگر دست نخواهيم زد

به جوان
 دوباره
 نگاه كن

سياسي

2
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وادي کتاب
مروري بر شفاي شهيد رضا کارگر برزي در نوجواني 

با نگاهي به کتاب »چشمان يعقوب« 
شهيد مدافع حرمي كه نذر حضرت زينب)س( شده بود

  احمد محمدتبريزي
ش�هيد رضا کارگر برزي را به همت، تاش 
و پشتكار مي شناسند. شهيد کارگر برزي 
متخصص تخري�ب و جنگ هاي پارتيزاني 
و چريكي ب�ود و تبح�ر بااي�ي در انتقال 
اطاعات و آموزش به ش�اگردانش داشت. 
اين ش�هيد مدافع ح�رم به رغم داش�تن 
فرزند و همسر  خانه و کاشانه را براي دفاع 
از حريم اهل بيت ترك کرد و در تابس�تان 
1392 به فيض ش�هادت نائل آم�د. کتاب 
»چشمان يعقوب« به قلم شها پناهي که 
به تازگي منتش�ر شده اس�ت سرگذشت 
زندگي شهيد کارگر برزي را روايت مي کند. 
در ادام�ه نگاهي ب�ه کتاب و سرگذش�ت 
ش�هيد ب�رزي داري�م ک�ه مي خواني�د. 
كت��اب از هم��ان صفح��ات آغازي��ن اولين 
تلنگرهايش را ب��ه خوانن��ده اش مي زند و با 
روايت بي حس شدن پاهاي رضا در كودكي 
مي گويد با شخصيتي ساده روبه رو نيستيم. 
پزشك ها مي گفتند هيچ كاري نمي توان براي 
رضا كرد و اين بي حسي كم كم تمام بدن او را 

درگير مي كند و به قلبش مي رسد. 

رضا داش��ت كم كم فلج مي شد و خانواده اش 
كه نظاره گر وضعيت او بودن��د هيچ كاري از 
دست شان برنمي آمد و ذره ذره آب مي شدند. 
مادر رضا با دلي شكس��ته و حالي مضطر به 
حضرت زينب)س( متوسل مي شود و شفاي 
فرزن��دش را از عمه س��ادات مي خواهد. نذر 
مي كند اگر رضا خوب ش��د، خادم حرم اهل 
بيتش  ش��ود.  نيمه هاي همان ش��ب اتفاقي 
عجيب در خان��ه مي افتد. از ات��اق رضا صدا 
مي آيد و خانواده به محض رس��يدن به اتاق، 
رضا را مي بينند كه دستش را به ديوار گرفته و 
حركت مي كند. از فرداي آن روز وقتي رضا را 
پيش هر دكتري مي برند مي گويند كه خبري 
از بيماري نيست. از همان زمان زندگي رضا با 

حضرت زينب)س( عجين مي شود. 
پدر ش��هيد درباره بي حس��ي پاه��اي رضا و 
احساس ش��ان مي گويد: » وقتي همه درها را 
بسته مي ديدم و هيچ پزشكي اميد به بهبودي 

نمي داد و به گونه اي صحبت مي كردند كه ما 
بايد بنشينيم و شاهد باشيم تا بي حسي به قلب 
رسيده و مرگ رضا فرا برسد، هيچ خانه اي را 
جز خانه حضرت زينب )س( نديدم و با توكل 
به خدا و توس��ل به حضرت زينب )س( بين 
خودم و خدا گفتم حضرت زينب)س( از همه 
بيشتر مصيبت ديده اند، ايشان مي دانند من 
چه مي كشم. رضا را نذر حضرت زينب)س( 

كردم.«
روزها از پي هم گذشتند تا رضا كه حاا جواني 
رعنا ش��ده و در دانش و تخصص حرف هاي 
زيادي براي گفتن داشت، سرباز حرم حضرت 
زينب )س( ش��ود. او س��امتي اش را مديون 
عمه س��ادات مي دان��د و مي خواهد دينش 
را ادا كن��د. رضا هن��گام آموزش در س��وريه 
فقط روي تخريب تمركز نداشت. از تله هاي 
دشمن عليه خودشان استفاده مي كرد. انگار 
كه مهندس��ي معكوس را همانج��ا در زمين 
دشمن انجام مي داد. با رفتارش و دقتي كه در 
ريزه كاري هاي اعتقادي داشت، روي تفهيم 

درست دين هم كار مي كرد. 
حضور ش��هيد كارگر برزي در سوريه در آن 

مقطع زماني خيلي مهم بود. اين ش��هر مهم 
و بزرگ سيبل تروريست ها شده بود و آنها با 
تمام توان كمر به نابودي حلب بسته بودند. اگر 
نيروهاي مقاومت تعلل مي كردند شهر به طور 
كامل سقوط مي كرد و يكي از مهم ترين منابع 
اقتصادي دولت در اختيارشان قرار مي گرفت.  
فقط خدا مي داند در گرماي سوزان تابستان 
زير آتش سنگين تروريست ها چه بر نيروها 
گذشته اس��ت. درگيري ها آنقدر شديد شده 
بود كه تروريست ها را مي توانستند به راحتي 
ببينند. رضا با تمام توان به ساير نيروها كمك 
مي كرد و به آنها روحيه مي داد. تكفيري ها به 
دنبال گرفتن اس��ير بودند و نبايد اجازه نفوذ 

داده مي شد. 
آنها ش��هيد كارگر برزي را كه در حال كمك 
و امدادرساني بود با قناسه مي زنند. گلوله به 
پهلوي سمت چپ، پايين تر از قفسه سينه اش 
مي خورد. ب��ا اين حال ب��از ب��ه كارش ادامه 
مي دهد و تا جاي��ي كه در ت��وان دارد تاش 
مي كند تا زخمي ها را در آمبوانس بگذارند. 
رضا به درمانگاه مي رسد ولي مدتي بعد خبر 

شهادتش به نيروها داده مي شود. 
رضا تا آخري��ن لحظه جانان��ه مقاومت كرد. 
اي��ن ش�هي�د واام�ق�ام در س�حرگ�اه روز 
ج�مع��ه ي�ازده��م م���رداد 1392 مصادف 
ب���ا 24 رم�ض���ان 1434و روز ق���دس ب�ا 
زب��ان روزه در دف����اع از ح�ري��م آل اه  و 
حرم حض��رت زينب كب��ري)س( ام�ض�اي 
س��ع�ادت�مندي خ�ويش را از دس�ت عقيله 
بني هاش�م دري�افت كرد و ب�ه درج�ه رفيع 

شهادت نائل آمد. 
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رضا ت�ا آخرين لحظ�ه جانانه مقاومت 
کرد. اي��ن ش��هي�د واام�ق�ام در 
س��حرگ�اه روز ج�مع�ه ي�ازده�م 
م�رداد 1392 مصادف ب�ا روز ق�دس 
ب�ا زب��ان روزه در دف��اع از ح�ري��م 
آل اه و حرم حضرت زينب کبري)س( 
ام�ض�اي سع�ادت�مندي خ�ويش را 
از دس�ت عقيله بني هاش�م دري�افت 
کرد و ب�ه درج�ه رفيع شهادت نائل آمد

برگ هايي از خاطرات جانباز شهيد سردار سيدحسين فيض اردکاني که خردادماه 97 آسماني شد
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول كلمات متقاطع

 شكوفه زماني
خردادماه در حالي س�پري ش�د ک�ه اولين 
سالگرد شهادت س�ردار سيدحسين فيض 
اردکاني قائم مقام تيپ الغدير يزد در دوران 
دفاع مقدس را به تازگي پشت سرگذاشتيم. 
اين رزمنده دفاع مقدس که جانباز 70 درصد 
بود، س�ال ها با ع�وارض جانبازي دس�ت به 
گريبان بود تا اينكه 6 خرداد سال 97 مصادف 
با م�اه رمضان، در 63 س�الگي به دوس�تان 
شهيدش پيوست. در گفت وگويي که با فهيمه 
صنعت جو همسر و س�ردار عليرضا تميزي 
همرزمش داشتيم، سعي کرديم گوشه هايي 
از زندگي و خصوصيات اخاقي اين رزمنده 
تي�پ 18 الغدي�ر ي�زد را  ب�ه خوانن�دگان 
صفح�ه ايث�ار و مقاوم�ت معرف�ي کني�م. 

زماني که با شهيد فيض اردکاني ازدواج 
کرديد ايشان رزمنده بودند؟

ازدواج ما بعد از جنگ بود. س��ال 1373 كه با 
سيدحسين آشنا شدم، هشت سال از مفقودااثر 
شدن همسر اولم در جنگ تحميلي مي گذشت. 
خانواده ام هرچه تاش كردند نشانه اي از ايشان 
پيدا كنند موفق نشدند. حتي خود سيدحسين 
كه دوست برادرم بود، واسطه اي شد تا حداقل 
بتوانيم آثاري از پيكر همس��ر اول��م پيدا كنيم 
كه متأسفانه هيچ خبري نشد. اين رفت و آمد 
با خانواده سيدحس��ين ادامه پيدا كرد تا اينكه 
خواهر ايشان پيش��نهاد ازدواج با سيد را به من 
داد و چون دو فرزند دختر از همسر مفقودااثرم 
داشته و دوست داشتم دخترانم يك سرپرست 
داشته باشند با پيشنهاد ازدواج ايشان موافقت 
كردم. در س��ال 1374 با ه��م ازدواج كرديم. 
آن موقع دختر بزرگم متولد س��ال 59 س��وم 
راهنماي��ي و دختر دومم متولد س��ال 60 دوم 

راهنمايي بود. 
گويا ش�هيد فيض ب�ه رغ�م جانبازي 
و مش�كات جس�مي ک�ه داش�تند، 

فعاليت هاي زيادي مي کردند؟
حاج آقا كارشناسي ارش��د رشته زبان و ادبيات 
عرب داشت و بيشتر فعاليتش در سمت مشاور 
رئيس بنيادش��هيد و ام��ور ايثارگرانب��ود. در 
شناسايي سازمان هاي موجود فعال )NGO( و 
همچنين شناسايي نخبگان جانباز در عرصه هاي 
مختل��ف فعاليت مي ك��رد. س��عي مي كرد در 
برقراري ارتباط ب��ا ايثارگران و جانبازان نهايت 
تاشش را بكند. سيدحس��ين دو مرتبه براي 
معالجه مجروحيت هاي جنگ��ي اش به آلمان 
سفر كرده بود ولي دست از تاش برنمي  داشت 
و براي رف��ع محروميت ك��ودكان بي بضاعت 
شمالغرب كش��ور هم اهتمام مي ورزيد. من به 
مدت 24 س��ال با حاجي زندگي كردم. تحمل 
بسيار باايي داش��ت. دردهاي شديد در ناحيه 
شكم و روده اش به قدري بود كه تا مرفين تزريق 
نمي شد، نمي توانست با درد كنار بيايد. در چند 
سال اخير دردهاي سيد موجب شد روز به روز 
ضعيف تر شود. بيماري اش تبديل به پانكراس 
روده ش��ده بود تا اينكه براي معالجه در مرتبه 
آخر نيز به آلمان رفتيم ك��ه فايده اي در بهبود 
اوضاعش نداشت. به ايران برگشتيم و 40 روز هم 
در بيمارستاني در ايران در كما بود و نهايتاً ششم 

خرداد سال 97 به شهادت رسيد. 
چرا در همان آلمان معالجه اش را ادامه 

نداديد؟
در آلمان از حاج سيد نمونه برداري كردند. كمي 
كه مانديم وضعيتش آنقدر بد ش��د كه گفتند 
ايشان  را به ايران ببريد كه اگر در كشور آلمان به 

كما برود ديگر اجازه خروج نمي دهند. 

حاج آقا چه نوع مجروحيتي داشتند؟
آنط��ور كه خودش براي��م توضي��ح داده بود، در 
سال 62 مجروحيت سختي پيدا مي كند طوري 
كه دوس��تانش فكر مي كنند به شهادت رسيده 
است اما در اثناي نبرد يكي از همرزمانش متوجه 
مي شود حاجي  نفس مي كشد. او را روي دوشش 
مي اندازد و به بيمارس��تان صحرايي مي رساند. 
براي انتقال به بيمارس��تان پيكر نيمه جانش را 
در هلي كوپتر مي گذارند ك��ه همين بالگرد هم 
توسط دشمن مورد اصابت قرار مي گيرد. مجبور 
مي شوند در  همان بيمارستان صحرايي سيد را 
عمل كنند. چون طحالش تركيده بود، به اجبار 
ش��كمش را باز  مي كنن��د كه به دلي��ل آلودگي 
محيط ويروس به روده ايش��ان منتقل مي شود. 
همين ويروسي شدن كار خودش را مي كند. سيد 
12 بار با بيهوشي كامل عمل شده بود. هر دفعه 
انسداد روده مي گرفت كه نياز به عمل داشت ولي 
باز هم بهبودي كامل پيدا نمي كرد، به طوري كه 
سه روز در هفته درگير دردهاي اين بيماري بود. 
حتي غذا نمي توانست بخورد و غذايش به صورت 
رقيق بود. از ديگر مشكات جانبازي سيد اين بود 
كه بر اثر اصابت انفجار مين زير هر دو پايش دچار 
موج گرفتگي شده بود. اين مسئله باعث شده بود 
خون در جريان طبيعي به مغزش نرسد. بايد آنقدر 
پاهاي ايشان را ماساژ مي داديم تا بتواند به حالت 
اول برگردد. همچنين 17 درصد دست هايشان از 

كار افتاده بود. 
به رغم اين همه مشكات جسمي، سيد 

همچنان فعال و پر تاش بودند؟
بله، واقعاً آدم مقاوم و شجاعي بود. فكري بسيار 
فعال داشت و از اين بابت هيچ مشكلي نداشت. 
هنگامي كه دردها سراغش مي آمد فكر مي كردم 
بعد از طي شدن دوره نقاهت همه چيز رو به راه 
مي شود اما از سه س��ال پيش از لحاظ جسمي 
بسيار ضعيف ش��ده بود. حتي نمي توانست غذا 
بخورد. معالجه خودش را ج��دي نمي گرفت و 
بيشتر به فكر برطرف كردن مشكات مردم بود. 
 چه خاطراتي از زندگي مشترك با  حاج 

سيد داريد؟ 
حاج سيد بس��يار مردمي بود. مسافرت هايش 
بيشتر فعاليت كاري بود كه اسمش را مسافرت 
مي گذاشت. من هم در بيشتر اين مسافرت ها با 
ايشان همراه مي شدم. براي سر زدن به خانواده 
شهدا و جانبازان به مناطق محروم روستاهاي 
خرمش��هر، خوزستان و كردس��تان مي رفتيم. 
گاهي م��ن به حاج س��يد به خاط��ر رفتن اين 

مسافرت ها گله مند مي ش��دم و به او مي گفتم 
حاا آمده ايم مس��افرت ااقل كمي هم داخل 
شهر برويم و بگرديم ولي ايشان بيشتر اوقات را 
در روستاها به حل مشكات مردم مي پرداخت. 
مي خواست من را با درد جامعه بيشتر آشنا كند 
تا بيشتر  خدا را شاكر باشم. هميشه حاج سيد به 
من مي گفت: »مي خواهم دينم با شما تكميل تر 
ش��ود و ش��ما هم به عنوان يك همكار شريك 

كارهاي من باشيد.« 
 من هميش��ه ممنون حاج سيدحسين هستم 
چون كاره��اي ايش��ان باع��ث ش��د ااقل بر 
خداشناس��ي من افزوده ش��ود. با آنكه بيشتر 
اوقات دردها سيدحسين را آرام نمي گذاشتند، 
ولي باز هم محور خانواده خ��ودش و من بود و 
صله رحمش ترك نمي شد. به نوعي حلقه وصل 
فاميل بود. خيلي به افراد بزرگ تر مانند پيرمردها 
و پيرزن ها كمك مي كرد. عشق و عاقه اش رفع 
مشكات ديگران بود. به والدينش خيلي كمك 
مي كرد. به مدت هشت سال كه مادر حاج سيد 
سكته كرده بود و شرايط خوبي نداشت، اواخر هر 
هفته مرتب ايشان به اردكان مي رفت تا بتواند به 

مادرش خدمت كند. 
شهيد فيض جهاد را از چه زماني آغاز 

کرده بودند؟
ايشان از همان حادثه حمله امريكايي ها به طبس 
وارد ميدان جهاد شده بود. سيد در آن مقطع سه 
ماه در منطقه طبس مانده و به مردم محروم آنجا 
خدمت كرده بود. بعد هم ك��ه وارد جبهه هاي 
جنگ شد و تا آنجا كه در توان داشت در جنگ 
حضور يافت. از همرزمان شهيدش مي توانم به 
شهيد همت، شهيد بروجردي، شهيد كاظمي و 

شهيد چمران اشاره كنم. 

سردارعليرضاتميزي
 همرزم شهيد 

را  اردکان�ي  ش�ما چق�در ش�هيد 
مي ش�ناختيد؟ کم�ي از فعاليت هاي 
انقابي و حضورشان در جبهه بگوييد. 
سيدحسين اردكاني از فارغ التحصيان دانشگاه 
اصفهان قب��ل از پيروزي انقاب اس��امي بود. 
با مبارزات قبل از انقاب كار خودش را ش��روع 
كرد و بعد از پيروزي انقاب اس��امي همواره 
با روحانيت اس��تان يزد از جمله شهيد آيت اه 
صدوقي در جبهه ها همراه بود. در دوران جنگ 
كاروان كمك هاي مردم يزد بس��يار زبانزد بود 
كه بيش��ترين كمك هاي مردمي يزد به مردم 
منطقه بوكان، سنندج و شهرستان بانه صورت 
مي گرفت. در همين زمينه سيدحسين اردكاني 
در كنار شهيد صدوقي در پشتيباني از مناطق 
عملياتي و كمك به رزمندگان بسيار فعال بود. 

ايش��ان از س��ال 1360 از پاس��داران اولي��ه و 
پيشكسوت سپاه استان يزد به شمار مي آمد كه 
توانست با حضور در يگان هاي رزمي و همچنين 
واحدهاي فرهنگي، جهادش را در س��پاه پاوه 
همراه با ش��هيد ابراهيم همت آغاز كند. سيد 
حركت هاي فرهنگي اش را در شهرس��تان پاوه 
در زمان آزاد س��ازي اين ش��هر در كنار شهيد 
چم��ران ادام��ه داد. از آنجا به س��نندج رفت و 
توانست به عنوان يكي از فرماندهان سپاه استان 
كردستان مسئوليت برعهده بگيرد. همچنين 
در مسئوليت هاي مختلف حضور داشت و مدتي 
به عنوان فرمانده س��پاه بوكان در آزاد س��ازي 
اين شهر نقش بس��زايي ايفا كرد. همچنين در 
پاك سازي هاي منطقه بوكان توانست عملكرد 
خوبي ايفا كند. سيدحسين تا انتهاي جنگ در 

جبهه ها حضور داشت. 
شهيد اردکاني چه ويژگي هاي اخاقي 

داشتند؟
بس��يار مردم��دار و م��ردم ي��ار ب��ود. همواره 
در عمليات ه��اي مختلف مردم��داري را به ما 
آموزش مي داد. م��ردم مناطق جنگ��ي كه ما 
آنجا حضور داش��تيم، س��يد را از صميم قلب 
دوست داشتند، چراكه شهيد هميشه خودش 
را كنار مردم مي ديد، نه بر مردم! از ويژگي هاي 
ديگر سيدحس��ين اين بود كه اخاق و منش 
او به عنوان يك حركت اساس��ي و بزرگ تلقي 
مي شد. همواره اس��وه اخاق براي فرماندهان، 
مديران و مس��ئوان بود. درس هاي اخاقي را 
به صورت عملي و عيني در محيط ش��غلي اش 

پياده مي كرد. 
از ش�هيد اردکان�ي ب�ه عن�وان يكي 
از فرمانده�ان تي�پ الغدي�ر ه�م ياد 

مي شود؟ 
سيدحسين در سال 62 با تشكيل تيپ الغدير 
ي��زد وارد يگان هاي جنوب ش��د و چندي بعد 
جانشيني تيپ الغدير را به عهده گرفت. شهيد 
بزرگوار ح��اج اكبر آق��ا بابايي فرمان��ده تيپ 
الغدير بود. ايش��ان و س��يد در كنار يكديگر در 
عمليات هاي مختلف بسيار نقش آفرين بودند. 
همواره مردم يزد پش��تيبان تيپ الغدير بودند 
و توانس��تند با كمك نيروهاي سپاه در منطقه 
جنوب با يگان ه��اي بعثي عراق��ي بجنگند و 
حماسه هاي بس��ياري خلق كنند. اين تيپ در 
عمليات هاي مختلف عملك��رد خوبي برجاي 
گذاشته بود. سيدحسين در جبهه هاي جنوب 
چندين مرتبه مجروح ش��د. از ناحيه دس��ت و 
شكم مجروحيت هايي پيدا كرد و به علت داشتن 
مصدوميت شيميايي چندين مرتبه مورد عمل 
جراحي قرار گرفت. همي��ن اصابت تركش در 
داخل روده و شكم، شرايط سختي را براي ادامه 
زندگي سيدحسين رقم زد. مشكاتي كه بعد از 

سال ها باعث شهادت ايشان شد. 
از بارزترين فعاليت سردار سيدحسين 
اردکاني بعد از عرص�ه دفاع مقدس به 
چه مواردي مي توانيد اش�اره داش�ته 

باشيد؟ 
شهيد سيدحسين اس��وه صبر و مقاومت براي 
آحاد كاركنان سپاه و جامعه پاسداران بود. پس 
از جنگ از ش��اخص ترين افراد در كمك كردن 
به رزمندگاني بود كه در وضعيت بحراني مالي 
قرار داشتند. تمام همتش رسيدگي و حمايت از 
خانواده شهدا و كمك به مستضعفان بود. هرگز 
خودش را جدا از خانواده شهدا نمي ديد تا اينكه 
خود هم به جمع شهدا پيوست. بايد بگويم در 
كل بقيه عمر زندگي خود را وقف خانواده شهدا و 
در كنار آنها حركت كرد و هميشه با خانواده شان 

همراه و همدرد بود. 

ش�هيد سيدحس�ين اس�وه صب�ر و 
مقاومت ب�راي آحاد کارکنان س�پاه و 
جامعه پاس�داران بود. پ�س از جنگ 
از ش�اخص ترين افراد در کمک کردن 
ب�ه رزمندگاني ب�ود ک�ه در وضعيت 
بحراني مالي قرار داشتند. تمام همتش 
رسيدگي و حمايت از خانواده شهدا و 
کمک به مستضعفان بود. هرگز خودش 
را جدا از خان�واده ش�هدا نمي ديد تا 
اينكه خود هم به جمع شهدا پيوست
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وي ژه كودك ونوجوان

داستان تصويري :  مزاحم تلفني

ميـوه دزدي از بـاغ مـش نعـمت
كنار باغ مش نعم��ت كه رس��يديم غام، 
پسرخاله ام از ش��كاف در با دقت نگاهي به 
داخل باغ انداخت، رو ب��ه من كرد و گفت: 
»هيش��كي توي باغ نيس��ت. بي��ا خودت 
ببي��ن.« م��ن از فاصل��ه اي كه بي��ن در و 
ديوار باغ بود نگاه ك��ردم. باغ پر از درختان 
ميوه هاي رس��يده و آبدار ب��ود كه هركس 
را به سوي خود مي كش��اند. غام شانه ام را 
كش��يد و گفت: »حامد حاضري؟« گفتم: 
»غام مطمئني؟ اگه ي��ه وقت مش نعمت 
توي باغ باش��ه چ��ي؟« غام گف��ت: »نه؛ 
مطمئن��م مش نعم��ت نيس��ت.« گفتم: 
»از كج��ا مي دوني؟« غ��ام گفت: »چون 
موتورسيكلتش نيست. مش نعمت به خاطر 
پاي لنگش بدون موت��ور هيچ جا نمي تونه 
بره.« جستي زد و پريد روي ديوار كوتاه باغ 
و گفت: »اول من م��ي رم بعد تو بيا.« غام 

پريد توي باغ و گفت: »حامد بيا.« 
چند گابي درشت و رس��يده روي زمين 
افتاده بود. غام معطل نكرد و با اش��تهاي 
فراوان شروع به خوردن گابي ها كرد. آنقدر 
مش��غول خوردن ش��ده بوديم كه متوجه 

آمدن مش نعمت نشديم. 
او به جاي عصا به چوب بلندي تكيه داده بود 

و با خشم نگاهمان مي كرد.
دهانمان پر از گابي ب��ود. غام به زحمت 
گابي ها را فرو داد و قبل از آنكه مش نعمت 
چيزي بگويد، گفت: »س��ام مش نعمت.« 
مش نعمت گفت: »سام و زهرمار! سام و 
حناق! خوب گيرتون انداختم! موتوردزدي 
كمتون نبود حاا اومدي��ن ميوه دزدي؟« 
غام نگاهي به من انداخت و گفت: »حاا 
خوب ش��د دزد هم ش��ديم.« بع��د رو به 
مش نعمت ك��رد و گفت: »موت��ور كي؟« 
مش نعمت گفت: »موتور كي؟ موتور عمه 
من!« غام گفت: »ببخش��يد ها! بهتون بر 
نخوره! آخه كي مياد اون قارقاك رو بدزده؟ 
اون كه ارزش دزديدن نداره!« مش نعمت 
كه انگار به او برخورده باشد، گفت: »اگه به 
درد نمي خوره پس چ��را دزديدينش؟ اون 
هرچي بوده يه پاي من محسوب مي شده 
كه اونم ش��ما دزديدين.« غام گفت: »بابا 
اينقدر نگين دزد. بله قبول داريم كه كارمان 
اش��تباه بود اينطوري اومديم توي باغ ولي 
اي��ن دليل نمي ش��ه تهمت س��رقت به ما 
بزنين. من و پسرخاله ام فقط چند تا ميوه 
خوردي��م، دزد كه نيس��تيم.« مش نعمت 
داد زد: »دزد نيس��تين؟ دزدي شاخ و دم 
داره؟ صاف ص��اف از ديوار باغ باا مي آيين. 
لپ لپ مي��وه كوفت مي كني��ن، اون وقت 
مي گين دزد نيس��تين.« من گفتم: »ببين 
عمو جان! ما كه نمي دونيم كي موتور شما 
رو دزديده. ما از اينجا رد مي شديم ديديم 
دِر باغ بسته اس��ت گفتيم يكي، دو ميوه از 
اين هم��ه درخت ميوه بخوريم. س��رجمع 
من و حامد روي هم ي��ك كيلو گابي هم 

نخورديم. ح��اا هم اگه ناراضي هس��تين 
پولش رو مي ديم، ولي درست نيست سرقت 
موتورت��ون رو بندازين گ��ردن ما.« گفت: 
»دزدكي ميوه خوردين، باشه. اون به كنار. 
اگه مثه بچه آدم اومده بودين در مي زدين 
و اجازه مي گرفتين، من خودم بهتون اجازه 
مي دادم تا خرخ��ره بخوري��ن. اصًا همه 
مي دونن من آدم خسيسي نيستم. نه شما، 
هركي هم بياد و اج��ازه بگيره من مي ذارم 
بره هرچي مي تونه بخ��وره؛ البته فقط در 
حد خوردن اما بردن نه! ولي حس��اب شما 
فرق مي كنه. ش��ما دزدكي وارد ش��دين و 
بايد بگي��ن موتورم رو كج��ا بردين؟« من 
گفتم: »اصًا عمو جان بفرما پول يك كيلو 
گابي چند مي شه تقديم كنيم. شما رو به 
خير، ما رو به س��امت. هزينه اش رو بگير، 
بريم دعايت كنيم.« مش نعمت گفت: »اواً 
ازم نكرده من رو دعا كنين. دوماً مس��ئله 
پول چند تا دونه گابي نيس��ت، مس��ئله 

مس��ئله دزدكي وارد حريم مردم ش��دنه. 
س��وماً وقتي تو هلفدوني انداختمتون اون 
وقت دعا بكنين. بعد فوراً با چوبدس��تي به 
س��اق پاي من و غام يك��ي، دو تركه زد و 
گفت: »زود راه بيفتين. بايد بريم پاسگاه.« 
من التماس كردم: »عم��و نعمت به جون 
مادرم ما دزد نيس��تيم. بريم پاسگاه پدر و 
مادرمون بفهمن براي ما بد مي شه. توي كل 
ده آبرومون مي ره.« مش نعمت گفت: »اواً 
اينقدر به من نگو عمو ج��ان. دوماً هركي 
خربزه مي خوره پاي لرزش هم مي ش��ينه. 
اونجا معلوم مي شه كه دزد هستين يا نه.« 
گفت��م: »مش نعمت يه پيش��نهاد دارم...« 
مش نعم��ت ابرو هاي پرپش��تش رو به هم 
كشيد و گفت: »جرم خودتون رو سنگين 
نكنين. من اهل رشوه مشوه نيستم، گفته 
باشم.« گفتم: »رشوه نه. مي گم اگه بگرديم 
موتورتون رو پيدا كنيم و معلوم بش��ه كار 
ما نبوده و پول اين ميوه اي كه خورديم رو 

بديم راضي مي شين؟ اون وقت مي ذارين 
بريم؟« مش نعمت همانط��ور كه به چوب 
تكيه داده بود دس��تي به سبيلش كشيد و 
گفت: »آفرين! معلومه كه فهميدين چقدر 
من جدي ام و سنبه ام پر زوره! پس پشيمون 
شدين مي خواين موتوري كه دزديدين رو 
بيارين بدين.« غام گف��ت : »اي بابا! انگار 
شما دست بردار نيستين. بابا مي خوايم به 
عوض خطاي اومدن توي باغ كمكتون كنيم 
اون قارقارك رو... ببخشين يعني او موتور رو 
پيدا كنيم.« مش نعمت كاه نمدي كهنه را 
تا روي خطوط پيشاني عرق كرده اش جلو 
كشيد، مكثي كرد و گفت: »چطوري؟« در 
همين موقع صداي قار قار موتورس��يكلت 
مش نعمت از پشت ديوار باغ به گوش رسيد. 
مش نعمت با تعجب به ما گفت: »خودشه. 
اين صداي موتور خودم��ه. داره از اينجا رد 
مي ش��ه. حاا اگه راس��ت مي گين بدوين 

بگيريدش تا دزده در نرفته.« 
دِر باغ باز شد. رحيم پس��ر مش نعمت سوار 
بر موتور آمد توي باغ و يكراست رفت جلوي 
كلبه گلي وسط باغ همانجا موتور را خاموش 
كرد روي جك تكي��ه داد. وقتي جلوي كلبه 
رس��يديم مش نعمت با عصباني��ت به رحيم 
گفت: »رحيم تا حاا كجا بودي؟ چرا بي خبر 
موتور رو بردي؟ ت��و نمي دوني من بدون اين 
موتور هيچ جا نمي تونم برم؟« رحيم گفت: 
»مگه ديش��ب نگفتي موتور بنزي��ن نداره؟ 
صبح زود كه خواب بودي رفتم پمپ بنزين اما 
وقتي خواستم برگردم موتور پنچر شد. توي 
ده هم استيك گير نمي اومد. مجبور شدم 
با ماشين رفتم شهر و دو تا استيك خريدم 
و برگشتم. هم اون استيك پنچر و هم اين 
يكي رو عوض كردم. ببين چقدر نو شد. فقط 
اگه بتونيم يه تعمير حس��ابي هم بكنيم كه 
اينقدر صدا نده خيلي عالي مي ش��ه.« غام 
گفت: »بفرما! اينم موتور! حاا ديدين ما دزد 
نيستيم؟« مش نعمت كه معلوم بود به خاطر 
نو شدن استيك موتورخيلي خوشحال بود، 
گفت: »بله، مثل اينكه راست مي گفتين. حق 
با شما بود. اما اين دليل توجيه دزدكي اومدن 
توي باغ نمي شه.« من گفتم: »خب ديگه ما 
بچه ها گاهي شيطون گولمون مي زنه.« غام 
ادامه داد: »مش نعمت شما مگه نگفتين اگه 
كس��ي اجازه بگيره مي ذارين از ميوه هاتون 
بخوره؟« مش نعمت همانط��ور كه موتور را 
ورانداز مي كرد، گفت: »خ��ب بله. چطور؟« 
غام گفت: »ح��اا اجازه داري��م بريم چند 
تا گاب��ي بخوريم؟ فقط در ح��د خوردن!« 
مش نعمت گفت: »حاا اين ش��د يه حرفي! 
باشه! شيريني اين اس��تيك مي ذارم فقط 
بخورين؛ ولي يادتون باش��ه قبل از خوردن 
خوب بش��ورين چون ميوه ها رو براي اينكه 

شته نزنه سم درختي مي زنيم...« 
با ش��نيدن اين حرف، غام نگاهي به من 
انداخت و همانط��ور كه دس��تش را روي 
شكمش گذاش��ته  بود، گفت: »حامد فكر 
كنم داريم تاوان كارم��ون رو پس مي ديم. 
تو هم مثل من دل درد داري؟« به خودم كه 
آمدم احساس كردم من هم دل پيچه دارم.

نيشخند

چند توصيه ايمني براي كم  سن و ساان

حتماً شنيده ايد براي بچه هايي كه در اثر نداشتن آگاهي 
به اشخاصي كه نمي شناختند اعتماد كردند چه اتفاقات 
ناخواسته و حوادث جبران ناپذيري رخ داده است. به همين 
منظور حتماً نوجوانان عزيز چند نكته مهم و ضروري را بايد 
در نظر بگيريد تا بتوانيد با رعايت اي��ن نكات مهم از بروز 

مشكات و حوادث تلخ جلوگيري كنيد:

- يادتان باشد اگر تنها هس��تيد هرگز به غريبه  ها اعتماد 
نكنيد و سوار ماشين كسي كه خوب نمي شناسيد نشويد.

- بي خود هدي��ه و كادويي را از ط��رف بزرگ تري كه 
نمي شناسيد قبول نكنيد.

- اطاعات ش��خصي تان را به كسي كه نيازي به آن 
اطاعات ندارد ندهيد.

تلنُگ��ر

*دسته گل
پدر: محموداين گلها را از كجا آوردی؟

 محمود: از باغ همسايه چيدم.
پدر: همسايه می داند كه گلها را چيدی؟

 محمود:پس چی كه می داند ؟ ! تا همين دم در داشت 
دنبالم می دويد! 

*لباس خواب
اولي: تو ميدوني به كسي كه لباس خواب مي پوشد 

چي ميگن؟
دومي:نه چي ميگن

اولي : خب معلومه ميگن شب بخير!

- بعد از مدرسه يا زماني كه والدينتان سر كار هستند، 
اگر در خانه تنها هستيد، بهتر است به بقيه نگوييد كه 

تنها هستيد.

- هميش��ه از تعمي��ركار، مأم��وران آب، گاز و ب��رق 
ي��ا پس��تچي ها كه ب��ه س��راغتان مي آين��د بخواهيد 
كارت شناسايي ش��ان را به ش��ما نش��ان بدهند. شما 
مي توانيد از چش��مي)روزنه اي كه روي درهاي منزل 
نصب مي شود( كارت شناسايي شان را چك كنيد. چون 
اين چشمي ها براي همين كار س��اخته شده اند. وقتي 
شك داشتيد در را باز نكنيد. اگر به كسي كه پشت در 
است مشكوك شديد، خيلي راحت بگوييد برود و يك 

زمان ديگر بيايد.
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فوت... فوت
فوت...

ميخواي 
يه كم تفريح كنيم؟

چرا مزاحم
ها ها اصا نفهميد  ميشي؟

كه من كي هستم
فكر ميكني نفهميدم

عمرا بدوني  كي هستي؟ 
من كي ام

ولي من خيلي 
خوب ميشناسمت

اي واي بابا
 شما هستي؟

محمودگوشي رو بذار يادت رفته يه خط 
ديگه از اين تلفن تو اتاق من هست؟

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار



  احمدرضا صدري
در تاريخ نگاري ه�اي جري�ان روش�نفكري، 
ميرزا حس�ين خان سپهس�اار از پيش�گامان 
جريان توس�عه در اي�ران قلمداد مي ش�ود. از 
اي�ن روي بازخوان�ي كارنام�ه وي، رهيافتي به 
شناخت اين جريان اس�ت. در مقاات گذشته 
سرفصل هاي شاخص زندگي سياسي سپهساار 
مورد بررس�ي قرار گرفت. مقالي كه پيش روي 
شماس�ت،تأثيرپذيري هاي فك�ري و فرهنگي 
وي را روايت كرده است، اميد آنكه مقبول افتد. 

   
  ميرزا ملكم خان، مراد سپهساار

اگر درصدد باش��يم كه از ش��كل دهندگان فكري 
ميرزا حسين خان سپهساار سخني بگوييم، قطعاً 
بايد در صدر فهرست از ميرزا ملكم خان نام ببريم. 
ملكم خان ارمني تبار فرزند ميرزا يعقوب خان است. 
پدرش از مسيحيت به اسام گرويد اما محققان در 
خلوص اين تغيير عقيده مردد هستند. ملكم خان 
پس از عضويت در لژ فراماسونري فرانسه به ايران 
آمد و فراموشخانه را در تهران تأسيس كرد. اولين 
تشكيات فراماس��ونري ايراني چند س��ال بعد از 
تأسيس در ربيع الثاني 1278 به دستور ناصرالدين 
ش��اه تعطيل ش��د و ميرزا ملكم خان همراه پدر به 
آس��ياي ميانه فرار كرد. ملكم خان بع��د از آنكه از 
جانب سفارت عثماني امان گرفت در عراق ساكن 
 شد. آنجا به واسطه آمد و شد زياد مردم ايران دولت 
احس��اس خطر كرد و طي فرمان ناصرالدين ش��اه 
به كارپرداز دولت ايران در بغ��داد، همراه مأموران 
اعزامي پس از هماهنگي با حاك��م بغداد وي را به 
س��مت ديگر ممال��ك عثماني حرك��ت دادند. در 
حكم شاه آمده اس��ت: »كارپرداز، البته به محض 
ورود اين حكم، ملكم را از عراق عرب بدواند بدون 
تأخير.« وي پياده از طريق دي��ار بكر وارد عثماني 
شد و خود را به ميرزا حسين خان معرفي كرد. ميرزا 
حسين خان پس از استفسار از تهران طلب بخشش 
و مساعدت براي گماردن وي به كار نمود و سرانجام 
او را مأمور كنسولگري ايران در مصر كردند. دنباله 
ماجراي ملكم خان را از كتاب سياس��تگران دوره 
قاجار پي مي گيريم: »وي پس از چند ماه)از مصر( 
به استانبول برگش��ت و به آيين مسيحيت رجوع 
كرد و با يك دختر مسيحي عقد بست و در كليسا 
مراسم عقد گرفت. ميرزا حسين خان او را احضار و 
استفسار مي كند. ملكم مي گويد تقدير من اينطور 
پيش آورده! بعد از چند روز به ميرزا حس��ين خان 
نامه مي نويسد كه اگر دولت ايران او را وزيرمختار 
لندن نكند، اسرار دولتي كه نزد اوست به عثماني ها 
مي فروشد! ميرزا حس��ين خان مراتب را به تهران 
مي نويسد. بعد از مدتي ميرزا ملكم خان را مي بيند 
كه تبعه عثماني شده، لباس آنها را بر تن كرده و با 
ماهي 40 ليره در وزارت خارجه عثماني استخدام 
شده است. ميرزا ملكم خان همين طور در خدمت 
دولت عثمان��ي بود و ب��ه ايران ناس��زا مي گفت تا 
سپهساار به ايران آمد و صدراعظم شد و بافاصله 
ملكم خ��ان را از عثماني طلبيد و مستش��ار اعظم 
صدارت اعظم��ي نمود و به نش��ان تمثال همايون 
از درجه اول مفتخر  ش��د و پدرش يعقوب خان در 
سفارت ايران در استانبول مشير و مشار شد و علناً 

براي دولت انگليس جاسوسي كرد.« 
ميرزا ملكم خان در تنظيم قرارداد رويتر بيشترين 
همراه��ي را ب��ا سپهس��اار ب��ه عم��ل آورد و در 

س��ال1290 براي مهيا كردن سفر ش��اه به فرنگ 
به عنوان س��فارت فوق العاده عازم اروپا ش��د. وي 
در تمام دوران قدرتمندي سپهساار، سفير ايران 
در لندن و تنظيم كننده سياس��ت هاي غربگرايانه 
او بود. دو سفر ش��اه به فرنگ )1290 و1295( را 
تنظي��م نموده اس��ت. خان ملك ساس��اني درباره 
نقش ميرزا ملكم خ��ان در دوام قدرتمندي ميرزا 
حسين خان سپهساار در ايران مي نويسد: »يكي 
از خدمات ملكم خان در زمان سفارتش در لندن به 
ميرزا حسين خان اين بود كه هر وقت وضعيت ميرزا  
حسين خان در ايران و نزد ش��اه به هم مي خورد، 
ملكم يك تلگراف رمز وحشتناكي از لندن مخابره 
مي كرد و شاه هم در عزل ميرزا حسين خان دست 

نگه مي داشت.« 
سپهس��اار با اطاع كاف��ي از وضعي��ت فكري و 
فرهنگي ميرزا ملكم خان و نقش او به عنوان اولين 
كسي كه فراماسونري را در ايران ايجاد كرده بود و 
گرايش خود و پدرش به غرب به ويژه انگليس و عدم 
التزام به اسام و به خصوص نمونه آن كه در زمان 
سفارت خود در عثماني روي داد، )عقد يك دختر 
مسيحي در كليس��ا( و پذيرفتن تابعيت عثماني و 
فروختن اسناد و مدارك كه  طي مأموريت دولتي 
در اختيار داشت و... به محض روي كار آمدن، وي 

را از عثماني فراخواند و به مقام مستشار عالي خود 
منصوب كرد! بعدها در تمام اقداماتي كه از س��وي 
سپهساار در گشودن دروازه كشور به روي فرهنگ 
غرب روي داد ملكم خان نقش برجس��ته ای بازي 
كرد. همچنين ميان ميرزا ملكم خ��ان و فتحعلي 
آخون��دزاده عوالم دوس��تي نزديك برق��رار بود و 

آخوندزاده وي را روح القدس لقب داده بود. 
در مذاكره اي كه ميرزا ملكم با بلنت انگليسي داشت 
به گوشه هايي از باورش در مورد اساس اديان الهي 
اشاره مي كند. وي در اين مذاكرات، دين را ساخته 
ذهن انسا ن هاي شرقي مي داند، زيرا به زعم او ذهن 
انسان ش��رقي نظري اس��ت و ذهن انسان اروپايي 
عملي! - گويا تمدن هاي بين النهرين، ايران، چين، 
تمدن اس��ام و... را در تاريخ ملل ش��رق نخوانده 
است - مطالعه گوش��ه هايي از اين مذاكرات بيانگر 
شخصيت ميرزا ملكم خان به عنوان همراه و مشاور 
عالي سپهس��اار در صدارت بر ايران است. وي به 
بلنت مي گويد: »شايد براي ش��ما جالب باشد كه 
داستان ديني كه چند سال قبل در ايران به وجود 
آمد و من زماني در رأس آن قرار داشتم را بشنويد... 
و از آن نمونه اي كه نحوه ايجاد مذاهب در آنجاست 
دس��ت خواهد داد... اروپا به راستي قادر نيست كه 
دين واقعي به وجود آورد كه به وسيله آن بتوان روح 
مردم را تصاحب كرد و همين طور آسيا نيز نمي تواند 
سيستم هاي سياسي خلق كند. فكر آسيايي نظري 
است و فكر اروپايي عملي. ما در ايران هر روز مسيح 
جديد مي س��ازيم... همانطور كه قبًا گفتم وقتي 
جوان بودم خود نيز مذهبي به وجود آوردم)اشاره 
به تأسيس فراموشخانه در ايران( كه عده پيروان آن 
به30 هزار نفر مي رسيد ولي من از آغاز قصد ايجاد 
مذهب نداشتم، خصوصيت تقدس و پيامبري! به 
اجبار از طرف پيروانم به من تحميل گرديد... آنها به 
من لقب روح القدس دادند)اين لقب را آخوندزاده 
به ملكم خان داده است( و شاه نيز عنوان مصلح را 
به من بخشيد. من كتابي نوشتم كه در واقع انجيل 
عقايدم بود)اشاره به كتابچه غيبي( و هواخواهانم 

عقيده داشتند من معجزه مي كنم.« 
گفتني اس��ت خاف واقع گويي هاي ملكم خان در 
نس��بت هايي كه به ملت فهيم ايران داده بيش��تر 
منحصر به تعدادي درباري اس��ت ك��ه به كتابچه 
غيبي ملكم خان و ش��عبده بازي هايش كه در سفر 
اروپا ياد گرفته بود دسترس��ي داشتند، اما از زوايه 
ديگر گوي��اي وجهه نظ��ر اصلي او درب��اره دين و 
ملت هاي ش��رق و به ويژه اي��ران اس��ت. از اينجا 
مي توان به ش��خصيت و گرايش هاي واقعي ميرزا 
حسين خان سپهساار در گزينش ميرزا ملكم خان 
در عي��ن آگاهي كام��ل از تفكرات وي ب��ه عنوان 
نزديك ترين همكار خود پي برد. كوتاه س��خن آن 
كه ميرزا حسين خان از نظر فكري كامًا وابسته به 

انديشه هاي ميرزا ملكم خان بوده است. 
  سپهساار و جال الدين ميرزاي قاجار

جال الدي��ن مي��رزاي قاج��ار از ش��خصيت ها و 
نويسندگاني است كه همچون آخوندزاده آشكارا 
بر اس��ام و ارزش ه��اي دين��ي حمل��ه مي كرد. 
خان��ه اش مركز فتنه معان��دان با دين و فاس��دان 
جامعه بود. جلسات فراموشخانه و اولين تشكيات 
فراماس��ونري ايران در خانه وي تش��كيل مي شد. 
جال الدين ميرزا يك��ي از دوس��تان و همفكران 
ميرزا حس��ين خان بود. انديش��ه هاي او را همگام 
با طرد ارزش هاي دين��ي ترويج مي كرد و خانه اش 

در باره ارتب�اط ميرزاحس�ين خان 
سپهساار با ميرزا صفا دو مشخصه 
مهم در مي يابي�م؛ يكي تأثيرپذيري 
از مشرب درويش�ي ميرزا صفاست 
در ح�دي ك�ه در زم�ره مري�دان او 
در مي آيد و مي دانيم كه اين مشرب 
تا چه حد نس�بت به احكام اسامي 
داراي تساهل و تس�امح است و لذا 
همواره از س�وي غرب و عوامل آنان 
مورد حمايت ب�ود و در رژيم پهلوي 
در بااتري�ن مس�ئوليت هاي ام�ور 
ق�رار مي گرف�ت و دوم عضويت وي 
در مجامع فراماسونري است كه وجه 
آشنايي و اش�تراك او با ميرزا صفا و 

پاشاهاي عثماني است

سپهس�اار با اطاع كاف�ي از وضعيت 
فك�ري و فرهنگ�ي مي�رزا ملكم خان 
و نق�ش او ب�ه عن�وان اولي�ن كس�ي 
ك�ه فراماس�ونري را در اي�ران ايجاد 
كرده بود، ب�ه مح�ض روي كار آمدن، 
وي را از عثمان�ي فراخوان�د و به مقام 
مستش�ار عالي خ�ود منص�وب كرد! 
بعدها در تم�ام اقداماتي كه از س�وي 
سپهساار در گش�ودن دروازه كشور 
ب�ه روي فرهن�گ غ�رب روي داد 
ملكم خان نقش برجسته ای بازي كرد
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خوانشي از تأثيرپذيري هاي فكري و فرهنگي ميرزا حسين خان سپهساار

معماران اندیشه صدر اعظم ناصری
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  شاهد توحيدی
آل احمد نام پرآوازه اي در 
اي��ران معاصر اس��ت؛ چه 
كس��ي عابر خيابان هاي 
جنوبي مي��دان تجريش 
ته��ران باش��د و از مقابل 
همان دبيرستان معروف 
خيابان باغ فردوس بگذرد، 
چه در گرماي تابس��تان 
و س��رماي زمس��تان ب��ا 
اتومبيلش از روي آسفالت سخت بزرگراه آل احمد در 
غرب تهران عبور كند و چه ابه اي كتابفروشي هاي 
خيابان انقاب، كتاب هاي جال را در جلدهاي قديمي 
يا تازه ببيند. آل احمد نامي پرآوازه اس��ت؛ آنچنان كه 
مي نويسند او پيشگام خلق واژه غربزدگي در عالم است 
و كتاب هايش در همان دهه40 به انگليسي و فرانسه 
برگردانده شد و... زندگي او به تعبير سيمين دانشور: 
»به ماجرا يا حادثه اي پناه بردن، از آن س��رخوردن و 
رها كردنش كه خود غالباً به حادثه اي انجاميده است؛ 
آن گاه خلق حادثه اي تازه يا به اس��تقبال ماجرايي نو 

شتافتن.«
آل احمد به همين ميزان ش��هرت، مهجور و نامطبوع 
نيز هس��ت كه چه بس��يارند كس��اني كه تيغ تيز به 
رويش آخته اند و او را بي سواد و بي اطاع و تاريخ ندان 
خوانده اند و مي خوانند و تا همين امروز هم دست از كار 
نكشيده و نمي كشند. در مقابل، انتشار صدها مقاله و 
پايان نامه و كتاب، درباره آرا و داستان ها و انديشه هاي 
او، گواه��ي بي بديلي اس��ت براي نش��ان دادن حجم 
گسترده تأثيرگذاري او در فرهنگ اين ديار. در محور 
اين بازخواني ها آنچه بيش از همه خودنمايي مي كند، 
پرداختن به اثر سترگ او »غربزدگي« است؛ حتي اگر 
كس��اني س��نگي بر گوري را بهانه كنند و آن را پايان 
اس��طوره آل احمد بنامند)كتابي كه در1342 نوشته 
شده و دست كم خسي در ميقات كه سالي بعدتر نوشته 
شده نشانه بطان س��مت گيري هاي آن متن و تحول 
نويسنده اش بود.( از غربزدگي گذشته كه واكنش هاي 
روش��نفكري جديد به عمد حول محور آن اس��ت، به 
ندرت درباره اثر مهم ديگر آل احمد، در خدمت و خيانت 

روشنفكران بحث شده اس��ت. در اين اثر، آل احمد با 
اس��تفاده از تجربيات ش��خصي و مكتوبات ديگران و 
اطاعات موجود، طرح بيماري غربزدگي را مبسوط و 
مستدل دنبال كرده است. تحليل و بررسي داستان ها 
در رديف دوم اهميت قرار مي گيرد كه مركز اصلي در 
اين كار بازخوان��ي ادبي يا نظ��ري آراي جال در باب 
موضوعات مختلف، براساس داستان هاي اوست. بخش 
سوم، بيشتر رويكردي فرهنگ نگارانه و محتوايي دارد 
و البته كه كم حجم تر از دو سرفصل فوق است. آل احمد 
نويسنده اي است كه به عرصه پژوهش اجتماعي نيز وارد 
شده و گام هاي او كه به دلبستگي اش براي ثبت و ضبط 
مسائل فرهنگي مناطق آشنا برمي گردد)نظير اورازان 
كه به نوعي زادگاه او تعريف مي شود( ايجاد زمينه اي 
مناسب براي طرح پژوهش اجتماعي در ايران است. در 
اينگونه از بررسي ها آراي جال به مثابه يك قوم شناس، 
مردم شناس، زبان شناس يا سياحت گر ايراني تحليل و 
نكاتي از آن توصيف مي شود. او در اين باره مي نويسد: 
»پس از نشر پنج تك نگاري، ايشان]مؤسسه تحقيقات 
اجتماعي دانش��كده ادبيات دانش��گاه تهران[ را ترك 
گفتم؛ چراكه دي��دم مي خواهن��د از آن تك نگاري ها 
متاعي بسازند براي عرضه داشت به فرنگي و ناچار هم 
به معيارهاي او - و من اين كاره نبودم؛ چراكه غرضم از 
چنان كاري از نو شناختن خويش بود و ارزيابي مجدد از 

محيط بومي و هم به معيارهاي خودي.« 
اينها نش��ان مي دهد راه رفته آل احم��د را بايد بارها و 
بارها پيمود تا بتوان تاريخ مطالعات اجتماعي ايران را 
گسترش داد و چه بهتر كه اين كار در جاي پاي جال 
رخ بدهد و سفرنامه نويس��ي ديگري با ات��كا به همان 
نوشته ها ، داده ها و يافته ها بار ديگر پاي در ره نهد و پس 
از چندين دهه، همه آن موقعيت ها را دوباره به نظاره 
نشيند. در حاشيه اين بازخواني تجربي و عيني است كه 
مي توان تغيير و تحوات اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي 
را نشان داد و از ميزان درستي و نادرستي تحليل هاي 
پيش تر ارائه شده آگاه شد و بدين روش روزنامه نگاري 

تحقيقي را غنا و تعميق بخشيد. 
»جاي پاي جال« كه اولين اثر انتش��ارات رس��انه مهر 
به ش��مار مي رود، دربرگيرنده اين تك نگاري هاست كه 
طي سال1391 در خبرگزاري مهر منتشر شده اند. اين 
اثر به شكل مستقيم وامدار تاش هاي نويسنده محترم 
آن و همكاري مردم و مديراني اس��ت كه در اين مسير 
ياريگر ما بوده اند. انتش��ار »جاي پ��اي جال« مرهون 
تاش ها و توجه مديرعامل محترم انتشارات سوره مهر، 
همكاران سختكوش ايش��ان و همچنين پيگيري هاي 
مجدانه روابط عمومي خبرگزاري مهر و همكاري گروه 
فرهنگ و ادب اين خبرگزاري است. جا دارد اينجا از آنها 

سپاسگزاري شود. 

 درباره اثر تاريخي- پژوهشي
 »جاي پاي جال«

تك نگاري هاي آقای نويسنده
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محل امني ب��راي روش��نفكران غرب��زده بود. 
آدميت در اين باره مي نويس��د: »دو نويسنده 
ناسيوناليست]ملي گرايي در برابر دين گرايي[ 
اي��ن دوره معرف جنبه اي از هم��ان تفكر ملي 
و هش��ياري تاريخي هس��تند؛ اتفاق��اً هر دو با 
ميرزا حس��ين خان دوس��ت بودند، آن دو نفر 
جال الدين مي��رزاي قاجار و مي��رزا فتحعلي 

آخوندزاده هستند.« 
  سپهساار 

و ميرزا يوسف خان مستشار الدوله
از جمله ياران و همكاران ميرزا حس��ين خان، 
ميرزا يوس��ف خ��ان مستش��ارالدوله اس��ت. 
او در زمره روش��نفكراني اس��ت ك��ه در زمان 
سلطنت ناصرالدين شاه، با همراهي و همكاري 
ميرزا حس��ين خان و ميرزا ملك��م خان، گروه 
روش��نفكري وابس��ته را پايه گذاري نمودند. 
ميرزا يوس��ف خان پس��ر حاجي ميرزا كاظم 
تاجر تبري��زي اس��ت و در وزارت امورخارجه 
خدم��ت مي نمود. از س��ال 1270 ت��ا 1278 
هجري قم��ري كارپردازي حاج��ي طوفان را 
به عهده داش��ت. در س��ال 1279 ش��ارژ دافر 
ايران در پترزبورگ و س��پس ژنرال قونس��ول 
تفليس شد و مدت چهار س��ال در اين سمت 
بود. از اواخر س��ال 1283 تا 1287 شارژ دافر 
س��فارت پاريس ش��د. وقتي ميرزا يحيي خان 
مش��يرالدوله ب��ه وزارت عدليه رس��يد او را به 
معاونت خود برگزيد)1299(. او از خدمت در 
وزارت عدليه طرفي نبست و سر خورده شد. با 
انتش��ار انتقادهايي از دستگاه ديوان خانه هاي 
ايران در روزنامه اختر استانبول، مورد اتهام قرار 
گرفت و از خدمات دولت معزول شد و پس از 
پنج ماه زنداني به سمت كارگزاري مهام خارجه 
آذربايجان به تبريز رفت. وي در س��ال 1313 
درگذش��ت. ميرزا يوس��ف خان بيشتر مدت 
خدمت خود را در خارج از كشور در كشورهايي 
كه مهد تفكر غربي ش��ناخته مي شدند مانند 
تفليس، اس��تانبول و پاريس گذراند و وابسته 
به اين تفكر شد. در نامه هايي كه از پترزبورگ، 
پاريس و تفليس به دربار ناصرالدين شاه نوشته 
همه ج��ا از لزوم نش��ر تمدن اروپايي س��خن 
گفته اس��ت. او در س��ال 1286 رس��اله اي به 
نام»كتابچه بنفش« درباره تأس��يس راه آهن 
سراسري نوشت و به شاه عرضه كرد. سال بعد 
رساله معروف»يك كلمه« را در حقوق اساس 
فرد و مباني حكومت ملي! تأليف كرد. در اين 
رساله ميرزا يوسف خان، اصول افكار سياسي 
خود را كه مله��م از تفكر مادي غ��رب و نظام 
ناسيوناليس��تي و اعتقاد به ليبراليسم و مباني 
آن است، بيان نموده است. اين رساله در سال 
1287 در پاريس نگاشته ش��ده است و بنا به 
قول آدميت»در خصوص تفكيك قدرت دولت 
از قدرت روحاني نيز اولين بار او س��خن راند.« 
رس��اله »يك كلمه« اقتباس از اص��ول قانون 
اساسي فرانس��ه اس��ت. وي تاش كرد جهت 
مقبوليت آن توس��ط افكار عمومي، اصول آن 
را با مباني شرع اس��ام تطبيق دهد! و به قول 
آدميت»درتأييد اصول مزبور از آيه هاي قرآن و 
احاديث و اخبار و گفته هاي علماي بزرگ اسام 
شواهدي آورده و در اين كار مهارت قلمي خاص 
به خرج داده است.« ميرزا يوسف خان در معني 
رساله خود مي گويد: »يك، كلمه اي است كه 
جميع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است. 
كتاب قانون است كه جميع شرايط و انتظامات 
معمول و بها كه به امور دنيويه تعلق دارد در آن 
محرر و مستور اس��ت و دولت و امت معا كفيل 
بقاي آن اس��ت.« و توضيح مي دهد مقصود از 
»قانون« همان است كه به فرانسه آن را »لوا« 
مي گويند و مشتمل بر چند كتاب است كه هر 
يك از آنها را »كود« نامند و آن به منزله كتاب 
شرع  نزد مسلمانان است! وي در بيان فرق كود 
با قوانين شرع مي نويس��د: »كود فرانسه فقط 
مصالح دنيويه را شامل است چنانكه به حالت 
هركس از هر مذهب و ملت كه باش��د موافقت 
دارد و امور دينيه را كتاب مخصوص ديگر است 
اما در كتاب شرع مسلمانان مصالح دنيا با امور 
اخروي مخلوط شده است و بعضي قواعد آن با 
مذهب ملل غرب مسلم موافق نيست. از اين رو 

براي سياست عامه ضرر عظيم دارد.« 
در هر حال مستش��ارالدوله با چني��ن ديدگاه 
و تربيت��ي در كنار ميرزا حس��ين خ��ان قرار 
مي گي��رد و در تمام م��دت وزارت و صدارت با 
وي همراهي و هم��كاري مي نمايد. در تدوين 
قانون اساسي نقش مهمي به عهده مي گيرد و 
هر جا كه ضرورت نشر فرهنگ اروپايي و تفكر 
غربي ايجاب مي نمايد، تاش او ديده مي شود. 
كتاب»يك كلمه« او در مجامع روش��نفكري 
وابسته و فراماسونري مثل فراموشخانه و مجمع 
آدميت مورد استفاده قرار مي گيرد و به عنوان 

كتاب »اصول« آنان شناخته مي شود. 
  سپهساار و ميرزا صفا

از جمله كساني كه ميرزا حسين خان سپهساار 
وابس��تگي فكري و معنوي به او داشت، ميرزا 
صفا سوادكوهي بود. رضاقلي خان سوادكوهي 
معروف ب��ه حاجي ميرزا صفا در س��ال 1212 
هجري قم��ري متولد ش��د و در نه��م رمضان 
1291 قمري در سن 90سالگي در تهران وفات 
يافت و در صفاييه نزديكي چشمه علي ري دفن 
شد. پدرش محمدحسن خان ابن محمدخان 
اب��ن داوده از خواني��ن س��وادكوه مازندران و 
مادرش اهل سمنان اس��ت. در اوايل عمر براي 
تحصيل علوم به عتبات رفت و در خدمت شيخ 
محمدحسن، صاحب جواهرالكام تحصيل كرد 
و پس از چند س��ال با لباس درويشي در مكه، 

مدينه، مصر ، س��ودان ، دمشق و بيت المقدس 
ساكن شد. او اقامت طواني در عثماني داشت 
و با جمعي از وزرا و درباريان عثماني من جمله 
عبدالرحمن س��امي پاش��ا، محمود نديم پاشا 
صدراعظم س��لطان عبدالعزيزخان، عالي پاشا 
وزير امورخارجه، ضياء پاشا سفير كبير عثماني 
در واش��نگتن و... رفاقت داشت و صاحب نفوذ 
بس��يار گرديد. درباره او نوش��ته اند: »در تمام 
مدت عمر تأهل اختيار نكرد!«و نيز نوشته اند: 
»حاجي مي��رزا صف��ا از اقطاب فراماس��ونري 
عثماني بود و همه ماس��ون هاي عثماني سر بر 

آستان او داشتند.« 
محمدبيك مدعي است كه حاجي ميرزا صفا با 
مراكز فراماس��ونري انگلستان ارتباط مستقيم 
داش��ت و در درون لژهاي ماس��وني به دستور 
او زمزمه ضديت با خانواده س��لطنتي عثماني 
و مس��ئله آزادي و مبارزه با اس��تعداد را پيش 
كشيده بودند. ميرزا حسين خان در مدتي كه 
در استانبول به عنوان س��فارت اقامت داشت، 
به خدمت ميرزا صفا درآمد و از مريدان او شد. 
هنگامي كه ميرزا حس��ين خان به اس��تانبول 
رفت ميرزا صف��ا در آنجا صاح��ب محفلي بود 
كه در آن پاش��اهاي عثماني شركت داشتند و 
اين مسئله باعث آشنايي ميرزا حسين خان با 
پاشاها و تأثيرپذيري عظيم در او شد. در منابع 
نوشته اند: »ميرزا حسين خان كه اظهار ارادت 
به جناب حاجي مي كرد به زودي با همه مريدان 
حاجي آش��نا و ما بي��ن آنها ي��ك صميميت و 
صفاي طريقتي! حاصل گرديد و چون اغلب آنها 
هميشه در سركار و در امورات دولتي دخالتي 
تمام داشتند، ميرزا حسين خان به اعاده نفوذ 
مادي و معنوي ايران در ممالك عثماني! موفق 
مي شد و در همه جا مساعدت مي ديد.« در جاي 
ديگر مي نويسد: »عمده موفقيت ميرزا حسين 
خان در مأموريت استانبول مرهون نفوذ كلمه 
مرحوم حاجي ميرزا صفاست و كليه مشكات و 
معضات دوره سفارت او از بركت وجود حاجي 
ميرزا صفا مرتفع مي شد.« نياز به توضيح نيست 
كه نفوذ كلم��ه ميرزا صفا از جهت فراماس��ون 
بودن اوست نه درويش بودنش و كمك ذيقيمت 
ميرزا صفا به ميرزا حس��ين خان ني��ز از بابت 
هم مرام بودن ب��ا هم و دس��تور انگليس براي 
حمايت از ميرزا حسين خان است تا او در آينده 
مصدر امور ايران شده و بر وفق منافع انگلستان 
عمل كند. »ميرزا حس��ين خان مش��يرالدوله 
كه خود را از مريدان خ��اص حاجي ميرزا صفا 
مي دانست عاوه بر مراوده اي كه درون لژهاي 
فراماسونري با وزرا و درباريان عثماني پيدا كرده 
بود، در خانقاه حاجي ميرزا صفا نيز با كساني كه 
هميشه در امور دولتي شركت داشتند دوست 
شده بود و از آنها براي پيشرفت كارهاي سفارت 

استفاده مي كرد.« 
در اينج��ا دو مش��خصه مهم از ميرزا حس��ين 
خان درمي يابيم؛ يكي تأثيرپذيري از مش��رب 
درويشي ميرزا صفاس��ت در حدي كه در زمره 
مريدان او در مي آيد و مي دانيم كه اين مشرب تا 
چه حد نسبت به احكام اسامي داراي تساهل 
و تسامح اس��ت و لذا همواره از س��وي غرب و 
عوامل آنان مورد حمايت بود و در رژيم پهلوي 
در بااترين مسئوليت هاي امور قرار مي گرفت 
و دوم عضويت وي در مجامع فراماسونري است 
كه وجه آش��نايي و اش��تراك او با ميرزا صفا و 
پاشاهاي عثماني است. در مجامع فراماسونري 
بود كه انگلستان تحوات مورد خواست غرب 
را ب��ه عناصر عضو الق��ا مي كرد و آنه��ا را براي 
برپايي ي��ك حكومت ائيك ب��ر مي انگيخت. 
ميرزا حس��ين خان با اين مجامع مرتبط شد و 
همان زمزمه را فراگرفت و به دربار ايران انتقال 
داد و در م��دت زمام��داري خويش براس��اس 
آن حركت نمود. ميرزا حس��ين خان با وجود 
آنكه در نشر تمدن و تجدد ايران سهم بسزايي 
دارد، ولي به علت پوشيدن لباس فراماسوني و 
تابعيت از لژهاي فراماس��ونري و فراموشخانه 
مي نويسد: »ميرزا حس��ين خان سپهساار در 
فراموش��خانه ملكم كه در ايران تأسيس شده 
بود عضويت داشت. او هميشه حامي و پشتيبان 
ملكم خان ب��ود و هنگامي كه از اي��ران تبعيد 
ش��د، ميرزا حس��ين خان در برابر ناصرالدين 
ش��اه از او ش��فاعت كرد و نه تنها به س��فارت 
مصر فرس��تادش، بلكه در نخس��تين روزهاي 
صدارتش... به معاونت خود منصوب نمود... در 
تمام مدتي كه مش��يرالدوله بر كرسي صدارت 
تكيه زده بود، ه��ادي و راهنما و حافظ اعضاي 
فراموشخانه به شمار مي رفت. وي مدت 10سال 
]12 سال صحيح است[ در استانبول سفيركبير 
بود و در لژهاي فراماس��ونري فعاليت مي كرد. 
عضويت او در فراماسونري شناخته شده جهاني 
ابتدا در لژ گرانداوريان و سپس عضو لژ شماره 
175 وابسته به س��ازمان انگلند بود. عكس او 
در لباس اس��تادي فراماس��ونري زينت اصلي 
در لژ به شمار مي رفت.« ماحظه مي كنيم كه 
دست انگلستان از آستين فراماسونري چگونه 
عناصر وابس��ته به تفكر غرب��ي را در يك مدار 
بسته س��ازماندهي مي كند و آنها را به حمايت 
از يكديگ��ر وا مي دارد. يك روز ميرزا حس��ين 
خان از مي��رزا ملكم ش��فاعت مي كند و روزي 
ميرزا ملكم با نامه هاي تهديدآميز از انگلستان 
شاه را از خشم نس��بت به ميرزا حسين خان و 
عزل او بيمناك مي سازد! به هرحال ميرزا صفا 
در جايگاه مرشد در ميرزا حس��ين خان تأثير 
بسزايي داشت و او را در سستي اعتقاد و گرايش 
به فرهن��گ اابالي گري دين��ي و تثبيت تأثير 

تمدن غربي شتاب بيشتر داد. 
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جناب احمدي آن طور که پيش از انجام مصاحبه 
فرموديد ش�ما معتقد به اولويت س�اخت يک 
جامعه عدالتخواه براي تحقق گام دوم انقاب 
هستيد و معتقديد در گام اول ما از اين اولويت 
غفلت کرديم و جنب�ش عدالتخواهانه  دهه  50 
را به جامع�ه عدالتخواه بدل نس�اختيم. چرا و 
چگونه ب�ه اين نتيجه رس�يده ايد و اين جامعه 
عدالتخواه�ي ک�ه مي فرمايي�د دقيق�ًا به چه 

معناست؟
جامعه عدالتخواه، يک س��نت الهي اس��ت. ب��ه نظر من 
اينکه خداوند جهان انس��اني را اين همه متکثر آفريده 
و از نظر کمي قريب به 8 ميليارد جمعيت را خلق کرده 
است دليلي جز نيل به هدف وااي عدالت نداشته است، 
چون ذات خداوند ذات عدالتخواهي است و خداوند خود 
را »قائماً بالقس��ط« معرفي مي کند و مي فرمايد: » َشِهَد 
الَُ  أَنَهُ  اَ إِلهَ  إِاَ ُهَو َو الَْمَائَِکُة َو أُولُوا الِْعلْمِ  َقائِماً بِالِْقْسِط« 
از سوي ديگر اعتقاد ما بر اين است که عالم عرصه تجلي 
صفات خداوند اس��ت لذا همانطور که خ��دا رزاق بوده و 
جهاني آفريده که رزاقيت در آن محقق شود، عدالت نيز 
که از صفات خداوند اس��ت بايد در آيينه  جهان انساني 
تجلي يابد. خداوند خودش مي فرمايد: »لََقد أَرَسلنا ُرُسلَنا 
بِالَبِيناِت َوأَنَزلن��ا َمَعُهُم الِکتاَب َوالمي��زاَن لَِيقوَم الّناُس 
بِالِقسِط« اين آيه مطلق و درباره  همه   انبياست و رسالت 
همه انبيا را قيام به قسط مي داند. وقتي مي شود گفت به 
يک جامعه مطلوب رسيده ايم که در آن مردم موفق شوند 
عدالت را برقرار کنند، در غير اين صورت خواست خداوند 
محقق نشده و زيبايي عدالت را که خداوند دنبالش بوده 
شکل نگرفته است. اين هم که مي گويم جامعه  عدالتخواه 
منظورم محدوده  مش��خصي از 8 ميليارد انسان نيست، 
جامعه  عدالتخواه يک جامعه جهاني است. اصًا نمي شود 
با نگاه الهياتي به جهان نگاه کرد و گفت منظور خدا فقط 
يک محدوده يا نژاد خاص بود. وقت��ي مي گويد »لَِيقوَم 
الّناس« يعني همه  مردم يعني حتي مردم امريکا و همه  
خلق ال. يکي از دايلي که انقاب اس��امي نمي تواند 
تنها يک مس��ئله ايراني جلوه کند، همين اس��ت. اگر ما 
مي گوييم در ادامه راه انبيا هس��تيم و انبيا هم رسواني 
از ذات اقدس الهي هس��تند، اين سنت الهي است که ما 

بايد دغدغه جهان انساني را داشته باشيم. مسئله خدا و 
مس��ئله انبيا، مدنيت مبتني بر عدالت است، کما اينکه 
حضرت خاتم هم وقتي مردم مکه ايشان را ياري نکردند 
که مدنيت مبتني بر عدالت را محقق سازد و به شهر يثرب 
رفتند و مردم اين ش��هر پاي کار آمدند، پروسه مدنيت 
مبتني بر عدالت پياده شد و خداوند نيز احکامي را براي 
تنظيم اين نوع از زندگي مبتني بر عدالت ارسال کرد تا 
عقانيت اسامي بين مردم رشد يابد و عدالت اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و ... گام به گام در اين جامعه تحقق 
يابد. ما معتقديم فقه ما نيز بايد مدنيت مبتني بر عدالت را 
رقم بزند. انقاب اسامي نيز در ذات خودش يک جنبش 
عدالتخواهانه بوده اس��ت و ش��عارهايي مثل استقال، 
آزادي، جمه��وري اس��امي امتداد آن ش��عار عدالت و 
برآمده از آن اس��ت. اين جنبش عدالتخواهانه بايستي 
مي آمد و ب��ه جامعه عدالتخواه تبديل مي ش��د. يعني از 
جنبش به نظم اجتماعي مي رسد و يک مدنيت مبتني 
بر عدالت را مي ساخت. اگر اين اتفاق رخ دهد، آن وقت 
اين مدل امکان تکثير در تمام جهان را دارد و مي تواند به 
يک الگوي جهاني بدل شود که اسمش را تمدن اسامي 
مي گذاريم. به هر حال من فکر مي کنم ما به اين سمت 
نرفتيم و اان گير داريم، من معتقدم ما وقتي مي توانيم 
به سمت تمدن نوين اسامي حرکت کنيم که در درون 
مرزهايمان توانس��ته باش��يم الگوهاي فراکتالي جامعه 
عدالتخواهي را آماده کرده باش��يم، وقتي اينطوري شد 
جوامع ديگر خودشان به سمت الگوبرداري از ما خواهند 
آمد و اصًا ني��ازي نخواهد بود که ما بخواهيم س��ايرين 
را مشتاق کنيم، اگر کار درس��ت و حسابي انجام دهيم، 

سايرين خواهند آمد و از ما الهام خواهند گرفت. 
آنچه که گفتيد ناظر بر اهمي�ت عدالتخواهي 
بود و اينکه غايت عدالتخواهي انقاب اسامي 
چيس�ت. اما خيلي کلي اس�ت و به نظرم براي 
نيل به هدف بايد مصداقي و جزئي تر به مسئله 
پرداخت. لذا اگر بخواهم صريح تر بپرس�م اين 
جامعه عدالتخواه يعني چه و ما دقيقًا از جامعه 
چه چيزي مي خواهيم؟ به صورت فطري از هر 
فردي که بپرس�يم آيا دنبال عدالت هس�تي؟ 
پاسخش مثبت اس�ت و اصًا نداريم کسي که 

بگويد عدالت براي من معن�ا و مفهومي ندارد، 
شايد اختاف در تعاريف و برداشت ها از عدالت 

باشد اما عدالتخواهي وجود دارد و هست. 
اول اينکه جامعه متکثر است، قرآن هم »ناس« را خطاب 
قرار داده نه مومنون را و هنر انبيا اين است که کساني را 
جذب کنند که از ناس باشند نه مومنون. من فکر مي کنم 
در گام اول انقاب بيشتر تمرکزمان بر مومنون بوده است 
و مومنين عدالتخواه را براي دستيابي به اهداف انقاب 
اسامي کافي ديده ايم و شايد گاهي سايرين را طرد هم 
کرديم و بر همين اساس است که رهبر انقاب مرتباً در 
گام اول بر جذب حداکثري تأکيد داش��تند. تازه همين 
مومني��ن را هم مبتني ب��ر تأکي��دات ايدئولوژي خاص 
گلچين کرديم. ما معتقديم سنت الهي بر فراهم آوردن 
بستري اس��ت که همه بتوانند عدالتخواهي کنند تا در 
اين مسير عدالتخواهي خودشان نيز رشد کنند؛ جامعه 
را اگر رها کني در اميال و بدويتش و منافع شخصي اش 
مي ماند. براي عدالت بايد تربيت شويم وگرنه جامعه اي 
داريم که فقط ب��ه فکر خودش اس��ت و در برابر ديگران 
مي گويد ول کن بابا دس��ت بذار کاه خودت را باد نبرد! 
جامعه به صورت طبيعي طول مي کشد تا عدالتخواه شود، 
حاا اگر با اين نگاه جذب حداقلي خودمان نيز محدوديت 
ايجاد کرديم و عده اي را در پروسه تربيتي نياورديم و آنها 
را ناديده گرفتيم، دچار ش��کاف اجتماعي مي شويم و با 
حاکميتي مواجه مي شويم که ادعاي عدالت هم دارد اما 
موفق نشده جامعه اش را براي عدالتخواهي تربيت کند 
و سر بزنگاه وقتي حاکميت نياز به جامعه دارد و مثًا در 
جنگ اقتصادي از مردمش مي خواهد که کمتر مصرف 
کنند، نه تنها کسي گوش��ش بدهکار نيست بلکه مدعي 
هم مي شوند و مي گويند ديگي که براي من نجوشد سر 
سگ در آن بجوشد! و اين يعني رسيده به يک بي تفاوتي. 
البته خيلي از مسئوان همين را مي خواهند، مي خواهند 
که جامعه اي داشته باشيم که عدالتخواه نباشد تا هي از 
حق خودش و حق همنوعانش سؤال کند و از مسئوان 
و مدي��ران مطالبه گري کن��د. اميرالمومني��ن به مالک 
گفتند ستون دين و بستر همبستگي و ذخيره روزي که 
مي خواهي به جنگ دشمنانت بروي عموم مردم هستند 
و اگر عموم مردم را نداشته باشي نمي تواني اين پروسه را 

جلو ببري. لذا من معتقدم چون جامعه در بدويت خودش 
و دنب��ال منفعت خودش اس��ت بايد بس��ترهايي براي 
عدالتخواهي فراهم کنيم و برويم در سطح شهرستان ها 
و روستاهاي کشور و واقعاً به مردم مسئوليت اجتماعي 
بدهيم نه اينکه مانند دولت هاي گذشته مردم را بخواهيم 
فقط براي اينکه دنب��ال ماش��ينمان راه بيفتند و دور و 
اطرافمان را شلوغ کنند. جامعه عدالتخواه جامعه اي است 
که مردم در آن احساس مس��ئوليت اجتماعي مي کنند 
و براي اين احس��اس مس��ئوليت بايد به آنها اختيارات 
بدهيم. ما بايد از س��طح روستاها شروع مي کرديم و اول 
حقوق عمومي مردم را براي آنها تبيين مي کرديم و بعد 
منابع عمومي را به آنها مي سپرديم و کار را مي سپرديم 
که خودش��ان انجام دهند، خودش��ان نظ��ارت کنند و 
خودشان حقوق خودشان را مطالبه کنند. اينطور به يک 
مدل کامًا فراکتال در سطح روستاها مي رسيديم و بعد 
مي توانستيم اين را در مدارس، محات و. . . پياده سازي 
کنيم. با اين حس��اب مي توانيم يک جامع��ه عدالتخواه 
بسازيم که مردم در آن به حقوقش��ان آگاهند، حقوق را 
هم رعايت مي کنند، شاخص هاي فرهنگي، اقتصادي و 
سياسي شان رشد کرده، اهل مشارکت، تعاون و اخاق 
هستند، همسايه حق همسايه را رعايت مي کند، موجر 
مستأجر را به چش��م يک کاا نگاه نمي کند و فسادها و 
کاهبرداري ها کم مي ش��ود. من معتقدم ما اين کار را 
تا به امروز به صورت کام��ل نکرديم، حاا يا تجربه اش را 
نداشتيم يا شعورش را نداش��تيم يا کارگزاراني داشتيم 
که خيانتکار بودند و مردم را بي تفاوت و رشد نايافته بار 
آوردند. مي بينيم که هنوز حتي در سکوهاي ورزشگاه که 
يک مکان ورزشي است باا تا پايين يک بازيکن فوتبال 
را در 90 دقيقه به باد مي دهند و جامعه به شدت هيجاني 
و توده اي است و اصًا حواسش به حقوق ديگران نيست. 
در حالي که اگر جامعه عدالتخواه ش��کل بگيرد شتاب 
وحشتناکي براي رس��يدن به تمدن اسامي مي گيريم 
اما اگ��ر به جامعه عدالتخواه نرس��يم هر روز فرس��ايش 
اجتماعي داريم. هر روز اينجا درگيريم با بخشي از جامعه 
که شعار مي دهند سوريه را رها کن، فکري به حال ما کن؛ 
چرا؟ چون مس��ئله اصلي را درک نکرده اند و عدالتخواه 
نشده اند و اصًا نفهميدند حمايت از سوريه يعني چي! لذا 
معتقدم چون عقب ماندگي جدي در گام اول داريم اگر 
به اين مسائل ورود نکنيم نمي توانيم گام هاي بعدي را در 
فرامرزها برداريم. شايد بتوانيم به صورت يک فرقه درآييم 
و در خارج از مرزها هم به صورت فرقه اي هسته هايي از 
مقاومت را شکل دهيم اما بايد بدانيم که فرقه سازي سنت 
و مأموريت الهي نيس��ت و حتي خداوند به بني اسرائيل 

گفت فرقه نشويد!
همانطور که فرموديد با جامعه اي مواجه هستيم 
که متکثر اس�ت و پيچيدگي هاي�ي دارد. اين 
پيچيدگي ها گاهي ريشه در مشکات اجتماعي 
ما دارد و گاهي ريشه در پيچيدگي هاي مفهوم 
عدال�ت در عص�ر کنون�ي و در زندگ�ي امروز 
ما، به نظرت�ان چطور مي ش�ود در خ�ال اين 
پيچيدگي هايي که ش�اهدش هس�تيم به يک 

زندگي عدالتخواهانه دست يافت؟
واقعيت اين اس��ت که جامع��ه عدالتخ��واه، جامعه اي 
س��اده انديش نيس��ت. وقتي دنبال عدالت هستي بايد 
بداني که جه��ان امروز، جهان منافع ش��خصي و جهان 

 قدم اول در گام دوم
 نقد گام اول با نگاه عدالتخواهانه است

چندوچون نيل به عدالت در گام دوم انقاب در گفت وگو با مجتبي احمدي، پژوهشگر مسائل اجتماعي و ديني 

جامعه عدالتخواه ازمه تحقق گام دوم انقاب

انق�اب اس�امي ماحصل ي�ک جنبش 
اجتماعي است و گام بعد بايستي اين مي بود 
که اي�ن جنبش اجتماع�ي در فرمت هاي 
اجتماعي تبديل به جامعه عدالتخواه شود 
تا اين جامعه عدالتخواه همه چيز را بسازد. 
اگر اهتمام ما بر اين باش�د که فرآيندهاي 
اجتماع�ي به درس�تي ش�کل بگي�رد به 
نقطه اي خواهيم رس�يد که دول�ت که بر 
ساخت جامعه است نيز به درستي شکل 
مي گيرد. دولت که يک طبقه ممتاِز خاص 
نيست که بر جامعه حکومت کند، در منطق 
جمهوريت ما دولت ماحصل جامعه است

88498476گام دوم 

» عدالت در صدر هدف هاي اوليه  همه   بعثت هاي الهي اس�ت و در جمهوري اس�امي نيز داراي همان شأن و جايگاه 
اس�ت. اين، کلمه اي مقّدس در همه  زمان ها و سرزمين هاس�ت و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولي عصر 
)ارواحنافداه( ميسر نخواهد شد ولي به صورت نس�بي، همه جا و همه وقت ممکن و فريضه اي بر عهده  همه به ويژه 
حاکمان و قدرتمندان است.« 60 کلمه اي را که از پيش چشمتان گذشت، مي توان از محوري ترين بندهاي بيانيه گام 
دوم انقاب دانس�ت که منطق آن نه  تنها در اين بيانيه بلکه در همه بيانات و پيام هاي سرنوشت ساز امامين انقاب 
ظهور و بروز داشته اس�ت چراکه عدالت از اصلي ترين آرمان هاي انقاب اس�امي بوده و همه  شعارهاي انقابي به 
نوعي برآمده از اين آرمان واا مي باشد. بر کسي پوشيده نيس�ت که انقاب اسامي در 40 ساله گذشته تاش هاي 

بسياري در راستاي نيل بدين هدف داشته که نسبت به سنگاخ هاي مسير شاهکار محسوب مي شود اما همانگونه 
که مقام معظم رهب�ري فرموده اند: »عدالت مورد انتظار در جمهوري اس�امي که مايل اس�ت پيرو حکومت علوي 
شناخته شود، بسي برتر از اينهاست و چشم اميد براي اجراي آن به شما جوان هاست.« بر اين اساس نيل به عدالت 
نيازمند تاش بيشتر است و بخشي از اين تاش معطوف به نقد و بررسي عملکرد 40 سال گذشته و کندوکاو مسير 
پيش رو باز مي گردد، بدين جهت مصاحبه اي با مجتبي احمدي، پژوهشگر مسائل اجتماعي و ديني و فارغ التحصيل 
دانش�گاه امام صادق)ع(، ترتيب داده ايم. او معتقد اس�ت گام دوم انق�اب تنها در صورتي محقق خواهد ش�د که 
جامعه اي عدالتخواه ش�کل گيرد. مش�روح مصاحبه  با وي درباره چندوچ�ون جامعه عدالتخ�واه از نظر مي گذرد.

منافع سرمايه داري اس��ت، جهاني است که همه 
چيز حتي اخاق را هم اگر بتوانند تبديل به کاا و 
از آن سرمايه توليد مي کنند. ما معتقديم جامعه 
عدالتخواه بايستي براي عبور از اين پيچيدگي ها، 
نگاه انتقادي داشته باش��د. تک تک افراد جامعه 
بايد به خودش��ان هم نگاه انتقادي داشته باشند. 
ببينيد خداوند در قرآن کري��م چقدر آيه در نقد 
انسان نازل فرموده است و حتي مومنين و بااتر 
از آن انبي��ا را نقد ک��رده چون خداون��د مي داند 
جهان انساني جهان خطرناکي است. او به انسان 
هوش باا، ميل ف��راوان، قدرت باا و توانايي هاي 
خارق العاده عطا کرده و اگر اين انسان نقد نشود 
تا جايي پيش مي رود که با بمب اتم به سر همنوع 
خودش مي زند. لذا بايد اي��ن منطق نقادي را در 
جامعه جا انداخت و جامع��ه مرتباً به نقادي خود 
بپردازد تا بتواند پيچيدگي ها را آشکار  و کجي ها 

را مشخص کند. 
وظيفه اصلي تربي�ت چنين جامعه اي بر 

عهده کيست؟
انقاب اس��امي ماحصل يک جنبش اجتماعي 
است و گام بعد بايستي اين مي بود که اين جنبش 
اجتماعي در فرمت هاي اجتماعي تبديل به جامعه 
عدالتخواه شود تا اين جامعه عدالتخواه همه چيز 
را بسازد. اگر اهتمام ما بر اين باشد که فرآيندهاي 
اجتماعي به درس��تي ش��کل بگيرد به نقطه اي 
خواهيم رسيد که دولت که بر ساخت جامعه است 
نيز به درستي شکل مي گيرد. دولت که يک طبقه 
ممتاِز خاص نيس��ت که بر جامعه حکومت کند، 
در منط��ق جمهوريت ما دول��ت ماحصل جامعه 
است، انقاب اس��امي که يک اليگارشي نيست، 
انقاب اس��امي ماحصل يک جنبش اجتماعي 
است و از دل مردم برآمده، حاا چه کار کنيم که 
اين جنبش اجتماعي عدالتخواه بتواند يک دولت 
عدالتخواه هم بسازد؟ وقتي روندهاي اجتماعي ما 
درست نيست، طبيعتاً دولت هم به درستي شکل 
نمي گي��رد. اان به گفته رهبر انقاب 40 س��ال 
است پشت دولت اسامي معطل مانده ايم و اين 
پروسه به سرانجام نمي رسد، بله نشده و با اين روند 
نمي شود؛ اين حرف من نيست، پيامبر خدا فرمود 
همانگونه که هستيد بر شما حکمراني مي شود. 
اميرالمومنين نيز فرمودند جامعه اصاح نمي شود 
مگر اينکه حکومت و واليان اصاح شوند و واليان 
اصاح نمي شوند جز با اينکه جامعه اهل استقامت 
و مطالبه حق باش��د. يعني اين چرخه هر چند بر 
هم کنش دارد اما از جامعه آغاز مي شود و ما بايد 
تمرکز خود را بر تربيت جامعه اي عدالتخواه قرار 
دهيم. من باور دارم که انقاب اسامي با فرهنگ 
مي تواند در تاريخ باقي بماند چون فرهنگ است 

که نس��ل  ها باقي مي ماند. يک فرهنگ در تاريخ 
ماندگار مي ش��ود اما يک دولت مي گ��ذرد و اگر 
فرهنگ مناسبي وجود نداشته باشد دولتي ديگر 
مي تواند جامعه را باز از راه خودش منحرف کند. 

به نظر ش�ما اصلي ترين موانع تش�کيل 
اين جامعه عدالتخواه در 40 سال گذشته 

و همچنين در گام دوم چيست؟
در گام اول به خاطر جن��گ، ترورهاي منافقين، 
فعاليت گروهک ه��اي ضد انق��اب و اتفاقاتي از 
اين دست شرايط کش��ور کمي امنيتي شد، ماها 
هم نرفتيم به اين سمت که جنبش عدالتخواهانه  
انقاب��ي را در جامع��ه نهادينه کني��م و آن را با 
فرآيند ه��اي اجتماع��ي و توزيع مس��ئوليت در 
جامعه زنده نگاه داريم. گاهي به اسم حفظ ثبات 
فضاي کنش��گري از مردم گرفته ش��ده، طبيعتاً 
وقتي مردم فضاي کنشگري نداشته باشند، رشد 
نخواهند کرد و اينطوري در يک هفته تحت تأثير 
جاروجنجال و شعارهاي خوش رنگ و لعاب رأي 
مي دهند و دولت هايي انتخاب مي ش��وند که باز 
دامن مي زنند به امنيتي ش��دن فض��ا و خاموش 
شدن شعله هاي عدالتخواهي در جامعه و جامعه 
سوق پيدا مي کند به سمت يک جامعه توده اي که 
هر کسي مي تواند با زبان بازي و جريحه  دار کردن 
احساسات باا برود، در حالي که جامعه عدالتخواه، 
جامعه اي باهوش و تيزهوش است و از آنجا که يک 
جامعه به تمام معنا انتقادي است هيچ کس جرئت 
نمي کند حرف هايي بي پايه و اساس و مبتذل بزند 
چون بافاصله در معرض نقد ق��رار مي گيرد. لذا 
درک غلط از تأمين امنيت و ثبات از موانع تربيت 
جامعه عدالتخواه اس��ت. اميرالمؤمنين مي گويد 
مردم براي بقاي حکومتي که در آن عدالت جاري 
اس��ت طمع دارند، يعني م��ردم مي گويند اتفاقاً 
اين حکومت بايد بماند، يعني خودش��ان امنيت 
را تضمين و دشمن را از براندازي نااميد مي کنند. 
فرقه را مي شود حذف کرد اما جامعه را نمي شود 
حذف کرد. نبايد از اشتباهات مردم ترسيد، مگر 
حاکم��ان کم اش��تباه کردند، ح��اا دو دهم هم 
بگذاريم مردم اش��تباه کنند اما در عوضش مردم 
بزرگ مي شوند و رشد مي کنند. انقاب اسامي و 

جمهوري اسامي پايه اش بر يک ملت عدالتخواه 
است و اين ملت بايد محکم باش��د تا انقاب هم 
محکم باشد و راهش را دقيق و با قدرت برود و به 
ظهور برسد چون ظهور را قرار نيست يک فرقه رقم 

بزنند. ظهور يک حرکت جهاني است. 
يکي ديگ��ر از موانع موج��ود بر س��ر راه جامعه 
عدالتخواه، فهم هاي غلطي است که برخي آقايان 
از دين دارند، برخي ها با استناد به آياتي مثل »اکثر 
الناس ايعقلون« به کلي مردم و جمهوريت را کنار 
مي زنند و مي گويند اکثر مردم اصًا نمي فهمند! 
من اين آي��ه را انکار نمي کنم، ام��ا اين آيه بدين 
جهت نيست که اين اکثر ناس را ول کنيم بلکه از 
اين جهت است که اين اکثر ناس را بياوريم، عاقل 
کنيم و با همين ها حکومت تش��کيل دهيم؛ اگر 
اکثر ناس را ول کنيم که تبديل مي شويم به يک 
فرقه و همين اکثر ناس که نمي فهمند مي آيند و 
ساقطمان مي کنند! پس اين يک واقعيت است و 

واقعيتي است براي تغيير نه براي پذيرش. 
بخش ديگري از موانع، به موانع ذهني و رفتاري 
حزب اللهي ها برمي گردد. ش��ما ببينيد خداوند 
حتي براي قوم لوط هم پيغمبر فرستاده است! 
اما م��ا اان چقدر واقعاً جرئ��ت داريم مثل خدا 
ب��ه دل کج روي ه��اي اجتماعي بزني��م و اين 
کج روي ه��ا را اصاح کنيم؟ ببيني��د اين موانع 
ذهني باعث شده از جامعه دور بيفتيم. بگذاريد 
صادق باش��يم، خداوند ب��ه حض��رت ابراهيم 
مي گويد: »إِنِي َجاِعُلَک لِلَناِس إَِماماً« نمي گويد 
»للحزب اللهيون« نمي گويد »للمومنون« بلکه 
مي گويد »للناس«، ناس همه مردم هستند. ما 
تفسيرمان و انگاره هاي ذهنيمان اين نيست که 
دين براي همه اس��ت بلکه فکر مي کنيم براي 
حزب اللهي ه��ا و مومنون اس��ت و اي��ن فاصله 
گرفتن از حرف قرآن اس��ت. م��ا مثل يک فرقه 
با مردم رفتار مي کنيم. ما هن��ر رفتار با مردم را 
نداريم. پيامبر 40 سال با جامعه جاهلي زندگي 
کرد و بعد پيامبر ش��د و قرار ب��ود همان جامعه 
جاهلي را هدايت کند و رشد دهد. بله هزينه هم 
دارد سختي هم دارد مشکات هم دارد. اين نوع 
برخورد کنوني ما باعث مي شود جامعه فکر کند 
اسام، ائمه، روحانيت و وايت فقيه فقط براي 
حزب اللهي هاست و آنها نبايد دورش بيايند، در 
حالي که در طول تاريخ روحانيت و دين هميشه 
پناهگاه و ملجأ مردم بوده است و در گام دوم هم 

بايد اين اصاح شود. 
يک مانع هم ش�ايد فهم از عدالت باشد. 
بعضي ها تنها فهمشان از عدالت، عدالت 
مادي است يعني فقط در تحقق عدالت 
دنبال توزيع امکانات مادي هستند و بس. 

عدالت را تنها در همين مي بينند که براي 
روستاها جاده اي فراهم شود و يخچالي 

برود و برق کشي شود. 
بله اي��ن ن��گاه ماترياليس��تي در برخي ها وجود 
دارد و اش��تباه هم اس��ت. عدال��ت زماني تحقق 
مي يابد که نيازهاي م��ردم در همه  جهات تأمين 
و فرصت شکوفايي استعدادهايشان فراهم شود. 
اين از حقوق ملت است. عدالت جز اين نيست که 
بندگان خدا به حقوقشان برسند و اين حقوق فقط 
حقوق مادي نيست بلکه حقوق غيرمادي مهم تر 
است. مثًا همين برنامه عصر جديد را ببينيد، اين 
برنامه واقعاً در زمينه عدالت رسانه اي عالي بود و 
به همه مردم اين فرصت را داد که استعدادهايشان 
ديده و به آنها توجه شود البته نقدهايي هم به اين 
برنامه وارد اس��ت ولي از اين منظر بسيار جايش 
خالي بود. لذا باي��د عدالت را گس��ترده تر ديد و 
فقط در حد امکانات مادي آن را خاصه نکرد و به 
شکوفايي استعدادها و تأمين نيازهاي غيرمادي 
نيز توجه داشت و از طرفي نبايد منتي هم بر سر 

مردم بگذاريم. 
به عنوان آخرين سؤال به نظرتان اولين 
گام در گام دوم انقاب براي تشکيل يک 

جامعه عدالتخواه چيست؟
اولي��ن گام در گام دوم نقد گام اول اس��ت. بايد 
ببينيم چه ايراداتي داش��تيم و اشراف پيدا کنيم 
به عملک��رد خودمان. اگ��ر ما اش��راف کاملي به 
وضعيتمان نداشته باش��يم هر چه جلوتر برويم 
ويروس هاي سيس��تم رش��د کرده و ناگهان در 
هنگامي که سيس��تم با تکانه اي مواجه مي شود، 
خود را بروز مي دهد. مثل ويروس��ي که در بدني 
وج��ود دارد و اگر ب��ه آن توجه نش��ود و معالجه 
نگردد، به محض آنکه بدن ضعيف شود خودش 
را نشان مي دهد. بر کس��ي پوشيده نيست که ما 
در 40 سال اول مش��کاتي داشتيم، اشکالي هم 
وارد نيس��ت چون به قول رهبر انقاب تجربه اي 
نداشتيم و تنها ديکته نانوشته است که غلط ندارد 
اما مهم آن است که اين اشکاات را خودمان که 
دلسوز اين انقاب و اين کشور هستيم ببينيم و با 

همفکري و هم انديشي رفع کنيم. 

اولين گام در گام دوم نقد گام اول است. 
بايد ببينيم چه ايراداتي داشتيم و اشراف 
پيدا کنيم ب�ه عملکرد خودم�ان. اگر ما 
اش�راف کاملي ب�ه وضعيتمان نداش�ته 
باشيم هر چه جلوتر برويم ويروس هاي 
سيستم رشد کرده و ناگهان در هنگامي 
که سيس�تم با تکانه اي مواجه مي شود، 
خود را بروز مي دهد. مثل ويروس�ي که 
در بدني وج�ود دارد و اگر ب�ه آن توجه 
نش�ود و معالجه نگردد، ب�ه محض آنکه 
بدن ضعيف شود خودش را نشان مي دهد

محمدصادقي عبدالهي
     گفت وگو



۲۷ اسفندماه سال گذش��ته و ۱۲ فروردين ماه 
امس��ال بود كه وقوع س��يل در مازندران موجب 
شد تا ۱۲ شهر اين اس��تان دچار خسارت شده و 
پنج  رودخانه نيز طغيان كرده و به ۲30 روستا در 
بخش هاي مختلف خسارت وارد شود.  عاوه بر 
آن، اين پيشامد به 6 هزار و ۸00 واحد مسكوني 
و تجاري آس��يب  وارد كرد و بيش از هزار و ۷00 
ميليارد تومان خس��ارت به ب��ار آورد. همچنين 
س��ياب س��بب تخريب دس��تكم 500 خانه و 
آبگرفتگي 6 هزار و ۲00 واحد مس��كوني ديگر 
و ده ها واحد صنعتي و ابني��ه راه ها، پل ها، مزارع 
كش��اورزي و باغ ها، دامداري و مرغداري و ده ها 
مزرعه پرورش ماهي شد.  پس از اين حادثه بود 
كه استاندار مازندران براي انجام سريع بازسازي، 
س��اخت و تعمير منازل و تاسيسات آسيب ديده 
دستور تشكيل ستاد بازسازي بحران سيل را صادر 

كرد و كار بازسازي مناطق آسيب ديده آغاز شد. 
  ساخت خانه ها در كمترين زمان 

پس از وقوع اين سيل بود كه بافاصله نيروهاي 
امدادي بس��يج و س��پاه براي ياري رس��اندن به 
آسيب ديدگان وارد عمل شده و پس از امدادرساني 
و رفع مش��كات رف��ت وآمد آنها كار بازس��ازي 
خانه هاي آس��يب ديده آغاز شد.  حاا با گذشت 
س��ه ماه خبر ها حاكي از آن اس��ت كه عمليات 
س��اخت يك س��وم واحدهاي تخريبي ناشي از 
سياب در استان آغاز شده و بازسازي و تعمير 3 
هزار واحد آسيب ديده پايان يافته است.  استاندار 
مازن��دران با تأييد اين موض��وع در اين خصوص 
مي گويد: »بازسازي حدود 3 هزار واحد مسكوني 
خسارت ديده ناشي از دو سيل اخير پايان يافته 
و خانوارهاي سيل زده به منازل خود بازگشتند.« 
احمد حس��ين زادگان با اش��اره به اينكه دولت 

همراه با همه نيروهاي فعال تمام توانش را براي 
اتمام بازس��ازي ها به كار گرفته است مي افزايد: 
»آواربرداري 300 واحد مس��كوني از 6۷0 واحد 
تخريبي خاتمه يافته و عمليات ساخت ۲50 واحد 

نيز شروع شده است.«
  بازسازي 200 واحد چندروز پس از سيل 

س��اعتي پس از وقوع س��يل مازن��دران بود كه 
نيروهاي سپاه و بسيج براي امداد رساني به مناطق 
سيل زده اين اس��تان وارد عمل ش��ده و پس از 
اسكان سيل زدگان كار بازسازي خانه هاي آسيب 
ديده را در دس��تور كار خود قرار دادند.  فرمانده 
سپاه كرباي مازندران با اشاره به باز سازي ۲00 
واحد مسكوني مناطق سيل زده مازندران توسط 
گروه هاي جهادي سپاه كرباي مازندران در اين 
خصوص مي گويد: »با همت گروه هاي جهادي 
حاض��ر در منطقه اعم از پاس��داران لش��كر ۲5 

كربا، پايگاه هاي مقاومت بس��يج شهرستان ها، 
بسيج طاب و دانشجويي، ۲00 واحد مسكوني 

سيل زده مرمت شد.« 
سردار محمدحس��ين بابايي با اش��اره به بحران 
سيل كه هفته پاياني س��ال ۹۷ در مازندران رخ 
داد، حضور نيرو هاي داوطلب مردمي را قوت قلب 
مردم سيل زده دانسته و مي افزايد: »وظيفه ديني، 
اعتقادي و انس��اني ما بوده كه ب��ه مردم نيازمند 
كمك كنيم.« وي با يادآوري انعقاد قرارداد سپاه 
كربا با بهزيس��تي و كميته امداد براي س��اخت 
۱۹0 واحد مسكوني مددجويان سيل زده، ادامه 
مي دهد: »با تقس��يم كاري ك��ه در اين مناطق 
صورت گرفته، هر شهرس��تاني براي رفع بخشي 
از مشكات مناطق سيل زده مشغول به كار شد و 
پنج استان معين براي ساخت واحد هاي مسكوني 

و تهيه مصالح ساختماني فعال هستند.«
فرمانده سپاه كرباي مازندران تصريح مي كند: 
»هر زميني كه مراحل قانوني آن طي شود، بسيج 
سازندگي با همكاري گروه هاي جهادي موظف 
است ظرف ۹0 تا ۱00 روز كاري، خانه را ساخته 
و تحويل نيازمندان بدهد.« سردار بابايي با تأكيد 
بر كمك هاي مردمي از روز آغاز سيل تا به امروز 
مي افزايد: »در كنار پيگيري بازسازي خانه هاي 
همچنان آماده درياف��ت كمك هاي نقدي و غير 
نقدي همچني��ن دريافت مصالح س��اختماني و 
حضور نيرو هاي كار هس��تيم.« وي با اش��اره  به 
ايروبي رودخانه ها كه با هماهنگي آب منطقه اي 
توس��ط س��پاه انجام ش��د ادامه مي دهد: »براي 

ايروبي سردهنه ها اعام آمادگي مي كنيم.«
  شتاب در خدمات رساني سپاه 

از آنجا كه پس از وقوع هر حادثه اي در كشور سپاه 
و نيروهايش براي امداد رساني با تمام قوا در اين 
مناطق حاضر مي شوند لذا سيل مازندران نيز از 
اين قاعده مس��تثني نبود.  رئيس سازمان بسيج 
س��ازندگي س��پاه كرباي مازندران با تأييد اين 
موضوع مي گوي��د: »پس از فرم��ان مقام معظم 
رهب��ري در خصوص اع��زام نيرو هاي س��پاه به 
مناطق سيل زده براي كمك رس��اني، نيرو هاي 
سپاه استان هاي سمنان، تهران، اردبيل، زنجان و 
گيان به عنوان معين مازندران براي امداد رساني 

در مناطق سيل زده مازندران حاضر شدند.«
سرهنگ شريعتي با بيان اينكه پس از وقوع سيل 
نيرو هاي يگان مهندسي ۴۷ نيروي زميني سپاه 
نيز براي بازسازي ابنيه ها، پل ها و راه هاي تخريب 
ش��ده در مازندران حضور پيدا كردند، مي افزايد: 
»اين گ��روه اكنون با همراه��ي معاونت عمراني 
استانداري در حال بازديد از مناطق كوهستاني و 

روستا هاي سيل زده مازندران هستند.«
وي با بي��ان اينكه پس از وقوع س��يل ۱۸0گروه 
جهادي مازندران براي كمك به مردم به مناطق 
س��يل زده اعزام ش��دند، ادامه مي ده��د: »اين 
گروه هاي جهادي از همان ساعات اوليه بروز سيل 
با حضور در مناطق سيل زده تاش كردند حجم 

سياب را از مناطق خارج كنند.«

مازندران نخستين استاني بود كه در جريان بارش هاي اسفند و فرودين ماه سال 
97 و 98 دچار آسيب ديدگي شديدي شد، پس از وقوع اين پيشامد، بافاصله 
تمامي نيروهاي امدادي از جمله بسيج و سپاه براي رفع مشكات وارد عمل شده 
و توانسته اند در كمترين زمان ممكن مشكات ناشي از خرابي ها را جبران كنند.  

سرانجام با گذشت سه ماه از اين حادثه، روز گذشته استاندار مازندران اعام كرد: 
»عمليات ساخت يك سوم واحدهاي تخريبي ناشي از سياب در استان آغاز شده 
و بازسازي و تعمير 3 هزار واحد آسيب ديده نيز پايان يافته است.« اين موفقيت در 
حالي است اين مهم مي تواند الگوي براي ساير استان هاي سيل زده در كشور باشد. 

چهارمح��ال و 
خاطره حسيني
   گزارش 2

بختياري يكي از 
اس���تان هاي 
پرخطر بيماري فشار خون باا در كشور است و در 
رتبه دوازدهم قرار دارد كه به گفته مس�ئوان 
انتظار مي رود با اجراي طرح بسيج ملي كنترل 
فش�ار خون بتوان افراد مبتا به اي�ن بيماري را 
شناسايي و تحت درمان قرارداد و افراد سالم نيز 
نسبت به اين بيماري آگاهي ازم را كسب كرده و 
با اصاح س�بك زندگي و توجه به اصول تغذيه 
سالم از ابتا به اين بيماري پيشگيري كنند. در 
همين راستا و بر اساس طرح بسيج ملي كنترل 
فشار خون كه از 27 ارديبهشت آغاز و تا 15 مرداد 
ادامه دارد قرار است در اين استان هم طرح در دو 
مرحله اجرا شود كه مرحله نخست آن در خصوص 
اطاع رساني و آگاهي بخش�ي به مردم است و 
مرحله دوم آن برنامه عملياتي و غربالگري است. 

    
طبق آمارهاي موجود بيماري هاي قلبي عروقي 
با بي��ش از ۱۷ ميليون مرگ در س��ال مهم ترين 
عامل مرگ ومي��ر در جهان به ش��مار مي رود و 
اصلي ترين علت بروز اين نوع بيماري ها پرفشاري 
خون يا فش��ار خون باا است به نحوي كه ساانه 
۹۷ هزار نفر در كش��ور ما بر اثر اين عارضه اسير 
مرگ مي شوند.  با اين وجود اهميت اين بيماري 
در ميان عموم مردم به درس��تي شناخته نشده 
اس��ت و همين موضوع در كشور ما سبب شده تا 
در سال هاي اخير جمعيت مبتا به فشار خون و 
مرگ هاي ناشي از آن رش��د قابل توجهي داشته 
باش��د و از س��ال ۲0۱6 جمعيت بااي 30 سال 
سن مبتا به فشار خون باا در كشور به سه برابر 
افزايش يابد و هم اينك پيش بيني ش��ود كه يك 
سوم جمعيت كشور مبتا به اين بيماري باشند.  
همين مسئله س��بب ش��ده تا وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزش��كي با راه ان��دازي كمپين 
بسيج ملي كنترل فشار خون نسبت به آگاه سازي 
مردم از اين بيماري و آم��وزش راهكارهاي مهار 
آن درصدد توقف رش��د اين بيماري خاموش اما 

كشنده در كشور برآيد. 
به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات 
درماني و بهداشتي چهارمحال و بختياري تاكنون 
از ۱3۲ هزار نفر مبتا به بيماري فش��ار خون باا  
تنها 50 هزار نفر  شناسايي و تحت مراقبت قرار 

گرفته اند. 
  فقط 50 هزار نفر شناسايي شدند

طرح بس��يج ملي كنترل فش��ارخون ك��ه تا ۱5 
مرداد ادامه دارد مي تواند بعد از اطاع رس��اني و 
آگاهي بخشي به مردم اس��ت، برنامه عملياتي و 
غربالگري را اجرايي نمايد كه حتماً نتايج خوبي به 
همراه خواهد داشت.  در همين رابطه رئيس مركز 
بهداشت چهارمحال و بختياري با اشاره به علل و 

عوامل ابتا به بيماري فشار خون باا اظهار داشت: 
»سبك زندگي ناسالم به ويژه در ميان جمعيت 
شهرنشين شيوع ابتا به بيماري فشار خون باا را 

افزايش داده است.«
سيد راشد جزايري تغذيه ناسالم، مصرف ناكافي 
ميوه و سبزيجات و مصرف بي رويه فست فودها را از 
عوامل تغذيه اي مؤثر در شكل گيري بيماري فشار 
خون باا دانس��ت و گفت: »تنها ۲5 درصد مردم 
اين اس��تان ميوه كافي مصرف مي كنند و همين 
موضوع سبب شده تا نرخ ش��يوع اين بيماري در 
اس��تان به ۲۸ درص��د افزايش پيدا كن��د.« وي، 
مصرف نمك را از ديگر عوامل مؤثر در ابتا به فشار 
خون دانست و افزود: »هم اينك مصرف نمك در 
استان نسبت به ساير استان هاي كشور در وضعيت 
مطلوبي قرار دارد و در رتبه 30 قرار داريم اما بايد 

همين ميزان مصرف را نيز به حداقل رساند.« 
به گفته جزايري، 5۲ درصد نمك مصرفي استان 

از مصارف خانگي و ۴۸ درصد آن نمك دريافتي از 
صنعت مواد غذايي اس��ت.  رئيس مركز بهداشت 
چهارمحال و بختياري، كم تحركي را از ديگر علل 
ابتا به فشار خون باا دانس��ت و نسبت به شيوع 
چاقي و اضافه وزن در اس��تان هشدار داد و گفت: 
»شيوع چاقي در استان نزديك 53 درصد است و 
پرفشاري خون در افرادي كه وزن باا دارند ۲ تا 6 
برابر بيشتر از افرادي است كه اضافه وزن ندارند.«

 به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات 
درماني و بهداشتي چهارمحال و بختياري در بين 
جمعيت بااي 30 سال سن استان، ۱3۲ هزار نفر 
مبتا به بيماري فش��ار خون باا هستند كه تنها 
50 هزار نفر از اين افراد تاكنون شناسايي و تحت 
مراقبت قرار گرفته اند.  بي شك سبك زندگي و نوع 
تغذيه مردم در باا بودن آمار افراد مبتا به فشار 
خون تعيين كننده اس��ت و در اين ميان س��بك 
زندگي س��الم از جمله عوامل اصلي پيشگيري از 
اين عارضه است.  سرپرست دانشگاه علوم پزشكي 
شهركرد با بيان اينكه مهار و كنترل بيماري فشار 
خون، آسان و كم هزينه است، تصريح كرد: »اين 
در حالي اس��ت كه بي توجهي به فشار خون باا 
س��بب بروز بيماري هاي قلبي، عروقي مي شود 
و هزينه ه��اي هنگفتي را ب��ر خانواده ها و دولت 

تحميل مي كند.« 
شيراني با بيان اينكه ۹0 تا ۹5 درصد فشارخون ها 
اوليه هس��تند و نمي توان علت مش��خصي براي 
آن تش��خيص داد، افزود: »تنها 5 ت��ا ۱0 درصد 
از بيماران داراي پرفشاري خون به علت داشتن 
بيماري مشخص مبتا به فش��ار خون شده اند.« 
وي خاطرنشان كرد: »اگرچه وراثت و ژنتيك يكي 
از مهم ترين ريزفاكتورهاي ابتا به فشارخون به 
شمار مي رود اما س��بك زندگي نادرست و شيوه 
تغذيه ناسالم نقش بسيار مهمي در اين خصوص 

ايفا مي كند.«

قاتل خاموش در كمين مردم چهارمحال و بختياري
از 132 هزار نفر مبتا به بيماري فشار خون باا در چهارمحال و بختياري فقط 50 هزار نفر تاكنون تحت  مراقبت قرار گرفته اند
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 باز سازي 3 هزار خانه سيل زده مازندران
 الگوي تسريع در خدمت رساني

  كرمانشاه: مديركل ثبت احوال استان كرمانشاه از ثبت نام يك ميليون 
و 3۴0 هزار كرمانشاهي براي كارت ملي هوشمند خبر داد كه ۸۴ درصد 
جمعيت مشمول استان را شامل مي شوند.  صادق خدادادي افزود: اين 
ميزان حدود يك ميليون و 3۴0 هزار نفر از جمعيت مشمول استان است و 
انتظار داريم حدود ۱6 درصد باقي مانده هر چه سريع تر به دفاتر پيشخوان 

تعيين شده در استان، براي اين موضوع مراجعه كنند. 
  آذربايجان غربي: معاون برنامه ريزي و امور زيربنايي معاونت توسعه 
روستايي و مناطق محروم كشور گفت: زيرساخت هاي روستايي استان به 
خصوص بخش راه هاي روستايي نيازمند رسيدگي است زيرا ۴۹ درصد 
راه هاي ارتباطي روستايي خاكي است.  كاوه معراجي افزود: آذربايجان غربي 
در ش��اخص هاي زيربنايي در بخش هاي آس��فالت روستايي، طرح هاي 
هادي، تعداد باسواد آن در روستاها و فضاهاي آموزشي روستاها كمتر از 
ميانگين كشوري است.  وي با بيان اينكه 35 هزار نفر از جمعيت روستايي 
آذربايجان غربي بيكار هستند كه با اين آمار نرخ بيكاري روستايي در اين 
استان ۷/۸ درصد اس��ت عنوان كرد: جمعيت روستايي استان نسبت به 
جمعيت كشور 5/۴ درصد است و براساس آمارها اين استان جزو هفت 

استاني است كه شكاف درآمدي در بخش روستايي دارد. 
  اصفهان: مديركل ميراث فرهنگي اصفهان گفت: استان اصفهان در 
زمينه تاس��يس اقامتگاه هاي بوم گردي در كشور پيشتاز است.  فريدون 
اه ياري اظهار داش��ت: تعداد اقامتگاه هاي بوم گردي استان اصفهان از 
35 واحد به بيش از ۴۲0 اقامتگاه رس��يده اس��ت كه مجوز همه آنها در 
چهار سال اخير صادر شده است.  وي افزود: با توجه به اصل توازن توزيع 
توسعه گردشگري در استان اصفهان سعي بر آن است كه تقريباً در همه 
روستاهاي استان و به خصوص روستاهاي هدف گردشگري و صنايع دستي 

اقامتگاه هاي بوم گردي راه اندازي شود. 
  ايام: جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا گفت: عاوه بر سه مرز فعال 
در كشور، خواهان بازگش��ايي مرز چيات با هماهنگي كشور عراق و در 
صورت مرتفع شدن مشكات امنيتي هستيم.  سردارمحسن فتحي زاده 
با اش��اره به اينكه در همه مرزها شرايط زيرساخت ها نسبت به سال هاي 
گذشته بهبود خواهد يافت، افزود: طرح هاي انتظامي امنيتي و ترافيكي در 
اربعين ۹۸ پررنگ تر از سال هاي قبل خواهد بود.  وي با اشاره به اينكه هدف 
پليس تأمين امنيت و آرامش زائران است، ادامه داد: تمامي ظرفيت هاي 

ناجا در حوزه هاي مختلف براي اربعين ۹۸ تقويت شده است. 
  خراسان جنوبي: رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي 
گفت: طبق برنامه تا پايان برنامه هفت��م ۱6۱ ميليون مترمكعب تزريق 
و تقويت س��فره هاي آب زيرزميني خراس��ان جنوبي را داريم.  غامرضا 
قوس��ي افزود: همچنين در مجموع ب��ا اجراي طرح هاي غير س��ازه اي 
در خراس��ان جنوبي )به زارعي و به باغي( حدود 55 ميليون مترمكعب 
صرفه جويي آب خواهيم داشت.  وي يادآور شد: با اجراي طرح هاي افزايش 
بهره وري منابع آبي در بخش كشاورزي خراسان جنوبي در راستاي جبران 

كم آبي و رساندن آب مورد نياز به گياهان تاش خواهيم كرد. 
  گلستان: فرماندار آق قا از پرداخت كمك باعوض معيشتي به ۴55 
خانوار سيل زده آق قا خبرداد.  اميرشير توماج با بيان اينكه ماندابي و برش 
در برخي ديگر از محورهاي فرعي و اصلي در اين شهرستان خسارت هاي 
زيادي به بار آورده اس��ت، گفت: روكش آسفالت س��ه راهي آقدكش تا 
انبارالوم، ترميم پنج نقطه از مسير روستاي چن سولي تا انبارالوم و ۱۴ نقطه 
آسيب ديده ديگر در مسير آقدكش تا آق قا و روكش آسفالت جاده انبارالوم 
به گوگ تپه از ماه آينده آغاز مي شود.  وي افزود: تاكنون هزار و 5۷6 پرونده 
براي تعميرات منازل و 3۱۷ پرونده احداث واحدهاي مسكوني شهري و 

روستايي در مناطق سيل زده اين شهرستان به بانك ها معرفي شد.

88498441سرويس  شهرستان

وجود 24 هزار كانون ريزگرد در استان البرز      
24 هزار و 500 كان�ون ريزگرد داخلي در      البرز
الب�رز وج�ود دارد ك�ه در س�فر اخي�ر 
رئيس جمهور 20 ميليارد تومان اعتبار به كنترل اين امر تخصيص داده شد. 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز گفت: به وجود ۲۴ هزار 
و 500 كانون ريزگرد داخلي در استان اشاره كرد و گفت: در سفر اخير 
رئيس جمهور ۲0 ميليارد تومان اعتبار به كنترل اين امر تخصيص داده 
شد كه با بخشي از اين اعتبار موفق ش��ديم ۱۲ هزار هكتار از اقدامات 
حفاظتي و كشت گونه هاي گياهي را انجام دهيم.  حامد فرضي با اشاره 
به اينكه 3 هزار و ۸۷۹ هكتار نهال مقاوم به كم آبي در البرز كاشته شده 
است، افزود: همچنين مراقبت و آبياري از 5 هزار و ۴3۸ هكتار زمين در 
دستور كار اين سازمان قرار دارد؛ در سال هاي گذشته ۱0 هزار درخت 
مقاوم به كم آبي در استان كاشته شده اس��ت.   وي ادامه داد: 50 هزار 
هكتار از اراضي البرز و قزوين در معرض بيابان زايي هستند در حالي كه در 
سنوات نه چندان دور همين اراضي كوير مرطوب نام داشت؛ رويكردهاي 
متفاوت براي مقابله با ريزگردها و مخاطرات آن بايد بررسي شود. برخي از 
ناسپاسي ها و استفاده بي رويه از منابع محيط زيست معضات اين چنيني 
را پديد مي آورد.   فرضي به حفر چاه هاي آب جهت تأمين نياز نهالستان ها 
اشاره كرد و گفت: به تخليه سفره هاي زيرزميني در بخش پايين دست 
استان البرز بايد رسيدگي شود؛ چالش هاي جدي در البرز وجود دارد كه 

ازم است در راستاي كمرنگ شدن آن ها گام هاي بلندي برداريم.

 ساخت 2هزار واحد مسكوني 
در بافت فرسوده استان مركزي

معاون وزير راه و شهرسازي از ساخت ۱00     مركزي
هزار واحد مس�كوني در بافت فرسوده 
كشور خبر داد كه از اين تعداد سهم استان مركزي 2 هزار واحد است. 
معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل شركت بازآفريني شهري كشور 
با اشاره به سهم ۲هزار واحدي استان مركزي از ساخت ۱00 هزار واحد 
مس��كوني گفت: امروز براي شدت بخشيدن به س��رعت پروژه ها و مرور 
ظرفيت هاي موجود براي نوسازي بافت فرسوده بررسي هاي ازم را انجام 
خواهيم داد كه در اين راستا هرچه سريع تر در اين  مناطق به منظور امكان 
حضور و مداخله مس��تقيم مردم طرح هاي نوس��ازي اين بافت ها سريعاً 
تهيه شود.   محمد پژمان افزود: دستور ازم ارائه شده تا مهندسان مشاور 
انتخاب شوند و متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي مردم 
و وضعيت بافت ها محله هاي مناسبي ارائه ش��ود تا امكان اقدام موردي 
مردم هم باشد.  مديرعامل شركت بازآفريني شهري كشور تصريح كرد: 
منابع تسهيات بانكي در اختيار گرفته شده و هر لحظه كه افراد به صورت 
انفرادي و موردي به بانك معرفي شوند تسهيات دريافت كنند. بخشي از 
اين تسهيات براي ساخت و بخشي براي وديعه مسكن است.  پژمان گفت: 
بايد خانواده ها سكونت گاه هاي غيررسمي را توانمند و تقويت كنيم تا شاهد 
تغييرات اساسي در اين مناطق باشيم و اين مهم با مشاركت حداكثري 
مردم محقق مي شود.  مدير عامل شركت بازآفريني شهري كشور افزود: 
ارتقا بهبود زندگي مردم، ايجاد رفاه و افزايش ثروت براي جامعه هدف از 
جمله برنامه هاي اولويت دار دولت و وزارت راه و شهرسازي است. وي ادامه 
داد: دولت تس��هيات ارزان قيمت را در اختيار متقاضيان قرار مي دهد و 
امكان دريافت سند، مطابق با طرح و برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي 

به منظور نوسازي بافت هاي فرسوده، وجود دارد.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 خطر اسيدي شدن درياهاي ايران 
به خاطر افزايش گازهاي گلخانه اي 

طي دهه هاي اخير بحث گازهاي گلخانه اي و تأثي�رات مخرب آنها بر 
محيط زيست كره زمين به ش�دت داغ ش�ده و حاا محققان در مورد 
اسيدي شدن درياها و اقيانوس ها به خاطر ظهور همين گازها هشدار 
مي دهند و در اين ميان ايران به خاطر وجود آب هاي شمالي و جنوبي اش 
نسبت به اين امر حساس شده و درياچه خزر و خليج فارس و درياي عمان 
زير ذره بين قرار گرفته تا وضعيت آنها بررسي و تدابير ازم اتخاذ شود. 

    
بعد از اينكه موضوع تأثير گازهاي گلخانه اي بر اسيدي شدن درياها و 
اقيانوس ها ثابت شد، محققان پژوهشگاه اقيانوس شناسي اعام كرده اند 
با اينكه در حال حاضر »خليج فارس« از اين پديده تأثير نپذيرفته اما 
در صورت ادامه دار بودن روند افزايشي اين گازها، اين محيط دريايي به 
شرايط اسيدي شدن نزديك خواهد شد، ضمن آنكه »درياي خزر« نيز 
از اين امر مستثني نيست.  در همين راستا يكي از اعضاي هيئت علمي 
پژوهشگاه اقيانوس شناسي و علوم جوي، پديده اسيدي شدن اقيانوس ها 
را يكي از موضوع��ات روز دنيا دانس��ت كه به دلي��ل افزايش مصرف 
سوخت هاي فسيلي رخ مي دهد و گفت: »به  ويژه در دوره صنعتي شدن 
به دليل افزايش يافتن ميزان دي اكسيد كربن در اتمسفر، مقدار زيادي 

از اين گاز گلخانه اي هر ساله وارد اقيانوس ها مي شود.«
دكتر ابوالفضل صالح، ادامه داد: »بر اثر واكنش هايي كه دي اكسيد كربن 
با آب اقيانوس ها انجام مي دهد، اسيد كربنيك توليد مي شود و در نهايت 
آب درياها و اقيانوس ها اسيدي تر از گذشته خواهد شد و از آنجايي كه 
روند اسيدي تر شدن آب اقيانوس ها نس��بت به سال هاي قبل تشديد 

شده، اين موضوع نگراني هايي را در جامعه جهاني ايجاد كرده است.«
وي اضافه كرد: »مطالعاتي كه ما در خليج فارس و درياي عمان انجام 
داديم، نش��ان مي دهد در ش��رايط فعلي اين دو محيط دريايي از نظر 
اسيدي بودن فعًا با مشكات حادي مواجه نيس��تند و شرايط از اين 
لحاظ مس��اعد است.« اين مس��ئول خاطرنش��ان كرد: »خليج فارس 
مانند ساير محيط هاي دريايي جهاني در صورتي كه روند افزايشي گاز 
گلخانه اي دي اكسيد كربن در اتمسفر ادامه يابد، در آينده اي نه چندان 

دور به شرايط بحراني اسيدي شدن نزديك خواهد شد.«
   سياب ها و تغيير وضعيت درياها

تأثيرات گازهاي گلخانه اي بر روي آب ها و اس��يدي شدن آنها آن قدر 
زياد است كه از همين اان هم بتوان عوارض آن را ديد. بر همين اساس 
در ش��رايط فعلي بيش��ترين تهديد براي مرجان هاي دريايي، تهديد 
گرمايش است؛ چراكه انتشار گازهاي گلخانه اي مانند دي اكسيد كربن 
در اتمس��فر چند اثر منفي را همزمان دارد كه از آن جمله مي توان به 
»اسيدي شدن درياها و اقيانوس ها« اشاره كرد كه اين امر موجب تغيير 
در شيمي درياها مي شود.  در چنين شرايطي دماي سطحي آب درياها 
افزايش مي يابد و آنچه كه بيش از همه مرجان هاي خليج فارس را تهديد 
مي كند و باعث سفيد شدگي آنها به ويژه در ماه هاي گرم سال مي شود، 
عبور دما از آستانه تحمل مرجان هاست.  با اين تفاسير درياي خزر نيز از 
اين امر مستثني نيست؛ ولي نياز است مطالعات بيشتري در اين زمينه 
انجام شود.  عضو هيئت علمي پژوهشگاه اقيانوس شناسي و علوم جوي با 
بيان اينكه محيط درياي خزر يك محيط بسته محسوب مي شود، يادآور 
شد: »بر اين اساس مطالعات اسيدي شدن بر روي درياي خزر نياز به 

مطالعات پايه اي به ويژه در زمينه شيمي درياي خزر دارد.«
صالح با اش��اره به مطالعات ميداني بعد از رخداد سيابي اخير، گفت: 
»در يكي از گشت هاي تحقيقاتي كه در خليج فارس و ارديبهشت ماه 
امسال انجام داديم، تأثير سياب ها را تا حتي 50 كيلومتر دور از ساحل 
در دهانه اروندرود مشاهده كرديم.« وي افزايش كدورت آب و كاهش 
شوري آب را از پيامدهاي وارد شدن آب سيابي به درون خليج فارس 
و درياي عمان دانست و تأكيد كرد: »ولي اين تأثيرات كوتاه مدت است 
و مي توان گفت در بلندمدت اين سياب ها در وضعيت محيط دريايي 

مانند خليج فارس اثري نخواهد داشت.«

 300 هكتار از اراضي ميانكاله 
خاكستر شد

خرداد ماه 1397 بود كه خبر آتش سوزي در اراضي ميانكاله منتشر شد. 
آتشي كه در آن زمان حدود يازده و نيم هكتار از پوشش گياهي پناهگاه 
حيات وحش اين منطقه را به خاكستر تبديل كرد. حاا بعد از گذشت 
يكسال دوباره خبري از ميانكاله همه نظرها را به خود جلب كرد و آن 
هم اينكه پناهگاه حيات وحش ميانكاله كه در فهرست نادرترين اماكن 
بكر داراي پوشش گياهي، جانوري و آبي بوده طعمه حريق شده و اين بار 
حدود 300 هكتار از آن سوخته و پوشش گياهي اش از بين رفته است. 

    
وقتي در سال گذشته آتش به جان ميانكاله افتاد تقريباً يازده و نيم هكتار 
از پوشش گياهي پناهگاه حيات وحش اين منطقه كه عمدتاً از انار، سازيل 
و تمشك تشكيل شده و زيستگاه پرندگان بومي چون قرقاول و دراج است 
را به خاكستر تبديل كرد. در آن روز اعام كردند، عامل آتش سوزي انساني 
و عمدي بوده اما هيچ وقت خبري در مورد دستگيري عامان و نيت آنها 
از اين كار منتشر نشد.  با اينكه انتظار مي رفت تا حداقل تدابيري در مورد 
نحوه حفاظت و نگهداري از اين اراضي افزايش يابد، حاا دوباره خبر وقوع 
آتش سوزي در زيستگاه بكر و منحصربه فرد شمال ايران يعني ميانكاله 
بهشهر منتشر شده كه متأسفانه در كنار خاكستر كردن محيط زيست اين 

منطقه جان تعدادي جانور و پرنده نادر منطقه را نيز گرفته است. 
   حرف هايي براي بازي دادن مردم

پناهگاه حيات وحش ميانكاله كه در فهرست نادرترين اماكن بكر داراي 
پوشش گياهي، جانوري و آبي بوده طعمه حريق شده و اين زيستگاه بكر 
كه به عنوان يكي از زيباترين مناطق شمال ايران به شمار مي آيد، ديگر 
خوب مي داند هيچ حافظ و نگهباني ندارد.  براساس گزارش هاي منتشره 
به دليل گرماي بيش از حد يا عامل انس��اني حاا حدود 300 هكتار از 
اراضي ميانكاله سوخته و پوشش گياهي تمشك، سازيل و انار آن از بين 
رفته است.  رئيس اداره حفاظت محيط زيست بهشهر با تأييد خبر تلف 
شدن تعدادي زيادي جوجه قرقاول و خرگوش بر اثر آتش سوزي اخير 
ميانكاله، گفته: »آتش سوزي در مناطق بين كانال خزيني و ميان قلعه 
پناهگاه حيات وحش ميانكاله رخ داده است و براساس برآورد كارشناسان 
محيط زيست كه از طريق GPS و به صورت دقيق صورت گرفت؛ 300 
هكتار از منطقه مذكور دچار حريق شده و 30 درصد از پوشش گياهي 
آن، انار وحشي و ۷0 درصد نيز تمشك و سازيل بوده است.« رضا احمدي 
افزود: »با توجه به تنوع زيستي ميانكاله كه زيستگاه برخي از جانوران زير 

بوته هاي تمشك و سازيل است، شاهد تلفات جانوري نيز بوده ايم.«
وي گفت: »متأسفانه جانواراني نظير گربه وحشي، گراز و قرقاول خزري، 
جوجه هاي قرقاول، خرگوش و دو شغال و اك پشت بر اثر اين حريق از 
بين رفته اند.« اما جمله اي كه بيش از خود آتش دل ها را مي سوزاند اين 
است كه احمدي درباره علت آتش سوزي گفته: »قطعاً دليل آن عامل 
انساني بوده است و تحقيقات مربوطه در حال بررسي است، متخلفان نيز 

تاحدودي شناسايي شدند و اقدامات قضايي در حال انجام است.«
با اينكه سال گذشته هم آتش سوزي هاي اين منطقه به عوامل انساني و 
به صورت عمدي باز مي گشت، شايد اگر در همان زمان برخورد قاطعي 
با مجرمان مي ش��د، امروز مس��ئوان مجبور نبودند بعد از خاكس��تر 
شدن 300 هكتار از اراضي و تلف ش��دن حيوانات و پرندگان بي گناه 
حرف هاي بي اثر و غير عملي خود را تكرار كنند.  البته بايد متذكر شده 
كه زمين خوارن بازي خود را بر روي آتش سوزي ها متمركز نكرده اند و 
راه هاي ديگري هم در دستور كار دارند. وقتي در اوج بارش هاي پاييزي 
سال گذشته در شمال كشور، مسئوان استاني با اشاره به اينكه ۸ هزار 
هكتار از اراضي ميانكاله خشك شده است، خواستار اين شدند كه همه 
دستگاه ها اطاعات خود را در زمينه عاج يابي اين پديده به مشاوران 
مطالعه تحويل دهند!  كاري كه هنوز هم به نتيجه نرسيده و علت خشك 

شدن اين اراضي اعام نشده است.

محمدرضا هاديلوسیداحمد هاشمي اشكا

تكميل پرونده 12 اثرتاريخي فارس برای  ثبت در فهرست ملي 
مديركل ميراث فرهنگي فارس از تكمي�ل پرونده ۱2 اثر تاريخي      فارس

فارس جهت ثبت در فهرست آثار ملي خبر داد. 
مديركل ميراث فرهنگي فارس گفت: با توجه به ضرورت صيانت از آثار، پرونده ۱۲ اثر ارزشمند تاريخي 
استان، به كميته ثبت سازمان ميراث فرهنگي كشور فرستاده شده است.  مصيب اميري افزود: تل قربانلك، 
بقاياي قلعه مراد، تل ارزنه، تل هزارمني، دخمك هاي دره مال، بركه حاج علي اكبري، بركه عبداله خاني، 
تل هاي سفيد الف و ب، چهار انبار ارد، خانه عليپور، ساباط حاج غامعباس، نقوش صخره اي تنگ تيهويي، 

مجموعه آثاري هستند كه پرونده آنها تهيه و به كميته ثبت سازمان ميراث فرهنگي پيشنهاد شده اند.

راه اندازي سامانه گردشگري سامت در قم      
   قم رئيس جهاد دانشگاهي قم از راه اندازي سامانه گردشگري سامت 
استان قم در آينده اي نزديك توسط جهاد دانشگاهي قم خبر داد. 
رئيس جهاد دانشگاهي گفت: در سال رونق توليد، جهاد دانشگاهي طرح اندازي سامانه گردشگري 
سامت را در ستاد اقتصاد مقاومتي اس��تان قم ارائه كرد كه مورد تصويب قرار گرفت.  دكتر محمد 
حيدري افزود: طرح سامانه گردشگري سامت استان قم در ستاد اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد 
و بنا شد تا طرح در سامانه نيپا كه به منظور پايش و بررسي طرح هاي اقتصادي كشور راه اندازي شده 

است، ثبت شود و سپس مراحل اجرايي آن آغاز شود.
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س�اقط ش�دن پهپ�اد امريكاي�ي توس�ط 
اي�ران ك�ه در مح�دوده حري�م هواي�ي ب�ه 
جاسوس�ي مش�غول ب�ود، موج�ب ش�د 
قيم�ت نف�ت بي�ش از ۶ درصد جه�ش كند. 
به گزارش جوان رويترز در اين باره نوشت، پس از 
ساقط شدن پهپاد امريكايي توسط ايران قيمت 

نفت بيش از ۶ درصد جهش كرد. 
قيمت پيش خريد هر بشكه نفت خام نيمه سنگين 
تگزاس غرب امريكا تا ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران، 
3/24 دار يا ۶/۰3 درصد جهش كرد و به ۵۷ دار 
رسيد.  قيمت پيش خريد هر بشكه نفت خام برنت 
هم 2/8۱ دار يا 4/۵ درصد جهش كرد و به ۶4/۶3 
دار رس��يد.  ترامپ در واكنش ب��ه آن چه مقامات 
امريكايي حمله ايران به پهپاد نظارتي امريكا اعام 
كرده اند، در توييتر خود نوشت: ايران اشتباه بسيار 
بزرگي مرتكب شده است.   اما نكته قابل تأمل اين 
اس��ت كه وابس��تگي آمريكا به نف��ت خليج فارس 
بسيار محدود اس��ت، لذا از همين رو واكنش هاي 
تعجب برانگيزي را از نگاه كارشناسان داشته است. 

با اين حال از آنجايي ك��ه معمواً افزايش قيمت 
نفت هم عرض با قيمت طا است، قيمت جهاني 
نيز به بااترين سطح پنج ساله خود جهش كرد. 

با اين حال اكونومي نكس��ت،  قيمت نفت در پي 
ساقط شدن پهپاد جاسوسي امريكا در خليج فارس 

شاهد افزايش چشمگير بود. 
قيمت نفت وس��ت تگزاس اينترمديت با افزايش 

۵/4 درصدي به مقدار ۵۶ دار و ۶۵ سنت در هر 
بشكه رسيد. همزمان قيمت پايه نفت برنت نيز با 
4/3 درصد افزايش به ۶4 دار و 4۵ سنت رسيد. 
»نيل ويلسون«، تحليلگر اقتصادي در يادداشتي 
در سايت »ماركت« نوشت: »اين اتفاق جرقه اي 
بود كه ممكن است در جهت باا رفتن قيمت نفت 

در دراز مدت نيز مؤثر باشد.«
»راب��ي فراس��ر«، تحليلگر اقتصادي »اش��نايدر 
الكتريك« نوش��ت: »تنش هاي بين واشنگتن و 

تهران بر قيمت نفت تأثير گذار بوده، ولي هنوز بر 
قيمت كااها تأثير نگذاشته است.«

البته برخي كارشناس��ان روند رو به رشد قيمت 
طا را در هفته هاي اخير ناشي از وضعيت اقتصاد 
امريكا و رويگرداني جهاني از دار مي دانند كه با 
اين اتفاق در خليج فارس به نظر مي رسد كه طا 
نيز تحت تأثير قرار گرفته اس��ت و قيمت جهاني 

طا به بااترين سطح پنج ساله جهش كرد.
قيمت نقدي هر اونس طا  به ۱4۰4 دار رسيد 

كه اين رقم بااترين سطح آن از ۱۷ مارچ 2۰۱4 
تا كنون است. 

اما اين تم��ام ماجرا نب��ود، زي��را در منطقه نيز 
سقوط بورس عربستان پس از ساقط شدن پهپاد 

امريكايي توسط سپاه كامًا نمود داشت. 
  س�قوط بورس عربس�تان پس از ساقط 

شدن پهپاد امريكايي توسط سپاه
روز پنج شنبه، پس از اينكه يك پهپاد امريكايي 
توس��ط موش��ك ايران در محدوده فضاي ايران 
س��اقط ش��د، با باا رفتن تنش هاي خاورميانه، 

شاخص بورس عربستان سعودي سقوط كرد. 
پس از سرنگون كردن اين پهپاد كه سپاه پاسداران 
اعام كرد در حال پرواز در مناطق جنوبي ايران 
بوده است، نگراني از رؤيارويي نظامي در منطقه، 
افزايش ياف��ت ول��ذا همزمان��ي اي��ن حادثه با 
درخواست پيگيري پرونده جمال خاشقچي باعث 
شد تا شاخص بورس سعودي كه دو روز گذشته 
هم افت كرده بود، ديروز ۱/3 درصد سقوط كند و 

اكثر سهام بانكي اين كشور پايين بيايد. 
سهام بانك تجارت ملي عربس��تان، بزرگ ترين 
بانك اين كش��ور 2 درصد س��قوط كرد و سهام 
صنايع پايه اين كش��ور هم يك درص��د از ارزش 
خود را از دست داد.  سهام شاخص ابوظبي هم با 
افت ۰/8 درصدي بانك اول ابوظبي، بزرگ ترين 
بانك امارات متح��ده عرب��ي، ۰/2 درصد پايين 

كشيده شد. 

اگ�ر جل�وی مص�رف بي ضابطه برق توس�ط 
توليدكنندگان ارز ديجيتال گرفته نشود، در 
زمان پيك تابس�تان بيش از ۲۵۰۰ مگاوات به 
مصرف برق كشور اضافه می شود كه اين حجم 
زياد مصرف، مي تواند نقاط مختلف كشور را به 
خاموشي بكش�اند. اين مصرف حتي اگر طبق 
ادعاي مسئول وزارت نيرو ۲هزار مگاوات باشد 
با برق ارزاني كه در اختيار گاوداري ها، مدارس 
يا بخش هاي كشاورزي و صنعتي قرار مي گيرد، 
مي تواند ارزش�ي مع�ادل 3۵ ه�زار ميليارد 
تومان را ايجاد كند كه با توجه به ارزش پايين 
قيمت ب�رق و كمت�ر از يك س�وم آن در عمل 
سودي بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان را براي 
دارندگان دستگاه هاي استخراج ارز ديجيتال 
به ارمغان آورد. لذا طبيعي اس�ت كه »قيمت 
بس�يار پايين برق ب�راي اين م�دل از مصرف 
عاملي ج�دي براي هج�وم س�رمايه گذاران 
ارز مجازي به ايران ش�ده« و همايون حائري، 
مع�اون وزي�ر ني�رو در ام�ور ب�رق و ان�رژي 
دقيقًا و به درس�تي به آن اش�اره كرده است. 
سود استفاده برق ارزان برای توليدكنندگان ارز 
ديجيتال به حدي اس��ت كه ع��اوه بر داخلی ها 
برخي س��رمايه گذاران خارجي را به داخل ايران 
كشانده تا با اس��تفاده از اين مزيت نرخ ارزان كه 
بدون نظارت در اختيار همه قرار مي گيرد حداكثر 

بهره را ببرند. 
در اين باره چندي پي��ش در برخي اخبار موضوع 
اعتراض از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي 
اسامي هم منتشر و حتي به سوءاستفاده از انرژي 
ارزان در استخراج ارز ديجيتال در دو استوديوي 

سازمان صدا و سيما اشاره شد. 
همچنين اعام ش��د ب��ا توجه به اينك��ه برق در 
ايران مشمول يارانه است و هزينه بسيار پاييني 
در مقايسه با بسياري كش��ورها داراست، عده اي 
بر اساس گزارش هاي واصله در حال سوءاستفاده 
از برق صنعتي و كشاورزي در مزرعه ارز ديجيتال 
هستند كه اين نوع برق به مراتب بسيار ارزان تر از 
برق خانگي است و كساني كه در كار استخراج ارز 
ديجيتالي هستند، سعي مي كنند سوله هايي  را 
»كه مجهز به برق صنعتي يا كشاورزی است، براي 

استخراج اجاره يا خريداري كنند. 
به گفته معاون وزير نيرو، براي هر بيت كوين ۷2 
هزار كيلووات ساعت برق مصرف مي شود كه به 

اندازه مصرف 28 مشترك است. 
به عبارت��ي اگر جل��وی مص��رف بي ضابطه برق 
توسط توليدكنندگان ارز ديجيتال گرفته نشود 
و همچنان برق هاي يارانه اي ك��ه به بخش هاي 
كشاورزي، دامداري، مدارس و... اختصاص دارد، 
به شكلي بي محابا مصرف توليد ارزهاي ديجيتال 
شود، به زودي مردم گرفتار قطعي هاي برق مكرر 

مي شوند حال آنكه از اساس يارانه هاي تخصيصی 
به منظور حمايت از توليدات كشاورزي يا صنعتي 

مورد نياز است. 
خبرگزاري تسنيم در اين باره نوشته است برقي 
كه براي مصرف در صنعت يا كشاورزي با تعرفه 
ارزان در اختيار توليدكننده صنعتي يا كش��اورز 
قرار مي گيرد، ب��ه صورت غيرمجاز ب��راي توليد 
ارز مجازي اس��تفاده مي شود. خبرهايي حكايت 
از اين دارد كه برخي حتي پا را فراتر گذاش��ته اند 
و در نقاطي چون مس��اجد و م��دارس كه تعرفه 
برق رايگان دارند، اقدام به توليد ارزهاي مجازي 
همچ��ون بيت كوي��ن مي كنند كه بررس��ي اين 
مسئله، نيازمند ورود دستگاه هاي نظارتي به اين 

تخلف است. 
  دس�تور قطع ب�رق توليدكنن�دگان ارز 

ديجيتال صادر شد
شايد به همين دليل بوده كه شركت مادرتخصصي 
توانير با ص��دور اباغي��ه اي، دس��تور قطع برق 
توليدكنندگان ارز ديجيتال را صادر كرد ه است. 

بنا بر دستور مديرعامل ش��ركت مادرتخصصي 
توانير، به ش��ركت هاي برق منطق��ه اي و توزيع 
نيروي برق سراس��ر كش��ور تكليف ش��د كه »با 
توجه به توسعه مراكز ارز ديجيتال كه بدون ارائه 
مجوز، نب��ود تعرفه خاص و اس��تانداردهاي فني 
ازم در م��دار قرار گرفته اند و در پيك تابس��تان 

شركت هاي توزيع نيروي برق را با مشكل جدي 
مواج��ه مي نمايند، مقتضي اس��ت ب��ا عنايت به 
قس��مت اول بند »د« جزو ۱- ۵۰- 4 آيين نامه 
تكميل��ي تعرفه هاي برق مربوط ب��ه قطع موقت 
انشعاب »موضوع مصرف غيرمجاز برق« ترتيبي 
اتخاذ نماييد تا نسبت به شناسايي و جمع آوري 
موقت انش��عابات مذكور تا تعيين تكليف قانوني 
اقدام ازم مبذول و نتيجه اقدامات صورت گرفته 
را به معاون��ت هماهنگي توزي��ع توانير منعكس 

نمايند.«
همايون حائ��ري، معاون وزير ني��رو در امور برق 
و انرژي، همچنين اس��تخراج رمز ارزها از جمله 
استخراج بيت كوين با س��وخت فسيلي يارانه اي 
و ب��ا هزينه صنعت ب��رق را نوعي قاچ��اق انرژي 
الكتريكي دانس��ت و گفت: هم اكنون در كش��ور 
عده اي با بهره گيري از سوخت فسيلي يارانه اي و 
هزينه هاي يارانه اي صنعت برق اقدام به استخراج 
رمز ارز ها همچون بيت كوين مي كنند كه اين كار 
اگر به صورت پنهاني و بدون پايش برق مصرفي 
هم باش��د، مي تواند مفهوم قاچاق ان��رژي را در 

اذهان القا كند. 
  خأ ضوابط استخراج ارزهاي ديجيتال 

استفاده از عبارت قاچاقچي برق يا قاچاق انرژي 
الكتريكي بيش��تر بدين منظور به موضوع توليد 
ارز مجازي با برق يارانه اي اطاق ش��ده است كه 
برخي از توليدكنندگان ارز مجازي با تعرفه برق 
خانگي اقدام به توليد مي كنن��د، برخي با تعرفه 
برق صنعتي و حتي برخي با تعرفه برق كشاورزي 
به اين كار مشغولند. به عاوه واردات دستگاه هاي 
ماين ) استخراج ( نيز خود قاچاق به شمار مي رود، 
اما معلوم نيس��ت كه چرا در برخي اماكن خاص 

فعال شده است. 
اگر چه اين ادعاي استنباطي از سوي معاون وزير تا 
حدودي منطقي است، اما ظاهراً پايه هاي محكمي 
در ح��وزه برخورد ب��ا متخلفان ن��دارد، زيرا وي 
بافاصله مدعي شده است: دولت در حال تدوين 
نرخ و ضواب��ط ازم براي فعاليت اس��تخراج رمز 
ارزهاست و به زودي شرايط اين كار براي استفاده 

از شبكه برق سراسري اعام مي شود. 
  ارز ديجيتال چيست؟

ارز ديجيتال ي��ا Cryptocurrency يك فرم 
از پول الكترونيكي اس��ت كه ب��ه منظور امنيت 
بيش تر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحي 
شد. ارزهاي ديجيتال از يك فناوري غيرمتمركز 
اس��تفاده مي كنند كه به كاربران امكان پرداخت 
امن و ذخيره پول را بدون نياز به ثبت نام يا استفاده 
از بانك ها و س��ازمان هاي واسطه مي دهند. اكثر 
ارزهاي ديجيتال روي پايگاه داده توزيع شده اي 
به نام باك چين اجرا مي شوند و بيشتر واحدهاي 
اصلي آن توس��ط يك فرآيند به نام اس��تخراج يا 

ماين توليد مي شوند.
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دستور قطع برق توليدكنندگان ارز ديجيتال صادر شد
بر اساس محاسبات ساده استخراج كنندگان ارز ديجيتالي با قيمت برق يارانه اي در سال مي توانند حدود 

۲۰هزارميلياردتومان سود به جيب بزنند، ولي هنوز ضوابط ازم براي اين كار تدوين نشده است

 مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

تبعات اقتصادي پاسخ دندان شكن به يك تجاوز هوايي 
نفت و طا گران شد، بورس عربستان و امارات لرزيد 

اتحاديه اروپا، تركيه را به تحريم تهديد كرد
رهب�ران اتحادي�ه اروپ�ا ب�ه تركي�ه هش�دار دادن�د ك�ه 
م�ورد  منطق�ه  در  درياي�ي  حف�اري  ادام�ه  ص�ورت  در 
ك�رد.  خواهن�د  تحري�م  را  آن�كارا  قب�رس،  ادع�اي 
اتحاديه اروپا در بيانيه پاياني خود در نشس��ت پنج شنبه در بروكسل، 
با انتقاد ش��ديد از اقدام تركيه براي حفاري دريايي در نزديكي جزيره 

قبرس، آنكارا را در خصوص اقدامات تنبيهي و تحريم هشدار داد. 
به نوشته روسيا اليوم، كشورهايي اروپايي در اين نشست، با »غير قانوني« 
خواندن حفاري تركيه اعام كردند: »متأسفانه تركيه به خواسته هاي 

متعدد اتحاديه اروپا براي توقف اين اقدامات، پاسخي نداده است.«
آنها همچنين گفتن��د كه اتحاديه اروپا از نزدي��ك تحوات مربوطه را 
پيگيري مي كند و كامًا در كنار قبرس مصمم به پاس��خ مناس��بي به 
تركيه است. هفته گذشته نيز اعضاي اين اتحاديه از كميسارياي اروپايي 
و دفتر اقدام خارجي اتحاديه اروپا خواستند تا بدون فوت وقت »اقدامات 

مناسبي« عليه تركيه اتخاذ كنند. 
در پاسخ به اين تهديدات »فاتح دونماز« وزير انرژي تركيه روز پنج شنبه 
در حالي كه روي عرشه كش��تي حفاري »يافوز« در بندر »ديلوواسي« 
صحبت مي كرد، گفت كه تركيه ب��دون وقفه به عمليات حفاري ادامه 
مي دهد و اين حق قانوني تركيه است. كشتي حفاري »يافوز« قرار است 
در ابتداي ژوئيه پيش رو به كش��تي »فاتح« كه م��اه پيش به نزديكي 

سواحل »قبرس« اعزام شده بود، بپيوندد. 
»مورگان اورتاگوس«، س��خنگوي وزارت خارجه امريكا نيز در ششم 
ژوئن گذشته گفت كه واشنگتن با نگراني عميقي اهداف اعامي تركيه 
در خصوص آغاز حفاري دريايي در منطقه مورد ادعاي قبرس را دنبال 
مي كند. »متيو پالمر« معاون وزارت خارجه امريكا نيز در گفت و گو با 
»خبرگزاري رسمي قبرس« گفته است كه امريكا به شدت از حق قبرس 

در بهره برداري و توسعه منابع هيدروكربني خود حمايت مي كند. 
تركيه س��ال گذش��ته نيز از ايجاد يك پايگاه دريايي در بخش شمالي 
جزيره قبرس خبر داد كه با محكوميت شديد كشورهاي غربي همراه 

شد. اين اقدام با افزايش بحران ميان تركيه و يونان همراه بود. 

كسري حساب جاري ۱۳۴ ميليارد داري 
امريكا در ۳ ماه

وزارت بازرگان�ي امري�كا اع�ام ك�رد: كس�ري حس�اب جاري 
اي�ن كش�ور در س�ه ماه�ه نخس�ت س�ال جاري مي�ادي 
۶/۴ درص�د كاه�ش ياف�ت و ب�ه 13۴ ميلي�ارد دار رس�يد. 
 به گزارش رويترز، كسري حساب جاري امريكا با كاهش واردات كاا 
به اين كشور در س��ه ماهه اول س��ال جاري كاهش يافت، در حالي كه 
شركت هاي امريكايي به بازگرداندن درآمدهاي خارجي پس از بررسي 

قانون ماليات در 2۰۱8 ادامه دادند. 
وزارت بازرگاني امريكا اعام كرد كسري حساب جاري كه جريان كاا و 
خدمات و سرمايه گذاري ها را به داخل و خارج از كشور بررسي مي كند 

۹/4 درصد كاهش يافت و به ۱34 ميليارد دار رسيد. 
 اطاعات سه ماهه چهارم افزايش كسري تا ۱43/۹ ميليارد دار را نشان 
مي دهد، در حالي كه طبق گزارش قبلي ۱34/4 ميليارد دار بود. دولت 
اطاعات حساب جاري را از 2۰۱۶ تا پايان 2۰۱8 بررسي كرده است. 

 اقتصاددان ها پيش بيني كرده بودند كسري حساب جاري در سه ماهه 
اول تا ۱24/۶ ميليارد دار كاهش يابد. كسري حساب جاري 2/۵ درصد 
توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال بود كه از 2/8 درصد سه ماهه 
چهارم 2۰۱8 كمتر است.  كسري حساب جاري از اوج ۶/2 درصد توليد 
ناخالص داخلي در سه ماهه پاياني 2۰۰۵ كمتر شده است كه بخشي از 

آن به خاطر افزايش قابل توجه مقدار صادرات است. 
در س��ه ماهه اول س��ال صادرات كاا ۰/۶ درصد باا رفت و به 4۱۹/3 
ميليارد دار رس��يد و واردات با نيم درصد كاه��ش به ۶3۵/۹ ميليارد 

دار رسيد. 
جريان س��ودهاي خارجي كه توسط ش��ركت هاي امريكايي به كشور 
باز مي گشت، كند شد و به ۱۰۰/2ميليارد دار در سه ماهه اول نسبت 

به ۱4۶/۶ ميليارد دار دوره قبل رسيد. 
 اين مقدار هنوز هم بااتراز س��طح قبل از كاه��ش مالياتي بود كه در 
محدوده 3۰ ت��ا 4۰ ميليارد دار قرار داش��ت. قبًا گزارش ش��ده بود 
درآمد ها ۹ ميليارد دار در سه ماهه چهارم افزايش مي يابد. اوج بازگشت 
درآمدها به داخل 2۹4/۷ ميليارد دار در سه ماهه اول سال قبل بود. 

 تحريم ها عليه روسيه
 ۲۴۰ ميليارد دار  به اقتصاد اروپا ضرر زد

به گفت�ه واديمير پوتي�ن، رئيس جمه�ور روس�يه، تحريم هاي 
اقتص�ادي غ�رب باع�ث ش�ده اقتص�اد روس�يه ۵۰ ميلي�ارد 
دار از دس�ت بده�د، ول�ي اتحادي�ه اروپ�ا بيش�تر ض�رر 
ك�رده و ۲۴۰ ميلي�ارد دار از ۲۰1۴ از دس�ت داده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم به نقل از راش��اتودي، پوتين گفت: ساير كشورها 
هم تأثير تحريم هاي ضد روس��ي را حس كرده اند. امريكا كه معامات 
زيادي با روسيه ندارد، ۱۷ ميليارد دار به خاطر تحريم ها ضرر كرده، 

در حالي كه ژاپن 2۷ ميليارد دار از دست داده است. 
رئيس جمهور پوتين اظهار داش��ت: » اين وضعيت بر اش��تغال در اين 
كشورها تأثير مي گذارد كه شامل اتحاديه اروپا هم مي شود. آنها بازار ما 

را از دست مي دهند.«
وي اضافه كرد: غرب احتماا رويكرد خود را نس��بت به روسيه به اين 

زودي ها تغيير نمي دهد، پس روسيه بايد اقتصاد خود را تقويت كند. 
به گفته پوتين، روس��يه قصد دارد از فش��ار اقتصادي غرب بهره ببرد. 
اين كشور شروع كرده به كاهش واردات و جايگزيني آن با محصوات 
ساخت داخل حتي در بخش هايي كه در آن هيچ تجربه اي ندارد. پوتين 
گفت: قبل از تحريم ها روسيه هرگز موتورهاي دريايي توليد نكرده بود، 

ولي به خاطر نياز مجبور شد اين كار را انجام دهد. 
اين اظهارات پوتين درست قبل از تمديد تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه 
روسيه براي يك سال ديگر اعام شد، اين تصميم روز پنج شنبه علني 
شد.  امريكا و اتحاديه اروپا در 2۰۱4 پس از متهم كردن مسكو به دخالت 
در درگيري هاي شرق اوكراين، اين كشور را تحريم كردند. مسكو بارها 
اين اتهام را رد كرده است. تحريم ها به دايل اثبات نشده متعددي مثل 
دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري 2۰۱۶ امريكا ادامه يافتند. 

هر بار مسكو با اقدامات تافي جويانه پاسخ داده است. 

 دپوی ۱۰۱ هزار كانتينر در بنادر مهم كشور 
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد، تا اواخر خرداد ماه حدود1۰۰ 
هزار كانتينر انواع كاا در بنادر پنج گانه مهم كشور دپو شده است. 
به گزارش تس��نيم، بررس��ي هاي انجام شده از س��وي گمرك نشان 
مي دهد، در حال حاضر و تا اواخ��ر خرداد ماه حدود ۱۰۱ هزار كانتينر 
در بنادر و مناطق آزاد و ويژه موجود اس��ت كه طبق اعام مس��ئوان 
اين تعداد كانتينر به عنوان ميزان رس��وب كاا يك ركورد قابل توجه 

به حساب مي آيد. 
بر اين اساس ميزان رسوب كاا در بندر شهيد رجايي بندر  عباس حدود 
۷8 هزار كانتينر مي باشد كه با اختاف قابل توجهي در صدر فهرست 

گمركات كشور قرار گرفته است. 
همچنين در حال حاضر حدود ۹ هزار كانتين��ر در بندر امام خميني، 
۵ هزار كانتينر در بندر بوشهر، 4/۵ هزار در بندر خرمشهر و 2/4 هزار 

كانتينر در بندر چابهار دپو شده است. 

 ۱7 درصد سهام دولتي بيمه البرز
 در بورس عرضه مي شود

معاون ب�ورس تهران گف�ت: 17/3۴ درص�د از باقي مانده س�هام 
دولت در بيمه الب�رز ۲۲ تير ماه در بورس تهران عرضه مي ش�ود. 
سيدجعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي سازي قبااعام كرده بود 
كه باقي مانده سهام دولت در ۱8 شركت بزرگ بورسي و فرابورسي به 
زودي به صورت بلوكي، تجمعي و از طريق مزايده در بورس و فرابورس 

واگذار مي شود. 
معاون بورس تهران محمود گ��ودرزي در گفت وگو با فارس در اين باره 
گفت: باقي مانده س��هام ش��ركت هاي دولتي حاضر در ب��ورس مانند 

ايران خودرو، سايپا، بيمه البرز به زودي واگذار خواهد شد. 
وي در مورد اينكه آيا اين ش��ركت ها تاكنون نامه اعام آمادگي براي 
واگذاري ارائه كردند، گفت: فقط بيمه البرز آگهي مزايده را به شركت 
بورس ارائه كرده است و بعد از اينكه قيمت واگذاري در سازمان بورس 

به جمع بندي رسيد از طريق بورس آگهي مي شود. 
معاون بورس تهران افزود: شرايط آگهي به صورت عرضه عمده و نقدي 

خواهد بود. 
وي با تأكيد بر اينكه بين عرضه عمده سهام با عرضه بلوكي تفاوت وجود 
دارد، گفت: عرضه باقي مانده س��هام دولت در اين شركت ها به صورت 

عمده، يكجا و نقد انجام مي شود. 
گودرزي افزود: تاكنون درخواس��ت عرضه باقي مانده سهام دولت در 
شركت بيمه البرز ارائه شده اس��ت، البته هنوز به صورت رسمي اعام 
نكردند، به محض اينكه به صورت رسمي اعام شود، آگهي عرضه آن 

منتشر خواهد شد. 
وي در مورد شركت هايي كه در فرابورس حضور دارند، براي عرضه سهام 

شركت هاي فرابورسي آگهي شده است. 
گودرزي در مورد اينكه اگر قيمت س��هام در گذر زمان تغيير كند، چه 
مي شود، گفت: اين سهام دولتي از سوي سازمان خصوصي سازي عرضه 

مي شود و ارزيابي آن ارتباطي به بورس ندارد. 
معاون بازار بورس تهران گفت: در حال حاضر قيمتي كه براي س��هام 
بيمه البرز از سوي سازمان خصوصي  اعام شده ۱۵8۱ ريال است كه 
قيمت تابلوي معامات در بورس نيز همين رقم اس��ت. خود سازمان 
خصوصي سازي اعام كرده اس��ت كه عرضه اين شركت ها به صورت 
نقدي و يكجا صورت مي گيرد و ش��رايط قيمت گذاري را خود دولت از 
طريق سازمان خصوصي سازي تعيين مي كند و اينكه قيمت پايه اين 

سهام چه باشد، بورس دخالتي در آن ندارد. 
وي گفت: ۱۷/34 درصد از باقي مانده سهام دولت در بيمه البرز روز 22 
تير ۹8 از طريق بورس اوراق بهادار تهران عرضه مي شود و طبق ضوابط 
س��ازمان بورس اوراق بهادار تش��ريفات قانوني براي عرضه اين ميزان 

سهام انجام مي شود. 
گودرزي در مورد شرايط معامله باقي مانده سهام دولت گفت: معامله به 
اين صورت است كه حداقل ۱۰ درصد از ارزش سهام قابل واگذاري در 
هنگام شركت در مزايده بايد به حساب شركت سپرده گذاري مركزي 

)سمات( واريز شود. 
معاون بازار بورس تهران گفت: روز 22 تيرماه ۶۹4 ميليون س��هم به 
قيمت پايه هر سهم ۱۵8۱ ريال و در مجموع به ارزش پايه ۱۰۹ ميليارد 
تومان در بورس تهران به مزايده گذاشته مي شود و اين سهام به صورت 

عمده و نقدي عرضه مي شود. 

 عرضه 9 فرآورده  هيدروكربوري جديد
 در بورس انرژي ايران

به گفته مديرعامل بورس انرژي، طي خرداد 1398 در بازار فيزيكي 
بورس انرژي ايران 183 هزار تن ان�واع فرآورده  هيدروكربوري به 
ارزش قريب ب�ه 1۰ هزار ميليارد ري�ال مورد معامله ق�رار گرفت. 
سيدعلي حسيني، مديرعامل بورس انرژي ايران در گفت وگو با فارس 
افزود: بيش از ۱83 هزار تن انواع فرآورده هاي هيدروكربوري به ارزش 
قريب به ۱۰ هزار ميليارد ريال طي ماه خرداد ۱3۹8 در بازار فيزيكي 

بورس انرژي ايران مورد معامله قرار گرفت. 
وي افزود: بيش از ۱۱۹ هزار تن از محصوات معامله ش��ده در رينگ 
داخلي و بيش از ۶3 هزار تن در رين��گ بين الملل بازار فيزيكي بورس 
انرژي مورد داد و ستد قرار گرفت. همچنين ارزش ريالي معامات در 
رينگ داخلي بيش از۵۹2۰ ميليارد ريال و در رينگ بين الملل بيش از 

3۵۷۰ ميليارد ريال بوده است. 
حس��يني در مورد ميزان معامله كااهاي عرضه شده در بازار فيزيكي 
بورس انرژي نيز اظهار داشت: بيشترين حجم معامات كااها طي ماه 
جاري مربوط به كااهاي حال 4۰2، نفتاي سنگين، متانول، گازمايع 
و آيزوريس��ايكل )در مجموع ۶8 درصد( و بيش��ترين ارزش معامات 
مربوط به حال 4۰2، نفتاي سنگين، گازمايع، آيزوريسايكل و متانول 

)در مجموع ۶۷ درصد( بوده است. 
به گفته مدير عامل بورس انرژي ايران، توس��عه پذيرش و عرضه انواع 
حامل هاي انرژي توس��ط عرضه كنندگان مختلف در بورس انرژي به 
طوري بوده است كه فقط در خرداد ماه سال جاري شاهد عرضه ۹ كاا 

و براي نخستين بار در بازار فيزيكي بوده ايم.
 اين عرضه ها شامل: رافينت پتروشيمي بيستون، بلندينگ نفتا پاايش 
نفت بندرعباس، نفت س��فيد ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران در رينگ بين الملل از انبار نفت كرمان به مقصد پاكستان، نفت 
گاز )گازوئيل( ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در رينگ 
بين الملل از انبار نفت كرمان به مقصد پاكس��تان، نفت سفيد شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در رين��گ بين الملل از انبار نفت 
تبريز به مقصد عراق، متانول شركت متانول كاوه، برش سنگين حاصل 
از پاايش��گاه نفت و پتروش��يمي به جز بنزين و گازوئيل پتروشيمي 
بيس��تون، رافينت ش��ركت پتروش��يمي نوري و برش سبك شركت 

پتروشيمي نوري هستند. 
به گفته حسيني، از ميان نخس��تين عرضه هاي صورت گرفته، چهار 
عرضه به ط��ور موفقيت آمي��ز منجر به معامله ش��ده اس��ت. رافينت 
پتروشيمي بيس��تون، بلندينگ نفتا پاايش نفت بندرعباس، متانول 
ش��ركت متانول كاوه و برش س��نگين حاص��ل از پاايش��گاه نفت و 
پتروشيمي به جز بنزين و گازوئيل پتروشيمي بيستون، چهار عرضه اي 

هستند كه در خردادماه مورد دادوستد قرار گرفتند. 
مدير عامل بورس ان��رژي در پايان گفت: يكي از ن��كات حائز اهميت، 
تداوم معامله اوراق سلف موازي استاندارد منتشرشده در بازار مشتقه 
فرآورده هاي هيدروكربوري بورس انرژي ايران است. به عبارت ديگر، 
طي ماه جاري، اوراق سلف موازي استاندارد نفت خام كه به نمايندگي 
از طرف دولت در بازار مش��تقه بورس انرژي عرضه ش��د، در نمادهاي 
سنفت ۹82، ۹83 و ۹84 به ارزشي بالغ بر ۵28 ميليارد ريال و تعداد 
۶۰، ۶3۵ اوراق در بازار ثانويه مورد معامله قرار گرفت. اميد است با تداوم 
رونق معامات در بورس انرژي ايران ش��اهد عرضه بيشتر حامل هاي 

انرژي باشيم. 

بهره برداري از ۲۰ پروژه مهم صنعتي و معدني در سال رونق توليد
دس�تيار ويژه وزير صنعت، مع�دن و تجارت 
گف�ت: وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت ۲۰ 
پ�روژه مه�م در بخش هاي صنعت�ي و معدني 
را م�ورد بهره ب�رداري ق�رار خواه�د داد. 
به گ��زارش وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
صادق نجفي گفت: در س��الي كه به تدبير مقام 
معظ��م رهبري رون��ق توليد نامگذاري ش��ده 

است، وزارت صنعت، معدن و تجارت 2۰ پروژه 
مهم در بخش هاي صنعت��ي و معدني را مورد 
بهره برداري قرار مي دهد كه اي��ن پروژه ها در 
زمينه هاي آهن، مس، آلومينيوم، فواد، صنايع 
غذايي، حمل و نقل و قاليبافي در سراسر كشور 

خواهند بود. 
مش��اور عالي وزير صمت، با اشاره به بهره برداري 

از واحد توليد ليچينگ مس كاتد 3 هزار تني در 
جيرفت با حضور وزير صمت در هفته گذش��ته، 
تصريح ك��رد: كارخانه مس كات��د ۵۰ هزار تني 
بايو ليچين��گ در زرند ني��ز آم��اده بهره برداري 
است؛ همچنين فواد ۱/۵ ميليون تني زرند نيز 
ديگر پروژه اين شهرس��تان اس��ت كه قرار است 

شهريورماه افتتاح شود. 

وي پ��روژه احيا، فعال س��ازي و توس��عه معادن 
كوچك مقي��اس را از ديگر برنامه هاي امس��ال 
دانست و بيان كرد: ۱۵۰ معدن كوچك مقياس 
امسال فعال خواهد شد. همچنين ايجاد اشتغال 
در بخش معدن، افزايش ميزان اس��تخراج مواد 
معدني و تجهيز و نوس��ازي معادن كش��ور ديگر 

برنامه هاي تدوين شده در اين راستا است. 

   صنعت

مهدی فتحی
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ميزباني هفته چهارم 
سعيد احمديان

    گزارش
ليگ ملت ها به شهر 
اردبيل حال و هواي 
واليبالي داده اس��ت؛ ش��هري كه ورزش اول آن 
كشتي و وزنه برداري و اسطوره اش علي دايي است. 
اردبيلي ها اين روزها مهمانان ويژه اي دارند. اگر هر 
سال مسافران زيادي با توجه به گرماي خرماپزان 
اكثر استان هاي ايران، ترجيح مي دهند در چنين 
روزهايي مسيرشان را به سمت شمال غرب ايران،  
اردبيل، سرعين و درياچه شورابيل كج كنند تا 
با هواي خنك دلي از ع��زا دربياورند، اين روزها 
برگزاري هفته چهارم ليگ ملت ه��ا در اردبيل 
سبب شده تا سبان نش��ينان مهمانان واليبالي 
مطرحي داش��ته باش��ند، از تيم مدعي فرانسه 
گرفته تا پرتغال تازه  وارد و اس��تراليا به اردبيل 
آمده اند تا در كنار تيم ايران در هفته يكي مانده به 

آخر ليگ ملت ها، با هم رقابت كنند. 
  اردبيل، اروميه نيست!

پس از ميزباني اروميه در هفته سوم ليگ ملت ها، 
ميزباني بازي هاي هفته چهارم هم به يك استان 
آذري نشين ديگر رسيده و اردبيل از ديروز ميزبان 
ليگ ملت هاي واليبال است. اگر تصور مي كنيد 
ميزباني اردبيل به خاطر عاقه مردم اين ش��هر 
مانند اروميه به واليبال اس��ت، سخت در اشتباه 
هستيد. بر خاف اروميه اينجا در اردبيل خبري از 

آن عاقه وحشتناك مردم به واليبال نيست. 

اردبيلي ها هر چن��د مانند اروميه اي ه��ا واليبال 
زندگي ش��ان نيس��ت، اما ميزباني لي��گ ملت ها 
سبب شده تا آنها براي سه روز هم كه شده حال و 
هواي واليبالي به خود بگيرند و بخواهند سنگ تمام 
بگذارند، مانند دو سال پيش كه ميزبان دو رقابت 
انتخابي اميدهاي آسيا و انتخابي قهرماني جهان 
بودند؛ ميزباني اي كه به گفته كواكوويچ سبب شده 
او و ش��اگردانش خاطرات خوبي از اردبيل داشته 
باشند و از حضور در اين ش��هر خوشحال باشند؛ 
شهري كه تماشاگرانش در تابستان 96 براي گرفتن 
سهميه مس��ابقات قهرماني جهان براي تيم ملي 

سنگ تمام گذاشتند. 
آرش هرچند مانند خيلي هاي ديگ��ر در اردبيل 
واليبالي تير نيس��ت، اما وعده داده كه او و س��اير 
اردبيلي ها، سالن حسين رضازاده محل برگزاري 
مس��ابقات را در زمان بازي ها به يك جهنم براي 
حريفان كشورمان تبديل كنند، مانند اتفاقي كه 
در اروميه هم رخ داد تا ملي پوشان واليبال حسابي 

پشت شان گرم باشد. 
  واليبال بعد از كشتي، وزنه برداري و فوتبال

س��ه روز كامًا واليبالي اردبيلي ه��ا در حالي از 
ديشب آغاز شد كه از كشتي فرنگي و وزنه برداري 
به عنوان ورزش اول اين استان و شهر نام مي برند 
و ورزش هاي انفرادي در اردبيل ريشه قوي تري 
نسبت به ساير ورزش ها دارد. در كشتي فرنگي، 
اردبيلي ها س��تاره هاي نامداري مانند احد پازاج 

و علي اش��كاني دارند كه براي كشتي كشورمان 
افتخارات زيادي را به دست آورده اند. اين عاقه 
سبب شده تا باش��گاه هاي كشتي در سطح شهر 
بيشتر از هر مكان ورزش��ي ديگري خودنمايي 
كنند؛ باشگاه هايي كه فرنگي كاران در آن حرف 
اول را مي زنند. عاوه بر كش��تي، نمي ش��ود از 
اردبيل صحب��ت به مي��ان آورد و از وزنه برداري 
چيزي نگفت. حس��ين رضازاده، قهرمان سابق 
وزنه برداري المپيك و جه��ان و قوي ترين مرد 
دنياي اردبيلي است، قهرماني كه امروز جايش 
را در دسته س��نگين وزن به يك اردبيلي ديگر 
داده است و سعيدعلي حس��يني كه مدال نقره 
قهرماني جهان را در كارنامه اش دارد، اين روزها 
براي المپيك 2020 دورخيز كرده است. عاقه 
اردبيلي ها به وزنه برداري س��بب شده تا خيلي 
از قهرمان��ان رده هاي پايه تيم ه��اي ملي هم از 
اين ش��هر باش��ند كه مي خواهن��د راه رضازاده 
و س��عيدعلي حس��يني را ادامه دهند. آيس��ان 
اديب دختر هشت س��اله اردبيلي يكي از همان 
اس��تعدادهاي وزنه برادري اين شهر است كه در 
حاش��يه رقابت هاي جام فجر در اس��فند 96 به 

صورت نمادين روي تخته رفت و وزنه زد. 
  اسطوره اردبيلي ها

محبوب ترين ورزشكار در اردبيل نه يك وزنه بردار 
و نه يك كش��تي گير بلكه يك فوتباليست است. 
اسطوره اي كه خيلي ها در جهان ايران را به خاطر 

او مي شناسند، علي دايي ستاره بزرگ فوتبال ايران 
و آقاي گل جهان كه در اردبيل محبوبيتي فراتر از 
تصور دارد. در خيلي از مغازه هاي اردبيل عكس علي 
دايي ديده مي شود كه نشان از محبوبيت او در اين 
شهر دارد كه اين مسئله سبب شده تا نام ورزشگاه 
فوتبال اين شهر هم به اسم دايي نامگذاري شود. 
اسطوره اي كه اردبيلي ها مي گويند در كار خير براي 
شهرش سنگ تمام گذاشته است. سامان كه يكي 
از هواداران دو آتشه علي دايي است و در مغازه اش 
يكي از عكس هاي بزرگ دايي را نصب كرده است، 
مي گويد: »دايي هواي مردم را دارد، براي بچه هاي 
شهرش مدرسه اي ساخته و بارها دست كساني را 

كه به كمكش نياز داشته اند، گرفته است.«
   دست شان در واليبال خالي نيست

با اين حال از ديروز با آغاز ليگ ملت ها، واليبال 
حرف اول را در اردبيل مي زند، حتي اگر ورزش 
اول اين ش��هر نباش��د. اردبيلي ها البته بيگانه با 
واليبال نيس��تند، اگر چه مانند اروميه تيمي در 
ليگ برتر ندارند، اما آنها كه در س��ال هاي دور با 
باشگاه پارس در رقابت هاي قهرماني آذربايجان 
شرقي شركت مي كردند، چهره هاي نامداري در 
واليبال داشته اند. مانند ناصر پورعلي فرد، رئيس 
كنوني فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، اسد 
س��كاكي و محم��ود چايپي ملي پ��وش واليبال 
در بازي هاي آس��يايي 1974 ته��ران از جمله 

پيشكسوتان مشهور واليبال اردبيل. 
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 استراماچوني بعد از عقد قرارداد 2ساله:
سطحكيفياستقالرابااميبرم

س�رمربي ت�ازه وارد اس�تقال امي�دوار اس�ت در اولي�ن تجربه 
مربيگري اش در ايران روزهاي خوب و موفقي را سپري كند. سرانجام 
پس از تأخير طواني آندرا استراماچوني به تهران آمد تا قرارداد دو 
ساله اش را با باشگاه استقال منعقد كند. مراسم معارفه مرد ايتاليايي 
روز پنج شنبه با استقبال رسانه ها برگزار شد. قرار است تمرينات 
پيش فصل آبي ه�ا فردا با حضور اس�تراماچوني اس�تارت بخورد. 
استراماچوني در نخستين اظهاراتش رابطه خوب دو كشور ايران و ايتاليا 
را يكي از دايل اصلي پذيرفتن پيشنهاد استقال عنوان كرد: » مسئوليت 
مهمي به عنوان سرمربي استقال دارم. يكي از دايلي كه اين پيشنهاد را 
قبول كردم، رابطه خوب ايران و ايتاليا بوده است. مي دانم سختي هايي در 
ايران تجربه خواهم كرد. فوتبال ايران و ايتاليا تفاوت هايي دارد و طبيعي 
است كه هواداران و باشگاه از من بخواهند كه استايل فوتبال ايتاليا را در 

استقال پياده كنم.«
  قولي كه عملي مي شود

سرمربي جديد اس��تقال به هواداران اين تيم قول داد كه سطح كيفي 
تيم را باا ببرد: » مي دانم كه استقال شش سال است كه موفقيتي در 
ليگ نداشته و كار ما هم سخت است. ما مي دانيم تيم هاي بهتري از ما 
وجود دارند. ما كارهاي زيادي براي انجام دادن داريم. يكسري از بازيكنان 
خارجي ما رفتند و يكسري بازيكن جديد به استقال آمدند. من دوست 
ندارم كه قولي بدهم كه نتوانم انجام دهم، اما قول مي دهم كه س��طح 

كيفي تيم را باا مي برم تا استقال روز به روز بهتر شود.«
   دستياران ايراني

با اينك��ه از پيروز قربان��ي و بهزاد غامپور ب��ه عنوان دس��تياران ايراني 
استراماچوني ياد مي شود، اما هنوز معلوم نيست تصميم سرمربي جديد 
براي انتخاب دستيارانش چيست: »صادقانه بگويم كه وقتي خطير با من 
تماس گرفت، شناختي از فوتبال ايران نداشتم، اما پس از آن تاش كردم 
كه درباره فوتبال ايران اطاعات كس��ب كنم. از باشگاه خواستم كه يك 
مربي تكنيكال، يك مربي دروازه بان و يك آنالي��زور به من معرفي كند. 
درباره رحمان رضايي بايد بگويم كه مدير برنامه هايش با ما يكي است و 
تجربه بازي در ايتاليا و ايران را دارد. با رحمان صحبت كرديم و تجربه بازي 
در دو كشور را منتقل كرد، ولي در حال حاضر به طور رسمي در كادر فني 
ما حضور ندارد ولي از او تشكر مي كنم. « باشگاه استقال پس از بررسي 
گزينه هاي مد نظر، قرباني را به عنوان دستيار استراماچوني و غامپور به 

عنوان مربي دروازه بان هاي تيم انتخاب كرده است. 
   رسيدن به اهداف

استراماچوني به سؤال خبرنگاران در مورد اهدافش در استقال و شيوه 
بازي تيمش پاس��خ مبهم��ي داد: »در هر تورنمنت هم��ه مي خواهند 
پيروز ش��وند و ما هم مي خواهيم قدم به قدم جلو برويم و بهتر شويم تا 
به اهداف مان برسيم. بايد به اين نكته توجه داشت همان طور كه حمله 
مهم است دفاع هم مهم است. در تيم هاي ديگري كه بودم تهاجمي بازي 
مي كردم ولي ما اول بايد از بازيكنان شناخت پيدا كنيم و سپس سبك 

بازي تيم را انتخاب مي كنيم.«
   انتخاب از بين 40 گزينه!

مديرعامل باشگاه استقال از اينكه تكليف سرمربي تيم مشخص شده 
ابراز رضايت كرد. اميرحس��ين فتحي با اش��اره به بررس��ي دقيق رزومه 
استراماچوني گفت: » براي انتخاب استراماچوني روزهاي زيادي مطالعه 
و بررسي كرديم. از بين گزينه هاي مختلف كه بدون اغراق ۳0 تا 40 گزينه 
بود به استراماچوني كه يك مربي جوان با رزومه خوب است، رسيديم. او 
در بهترين و معتبرترين تيم هاي اروپايي حضور داشته و با روحيه جواني و 
توانايي جوان سازي به استقال آمد. فوتبال ايران همانند فرهنگ ما به ايتاليا 

نزديك است. اميدوارم روزهاي خوبي را در استقال داشته باشيم.«
   فرصت داريم

فتحي برخاف منتقدانش معتقد است استقال براي گرفتن بازيكنان 
مد نظر فرصت زيادي دارد: »هنوز يك ماه باقي مانده است و فرصت براي 
تمديد قراردادها داريم. همچنين ما پنج بازيكن جديد جذب كرده ايم 
كه اكنون در ايفمارك در حال گذراندن تست هاي پزشكي هستند و به 
زودی از آنها رونمايي مي كنيم. همچنين در حال مذاكره براي تمديد 
قرارداد بازيكنان مان هس��تيم و به زودي با آنها هم به نتيجه مي رسيم. 
قرارداد قرضي پاتوسي هم يكسال و نيمه است كه نيم فصل آن پرداخت 
شده و با همت هيئت مديره قرار اس��ت بقيه پول او هم داده شود و اين 
بازيكن براي استقال بازي كند. حسيني و غفوري با كامران منزوي نيز 
به عنوان نماينده هيئت مديره مذاكره كردند و به زودي قراردادش��ان 

تمديد مي شود، البته هنوز چيزي رسمي نشده است. «

گزارش خبرنگار اعزامی»جوان« از حال و هواي شهر اردبيل، ميزبان هفته چهارم ليگ ملت ها

لذتواليبالدرهمسايگيشورابيل

تاديرنشدهفوتسالرادريابيد
دلخوش كردن ب��ه موفقيت هاي قبل��ي و جدي نگرفت��ن رقبايي كه 
هيچ كدام بيكار نمي نشينند تا ما هميشه به قله افتخار برسيم از جمله 
آسيب هايي است كه ورزش كشور هميشه با آن روبه رو است و هميشه 

هم ضربات سخت و جبران ناپذيري از آن خورده است. 
فوتسال ايران سال هاست كه قدرت اول آسياست؛ تيمي با قهرماني هاي 
متعدد در رده هاي مختلف و حتي بانوان در سطح قاره و يكي از دو رشته 
تيمي ورزش كشور كه روي سكوي قهرماني جهان هم رفته است. اما تمامي 
اين عناوين مربوط به گذشته است و در دنياي حرفه اي ورزش براي تكرار 
و حفظ اين قهرماني ها بايد برنامه داشت و جنگيد؛ نكته قابل توجهي كه 
ما هميشه از آن غافل هستيم و تصور مي كنيم كه با به دست آوردن يك 

موفقيت كار تمام است و بقيه ديگر قرار نيست بااتر از ما قرار گيرند. 
آنچه در مسابقات فوتسال قهرماني زير 20ساله هاي آسيا در تبريز رخ 
داد، اتفاق تلخي بود؛ يك زنگ خطر به تم��ام معنا كه بايد صدايش را 
شنيد و صد البته جدي اش گرفت. اينكه تيم فوتسال اميد ايران در خانه 
ببازد اتفاق عجيبي نيست، چراكه پيش از اين نيز در فوتسال حتي در 
بزرگساان و قهرماني آسيا هم شكست داش��ته ايم، اما اينكه در خانه 
كيسه گل بش��ويم به هيچ عنوان قابل قبول نيست آن هم براي ما كه 

داعيه آقايي در فوتسال آسيا داريم. 
شكست اميدهاي فوتسال مقابل ژاپن و نرسيدن به فينال قهرماني آسيا 
اين واقعيت را ثابت مي كند كه مثل هميش��ه در باد پيروزي خوابيده ايم 
و بعد از قهرمان��ي دور قبل به خيال اينكه با بقيه رقب��ا فاصله داريم، كار 
نكرده ايم، غافل از اينكه بقيه سفت و س��خت دنبال تجهيز خود بودند و 
كامًا آماده و مهيا خود را به تبريز رساندند، حتي افغانستان! و بدتر اينكه 
موفقيت و پيروزي بقيه را شانسي قلمداد كنيم و به تمجيد از عملكرد تيمي 

بپردازيم كه در شرايط ميزباني مسابقه را 8 بر 4 به حريف باخته است. 
ناگفته پيداست كه هر كارشناس فوتس��الي با ديدن اين نتيجه به چه 
چيزي پي مي برد، اما جاي تأسف است كه ما شكست تحقيرآميزمان از 
ژاپني هاي پرتاش را شانس آنها در پيروزي بر خودمان تلقي مي كنيم؛ 
همان ژاپني كه حداقل طي دو سال گذشته در تمام رده ها و رشته هاي 
مربوط به فوتبال ما را شكس��ت داده و اين آخري را در داخل خاكمان 

تحميل مان كرد. 
فوتسال آسيا در حال پيشرفت اس��ت، ژاپن كه جاي خود دارد. رسيدن 
افغانستان به فينال اميدهاي آسيا يعني اينكه چه بخواهيم و چه نخواهيم 
رقبا با سرعت در حال نزديك شدن به ما هستند و اگر بخواهيم خودمان را با 
آمار و ارقام سرگرم كنيم و به واسطه آنها به خودمان لقب آقاي آسيا بدهيم، 

خيلي زودتر از آنچه تصور مي كنيم پشت سر بقيه قرار مي گيريم. 
فوتسال ايران معدن اس��تعداد است و در اين هيچ ش��كي نيست، اما 
مديريت اين استعداد و داش��تن برنامه براي آن نكته قابل تأملي است 
كه در تمام اين سال ها از آن غافل بوده ايم. در تمام اين سال ها فوتسال 
مانند بچه س��ر راهي فدراس��يون فوتبال جور برادر افسارگسيخته و 
پرحاشيه خود را كش��يده و عنوان كسب كرده، آن هم فقط به همت و 
غيرت مربيان و بازيكنانش. اما در دنياي حرفه اي فقط نمي توان با غيرت 
و تعصب پيروز شد و بااخره آنها كه با برنامه ترند گوي سبقت را خواهند 
ربود، درست مانند آنچه امروز شاهد آن هستيم و اگر جدي اش نگيريم 
آن وقت بايد افسوس گذشته را بخوريم مثل فوتبال و دلخوش به اين 
باشيم كه روزي روزگاري ما قهرمان آس��يا بوديم و اان تقريباً چيزي 

نيستيم به جز در آمار و ارقام.

فريدون حسن

سهرابمراديمصدومشد
س��هراب مرادي، قهرمان وزنه برداري ايران در تمرينات ديروز تيم ملي 
هنگام زدن وزنه 200 كيلوگرمي از ناحيه كتف و آرنج دچار مصدوميت 
ش��د. بعد از اين مصدومي��ت وي بافاصله براي گرفت��ن MRI عازم 
بيمارستان ش��د كه معاينات اوليه حكايت از مصدوميت نسبتاً شديد 
اين وزنه بردار دارد، اما به گفته يكي از اعضاي كادر فني شنبه قرار است 
جلسه كميته پزشكي تشكيل شود تا بعد از بررسي دقيق تر تصميم نهايي 

فدراسيون در اين خصوص به صورت رسمي اعام شود. 

نقرهوبرنزايراندرژيمناستيكآسيا
س��عيدرضا كيخا در ماده خرك حلقه رقابت هاي ژيمناستيك هنري 
قهرماني آسيا در مغولس��تان به مدال نقره رسيد. در فينال رقابت هاي 
ژيمناستيك هنري قهرماني آسيا در مغولس��تان، سعيدرضا كيخا در 
وس��يله خرك حلقه با امتياز 14/۵67 پس از نماينده اردن در رده دوم 
ايستاد و نايب قهرمان آسيا شد و ورزشكار چيني هم در رده سوم قرار 
گرفت. همچنين مهدي احمد كهني، در فينال وسيله دارحلقه با امتياز 
14/۵۳۳ در رده سوم آسيا ايستاد و صاحب مدال برنز شد. نمايندگان 

چين و كره شمالي اول و دوم شدند. 

حقمراازحريفكرهايگرفتم
مجتبي عابديني ملي پوش سابر ايران گفت: »سه سال بود كه به بازيكن 
كره اي مي باختم. از اين رو تمام توانم را گذاش��تم و او را شكست دادم. 
در نيمه نهايي هم مصدوميت نگذاشت عملكرد خوبي مقابل نماينده 
چين داشته باشم. حقم را از بازيكن كره اي گرفتم، سه سال بود كه به او 
مي باختم و بعد از المپيك مدال انفرادي آسيا نداشتم. از اين رو تمام توانم 
را گذاشتم و او را كه قهرمان جهان است و مدال بازي هاي آسيايي جاكارتا 

را دارد، شكست دادم و توانستم بين چهار نفر برتر قرار بگيرم.«

شاگردهايمربيگري!
كاس مربيگري حرفه اي فوتبال از امروز زير نظر وينس��ته سوپرا مانيوم 
مدرس سنگاپوري با حضور چهره هاي سرشناس آغاز شد. اين كاس ها 
آخرين مرحله از دوره اي است كه دو س��ال قبل در تهران آغاز شد، اما به 
دليل فوت ريچارد بيت مدرس انگليسي اش نيمه كاره ماند و حاا دوباره 
آغاز و به مدت 10روز ادامه خواهد داش��ت. حضور چهره هاي سرشناس 
مربيگري نظي��ر عليرضا منصوريان، ف��راز كمالوند، مه��دي تارتار، رضا 
مهاجري، نادر دست نشان، اكبر ميثاقيان، مجتبي حسيني، حميد مطهري، 
محمود فكري، عبداه ويسي، سيروس پورموسوي و. . . كه در ليگ برتر 
سابقه زيادي در امر مربيگري دارند، از نكات قابل توجه اين كاس است. 
مرداني كه تا همين چند هفته قبل نفرات اول نيمكت تيم هايشان بودند، 
اما حاا در نقش يك شاگرد سر كاس درس مدرس سنگاپوري نشسته اند 
تا با علم روز مربيگري آشنا شوند. علي دايي نيز در اين دوره حضور دارد، اما 

به دليل مشغله كاري نتوانست در روز اول حضور پيدا كند. 

استراماچونيبهحمايتنيازدارد
هميش��ه حضور يك س��رمربي خارجي با 
سرمربيان داخلي تفاوت هاي بسياري دارد. 
آنها در كشور خودش��ان از امكانات باايي 
برخوردارند و ش��رايط آنها با فوتبال ايران 
تفاوت هاي بسياري دارد، پس اگر قرار است 
استراماچوني در استقال موفق باشد، بايد 
آنچه را نياز دارد در اختي��ار او قرار دهيم. 
از اين سرمربي شناخت كاملي در اختيار 
نداريم. تنها مي دانيم كه او در ايتاليا مربي 
بوده و مدتي در اينتر ميان كار مي ك��رده و رزومه خيلي قوي اي ندارد. 
بنابراين بايد صبر كنيم تا استراماچوني كارش را با استقال شروع كرده 
و ببينيم در عمل چه امتياز مثبتي براي استقال خواهد داشت. هواداران 
بايد بدانند نمي توان از اين س��رمربي جديد كه هنوز ش��ناخت خوبي از 
فوتبال ايران ندارد، انتظار قهرماني داشته باشند و مديران استقال هم 
نبايد براي آرام كردن مردم وعده قهرماني به آنها بدهند، زيرا س��رمربي 
جديد آبي پوشان كار سختي در پيش دارد و نبايد شرايطي را فراهم كنيم 
كه او نتواند با آرامش به كارش ادامه دهد. استقال تيم بزرگي است كه 
نياز به آرامش دارد و بايد همه از مربي جديد حمايت كرده تا او در كارش 
موفق باشد. اگر مربي خارجي مي آوريم بايد يك چارچوب مشخص براي 
او ترسيم كنيم تا او فقط در مسائل فني حضور داشته باشد نه اينكه بخواهد 
در همه امور دخالت كند. از روزي كه استراماچوني كارش را آغاز كند، بايد 
همه چيز در يك چارچوب مش��خص بوده و وظايف او كامًا تفهيم شود 
تا خللي در كارهاي اجرايي و فني به وجود نيايد. اگر استقال مي خواهد 
موفق باشد بايد هر چه زودتر تمرينات خود را آغاز كند. بازيكنان خروجي 
و ورودي مشخص شوند تا سرمربي جديد نفرات خود را بشناسد و كارهاي 
تاكتيكي و بدني را به درستي انجام دهد، البته استقال در اين چند سال 
گذشته هميشه شروع بدي داشته و نتوانسته در زمان مقرر تمريناتش را 
آغاز كند، اما اميدوار هستيم نهايتاً امروز يا فردا تمرينات آبي پوشان شروع 

شود تا تيم در كوران مسابقات به مشكل برنخورد.
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مديرعامل پديده تكذيب مي كند، عرب سكوت
سايهيحييروينيمكتپرسپوليس

دو م��اه قب��ل، 
دنيا حيدري
     چهره

بدبين ترين هوادار 
پرسپوليس هم 
تصور چنين روزهاي باتكليفي را نداشت،  اما با 
پايان عصر برانكو در پرسپوليس، اين تيم خيلي 
زودتر از حد تصور دچار بحران شد، به طوري كه 
بعد از كس��ب چهار جام در لي��گ و رقابت هاي 
حذفي، ب��ا از دس��ت دادن برانك��و همچنان در 
كشمكش انتخاب سرمربي است؛ سرمربي ای كه 

اين بار گويا قرار است داخلي باشد. 
باوجود تمام سر و صداهايي كه عرب و دوستانش 
در هيئ��ت مديره و باش��گاه پرس��پوليس براي 
غيرقانوني ب��ودن قرارداد برانكو ب��ا ااهلي به راه 
انداختند، سرمربي سابق سرخپوشان كار خود را 
در اين تيم عربستاني آغاز كرد و در آخرين مصاحبه 
خود نيز به رغم آنكه قبل از كسب جام قهرماني در 
ليگ هجدهم جوياي ميزان بودجه باشگاه بود، 

براي جذب نفرات جديد مي گويد كه از چندماه 
قبل تصميم به رفتن گرفته است تا ادامه كار در 
پرس��پوليس براي عرب كه به واسطه عصبانيت 
هواداران تيم از جدايي م��رد كروات غيرممكن 
شده بود، امكان پذير باشد. هرچند كه مهمتر از 
ادامه حضور عرب در رأس مديريت پرسپوليس، 
انتخاب جايگزين برانكوست؛ جايگزيني كه قرار 

است از پديده مشهد به تهران بيايد. 
بازگش��ت يحيي به پرس��پوليس اما خيلي هم 
بي س��ر وصدا نيس��ت، خصوصاً كه مس��ئوان 
پديده هيچ رقمه حاضر به از دس��ت، دادن اين 
مربي جوان نيستند، اما گفته مي شود كه عرب، 
مديرعامل سرخپوشان با گل محمدي به توافق 
نهايي رسيده است و به رغم مخالفت هاي مالك 
و مديرعامل پديده، يحيي فصل بعد روي نيمكت 
سرخپوشان خواهد بود و داستانش با پديده مشهد 
بعد از يك فصل سخت و البته موفق به نقطه پايان 
رسيده است. در همين راستا، پيمان يوسفي كه 
پيشتر نيز خبر سرمربيگري اس��تراماچوني در 
استقال را داده بود، در برنامه تلويزيوني ورزش 
و مردم از توافق نهايي مذاكرات يحيي با باشگاه 
پرسپوليس خبر مي دهد. حال آنكه دقايقي بعد 
از انتشار اين خبر در رسانه ملي، حميداوي، مالك 
باشگاه پديده شهر خودرو با حضور در اخبار شبكه 
سه سيما به طور كل تمام اين اخبار را تكذيب كرد 
و مدعي شده است كه نه توافقي بوده، و نه خواهد 
بود: » نمي دانم اين اخبار از كجا آمده، كل تيم ما بر 
اساس افكار گل محمدي براي دوسال بسته شده 
است. متأسفانه وقتي من نبودم حتي جايگزين 
گل محمدي را هم براي تيم ما انتخاب كرده اند و 
اين كار حرفه اي نيست. « اما نكته جالب سكوت 
باشگاه پرسپوليس و شخص مديرعامل اين تيم 
در خصوص شايعات مطرح شده در مورد نيمكت 
پرسپوليس براي فصل جديد است؛ نيمكتي كه 
شواهد و قرائن نشان مي دهد بعد از چهار سال قرار 
است توسط يك مربي داخلي اداره شود. حال آنكه 
به زعم ذوالفقار نسب، پيشكسوت پرسپوليس، در 
اين مقطع زماني و با توجه به موفقيت هاي چند 
سال اخير و شرايط فعلي، كار مقطع كنوني براي 

مربي داخلي در پرسپوليس سخت است !

يك گام تا صعود و سقوط 
روزگارخوشكيروشوبدآلبيسلسته

يكسال بعد از نمايش 
شميم رضوان

      فوتبال جهان
نااميدكننده در جام 
جهاني، آرژانتين با 
اس��كالوني در كوپا آمه ريكا ني��ز دارد به همان راه 
مي رود، به طوري كه بعد از شكست 2بر صفر برابر 
كلمبيا در گام نخست، بازي با پاراگوئه را نيز با تساوي 
يك- يك به پايان برد تا كارش براي صعود به اما و اگر 
كشيده و سخت شود، به طوري كه روزنامه هاي اين 
كشور با نااميدي از روندي كه تيم ملي كشورشان در 
پيش گرفته تيترهايي با اين مضمون »عادت كرديم 
به زجر كشيدن« زدند. در واقع بازي آلبي سلسته با 
پاراگوئه جز زجر كشيدن هم نبود. آنچه در اين بازي 
در زمين ديده شد وابستگي شديد آرژانتين بود و 
دست تنها بودن كاپيتاني كه به نظر نمي رسد براي 
نجات يك تيم كافي باش��د و به تنهاي��ي كاري از 
دستش برآيد، مگر آنكه بازي آخر با قطر با پيروزي به 
پايان برسد. مسئله اي كه مسي نيز به آن تأكيد دارد: 
» در شرايط پيچيده اي قرار داريم. تعداد زيادي از 
بازيكنان جوان تيم ملي آرژانتين چنين شرايطي را 
تا به حال تجربه نكرده اند، اما ما بايد سر خود را باا 
گرفته و به بازي بعدي فكر كنيم، هدف ما غلبه بر 
قطر و صعود به دور بعدي رقابت هاي كوپا آمه ريكا 
خواهد بود. همه هدف ما بهبود شرايط و نمايشي 
موفق در بازي بعدي است. « اما درحالي كه آرژانتين 
با كسب تنها يك امتياز در انتهاي جدول گروه B جا 
خوش كرده است، كلمبيا كه بازي نخست خود را با 
پيروزي برابر آلبي سلسته به پايان برد، در ادامه قطر 

را هم با تك گل خامس از سد راه برداشت تا به عنوان 
صدرنشين شش امتيازي گروه، صعودش به مرحله 
بعد را قطعي كرده باشد، آن هم در حالي كه ميزبان 
جام جهاني 2022 سعي داشت در اين بازي با دفاع 
مطلق به حداقل امتياز دست يابد، ولي كي روش با 
تجربه اي كه از ديدار با قطري ها در زمان حضورش 
روي نيمكت تيم ملي ايران داشت، توانست يك بار 
ديگر برابر اين تيم آسيايي به موفقيت دست يابد. او 
قبل از مصاف با قطر نيز گفته بود كه در هشت سالي 
كه سرمربي ايران بودم بارها با تيم ملي قطر بازي 
كرديم و به خوبي اين تيم و سختي هاي رويارويي با 
آن را مي دانم. در گروه C نيز ژاپن، ديگر تيم آسيايي 
اين رقابت ها كه در نخس��تين ديدار برابر ش��يلي 
متحمل شكست سنگين 4بر صفر شده بود، برابر 
اروگوئه صدرنشين به تساوي 2- 2 دست يافت تا با 
همان تك امتياز به دس��ت آورده از اين بازي، به 
صعود اميدوار باشد؛ چراكه در صورت پيروزي 
برابر اكوادور و شكس��ت ش��يلي برابر اروگوئه 
مي تواند به مرحله بعد راه يابد. اس��كار تابارز، 
س��رمربي تيم ملي اروگوئه اما بعد از تساوي 
تيمش مقابل ژاپن مي گوي��د از اينكه صعود 

اروگوئه از مرحله گروهي به بازي آخرش با شيلي 
وابسته شده اس��ت، نگران نيست. س��وارز، ستاره 
اروگوئه اي بارسلونا اما بعد از توقف تيم ملي كشورش 
مقابل ژاپن تأكي��د كرد كه اروگوئه نباي��د ژاپن را 
دستكم مي گرفت و اين اشتباه بزرگي از سوي آبي 

آسماني ها بوده است. 
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كشف بيش از 36 كيلو حشيش 
در اصفهان

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اس�تان اصفه�ان از توقيف يك 
دس�تگاه خودروي س�واري س�مند و كش�ف 36 كيلو و 800 گرم 

حشيش خبرداد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ  غامحس��ين صفري  گفت: مأموران 
پليس در جريان تحقيق��ات خود از فعاليت يكي از س��وداگران مرگ 
با خبر ش��دند و بعد از ورود به مخفيگاهش او را بازداشت و در بازرسي 
از خودروي سواري س��مند وي 36كيلو و 800 گرم حشيش كشف و 

ضبط كردند. 

مرگ 2 معدنچي در سوادكوه
دو  م�رگ  از  س�وادكوه  شهرس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
در  گازگرفتگ�ي  اث�ر  ب�ر  س�نگ  ذغ�ال  مع�دن  كارگ�ر 
يك�ي از مع�ادن ذغ�ال س�نگ اي�ن شهرس�تان خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ مهدي خادمي گفت: مأموران پليس 
دو روز قبل بعد از اطاع از وقوع حادثه در يكي از معادن ذغال سنگ در 
محل حاضر و بعد از بررسي متوجه شدند دو نفر از كارگران معدن هنگام 
كار داخل تونل به دليل انتشار گاز دچار خفگي شدند و جان باختند كه 

اجساد از محل خارج و به سردخانه منتقل شد. 

دستگيري 66 سارق حرفه اي
 در شرق تهران

رئي�س پلي�س پيش�گيري پايتخ�ت از دس�تگيري 66 س�ارق 
داد.  خب�ر  ته�ران  ش�رق  در  48 س�اعت  در  حرف�ه اي 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار كيوان ظهيري گفت: مأموران انتظامي 
ش��رق تهران در عمليات هاي جداگانه موفق به دستگيري 66 مجرم 
سابقه دار ش��دند. در اين عمليات ها، دو باند گوشي قاپ منهدم شد و 

سارقان وسايل داخل خودرو نيز شناسايي و دستگير شدند.
مأموران پليس همچنين در بازرسي هاي انجام شده از مخفيگاه متهمان 
137 قلم كااي مسروقه كشف كردند كه ارزش آن يك ميليارد تومان 
اس��ت. وي گفت: تحقيقات براي شناس��ايي جرائم بيشتر متهمان در 

جريان است. 

انهدام باند كاهبرداري آناين
 در شهرستان قدس

فرمان�ده انتظام�ي غرب اس�تان ته�ران از انه�دام بان�د 11 نفره 
كاهبرداري آناين در شهرستان قدس خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، س��ردار محس��ن خانچرلي گفت: اعضاي باند 
11 نفره كه به صورت ش��بكه اي اقدام به ايجاد درگاه ه��اي اينترنتي 
جعلي و پر مخاطب كرده بودند، بازداشت شدند. وي گفت: در تحقيقات 
مش��خص ش��ده اس��ت كه متهمان 9 ميليارد و 400 ميلي��ون تومان 

كاهبرداري كرده اند. 
در جريان بررسي ها همچنين مشخص شده است كه گردانندگان اين 
شبكه از طريق فضاي مجازي با يكديگر آشنا شده بودند. هر 11 نفر 
اعضاي اين باند با آش��نايي در ش��بكه هاي اجتماعي اقدام به ايجاد 
درگاه هاي اينترنتي جعلي و سايت هاي پر مخاطب كرده بودند و با 
خريد و اجاره كارت هاي عابربانك تعدادي از افراد فقير، تراكنش هاي 
بانكي را به حساب هاي آنان واريز و به صورت اينترنتي از آن استفاده 
مي كردند.  سردار خانچرلي ادامه داد: مأموران پليس فتاي غرب استان 
تهران با انجام اقدامات اطاعاتي و تحقيقات گس��ترده موفق ش��دند، 
متهمان را شناسايي و دستگير كنند. سردار خانچرلي گفت: تحقيقات 

براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 

اعام گذشت از قصاص همكاسي
9 س�ال قب�ل همكاس�ي خ�ود  پس�ر ياس�وجي ك�ه 
را ب�ا ضرب�ات چاق�و در مدرس�ه ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود 
ب�ا رضاي�ت اولي�اي دم از طن�اب دار فاصل�ه گرف�ت. 
متهم كه محمد نام دارد س��ال 89 به اتهام قتل همكاسي خود 
بازداشت شد و گفت كه بعد از مشاجره با دوست خود او را با ضربات 
چاقو به قتل رساند. متهم بعد از كامل شدن تحقيقات محاكمه و به 
قصاص محكوم شد. بعد از آن بود كه تاش هيئت صلح و سازش 
براي نجات محمد به جريان افتاد ت��ا اينكه اولياي دم از قصاص او 

اعام گذشت كردند. 

بازداشت سارق با شليك گلوله
س�ارق خ�ودرو در جري�ان تعقي�ب و گري�ز در بزرگ�راه 
ش�د.  بازداش�ت  گلول�ه  ش�ليك  ب�ا  باباي�ي  ش�هيد 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ حسين مافي رئيس كانتري 164 
قائم گفت: دو روز قبل مأموران كانتري هنگام گشت زني در محله 
ازگل به يك دستگاه خودروي پرايد مش��كوك و پس از استعام 
متوجه ش��دند خودرو س��رقتي اس��ت، بنابراين به راننده فرمان 
ايست دادند.  راننده اما بدون توجه به هشدار پليس وارد بزرگراه 
شهيدبابايي ش��د. مأموران پليس اما با ش��ليك گلوله استيك 
خودرو را هدف قرار دادند كه خودرو بع��د از تصادف با گاردريل 
متوقف و مرد سارق بازداشت شد.  سرهنگ مافي گفت: تحقيقات 

براي شناسايي جرائم بيشتر متهم 29 ساله در جريان است.

 2كشته در تصادف پژو با درخت
تصادف خودروي پژو 206 با درخت، مرگ راننده و سرنش�ين 

آن را به همراه داشت. 
اين حادث��ه دو روز قبل در محور فومن به رش��ت اتف��اق افتاد و 
بررس��ي هاي پليس و امدادگران بعد از حضور در محل نشان داد 
كه خودرو بعد از انحراف از مسير اصلي با يك اصله درخت برخورد 
كرده و راننده47 ساله و سرنشين 35 ساله به علت شدت جراحت 

در محل فوت شده اند. 
سرهنگ حس��ين محمدپور، رئيس پليس راه استان گيان علت 

حادثه را سرعت غيرمجاز خودرو اعام كرد. 

مرگ 2 پسربچه 
در رودخانه گنبدكاووس

دو پسربچه 10ساله در رودخانه اي در شهرستان گنبد غرق شدند. 
سرهنگ فروزان، جانشين فرمانده انتظامي استان گلستان گفت: 
اين حادثه دو روز قبل در رودخانه روس��تاي ابوذر اين شهر اتفاق 
افتاد و بررسي هاي پليس نشان دادكه دو پسربچه 10ساله به علت 
نداشتن مهارت شنا در آب غرق شده اند كه اجسادشان از آب خارج 

و به پزشكي قانوني منتقل شد.

عامل قتل مرد پولدار 
 قصاص شد

زني كه با همدس�تي ش�وهر صيغه اي و پس�رش، م�رد پولداري 
را به خاطر س�رقت خ�ودروي گرانقيمت�ش با آبميوه مس�موم و  
به قت�ل رس�انده بود، در زن�دان رجايي ش�هر كرج قصاص ش�د. 
متهم به ش�يوه طمع�ه ق�رار دادن خ�ود، رانن�دگان خودروهاي 
م�دل ب�اا را مس�موم مي ك�رد و ام�وال و خودروه�اي آنه�ا را 
ب�ا همدس�تي ش�وهر صيغ�ه اي و پس�رش س�رقت مي ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، 27 شهريور سال 91 بود كه مأموران پليس تهران 
با تماس تلفني ش��هروندي از كشف جسد مرد ميانس��الي در يكي از 

خيابان هاي تهران با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در محل حادثه با جسد پتو پيچ شده مردي در قسمت بار نيسان 
وانتي روبه رو ش��دند كه چند روزي از مرگش گذشته بود و حكايت از 
اين داشت مرد ميانسال به قتل رس��يده است. بررسي ها نشان مي داد 
خودروي نيسان سرقتي است و عامل يا عامان قتل براي اينكه ردي 
از خود به جاي نگذارند جس��د مقتول را داخل خودروي س��رقتي رها 
كرده اند. در ادامه مأموران هويت مقتول را به نام فرهاد شناسايي كردند. 
كه مشخص شد  مقتول مرد پولداري است كه چند روز قبل با خودروي 
شاسي بلند خارجي اش از خانه اش خارج مي شود و ديگر به خانه اش بر 
نمي گردد. همچنين مشخص شد عامل يا  عامان قتل عاوه بر سرقت 
خودروي گرانقيم��ت مقتول در دو مرحل��ه از كارت بانكي فرهاد پول 

برداشت كرده اند. 
در چنين شرايطي مأموران تحقيقات تخصصي خود را براي شناسايي 
قاتل يا قاتان ادامه دادند تا اينكه در رديابي برداشت ها از كارت مقتول 
به ردي پاي زني به نام فريبا و پسرش شاهرخ رسيدند و آنها را به عنوان 

مظنونان حادثه دستگير كردند. 
دو متهم پس از دستگيري ابتدا منكر جرم خود شدند، اما وقتي با دايل 
و مدارك روبه رو شدند به قتل مرد ميانسال و سرقت از او با همدستي 
مرد ديگري به نام بهروز اعتراف كردند. با اعت��راف متهمان، مأموران 

بهروز را هم دستگير كردند. 
شاهرخ در بازجويي ها گفت: مدتي است من و بهروز كه شوهر صيغه اي 
مادرم است با طمعه قرار دادن مادرم از مردان پولدار اخاذي و سرقت 

مي كنيم. 
معمواً فريبا به عنوان طمعه سوار خودروهاي مدل باا مي شد و با آنها 
طرح دوس��تي مي ريخت. من و بهروز با موتور س��يكلت آنها را تعقيب 
مي كرديم تا اينكه مادرم به بهانه اي راننده را به داخل پاركي مي برد و 
او را با آبميوه مس��موم بي هوش مي كرد. پس از اين من و بهروز راننده 
بيهوش را به خانه م��ان مي بردي��م و او را زنداني مي كردي��م تا اينكه 
بهروز خودروي س��رقتي را به استان سيس��تان و بلوچستان مي برد و 
به قاچاقچيان به قيمت 100 ميلي��ون تومان مي فروخت. پس از اينكه 
بهروز از سيستان و بلوچستان بر مي گشت ما راننده را در خيابان خلوتي 
رها مي كرديم. ما تا كنون خودروي پنج راننده را به اين ش��يوه سرقت 
كرده  بوديم كه در آخرين مورد مادرم به راننده ماده بي هوشي زيادي 

خوراند كه او فوت كرد. 
فريبا در بازجويي ها ابتدا قتل را به گردن شوهر صيغه اي اش انداخت، اما 

در ادامه به قتل مرد پولدار اعتراف كرد. 
بهروز هم در بازجويي ها گفت: فريبا پس از طرح دوستي با مردان پولدار 
با آبميوه مسموم آنها را بي هوش مي كرد و من هم خودروي سرقتي را به 
سيستان و بلوچستان مي بردم و به قاچاقچيان مي فروختم. آخرين بار 
وقتي از سيستان به تهران برگشتم متوجه شدم راننده فوت كرده است 
كه پس از سرقت خودروي نيسان باري، جسد را با شاهرخ داخل نيسان 

سرقتي گذاشتيم و خودرو را در خياباني رها كرديم. 
متهمان پس از تكميل تحقيقات در ش��عبه دوم دادگاه كيفري استان 
ته��ران محاكمه ش��دند. اولياي دم در جلس��ه دادگاه ب��راي متهمان 
درخواس��ت قصاص دادند و هيئت قضايي هم پس از بررس��ي پرونده 
و دفاعيات متهمان، فريبا را به اتهام مشاركت در قتل مرد ميانسال به 
قصاص و به اتهام آدم ربايي و سرقت به زندان و شاهرخ و بهروز را هم به 

اتهام معاونت در قتل و آدم ربايي و سرقت به زندان محكوم كردند. 
رأي دادگاه پس از تأييد در ديوان عالي كشور براي اجرا به شعبه اجراي 
احكام دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد تا اينكه در نهايت فريبا 
پس از گذشت  هفت سال از حادثه بامداد چند روز قبل در زندان رجايي 

شهر كرج قصاص شد. 

زن جوان كه با پوشيدن لباس فرم سازمان 
هواپيماي�ي با وع�ده س�رمايه گذاري در 
ح�وزه ارز و خودروه�اي خارج�ي افراد 
را فري�ب م�ي داد و از آنه�ا كاهبرداري 
مي كرد، س�رانجام ب�ه دام پلي�س افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، سوء استفاده بسياري 
از دولت مردان از مناصب خود س��بب شده 
است تا بس��ياري از تبهكاران با شبيه سازي 
خود با آنها تاش كنند به اهدافي مجرمانه 
دس��ت پيدا كنند كه عمدتاً موفق به انجام 
اين كار مي شوند، بنابراين تا زماني كه امكان 
بروز فساد در ايه هاي مديريتي كشور وجود 
داشته باشد، در سطح جامعه هم بروز اعمال 
مجرمانه در جريان است. در پرونده اي كه به 
تازگي در پليس تهران رمز گشايي شده است، 
زني با معرفي خود به عنوان يكي از كاركنان 
س��ازمان هواپيمايي موفق به كاهبرداري 

6 ميليارد تومانی از شهروندان شده است. 
اين پرونده اواس��ط خردادماه در حالي روي 
ميز بازپرس شعبه چهارم دادياري دادسراي 
ناحيه 4 قرار گرفت كه 18 نفر عليه زن جوان 
اعام ش��كايت كرده بودند. بعد از آن بود كه 
پرونده براي بررسي تخصصي به پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران فرس��تاده شد. يكي از 

شاكيان در طرح شكايت خود گفت: مدتي 
قبل با زني به نام هانيه كه در همس��ايگي ما 
زندگي مي كرد،  س��ر صحبت را باز كردم. او 
را ه��ر روز با لباس فرم س��ازمان هواپيمايي 
مي ديدم و درباره كارش با هم حرف مي زديم. 
مي گفت كه در بخش حراس��ت ف��رودگاه 
امام)ره( كار مي كند و نفوذ زيادي در گمرك 
فرودگاه دارد. او همچني��ن گفت كه در كار 
خري��د و ف��روش ارز و واردات خودروه��اي 
خارجي هم فعاليت مي كند و به من پيشنهاد 
داد كه در اين حوزه سرمايه گذاري كنم كه 
قبول كردم. بعد هم پس اندازم را به حسابش 
واريز كردم و قرار شد تا در مدتي كوتاه برايم 
دار به نرخ دولتي تهيه كند. مدتي كه گذشت 
به بهانه هاي مختلف طفره مي رفت تا اينكه 

متوجه شدم متواري شده است. 
ش��اكي ديگر گفت: من به واس��طه يكي از 
دوس��تانم با متهم آشنا ش��دم. او خودش را 
از كاركنان س��ازمان هواپيمايي معرفي كرد 
و گف��ت مي تواند به نرخ دولت��ي برايم ارز يا 
خودروي خارجي تهيه كند كه به او اعتماد 
كردم و پول را به حسابش واريز كردم. مدتي 
كه گذشت اما متوجه شدم كه او كاهبردار و 

متواري شده است. 

كارآگاه��ان پليس در جريان بررس��ي هاي 
شماره حساب هايي كه شاكيان پول را به آن 
واريز مي كردند، متوجه شدند كه شماره هاي 
حساب متعلق به صاحبان چند صرافي است. 
آنها وقتي مورد تحقيق قرار گرفتند، گفتند 
كه زن جوان به صرافي آنها رفت و آمد داشت 

و از آنها ارز و سكه مي خريد. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مخفيگاه متهم 
در شمال تهران شناس��ايي و چند روز قبل 
بازداشت شد. كارآگاهان در بازرسي از محل 

موفق به كشف مقداري سكه و ارز شدند. 
زن جوان وقتي م��ورد بازجويي قرار گرفت، 
اتهامش را قبول كرد. او گفت: هيچ سمتي در 
سازمان هواپيمايي ندارم. مدتي قبل تصميم 
گرفتم تا براي ادامه زندگي به اروپا بروم، اما 
براي اين كار به پول نياز داش��تم. براي تهيه 
پول تصميم به كاهبرداري گرفتم به خاطر 
همين لباس فرم كاركنان سازمان هواپيمايي 
را پوشيدم و موفق شدم به اين شيوه 6 ميليارد 
تومان كاهبرداري كنم كه بازداشت شدم. 

س��رهنگ كارآگاه مرتضي نث��اري، رئيس 
پايگاه چهارم پليس آگاه��ي تهران گفت: 
تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهم 

در جريان است.  

كاهبرداري 6 ميلياردي  براي  ادامه  زندگي  در اروپا

نبش قبر براي شناسايي اولياي دم 

غذاي 80ميليوني از گلوي مشتري پايين نرفت!

قب�ر م�ردي ك�ه هفت س�ال قب�ل از س�وي 
همس�ر، باجن�اق و خواهرزن�ش ب�ه قت�ل 
رس�يده بود، نب�ش قبر ش�د ت�ا ب�ا آزمايش 
دي ان اي هوي�ت اولياي دم مش�خص ش�ود. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، ظه��ر روز 21 
ارديبهشت س��ال 91 بود كه مردي با اداره پليس 
تماس گرف��ت و گفت دايي اش با ش��ليك گلوله 
در خانه اش به قتل رس��يده اس��ت. ب��ا اعام اين 
خبر تيمي از مأموران كانتري 125 يوس��ف آباد 
راهي محل حادثه كه خانه اي حوالي يوس��ف آباد 
بود، ش��دند. مأموران داخل پذيرايي با جسد مرد 
ميانسالي روبه رو شدند كه با شليك گلوله به سرش 
به قتل رسيده بود . تيم جنايي در نخستين گام از 
خواهر زاده مقتول تحقيق كردند. وي گفت: امروز 
ظهر دايي ام همراه خانواده اش ناهار مهمان خانه 
ما بودند. ساعتي قبل همسر و فرزندش به خانه ما 
آمدند. هر چقدر منتظر دايي ام مانديم او نيامد و 
تلفن همراهش را هم جواب نمي داد كه نگرانش 
شدم و به خانه اش آمدم. وقتي رسيدم در خانه اش 

باز بود كه وارد پذيرايي ش��دم و با جسد غرق در 
خون او روبه رو ش��دم و بافاصله ب��ا اداره پليس 

تماس گرفتم. 
نازي همسر مقتول هم در تحقيقات گفت: امروز 
مهمان خانه خواهر شوهرم بوديم. من و دو فرزندم 
زودتر به مهماني رفتيم، اما ش��وهرم قرار شد بعد 
از انجام كارهاي��ش به خانه خواه��رش بيايد كه 
متوجه شديم به قتل رسيده است. از سوي ديگر 
مأموران در تحقيقات دريافتند مقتول و همسرش 
از قبل اختاف داشته اند و بدين ترتيب تحقيقات 
تخصصي خ��ود را ادامه دادند تا اينك��ه با رديابي 
تلفن هاي نازي متوجه شدند، وي در قتل شوهرش 
دست داشته است. بدين ترتيب مأموران نازي را 
پس از گذشت شش سال از حادثه در اسفند سال 
قبل دستگير كردند. وي ابتدا منكر قتل شوهرش 
ش��د، اما در تحقيقات فني به قتل ش��وهرش با 
همدستي خواهر و شوهر خواهرش اعتراف كرد. 

وي گفت: من با ش��وهرم اختاف داشتم و خيلي 
از اعضاي خان��واده هم از ماج��راي اختاف ما با 

خبر بودند. مدتي قبل از حادثه ماجرا را با خواهر و 
شوهر خواهرم كه ساكن اصفهان هستند در ميان 
گذاش��تم و به آنها گفتم كه قصد قتل دارم. مراد، 
ش��وهر خواهرم قبول كرد كه در اجراي نقشه به 
من كمك كند. روز حادثه من همراه فرزندانم به 
بهانه مهماني به خانه خواهر شوهرم رفتيم و مراد 
هم به خانه ما آمد و شوهرم را به قتل رساند. پس از 
اعتراف متهم مأموران مراد و همسرش را بازداشت 
كردند. مراد در بازجويي ها گفت: نازي چند سالي 
بود كه از بداخاقي و فساد اخاقي شوهرش گايه 
مي كرد و هر بار از من و خواهرش مي خواست كه 
كسي را براي قتل ش��وهرش اجير كنيم تا اينكه 
قبول كردم خودم شوهرش را به قتل برسانم. يك 
هفته قبل از حادثه براي اجراي نقشه قتل راهي 
شهري در غرب كشور شدم و يك اسلحه خريدم. 
روز حادثه نازي ش��وهرش را با خوراندن شربت 
مس��موم كرد و خودش همراه دو فرزندش براي 
مهماني به خانه خواهر شوهرش رفت. وقتي وارد 
خانه آنها شدم مقتول بي هوش بود كه او را با شليك 

گلوله به قتل رساندم و به اصفهان گريختم. 
در حالي ك��ه تحقيقات از متهمان ادامه داش��ت 
پس��ر و دختر مقتول به عنوان اولي��اي دم اعام 
كردند كه قاتان پدرش��ان را مي بخشند. پس از 
اعام گذش��ت دو فرزند مقت��ول، خواهر مقتول 
به دادس��راي امور جنايي رفت و در ادعايي گفت 
برادرش اصًا فرزندي ندارد كه به عنوان اولياي دم 
قاتان را ببخشند. وي گفت: برادرم اصًا بچه دار 
نمي شد و من مطمئن هستم آنها از خون برادر من 
نيستند كه به عنوان اولياي دم حق بخشش قاتان 
را داشته باشند. در چنين شرايطي بازپرس پرونده 
دس��تور نبش قبر مقتول را ب��راي انجام آزمايش 
دي ان اي داد. بنابراين چن��دي قبل قبر مقتول 
پس از گذشت هفت س��ال از حادثه نبش قبر شد 
و پزش��كان پزش��كي قانوني براي انجام آزمايش 
دي ان اي از بقايايي جس��د نمونه برداري كردند 
تا پس از انجام آزمايش هاي ازم به زودي ادعاي 
خواهر مقتول درباره هويت واقعي فرزندان مقتول 

مشخص شود. 

پي�ك موت�وري هن�گام كارت كش�يدن 
مش�تري رس�توران، كارت عابربان�ك وي 
را با كارتي مش�ابه عوض كرد و موفق ش�د 
80 ميليون توم�ان حس�اب او را خالي كند. 
به گزارش خبرن��گار ما، اعام رم��ز كارت هاي 
بانكي به فروشندگان كاا خصوصاً كساني كه 
دستگاه هاي كارتخوان س��يار دارند همواره به 
برداشت هاي غيرمجاز منجر شده است. از سوي 
ديگر بازداشت افراد فريبكار و مجازات آنها هم 
نتوانسته مانعي براي تكرار اين عمل مجرمانه 
شود، بنابراين تا زماني كه زمينه بروز اين عمل 
مجرمانه فراهم باشد همواره شاهد شكل گيري 
اين پرونده ها خواهيم بود. يكي از اين پرونده ها 
اسفند  س��ال قبل تشكيل ش��د. آن روز مردي 
به مأموران پلي��س تهران خب��ر داد كه كارت 
عابربانكش توسط پيك رستوران سرقت شده و 
80 ميليون تومان از حسابش برداشت شده است. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت پرونده به دستور 
بازپرس دادسراي ناحيه 3 در اختيار كارآگاهان 
پايگاه سوم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. شاكي 
در توضيح ماجرا گفت: من به رستوران سفارش 
غذا دادم. بعد از اينكه پيك رس��توران سفارش 
را آورد با دستگاه كارتخواني كه همراهش بود 
پول آن را پرداخت كردم. ساعتي بعد، اما متوجه 
شدم كه 80 ميليون تومان پولي كه در حسابم 

بود، در چند نوبت برداشت شده است. وقتي به 
سراغ كارت عابربانكم رفتم متوجه شدم كه پيك 
موتوري كارت من را با كارتي مشابه عوض كرده 

است كه از او شكايت دارم. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت، پرونده به دستور 
بازپرس شعبه 12 دادس��راي ناحيه 3 تهران در 
اختيار كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي قرار 
گرفت. كارآگاهان در اولين گام پيك رستوران 
را بازداشت كردند. متهم جرمش را انكار كرد و 
گفت:  كه نقشي در سرقت نداشته است. او گفت: 
وقتي مقابل خانه شاكي رسيدم مردي خودش 
را به من رساند و گفت كه او غذا را سفارش داده 
اس��ت و پول آن را پرداخت كرد و غ��ذا را از من 
گرفت! ش��اكي هم بعد از مواجه شدن با متهم 
گفت كه او س��ارق كارت عابربانكش نيست كه 
آزاد ش��د. بعد از به دس��ت آمدن اين اطاعات 
كارآگاهان اطمينان پيدا كردند مردي كه غذا 
را از پيك موتوري تحويل گرفته به عنوان پيك 
وارد خانه شاكي شده و در پوشش پيك، كارت 

عابربانكش را سرقت كرده است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان متوجه 
شدند كه سارق با كارت عابربانك شاكي اقدام 
به خريد گوش��ي هاي تلفن همراه كرده است. 
كارآگاه��ان با بررس��ي تصاوي��ر دوربين هاي 
مداربسته فروشگاه هاي مورد نظر موفق شدند 

مته��م را كه مردي 35 س��اله به ن��ام نادر بود 
شناسايي و چند روز قبل او را در مخفيگاهش 

در شرق تهران بازداشت كنند. 
نادر در بازجويي ها به جرم��ش اعتراف كرد و 
دو همدس��تش سجاد و س��عيد كه برادرانش 
بودند ب��ه پليس معرفي كرد. او گفت: س��جاد 
پيك رستوران است و نقشه را او طراحي كرد. 
او گفت كه يكي از مشتريان مردي پولدار است 
و هميشه در حسابش پول زيادي دارد. مطابق 
نقشه يك روز كه ش��اكي س��فارش غذا داد، 
من و سعيد مقابل خانه ش��اكي حاضر شديم. 
من غذا را از س��جاد تحويل گرفت��م و پول آن 
را حساب كردم. بعد با معرفي خودم به عنوان 
پيك رستوران، وارد س��اختمان شدم. برادرم 
قبًا مشخصات كارت شاكي را به من گفته بود 
براي همين از قبل، كارت مشابهي تهيه كردم 
و موفق شدم در فرصت مناس��ب كارت او را با 
كارت جعلي عوض و حسابش را خالي كنيم. 
متهم گفت: ما با پول هاي شاكي براي خودمان 
گوشي تلفن همراه خريديم و بخشي از آن را هم 

صرف خريد مواد و خوشگذراني كرديم. 
سرهنگ كارآگاه كاميار چهري، رئيس پايگاه 
سوم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات 
براي بازداش��ت دو همدس��ت متهم در جريان 

است. 

مرگ مكانيک کاسيک  
در حادثه آتش سوزي

آتش س�وزي در كارگاه مكانيكي خودروهاي كاس�يك م�رگ مكانيك 
ميانسال را رقم زد. 

به گزارش خبرنگار ما، جال ملكي سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران توضيح داد: 
اين حادثه ساعت 12:23 روز گذشته در منطقه امين آباد اتفاق افتاد و آتش نشانان از 
دو ايستگاه در محل حاضر شدند. محل حادثه زير زمين 150 متري يك ساختمان 
مسكوني بود كه مالك ساختمان از آن به عنوان كارگاه مكانيكي خودروهاي كاسيك 
استفاده مي كرد و هنگام حادثه 9 خودروي كاسيك قديمي در محل پارك شده بود. 
همچنين مشخص شدكه مكانيك 50س��اله همراه دو پسرش مشغول كار بودند 
كه ناگهان حادثه آتش سوزي اتفاق مي افتد و هر سه ميان شعله هاي آتش گرفتار 
مي شوند. همزمان با حضور آتش نشانان مشخص شد كه پسران مكانيك از محل 
حادثه خارج شده اند، اما پدرشان همچنان در محل گرفتار شده بود. آتش نشانان بعد از 
ايمن كردن محل وارد ساختمان شدند و مرد ميانسال را در حالي كه جانش را از دست 
داده بود،  خارج كردند. همزمان با اطفاي حريق علت حادثه در دست بررسي است. 

انتشار اموال سرقتي در اينستاگرام
س�ارق چاقو به دس�ت پس از ارت�كاب س�رقت از نوجوانان 
ام�وال س�رقتي را در اينس�تاگرام ب�ه نمايش مي گذاش�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ نوايي رئيس كانتري 140 باغ فيض 
گفت : اين پرونده از چندي قبل همزمان با طرح ش��كايت از سوي 
نوجوانان در دستور كار مأموران كانتري قرار گرفت. در بررسي ها 
مشخص شد كه متهم با پرسه در بوستان هاي ضلع شمالي بزرگراه 
ستاري با تهديد چاقو، گوشي هاي تلفن همراه نوجوانان را سرقت 
مي كند. همچنين مشخص شد وقتي شاكيان با تلفن همراهشان 
تماس مي گرفتند، مرد س��ارق به آنها مي گفت كه حاضر است در 
قبال گرفتن مقداري پول، گوشي را به آنها پس دهد، اما وي پول را 
مي گرفت و گوشي را هم پس نمي داد !در حالي كه هر روز بر تعداد 
شاكيان اضافه مي شد، مأموران كانتري متوجه شدند كه مرد سارق 
بسياري از اموالي را كه س��رقت مي كرد در صفحه اينستاگرامش 
به نمايش مي گذارد. بعد از به دس��ت آمدن اي��ن اطاعات بود كه 
مأموران موفق شدند مخفيگاه متهم را در شهر قدس شناسايي و 
او را بازداشت كنند. متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و 

تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر وي در جريان است. 

 7سال پس از قتل انجام شد



رهبران چین و کره شمالی در جریان دیدارشان 
در ش�هر پیونگ یانگ بر اهمیت تقویت روابط 
دو جانب�ه و تضمی�ن صل�ح، ثبات و توس�عه 
منطقه ای تأکید کرده و خواستار اتخاذ جبهه ای 
مش�ترک برای مقابله با » تغیی�رات پیچیده و 
جدی « در عرصه بین المللی شدند. در شرایطی 
که پروژه مذاکراتی دونالد ترامپ با کره شمالی 
به بن بس�ت خورده و از س�وی دیگر مذاکرات 
تج�اری وی با چینی    ه�ا هم به جن�گ تجاری 
تمام عیاری ختم ش�ده ، دی�دار رئیس جمهور 
چی�ن از کره ش�مالی می تواند عامت�ی برای 
بازآرایی نیروهای مخال�ف امریکا و متحدانش 
در ش�رق دور باش�د، به خصوص ک�ه چینی    ها 
سال گذشته ریسک کرده بودند و با وعده های 
ترامپ حاضر شده بودند به قطعنامه تحریم های 
کره ش�مالی در ش�ورای امنی�ت رأی دهن�د. 
به گزارش ایسنا، ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین روز پنج  شنبه اولین س��فر رسمی خود را به 
کره ش��مالی انجام داد و در جریان این سفر با کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی و دیگر مقام های ارشد 

این کشور دیدار کرد. 
خبرگزاری رسمی کره ش��مالی)KCNA( درباره 
این سفر نوشت: رهبران دو کشور به تبادل نظر با 
یکدیگر در حوزه های مختلف از جمله درباره مسائل 
منطقه ای و بین المللی مه��م و تغییرات جدی و 

پیچیده در اوضاع بین المللی و جهانی پرداختند. 

به نوشته خبرگزاری رس��می کره شمالی، این دو 
رهبر بر سر تقویت روابط دو جانبه در راستای تحقق 
منافع مشترک دو کش��ور و همچنین در راستای 
تضمین صلح، ثبات و توس��عه منطق��ه ای توافق 
کردند. در عین حال این خبرگزاری در گزارش خود 
تصریح کرد: شی جین پینگ در مذاکراتش با کیم 
جونگ اون گفت، چین از مس��یر راهبردی جدید 
کره شمالی که اوایل سال جاری میادی از سوی 
کیم جونگ اون و به عنوان هشداری در صورت عدم 
رفع تحریم های بین المللی علیه حکومت کشورش 

ارائه شد، حمایت کند. 
همچنین ای��ن دو رهبر توافق کردن��د که ارتباط 
راهبردی نزدیکی داشته باش��ند و همکاری را در 

حوزه های گوناگون تعمیق کنند. 
در عین حال شبکه تلویزیونی رسمی چین موسوم 
به CCTV نیز گزارش کرد، شی جین پینگ متعهد 
شده به کره شمالی در زمینه دستیابی به نیازهای 
امنیتی و توسعه ای کمک کرده و در فرآیند خلع 
ساح هس��ته ای شبه جزیره کره نقش��ی سازنده 

ایفا کند. 

به نوشته خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ 
اون به رئیس جمهور چین گفت: سوسیالیسم محور 
دوس��تی چین و جمهوری دموکراتیک خلق کره 
است. ما باید با یکدیگر سوسیالیسم را حفظ کرده 

و توسعه دهیم. 
به اعتقاد برخی کارشناسان، با توجه به اینکه چین 
و امریکا طی ماه های اخیر درگیر یک جنگ تجاری 
پر افت و خیز بوده اند، نزدیکی کره شمالی و چین 
می تواند حاوی پیامی سمبلیک برای امریکا باشد. 
در حال حاضر ۹۰ درصد تجارت خارجی کره شمالی 
با چین انجام می شود که عمدتاً شامل واردات مواد 

غذایی و حامل های انرژی است. 
اما برخی دیگر از کارشناس��ان معتقدند که شی 
می تواند فرستاده ترامپ به کره شمالی برای گشودن 
گره مذاکرات باشد عده ای هم مانند»ته یونگ هو « 
دیپلمات عالی رتبه پیش��ین کره شمالی می گوید 
فکر می کند دولت این کشور خواهان میانجیگری 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در نشست 

»گروه ۲۰« در هفته آینده است. 
در واقع شاید یکی از دیگر تاش های رئیس جمهور 
چین در کره شمالی این باشد که ساختار مذاکراتی 
شش جانبه پکن را که از سال ۲۰۰۸ میادی به این 
طرف متوقف شده است، احیا کند و بار دیگر چین 
به کانونی برای کاستن از تنش    ها در منطقه تبدیل 
شود و از یکه تازی امریکا در منطقه نیز به این شکل 

جلوگیری به عمل آورد. 
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چینوکرهازامریکادوروبههمنزدیکمیشوند

ظاه�راً رئیس جمه�ور امری�کا هی�چ حادث�ه  
و فرصتی را ب�رای مذاک�ره کردن با ای�ران از 
دست نمی دهد، حتی س�رنگون شدن یکی از 
پیشرفته      ترین پهپادهای کش�ورش به دست 
ایران را. گفته می شود ساعاتی بعد از سرنگونی 
پهپ�اد امریکایی ب�ر فراز آب های س�رزمینی 
ایران، امریکا از کان�ال عمان یک پیام به ایران 
ارسال کرده است؛ پیامی که البته مقام های آگاه 
در ایران وجود آن را رد کرده اند. ظاهر این پیام، 
تهدید به حمله به برخی سایت های موشکی و 
ضد موشکی ایران است ولی محتوای پیام، وارد 
کردن ایران به میز مذاکره، این مرتبه از طریق 
یک تهدی�د معتبر باورپذیر اس�ت؛ چیزی که 
nBrinkma )رویترز از آن به بازی لبه پرتگاه 
ship( تعبیر کرده است. ترامپ گفته که در 10 
دقیقه آخر از تصمیم اقدام نظامی محدود علیه 

ایران منصرف شده است . 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که در هفته های 
اخیر بار     ها تمایل خ��ود را به مذاکره با ایران اعام 
کرده اس��ت، این بار ه��م با در بحبوحه تش��دید 
تنش     ها با ایران، سعی دارد بار دیگر باب مذاکره با 
ایران را باز کند. رس��انه های امریکا بافاصله پس 
  MQ-4C از انتشار خبر س��رنگونی پهپاد تریتون
امریکا در حریم هوایی ایران، روایت های مختلفی 
از نوع واکنش مقامات واشنگتن در این باره منتشر 
کردن��د. روزنام��ه نیویورک تایم��ز روز جمعه در 
گزارش خود از تصمیم دونالد ترامپ برای عملیات 
نظامی علیه ایران و تغییر این تصمیم خبر داد. این 
روزنامه به نقل از منابع دولت��ی امریکا که از آنان 
نام نبرده، نوشته است که »رئیس جمهور دستور 
حمله به نقاط��ی در داخل خاک ای��ران را صادر 
کرده بود اما پس از مشورت با دستیاران و مذاکره 
فشرده با رهبران کنگره، تصمیم خود را تغییر داد 
و تصمیم گرفت از واکنش نظامی صرف نظر کند«. 
به گزارش نیویورک تایمز، »در زمان لغو تصمیم 
رئیس جمهور، مراحل اولیه اجرای عملیات نظامی 
انجام ش��ده بود و از جمله تعدادی هواپیما برنامه 
پرواز خود را آماده کرده، چند کش��تی در مواضع 
حمله ق��رار گرفته و موش��ک های تهاجمی برای 
پرتاب به اهدافی در داخل ایران آماده شده بودند 

اما این دستور ناگهان لغو شد«. 
س��خنگوی کاخ س��فید از تأیید ی��ا تکذیب خبر 
لغو دس��تور رئیس جمهور امریکا خودداری کرده 
است. شبکه المیادین هم روز جمعه گزارش داد 
که »نشس��ت ش��ورای امنیت ملی امریکا شاهد 
ش��کاف عمیق در خصوص چگونگ��ی برخورد با 

ایران است«. 
همچنین رئیس جمه��ور امریکا دی��روز در پیام 
توئیتری درباره س��رنگونی پهپاد امریکایی و نوع 
واکنش واشنگتن به این مسئله مدعی شد:»آنها 
)ایرانی ها( یک هواپیمای بدون سرنش��ین را در 
حال پرواز بر فراز آب های بین المللی ساقط کردند. 
آماده بودیم برای تافی به سه سایت مختلف ایران 
حمله کنیم که پرسیدم چند نفر کشته خواهند 
شد، پاس��خ یک ژنرال این بود:»۱۵۰ نفر قربان«. 

۱۰ دقیقه قبل از حمله، آن را متوقف کردم«.
 به نظر می رس��د رئیس جمهور امریکا با این پیام 
توئیتری تاش کرده توجیهی برای ناتوانی دولتش 
در مواجهه ب��ا توانمندی نظامی ایران بتراش��د. 
مقامات امریکایی به رغ��م افزایش تحریم     ها علیه 
ایران، اما بار     ها گفته اند که دنب��ال جنگ با ایران 
نیستند و دنبال توافقی جدید هستند تا  به گفته 
خودش��ان اختافات منطقه با ایران را حل کنند. 

امریکایی     ها از تبع��ات جن��گ در منطقه نگران 
هستند و از وارد شدن به رویایی با ایران خودداری 

می کنند. 
   بازی جنگ برای دیپلماسی 

درحالی که رس��انه های امریکا می گویند ترامپ 
در آس��تانه واکنش نظام��ی با ایران قرار داش��ت 
اما خبرگ��زاری رویترز نوش��ته اس��ت که علت 
عقب نش��ینی ترامپ از واکنش نظامی باز کردن 
باب مذاکره با ایران بوده است. به گزارش رویترز، 
ترامپ روز پنج  ش��نبه پیامی را از طریق عمان به 
ایران فرستاده است. هرچند شورای عالی امنیت 
ملی ایران هرگون��ه پیام از س��وی امریکایی     ها را 
تکذیب کرده است اما به روایت رویترز، ترامپ در 
پیام خود گفته است که »مخالف هرگونه جنگ با 
ایران و خواس��تار گفت وگو با ایران درباره مسائل 
مختلف اس��ت«. رویترز درباره محتوای این پیام 
نوشته است:»ترامپ یک دوره زمانی کوتاه برای 
پاس��خ ایران تعیین کرده بود«.  ی��ک مقام گفته 
است:»ما به مقام های عمانی گفته ایم که هرگونه 
حمله به ای��ران، تبعات منطق��ه ای و بین المللی 
خواهد داش��ت«. رویترز درباره سناریوی جدید 
امریکا نوشت »اینکه کاخ س��فید از طریق منابع 
عمانی با ایران تماس گرفته است، اینگونه به نظر 

می رسد که کاخ س��فید درگیر بازی لبه پرتگاه با 
ایران شده است ولی وقتی تهران پاپس کشیده، 
واش��نگتن واکنش نظامی خ��ود را متوقف کرده 
اس��ت«. به تعبیر رویترز، »پیام ترامپ از مس��یر 
عمان به ایران، در پیش گرفتن »بازی لبه پرتگاه « 
)Brinkmanship( اس��ت به ای��ن معنی که 
حریف تاش می کند طرف مقابل را به لبه پرتگاه 
جنگ س��وق دهد تا از طریق آن، حریف را وادار 
به عقب نش��ینی از مواضع خود و به دست آوردن 
نتیجه مدنظر خود بکن��د. امریکایی     ها این بازی 
را در جریان بحران موش��کی کوبا در سال ۱۹6۲ 

به کار بردند. 
 همزمان با روایت رویترز، لحن اظهارات ترامپ هم 
حاکی از عقب نشینی از واکنش نظامی علیه ایران 
است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ 
دیروز عصر گف��ت: »ورود هواپیمای جاسوس��ی 
امریکا و ساقط ش��دن آن بر اس��اس یک اشتباه 
فردی بوده اس��ت«. دونالد ترامپ که پیش از این 
از هر فرصتی برای تهدید تلویحی ایران استفاده 
می کرد، اکنون با عقب نشینی و برای کم اهمیت 
جلوه دادن قدرت بازدارندگی دفاعی ایران مدعی 
شد: » برای من سخت اس��ت باور  کنم عمدی در 
کار بوده است و شاید این اتفاق یک اشتباه فردی 
باش��د.« ترامپ در هفته های اخیر از تمایل خود 
برای مذاکره با ایران سخن گفته است تا به گفته 
مقامات کاخ سفید، توافقی جدید و به نام خود با 
ایران منعقد کند. تاش��ی که تاکنون ناکام مانده 
است و مقامات ایرانی و شخص رهبری با بدعهد 
دانس��تن امریکایی ها، هرگونه مذاک��ره جدید با 
واشنگتن را رد کرده اند.  روزنامه گاردین با اشاره به 
ماجراجویی های اخیر ترامپ علیه ایران، از تهدید 
اخیر واشنگتن با عنوان »بازی لبه پرتگاه خطرناک 

ترامپ« با ایران تعبیر کرد. 
 مسکو: امریکا مراقب عواقب جنگ باشد

ایران در واکنش به ورود غیرقانونی پهپاد جاسوسی 
امریکا به سازمان ملل شکایت کرده است. ایران در 
نامه ای اعتراضی به دبیرکل سازمان ملل نسبت به 
آنچه نقض حریم هوایی این کشور از سوی پهپاد 
امریکایی خوانده ش��ده اعتراض کرده و همزمان 
محمدج��واد ظریف، وزی��ر خارجه ای��ران گفته 
است که بقایای این هواپیمای بدون سرنشین در 

آب های ایران پیدا شده است.
 همچنین عباس عراقچی، معاون وزیرخارجه ایران 
در تماسی تلفنی با سفیر سوئیس در تهران مراتب 
اعتراض ایران را نس��بت به آنچه ورود غیرقانونی 
یک فروند پهپاد امریکای��ی به حریم هوایی ایران 
خوانده اعام کرده است. از سوی دیگر، روسیه هم 
نسبت به ماجراجویی های امریکا در خلیج فارس 
هشدار داده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
امور خارجه روس��یه روز جمعه گف��ت که امریکا 
عامدانه به افزایش تنش های خطرناک در اطراف 
ایران دامن می زند و ش��رایط را به س��مت جنگ 

سوق می دهد. 
ب��ه نوش��ته خبرگ��زاری اس��پوتنیک، ریابکوف 
همچنین از واش��نگتن خواس��ت ت��ا پیامدهای 
احتمالی بحران با ایران را در نظر بگیرد. سرگئی 
ریابک��وف افزود:»خبر     های��ی ک��ه می ش��نویم 
نگران کننده اس��ت، ش��نیدیم که امریکا نخست 
به دنبال واکنش بود اما بعد ترامپ از تصمیم خود 
منصرف شد، هم اکنون خطر درگیری ناپدید شده 
است و روسیه با افراد مس��ئول اگر در واشنگتن 
وجود داش��ته باش��ند تماس می گیرد تا به آنان 
بگوید عواقب اقدامات خود علیه ایران را محاسبه 
کنید چرا که م��ا درباره اقدامات بیهوده هش��دار 

خواهیم داد«. 

  گزارش  2

 ظرفیت های جهانی
 سیلی به   عقاب امریکایی

سحرگاه پنج  شنبه امریکایی   ها با تکرار سناریو های تحریک  آمیز و تنش ساز 
در مرزهای جنوبی  ایران، پهپاد غول پیکر خود را که آن را عقاب جهانی 
نامیده اند وارد میدان کرده و در ی��ک نمایش مضحک که ظاهراً در حال 
گشت زنی مراقبتی است، ولی با دو خطای آشکار وارد حوزه حریم هوایی 
ایران شد. ابتدا اینکه با ارسال این پهپاد که دارای پیشرفته   ترین تجهیزات 
جاسوسی و استراق سمع و تصویربرداری اس��ت در اقدامی عداوت گونه 
مرزهای امنیتی ای��ران را نقض کردند. ثانیاً اینکه به هش��دارهای مکرر 
سیستم های راداری ایران که در کمال رفتار حرفه ای، تعرض به مرزهای 
هوایی را اخطار داده بود، بی توجهی کرده و به مسیر نقض حریم ایران ادامه 
دادند. اپراتورهای چهار نفری این پهپاد که هشدار  ها را دریافت کرده اند 
و کامًا بر مسیر حرکت پهپاد مدیریت می کردند، با عدم پاسخ و یا تغییر 
مسیر، نشان دادند این اقدام آنها تعمدی و تجاوزکارانه است. البته ممکن 
است مانند چند سال قبل که شناور آنها وارد آب های ساحلی ایران شد، 
اعام کنند یک نقص فنی و راهبری موجب ش��ده این پهپاد هم، مسیر 
خود را اش��تباهی دنبال کند، که ضمن کودکانه بودن این توجیه، برای 
نیروهای مسلح ایران تفاوتی نخواهد کرد. همانگونه که نظامیان متجاوز 
آنها را با اقتدار به اسارت درآوردند، پهپاد عقاب جهانی آنها هم در کمتر 
از چند ثانیه، با سیلی موشکی و پدافندی ایران روبه رو شد. واکاوی ابعاد 
و پیامدهای گوناگون و پیا م   هایی که به امریکا و دیگر اطراف بین المللی 
ارسال شده، مجالی دیگر می خواهد ولی رفتارهای بعدی ترامپ در کمتر 

از ۲4 ساعت قابل توجه است. 
ترامپ ابتدا به تهدید کامی تکیه کرد ولی پس از ساعت   ها جلسه با تیم 
نظامی و امنیتی خود، عقب نشینی خجوانه ای کرد و تاش کرد این اقدام 
را اشتباه فردی از سوی ایران عنوان کند ولی بافاصله در خبرسازی های 
بعدی، التماس برای مذاکره را مطرح کرد. یعنی تمامی اقدامات یک ماه 

اخیر برای مجبورسازی ایران به تسلیم مذاکراتی است. 
اگر دستگاه دیپلماسی کشورمان به این نیاز ترامپ و کارکردهای راهبرد 
تقابلی و مقاومتی ایران توجه داشته باشد، همانگونه که با سیلی به عقاب 
جهانی امریکا و رس��وایی رفتارهای تجاوزکارانه آنها که باید در مجامع 
جهانی پیگیری ش��ود، اقتدار فرصت س��از ایران را به نمایش گذاشته و 
ناکامی مکرر برای ترامپ ثبت کرده است، می تواند در مباحث هسته ای 
و منطقه ای و موشکی نیز با صابت و تاش حرفه ای )همانند سپاه(، به 
دستاوردهای جدید و امتیازاتی که حق ایران است، دست یابد. این واکنش 
قدرتمند و غرورآفرین پاسداران مرزهای انقاب و کشور، پس لرزه   هایی 
گسترده دارد که مقامات مسئول باید برای کسب امتیازات آن فرصت را از 
دست ندهند. به جز پیامدهای منطقه ای در متحدان لرزان امریکا،  پرونده 
یمن می تواند در مس��یری مطلوب تر قرار گرفته و معامله ننگ ترامپ به 
یک شکست جدید در کارنامه او تبدیل شود و تروئیکای اروپایی مجبور 
به پذیرش بخشی از مسئولیت های برجامی شود و ترامپ از راهبرد صفر 
کردن صادرات نفت ایران، بدون اینکه اعام کند، دست بردارد و مهم تر از 
همه اینکه ظرفیت های بین المللی ایران که در شانگهای در مواضع چین و 
روسیه متجلی شد، در کنار دیگر ظرفیت های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، 
به سرعت مورد توجه و بهره برداری قرار گیرند. از شرارت جدید ترامپ نیز 

نباید آسوده باشیم و برای پاسخ محکم تر آماده شویم. 
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 بیانیه 15 حزب مصری برای تحریم کنفرانس منامه 
برجسته    ترین احزاب سیاس��ی مصر با انتش��ار بیانیه ای خواستار تحریم 
کنفرانس اقتصادی منامه بحرین از سوی مصر و کشورهای عربی شدند. به 
گزارش ایرنا، به نقل از رسانه های مصری، در تشریح این بیانیه که به امضای 
۱۵ حزب برجسته مصری رسید تأکید شده که طرح موسوم به معامله قرن 
ترامپ، نه تنها از سیاس��ت های دیگر دولت های امریکا جدا نیست، بلکه 
قانونی نژادپرستانه تر است و موجب مشروعیت بخشی به اشغالگری بیشتر 
رژیم صهیونیستی در اشغال خاک کش��ورهای عربی می شود. این بیانیه 
تأکید کرده که ما بر موضع بی بدیل خ��ود برای مقابله با موضع گیری   ها و 
اقداماتی تأکید می کنیم که به حقوق ملت فلسطین و ملت های عرب خدشه 
وارد می کند؛ مس��ائلی که در تعارض جدی با نقشه های صهیونیست    ها و 

امریکایی است که تاش می کنند آرمان فلسطین را نابود کنند. 
-----------------------------------------------------
  80 درصد انگلیسی   ها مسیر حرکت کشورشان را اشتباه می دانند 
براساس نتایج یک نظرس��نجی، از هر پنج انگلیسی تقریباً چهار نفر ) 7۹ 
درصد ( بر این باورند که کشورش��ان در مسیری اشتباه گام برمی دارد. به 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه ایندیپندنت نوشت اکثر انگلیسی   ها 
معتقدند کشورشان مسیری اشتباه را طی می کند. این روزنامه در پایگاه 
اینترنتی خود افزود: براس��اس نتایج یک نظرسنجی، از هر پنج انگلیسی 
تقریباً چهار نفر ) 7۹ درصد ( بر این باورند که کشورش��ان در مس��یری 
اش��تباه گام برمی دارد. از زمان آغاز این بررسی ماهانه که به سال ۲۰۱۱ 
بازمی گردد بدبینی شهروندان انگلیسی درباره آینده این کشور به باا   ترین 
سطح رسیده است و دیدگاه های مثبت آنها از ژانویه سال ۲۰۱۸ ، کاهشی 
۱4 درصدی داشته است. نگرانی شهروندان انگلیسی درباره تغییرات جوی 
نیز به باا   ترین سطح رسیده است و یک چهارم بالغ بر ۲۵ درصد آنها این 
پدیده را یکی از سه نگرانی اصلی خود عنوان می کنند. شهروندان انگلیسی 
به لحاظ نگرانی درباره پدیده گرم شدن زمین پس از کانادا ، چین و آلمان 

در جایگاه چهارم قرار می گیرند. 
-----------------------------------------------------

  اتحادیه اروپا ترکیه را تهدید به تحریم کرد
اتحادیه اروپا به آنکارا هش��دار داد که ادامه حف��اری دریایی ترکیه در 
منطقه مورد ادعای قبرس، تحریم این کشور را به دنبال خواهد داشت. 
به گزارش ایرنا، دویچه وله روز جمعه گزارش داد: ترکیه دومین کشتی 
خود را به منظور اکتشاف نفت و گاز طبیعی روانه آب های همسایگی با 
قبرس کرده است. نیکوزیا ادعا می کند که عملیات این کشتی به حدود 
دریایی قبرس تجاوز کرده است. رهبران اتحادیه اروپا در پایان نشست 
پنج  شنبه در بروکسل به ترکیه هشدار دادند: در صورت ادامه حفاری 
دریایی در منطقه مورد ادعای قبرس، آنکارا از سوی اتحادیه اروپا تحریم 

خواهد شد. 
-----------------------------------------------------

  سازمان ملل: اسرائیل شهرک سازی را فوری متوقف کند 
هماهنگ کننده ویژه س��ازمان ملل در روند صلح خاورمیانه توس��عه 
شهرک های اسرائیلی را نقض آش��کار حقوق بین الملل عنوان کرد. به 
گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی یو ان تی وی 
س��ازمان ملل ، نیکای ماِدنوف، هماهنگ کننده ویژه س��ازمان ملل 
در روند صلح خاورمیانه در نشس��ت روز پنج  شنبه ش��ورای امنیت با 
غیرقانونی خواندن توسعه شهرک س��ازی های اسرائیلی، توقف فوری 
و کامل شهرک سازی در اراضی اش��غالی را خواستار شد.  مادنوف که 
گزارشی درباره اجرای قطعنامه ۲334 به ش��ورای سازمان ملل ارائه 
می داد با استناد به این قطعنامه توسعه شهرک های اسرائیلی را نقض 

آشکار حقوق بین الملل عنوان کرد. 
-----------------------------------------------------

  تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه
اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی و تس��لیحاتی علیه روسیه را برای 
ش��ش ماه دیگر تمدید کرد. به گزارش ایس��نا، پربن آمان، سخنگوی 
شورای اتحادیه اروپا اعام کرد: تحریم های اقتصادی علیه روسیه برای 
شش ماه دیگر تمدید شده است. وی افزود: تمام اعضای اتحادیه اروپا با 

تمدید تحریم    ها علیه روسیه موافقت کرده اند. 

ظریف: مرحله دوم کاهش تعهدات 
برجامی ایران 16 تیر آغاز می شود 

اتحادیه اروپ�ا در بیانیه ای اع�ام کرده طرف ه�ای باقی مانده در 
برجام در نشس�ت کمیس�یون مش�ترک که این هفته پنج  شنبه 
برگزار می ش�ود، روش های مقابله ب�ا چالش های خ�روج امریکا 
از برج�ام را بررس�ی خواهن�د ک�رد. ب�ا ای�ن ح�ال، وزی�ر امور 
خارجه ای�ران اعام ک�رد مرحل�ه دوم تصمی�م ای�ران در مورد 
کاهش تعهدات�ش در قبال برجام از 16 تیر ش�روع خواهد ش�د. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد ایران به تعهدات خود 
در توافق هسته ای پایبند بوده است. گوترش با تأکید بر اینکه ایران تاکنون 
به تعهدات خود در توافق هسته ای پایبند بوده است، افزود: نظارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت های هس��ته ای ایران ادامه خواهد یافت. 
اتحادیه اروپا هم روز پنج    شنبه در بیانیه ای اعام کرد مقام های ارشد فرانسه، 
آلمان، انگلیس، چین، روس��یه و ایران روز ۲۸ ژوئن در وین دیدار و درباره 
راه های نجات توافق هسته ای برجام با ایران گفت وگو خواهند کرد. در بیانیه 
اتحادیه اروپا تصریح شده در این نشست روش های مقابله با چالش های ناشی 
از خروج امریکا از برجام و بازاعمال تحریم     ها علیه ایران مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. با این حال، محمدجواد ظریف روز جمعه پس از نشست با وزیر امور 
خارجه ترکیه در اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقدام بعدی ایران 
درباره فرصت ۲۰ روزه ای است که در برجام در نامه دکتر روحانی به سران 
کشور    ها و در نامه  بنده به خانم موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا اعام شده است. وی درباره نشست روز جمعه وزرای امور خارجه ایران 
و ترکیه که در اصفهان برگزار شد، افزود: طبق قراری که رؤسای جمهور دو 
کشور دارند قرار اس��ت وزرای امور خارجه برای روابط راهبردی دو کشور 
برنامه ریزی کنند و این نشست در این راس��تا در اصفهان برگزار شد. وزیر 
امور خارجه با اشاره به اینکه این نشست اولین جلسه برای برنامه ریزی روابط 
راهبردی دو کشور بود، تصریح کرد: در پایان این نشست سند همکاری های 
دوساله کش��ور به امضای وزرای امور خارجه ایران و ترکیه رسید و فرصتی 
فراهم شد تا درباره توسعه روابط دوجانبه و مسائل بین المللی مذاکره کنیم. 

سراسر خاک سعودی 
در تیررس نیرو های یمنی 

جنگنده های انصاراه یک بار دیگر فرودگاه جیزان واقع در جنوب 
غرب عربستان را با حمات گس�ترده هدف قرار دادند. انصاراه 
می گوید توانایی هجومی موشکی و پهپادی نیرو های یمنی معادات 
را در جن�گ با ائتاف متجاوز س�عودی به کلی تغییر داده اس�ت. 
به گزارش شبکه العالم، نیرو های یمنی به حمات خود به اهداف سعودی 
ادامه می دهند و حمات نیرو های یمنی به اهداف سعودی، هم از نظر وسعت 
و هم از نظر نوع تس��لیحات، تشدید شده اس��ت. یحیی سریع، سخنگوی 
نیروهای مسلح وابسته به انصاراه دیروز در بیانیه ای گفت که جنبش طی 
حمات گسترده با پهپادها، س��کوی پرتاب پهپاد   ها و اهداف نظامی را در 
فرودگاه جیزان مورد هدف قرار داد و این عملیات به دقت اجرایی و موجب 
تعطیلی پروازهای این فرودگاه شد. بر اساس گزارش العالم، نیرو های یمنی 
تأکید کرده اند این حمات در پاس��خ به ادامه جنایات س��عودی    ها و ادامه 
محاصره یمن است. این در حالی است که س��امانه دفاع هوایی سعودی با 
وجود پیشرفته و آماده بودن، از مقابله با حمات موشکی و پهپادی نیرو های 
یمنی ناتوان است. س��رتیپ عزیز راشد، کارش��ناس نظامی یمنی گفت: 
پیشرفت نظامی و استراتژیک موشک    ها و پهپاد های نیرو های یمنی به حدی 
است که سراسر خاک سعودی هم اکنون در تیررس آنهاست و این در حالی 
است که نیرو های یمنی در حال توسعه سامانه های هجومی خود هستند در 
حدی که بتوانند دیگر کشور های متجاوز را هدف قرار دهند و این حق قانونی 

نیرو های یمنی است که از کشور و مردم خود دفاع کنند. 

رئیس جمهور امریکا از سرنگوني پهپاد کشورش هم براي چانه زنی استفاده مي کند

»جنگ  بازی« ترامپ برای مذاکره 
ترامپ: عجله ای برای پاسخ به زدن پهپاد ندارم

هادیمحمدی

تجمع مجدد غربگرایان هنگ کنگی 
در برابر پارلمان

دول�ت خودمخت�ار هنگ کن�گ  منص�رف ش�دن  به رغ�م 
از تصوی�ب ایح�ه اس�ترداد مجرم�ان ب�ه چی�ن، صد   ه�ا 
ت�ن از معترض�ان غربگ�رای هنگ کنگ�ی روز جمع�ه در اطراف 
مقره�ای دولت�ی هنگ کن�گ تجم�ع ک�رده و برخ�ی از آنه�ا 
جل�وی رفت وآم�د خودرو   ها در ی�ک خیاب�ان مه�م را گرفتند. 
به گزارش آسوشیتدپرس، بعد از آنکه ضرب ااجل تعیین شده از سوی 
معترضان هنگ کنگی به ایحه استرداد مجرمان از هنگ کنگ به چین 
عملی نشد،  تعداد زیادی از معترضان با ماسک در ابتدا آرام در برابر پارلمان 
جمع شده و سپس خیابانی مهم را در این جزیره خودمختار بستند.  بعد 
از اعتراضات گسترده چند روز پیش علیه ایحه استرداد، کاری ام بابت 
این ایحه عذرخواهی کرده و رسیدگی به آن را از دستور کار خارج کرد 
اما به صورت کامل آن را لغو نکرد.  رهبران معترضان گفته اند که مصمم به 
حفظ فشار بر » کاری ام«، رهبر هنگ کنگ هستند و به تظاهرات علیه 
دولت او برای برکناری اش ادامه می دهن��د.  دفاتر دولتی نیز روز جمعه 
در هنگ کنگ که روز کاری است به دلیل ماحظات امنیتی و با دستور 
مقام    ها بسته بودند.  رسانه های غربی به رهبری بی سی سی بخش عمده ای 
از اخبار خود را به پوش��ش این تظاه��رات و در واقع، تحریک معترضان 
اختصاص داده اند. هنگ کنگ از سال ۱۸4۲ تا ۱۹۹7 جزو مستعمرات 
انگلیس بود و در س��ال ۱۹۹7 و پس از پایان یافتن پیمان پیش��ین به 

جمهوری خلق چین پیوست اما لندن هنوز نفوذ زیادی در آنجا دارد.

رأی بی سرانجام سنا به ممنوعیت فروش 
تسلیحات به عربستان

مجلس سنای امریکا فروش تسلیحات به عربستان سعودی را منع 
کرد تا پروژه تسلیح آل س�عود نیاز به وتوی دونالد ترامپ داشته 
باشد که به نظر می رسد انجام شود و بعید است که سنا دوباره رأی 
را به ش�کلی ) تصویب مجدد قطعنامه با  دو س�وم آرا( تکرار کند 
که فرآیند فروش ساح برای کش�تار یمنی    ها واقعًا متوقف شود.

سنای امریکا که در اختیار اکثریت جمهوریخواه است، پنج  شنبه با تصویب 
سه قطعنامه به ممانعت از فروش این تسلیحات به عربستان و همین طور 
امارات متحده عرب��ی و اردن رأی داد.  دونالد ترامپ ماه گذش��ته با اعام 
وضعیت اضطراری » به خاطرتهدید ایران برای عربستان سعودی«، بدون 
کس��ب مجوز کنگره با فروش ۸ میلیارد داری تس��لیحات به این کشور 
موافقت کرده بود.  مجلس نمایندگان هم که در اختیار دموکرات هاس��ت 
قرار است مصوبات مشابهی را تصویب کند. نمایندگان کنگره از کاربرد این 
تسلیحات علیه غیرنظامیان در جنگ یمن نگران هستند و از وضع حقوق 
بشر در عربستان از جمله قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد انتقاد 
دارند.  کاخ سفید در واکنش به رأی س��نا در بیانیه ای اعام کرد که »منع 
فروش این تسلیحات به عربستان سعودی  این پیام را می فرستد که ایاات 
متحده متحدانش را در چنین شرایطی که تهدید    ها علیه آنها افزایش یافته، 
ر    ها می کند.«  سخنانی که نشان از عزم دونالد ترامپ برای وتوی این قطعنامه 
دارد. همزمان دادگاهی در لندن با صدور حکمی فروش اسلحه به عربستان 
از سوی دولت این کشور را غیرقانونی خوانده است، هرچند که این رأی هم 

توسط دولت انگلیس اجرا نخواهد و در واقع رأی الزام آور نیست. 

نماي نزديک

بازی لبه پرتگاه چیست؟
استراتژی لبه پرتگاه )Brinkmanship( در روابط بین الملل استراتژی ای است که یک بازیگر عامدانه 
و آگاهانه یک خطر جدی باورپذیر مانند حمله نظامی را برای حریف به وجود می آورد تا از ش��رایط 
خطر به وجود آمده برای رسیدن به هدف یا اهداف خود استفاده کند. این اهداف متفاوت است، گاهی 
ممکن است هدف عقب نشاندن طرف از تصمیم خود باشد ، مانند جریان بحران خلیج خوک   ها که در 
آن جان اف کندی، رئیس جمهور وقت امریکا به محض آگاهی از حضور موشک های روسی، در کوبا، 
در پیام خود در شب ۲۲ اکتبر ۱۹6۲ آماده باش نیروهای امریکایی را اعام کرد. این آماده باش باعث 
عقب نشینی نیکیتا خروشچف، رهبر وقت اتحاد شوروی از استقرار موشک های شوروی در کوبا شد. 
گاهی هم ممکن است هدف یک بازیگر، وادار کردن طرف مقابل به انجام یک خواسته مانند مذاکره 
باشد. استراتژی لبه پرتگاه در چارچوب نظریه بازی   ها در روابط بین الملل بیان شده است. گفته شده 
که استراتژی لبه پرتگاه، وقتی  قرین موفقیت است که کشوری که به آن تمسک می جوید، بی آنکه 

درگیر جنگ شود، به اهدافش دست یابد. 

روح اه صالحی
  گزارش  یک



حكمت

 | اذان ظه��ر: 13:06    | 18 ش��وال 1440   | تی��ر 1398  اول  |   ش��نبه  |  ش��ماره 5680  ج��وان  روزنام��ه   |  
غروب آفتاب: 20:24 | اذان مغرب:45: 20 | نیمه شب شرعی:00:13 |      اذان صبح فردا: 04:02 | طلوع آفتاب فردا: 05:49 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداه گنجي
سردبير: غامرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پاك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

حکمت 214 

كسی كه درخت شخصيت او نرم و 
بی عيب باشد، شاخ و برگش فراوان 

است.

مج�ري و برنامه س�از تلويزي�ون اعتق�اد دارد كس�اني 
بخواهن�د  اس�ت  ديگ�ري  چي�ز  حرفه ش�ان  ك�ه 
حرف�ه مجري گ�ري را ي�دك بکش�ند در درازم�دت 
مي توانن�د از نظ�ر علم�ي آث�ار س�وء ب�ه ج�ا بگذارن�د. 
اسماعیل آذر برنامه ساز و مجري برنامه »مشاعره« با بیان اينكه رويه 
استفاده از مجري بازيگرها به زبان فارسي لطمه مي زند، تصريح كرد: 
بازيگراني كه بدون پشتوانه وارد مقوله اجرا مي شوند به زبان فارسي 
لطمه مي زنند. بايد كار به متخصصین هر فن سپرده شود. مجريان 
ما خوب هستند و بايد بیشتر مطالعه كنند، ذوق مطالعه بايد در همه 
پیدا شود. متأسفانه روزي هزار نفر براي مسابقه »مشاعره« مي آمدند و 
اان تعداد متقاضیان كم شده است. او در پاسخ به اين سؤال كه چرا به 
جاي تخصص گرايي، آنقدر سلبريتي پروري در بحث اجراي تلويزيوني 
لحاظ مي ش��ود به تس��نیم گفت: كس��اني كه به عنوان مجري در 
صداوسیماي جمهوري اسامي ايران خدمت مي كنند به يقین واجد 
شرايطي بوده اند كه به اين حرفه دعوت شده اند. در برنامه اي گفتم كه 
اولین بار فیثاغورث يوناني گفت »اگر مي خواهید در هر كاري تغییر 
و تعالي ايجاد كنید از طريق آموزش مقدور مي شود«، ما مي توانیم 
مجريان مان را از طريق آموزش هاي ادواري با نظر خودشان در صورتي 
كه ضرورت ايجاب كند، تعالي  ببخشیم ولي كساني كه حرفه شان 
چیز ديگري است بخواهند حرفه مجري گري را يدك بكشند اينها در 

درازمدت مي توانند از نظر علمي آثار سوء به جا بگذارند. 
آذر با اشاره به اينكه اگر زبان فارس��ي ناديده گرفته شود تغییرات 
جزئي به مرور ايام فربه خواهد شد، تأكید كرد: ما امروز بايد در همه 
جاي كشورمان مفاهیم و محتوا را ارتقا ببخشیم. ضرورت اين ارتقا در 

زبان فارسي بیش از هر جاي ديگر حفظ مي شود و دلیلش اين است 
كه اگر زبان فارسي ناديده گرفته شود تغییرات جزئي به مرور ايام فربه 
شده و به قول فرمايش رهبر انقاب، میراث معنوي ما را دچار تغییر 
مي سازد. طبیعي است اين تغییر سبب مي شود تا ما ديگر گلستان 
سعدي را نفهمیم يا متوجه غزل حافظ نشويم و تمام انديشمندان، 
فیلسوفان و بزرگان اثرگذار خودمان را به دست فراموشي بسپاريم. 
به خاطر اين دايل مهم و اساس��ي است كه هركسي در شغل خود 
بايد مستعد و منشأ خدمت باشد و اگر از شغل خود عدول كرد به اين 

ضرب المثل فارسي دچار مي شود كه همه كاره و هیچ كاره. . . 
وي درباره رويه اش��تباه جذب مخاطب، اظهار كرد: صداوسیما و 
ارتباطات جمعي از جمله روزنامه ها، نش��ريه ها و... در همه جاي 
دنیا يك خط مهم را دنبال مي كنند و آن اين است كه به جامعه و 
سطح انديشه ها ارتقا مي بخشند. كافي نیست كه ما به اين نقطه 
تكیه كنیم كه مي خواهیم بینندگان يا شنوندگان يا خوانندگان 

بیشتري را جلب كنیم.

اسماعيل آذر: 
اجرای بدون پشتوانه به زبان فارسی لطمه می زند

 واكنش وزير ارشاد
 به سرنگوني پهپاد متجاوز امريکايي

پهپ�اد  س�رنگونی  ب�ه  توئيت�ی  در  ارش�اد  وزي�ر 
امريکاي�ی واكن�ش نش�ان داد و ي�ادی از ش�هادت 
ك�رد.  اي�ران  مس�افربری  هواپيم�ای  مس�افر   290
  س��یدعباس صالحی در توئیتي به انهدام پهپ��اد متجاوز به 
حريم كش��ورمان توسط س��پاه پاس��داران انقاب اسامي 
واكنش نش��ان داد. وی در توئیت خود آورده است: »اسقاط 
ايرباس مسافري توس��ط امريكايي ها و شهادت 29۰مسافر، 
يادمان نرفته است. براي آن هیچ عذرخواهي و غرامتي در كار 
نبود. مدال هم دادند! آن روز به آسمان نگريستیم و گلريزان 
شهیدان را ديديم و گريستیم اما امروز آسمان ايران برايشان 
ناامن ش��د.« اندكي از آن بغض فرو نشست. پهپاد جاسوسي 
»گلوبال هاوك« امريكا، بامداد روز پنج ش��نبه در س��واحل 
هرمزگان، توس��ط پدافند نیروي هوافضاي س��پاه پاسداران 

انقاب اسامي سرنگون شد. 
.............................................................................................................

جزئيات جديد از سريال هاي استاني
رئيس مركز سيماي استان هاي رسانه ملي از جزئيات جديد 

سريال ها سخن گفت.
سیدعباس فاطمي رئیس مركز سیماي استان هاي صداوسیما 
در گفت وگو با مهر درباره روند س��اخت سريال در امور استان ها 
بیان كرد: تصويرب��رداري برخي از س��ريال ها مث��ل »جال«، 
»بانوي سردار« و »اكسیر« به پايان رسیده است. وي در بخشي 
ديگر درباره س��ريال »س��ردار س��نجرخان« كه قرار بود توسط 
محمدحسین لطیفي ساخته شود، عنوان كرد: اين سريال قرار بود 
با مشاركت كردستان ساخته شود و اتفاقاً ما به تازگي جلسه اي 
با اين استان داش��تیم تا بتوانیم برآوردهاي مالي را انجام دهیم. 
فاطمي اضافه كرد: ابتدا س��عي مي كنیم تأمین مالي سريال به 
نتیجه برسد و بعد اگر آقاي لطیفي سر كار نبود از وي مي خواهیم 
كارگرداني سريال را بر عهده بگیرد. وي در پايان درباره ساخت 
سه گانه »سعدي، خواجو، حافظ« كه قرار بود در شیراز وارد تولید 
شود، توضیح داد: كار پژوهشي اين سريال تمام شده است و بايد 

فیلمنامه نوشته شود، بعد كارگردان را انتخاب می كنیم.
.............................................................................................................

تهيه كننده پروژه با مهر مطرح كرد
توليد سريال »شهيد حججي« به دليل 

كاهش بودجه سيمافيلم منتفي شد 
تهيه كنن�ده مين�ي س�ريال »ش�هيد حججي« بي�ان كرد 
ك�ه ب�ا نويس�نده فيلمنامه اي�ن س�ريال تسويه حس�اب 
ش�ده و ديگر ق�رار نيس�ت اين پ�روژه ب�ه توليد برس�د. 
س��عید كماني تهیه كننده تلويزيون كه س��ال گذشته از تولید 
میني سريالي با محوريت شهید محسن حججي خبر داده بود، 
درباره روند تولید اين سريال به مهر گفت: با نويسنده اين سريال 
بر اساس برآورد مالي اولیه توافقاتي صورت گرفته بود و جلساتي 
هم برگزار شد اما از آنجا كه نخواستند اين سريال ساخته شود، 

پروژه منتفي و با نويسنده هم تسويه حساب شد. 
وي درباره چرايي توقف تولید اين س��ريال عنوان كرد: سازمان 
صداوسیما اواخر سال 9۷ درصدي از بودجه سیمافیلم را براي 
سال 98 كم كرد و مركز سیمافیلم هم بودجه را به پروژه هايي كه 
اولويت بیشتري دارند، اختصاص مي دهد. اين تهیه كننده درباره 
اينكه چه زماني دوباره س��راغ پروژه »ش��هید حججي« خواهد 
رفت، گفت: اولويت تلويزيون موضوعاتي از اين دس��ت نیست و 
فعًا بودجه اي براي ساختش وجود ندارد. وي در پايان با اشاره به 
بحران مالي تلويزيون عنوان كرد: اكنون بیشتر بودجه تلويزيون 
در اختیار س��ريال هاي مناسبتي مثل س��ريال هاي نوروز يا ماه 

رمضان قرار دارد و كمتر مي توان سراغ موضوعات ديگر رفت.

نويد  پارسا     ديده بان

پس از مطالبه رسانه اي به سود موسيقي نواحي اتفاق افتاد 
عقب نشيني وزارت ارشاد از كسر 10 درصدي درآمد موسيقي ايراني

مدي�ركل دفت�ر موس�يقي وزارت ارش�اد اع�ام ك�رد ك�ه 
اجراه�اي موس�يقي ايران�ي، موس�يقي نواحي و موس�يقي 
كاس�يك را از قان�ون كس�ر 10درص�د ج�دا مي كن�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از باش��گاه خبرنگاران پويا، قانون كسر 
1۰درصد از درآمد كنس��رت هاي موس��یقي به نفع خزانه دولت، 
موجب اعتراض شديد اهالي موسیقي شد. 2هزار تن از هنرمندان 

نامه اي اعتراضي به وزير ارشاد نوشتند اما اين نامه بي پاسخ ماند. 
در هفته هاي گذشته مصاحبه ها و واكنش هاي منفي بسیاري از 
سوي هنرمندان عرصه موسیقي نسبت به اين قانون رخ داد تا در 
نهايت مديركل دفتر موسیقي در اين باره مجبور به عقب نشیني 
ش��ود. روز گذش��ته محمد اللهیاري مديركل دفتر موسیقي در 
گفت وگويي تصويري و سفارش��ي عقب نش��یني وزارت ارشاد را 

اعام كرد. 
اللهیاري گفت: »در ب��ازه زماني كه من به دفتر موس��یقي آمدم، 
1۰درصد در ايحه بودجه س��ال 1398 تصويب شده بود. من از 

مديرعامل خانه موسیقي، مجمع صنفي ناشران حوزه موسیقي و 
همچنین از رئیس انجمن صنفي هنرمندان دعوت كردم كه تشريف 
بیاورند تا درباره اين قانون با هم گفت وگو كنیم. اان تاش هايي 
كه از جانب وزارتخانه صورت گرفته و من هم براي اولین بار آن را 
اعام مي كنم، مايل بوديم كه كار به نتیجه برسد و سپس آن را اعام 
كنیم. اان امیدواري فراوان داريم ك��ه با اضافه كردن يك تبصره 
به قانون، موسیقي نواحي، موسیقي رديف دستگاهي و موسیقي 

كاسیك را از شمول قانون 1۰درصد خارج كنیم.«
اين گفته ه��اي اللهیاري نش��ان مي دهد وزارت ارش��اد در مقابل 
اعتراض هنرمندان در حال عقب نشیني است، از سوي ديگر بايد 
ديد اين تبصره اي كه اللهی��اري از آن دم مي زند چه زماني اعمال 
مي شود. البته هنوز پاسخ اصلي پابرجاست و آن هم اينكه اصًا چرا 
بايد دولت از اجراهاي صحنه اي 1۰درصد از درآمدشان را بخواهد 
و اينكه چرا بايد اين درآمد را كه از طريق كنسرت هاي موسیقي به 

دست مي آيد، در راه ديگري خرج كنند؟
براساس اصل 44 قانون اساس��ي دولت بايد از بخش خصوصي و 
جريان خصوصي سازي حمايت كند، اما به نظر مي رسد قانون كسر 
1۰درصد از درآمد اجراهاي صحنه اي در تقابل با اين اصل قانوني 
است. در كنار اين پرسش ها، ابهام هاي ديگري هم درباره اين قانون 
وجود دارد كه بايد ديد مسئوان وزارت ارشاد براي پاسخگويي به 

اين ابهام ها چه زماني تصمیم به پاسخگويي مي گیرند. 
شايد بهتر است كه مسئوان وزارت ارشاد دست از مصاحبه هاي 
سفارشي بردارند و گامي درست در راه پاسخگويي و شفاف سازي 

بردارند.

     خبر

توصيه پخش كننده بين المللي فيلم به فيلمسازان جوان 
دنبال جشنواره ها نباشيد، فيلم خودتان را بسازيد

    فرزين ماندگار
پخش كنن�ده فيل�م و كارش�ناس بين الملل�ي س�ينما 
در كارگاه�ي ك�ه ب�ا موض�وع »جش�نواره هاي فيل�م« 
در جش�نواره فيل�م نه�ال برگ�زار ك�رد، ضم�ن توضيح 
جزئيات�ي درب�اره ماهي�ت جش�نواره هاي خارج�ي ب�ه 
فيلمس�ازان جوان توصيه كرد فيلم خودش�ان را بسازند 
نه اينکه به دنبال س�اخت فيلم براي جش�نواره ها باشند. 
محمد اطبايي با تأكید براينكه بحران فعلي ما در حوزه بین الملل 
سینما، كمبود دانش و بینش است، برخي سیاست هاي نهادهاي 
رسمي و دولتي سینمايي را عامل مهمي در به راه افتادن سینماي 
جشنواره اي دانس��ت: »متأسفانه ش��ماري از نهادهاي رسمي 
و دولتي با اعمال سیاس��ت هاي اش��تباه در دهه هاي گذشته، 
كس��ب موفقیت هاي بین المللي را عاملي براي تولید فیلم هاي 
بَعدي سینماگران دانس��ته و خود به ترويج به اصطاح »فیلم 
جشنواره اي« پرداختند. چرا بايد انجمن سینماي جوان كتابي 
درباره حضورهاي بین المللي فیلم هاي كوتاه به چاپ برساند كه 
خود نوعي تشويق اين حضورها و جايزه هاي بیشتر كاذب بوده؟ 

بماند كه چقدر هم در اين كتاب اشتباه وجود دارد!«
اين كارشناس بین المللي سینما گفت: متأسفانه آمارهايي كه 
در خصوص شماري از فیلم هاي ايراني، به ويژه فیلم هاي كوتاه و 
موفقیت هاي آنها در رسانه ها درج مي شود شامل شمار بسیاري 
از اين جشنواره هاي دروغین و شبه جشنواره بوده است، براي 
نمونه فهرست 15۰جشنواره اي يك فیلم كوتاه را اخیراً بررسي 
كردم كه تنها يك جش��نواره قابل اعتنا در آن فهرس��ت وجود 
داشت و 149جش��نواره فاقد اعتبار يا دروغین بوده اند! در اين 
بین نقش رسانه ها بسیار مهم اس��ت و بخش عمده رسانه هاي 
كشورمان فاقد دانش و شناخت ازم از حوزه هاي بین الملل بوده 
و اين خبرهاي موفقیت كاذب فیلم ها در جشنواره هاي دروغین 
را منتش��ر كرده و همین اخبار راه میانبر شناخته تر شدن اين 
دسته از سینماگران و رس��یدن به موقعیت هاي بااي هنري و 

اجتماعي و صنفي شده است.«
بازي با برگ جش��نواره هاي فیلم خارجي هم��واره موضوعي 
حساس بوده كه ظرافت هاي خاص خود را داشته است و اگر به 
درستي و با درك عمیق از س��وي مديران فرهنگي از اين برگ 
استفاده مي شد به طور قطع مي توانست بیش از اين چیزي كه 
هست به سود منافع ملي كشور باشد، هر چند سینماي ايران 
توانسته در برخي مقاطع با هوشمندي سینماگراني مثل مجید 
مجیدي و با فیلم هايي چون بچه هاي آسمان و رنگ خدا بدون 
تأكید صرف بر نقاط منفي جامعه توانمندي سینماي ايران را به 
رخ جهان بكشد اما فیلمسازاني هم خود را در معرض سفارش 

برخي باندهاي فرهنگي جهت بزرگنمايي نقاط منفي جامعه 
ايران قرار دادند و از ايران به بهاي دريافت چندجايزه چهره اي 
منفي مخاب��ره كردند. نكته اي ك��ه وجود دارد اين اس��ت كه 
فیلمس��ازان ايراني بعضاً در دام برخي شبه جشنواره ها گرفتار 
شده اند كه محمد اطیابي در اين باره هشدار مي دهد: »زماني 
دست اندركاران حوزه بخش بین الملل جشنواره هاي فیلم را بر 
اساس كیفیت و میزان تأثیرگذاري اين رويدادها تقسیم بندي 
كرده و راهبردهاي عرض��ه و پخش فیلم ها را ب��ر همین مبنا 
طراحي مي كردند، اما متأس��فانه با حضور فناوري هاي جديد، 
شمار جشنواره هاي دروغین افزايش چشمگیري پیدا كرده است 
به گونه اي كه هم اكنون ما جش��نواره ها را به سه دسته واقعي، 

شبه جشنواره و دروغین تقسیم بندي مي كنیم!«
اين كارشناس جشنواره هاي فیلم در مورد برخي ويژگي هاي 
جش��نواره هاي دروغین و شبه جش��نواره اظها ر كرد: »اين 
جشنواره ها معمواً نمايش فیلم ندارند و تنها يك مراسم پاياني 
دارند، نام هاي مشابه با جشنواره هاي شناخته شده براي خود 
انتخاب مي كنند، اطاعات برگزاركنندگان جشنواره، فیلم ها، 
داوران، جدول نمايش در وب س��ايت اين جش��نواره وجود 
نداشته و اساساً وب س��ايت اين رويدادها به روز نیستند، گاه 
حتي نشاني برگزاركننده ها در خارج از كشور محل برگزاري 
جشنواره اس��ت! مدل زمان فرصت ارائه و معرفي و ثبت نام 
فیلم در اين جشنواره بسیار طواني اس��ت و مبالغ باايي را 
از سینماگران طلب مي كنند. گاه اين جشنواره ها به صورت 
زنجیره اي در شهرها و كش��ورهاي مختلف برگزار مي شوند، 
تعداد باايی جايزه در اين جش��نواره ها وجود دارد، جايزه ها 
غالباً ديپلم بوده و در صورتي كه دريافت كننده  جايزه اصرار به 
دريافت تنديسي داشته باشد بايد هزينه آن تنديس و ارسال 
را بپردازد! هیچ كاتالوگ يا برنامه نمايش چاپ شده اي وجود 
ندارد و از سینماگران براي حضور، دعوتي صورت نمي گیرد، 
مگر آنكه خود همه هزينه ها را بپردازند، در اين جش��نواره ها 

هیچ اسپانسر يا حامي مالي ای وجود ندارد.«

    محمدصادق عابديني
 اگر چه در زمان انتخابات رياست جمهوري 
امريکا ش�ايعه ش�د كه يك انيميشن چند 
س�ال زودتر پيش بيني كرده بود شخصي با 
مش�خصات ترامپ رئيس جمهور مي شود، 
در ايران اما ي�ك انيميشن س�از جوان هم 
چند سال زودتر پيش بيني كرد كه نيروهاي 
ايران�ي يك پهپ�اد پيش�رفته امريکايي را 
بر ف�راز خلي�ج ف�ارس منه�دم مي كنند. 
فره�اد عظيما، كارگ�ردان انيميش�ن هاي 
»نبردخليج فارس 1و 2« يك روز بعد از آنکه 
ايران پهپاد »گلوبال ه�اوك« را هدف قرار 
داد و س�اقط كرد، در گفت و گ�و با »جوان« 
نگاه�ي ب�ه پيش بين�ي قديم�ي اش دارد. 
پيش بيني يك مسئله استراتژيك 
در انيميشن، خيلي غيرعادي است، 
چه شد كه فکر كرديد چنين اتفاقي 

خواهد افتاد؟
ما در اين انیمیشن به غیر از موضوع پهپاد چند 
پیش بیني ديگر نیز داش��ته ايم، مثًا استفاده 
از UGVروبات هاي زمیني كنترل شونده به 
جاي نیروي انساني يا استفاده از UAVها يا 
همان پهپاد ها در نبرد ها و پیش بیني كرده بودم 
كه ناوگان كاسیك امريكا در جريان يك نبرد 
نامتقارن نابود مي ش��ود. اين پیش بیني  ها در 
انديشكده وابسته به پنتاگون بررسي شده است. 
زماني كه ما در انیمیش��ن نبرد خلیج فارس از 
حمله هاي موشكي ايران صحبت كرديم، هنوز 
»شهر موشكي« سپاه رونمايي نشده بود يا حتي 
بعد از آن بود كه موشك هاي »سجیل« معرفي 
ش��دند. اين در حالي اس��ت كه ما ساخت اين 
موشك را به صورت سه زمانه پیش بیني كرده 

بوديم و اان سجیل دو مرحله اي داريم. 
نگفتيد چطور اي�ن پيش بيني  ها را 

كرديد؟
من فكر مي كردم كه نیروه��اي نظامي ايراني 
اين فناوري ها را در اختیار دارند اما هنوز اعام 
نكرده اند يا بايد در آينده به آن دست پیدا كنند 
و به اين تكنولوژي ها نیاز دارند. متأسفانه ما در 
ساخت فیلم در حوزه س��ینماي دفاع مقدس 
خیلي سنتي نگاه مي كنیم در حالي كه نیازمند 
آثار راهبردي هس��تیم؛ آثاري كه در آن نقاط 

عطفي مانند نگاه به آينده وجود داشته باشد. 
در ساخت اين انیمیشن ما از مشاور نظامي بهره 
نبرديم و اطاعات خاصي هم به ما نداده بودند، 

فقط تصورمان از آينده را بیان كرديم. 
»نبرد خليج ف�ارس« از اين نظر كه 
به آينده نگاه داشت مورد خاصي در 
س�ينما بود، اما اصًا در اكران ديده 

نشد!
س��ینماي ما داراي پش��ت صحنه اي است كه 
مانع ديده ش��دن »نبرد خلیج فارس« ش��د. 
برايم عجیب بود كه انیمیش��ن هاي به مراتب 
ضعیف تر كار ما فروش دارند ام��ا زمان اكران 
ما نه س��انس خوبي دادند، نه سینماي خوبي. 
براي تبلیغات هم روي كاغذA4 مي نوش��تند 
اكران فیل��م و زمانش را مي زدن��د. براي ما در 
زمان چهارشنبه سوري اكران گذاشتند و كًا 
چهار پنج سینما داش��تیم. اكران مشهد را كه 
خفه كردن��د و كًا نقره داغ ش��ديم. فیلم هاي 
سینمايي چند ماه بعد از ساخت اكران مي شوند 
ولي ما چهار سال براي انیمیشن »نبرد خلیج 
فارس« زمان گذاش��تیم. ما در ح��د و مقامي 
نیس��تیم كه بخواهیم با اباعبداه)ع( خودمان 
را مقايس��ه كنیم اما مگر در جريان ش��هادت 
امام حسین)ع( فقط شمر مقصر بود؟ به زيارت 
عاشورا نگاه كنید، چندين نفر و قوم و خاندان 
را به خاطر دخالت در آن كار لعنت مي كند. ما 
هم اگر بخواهیم مقصران به شكست رساندن 
اكران »نب��رد خلیج فارس« را ن��ام ببريم بايد 
عاوه بر ح��وزه هنري كه پخش كنن��ده بود، 
خیلي ها را لعن��ت كنیم. من توقع داش��تم با 
بازگشت سرمايه بتوانم كار بعدي را بسازم اما 
كل پولي كه از اكران اين فیلم به دست آوردم 
1۷میلیون تومان بود، يعني براي چهار سال كار 

شبانه روزي فقط 1۷میلیون به دست آورديم كه 
پول دو دست مبل است. 

اما نبردخليج فارس در فضاي مجازي 
خيلي ديده شد، اين يعني كار بازتاب 

خوبي داشته است!
در يكي از كانال ه��اي يوتیوب، انیمیش��ن را 
گذاش��ته بودند و بیش از 1۰۰هزار نفر بازديد 
داشت. اگر قرار بود هر كدام از آنها فقط 9هزار 
تومان براي تماش��ا هزينه كنند 9۰۰میلیون 
تومان مي ش��د ولي رايگان ن��گاه مي كنند. به 
مس��ئول آن صفحه كه اتفاق��اً حزب اللهی بود 
گفتم چرا محصولي كه ب��راي تهیه آن هزينه 
ش��ده را رايگان پخش مي كن��ي؟ گفت ما كار 
فرهنگي مي كنیم! اينها انگار مي خواهند خون 
را با خون بش��ويند، براي جمع كردن فالور يا 
كار فرهنگ��ي حق الناس را زير پ��ا مي گذارند. 
ما مي گويیم دش��من اصلي امريكا و اسرائیل 
است ولي كاري كه اين نوع حزب اللهي ها انجام 

مي دهند، بدتر از كار دشمن اصلي بود. 
درست است كه از نظر حقوقي بايد 
حق شما داده مي شد، ولي پخش اين 
آثار در ش�بکه هاي اجتماعي باعث 
مي ش�ود مخاطب جهاني با مضمون 
كار شما آشنا شود و تاثير خود را به 

نوع ديگري بگذارد!
يك��ي از انتقادهاي اصل��ي من ب��ه نهاد هاي 
فرهنگي اين اس��ت كه چرا يك اينس��تاگرام 
يا تلگ��رام داخلي مناس��ب درس��ت نكرده اند 
كه ما مجبور نباش��یم ويدئوها و مطالب را در 
آنها ببینیم! اان ارزش كار س��پاه در س��اخت 
موش��ك را در زدن پهپاد امريكايي مي بینیم 
اما چرا هنوز تاثیر بودجه اي كه سازمان سراج 
براي راه اندازي اپلیكیشن مشابه تلگرام گرفته 
اس��ت نمي بینم؟ تا زماني كه اين اتفاق نیفتد 
اينستاگرام مي تواند با فشردن يك دكمه همه 

زحمت بچه حزب اللهي ها را پاك كند!
روز گذش�ته ويدئويي از انيميش�ن 
»نبرد خليج فارس« در اينستاگرام 
منتشر كرديد كه از سوي اينستاگرام 

پاك شد، چرا اين اتفاق افتاد؟
اينستاگرام تا به حال چند بار محتواي منتشر 
شده توسط من بر ضدامريكا را پاك كرده و يك 
بار به طور كل همه صفحه من را پاك كرد كه 
خوشبختانه توانستیم آن را برگردانیم. از زماني 
كه مدير اسرائیلي براي اينستاگرام آمده اوضاع 
بدتر هم شده است، قباً صبر و حوصله بیشتري 
نسبت به مطالب داشتند، اما اان هار شده اند 
و من از آن به عنوان »هارگ��رام« ياد مي كنم. 
ديروز بخشي از انیمیشن نبرد خلیج فارس را 
روي صفحه اينستاگرام گذاشتم و نوشتم قرار 
بود »گلوبال هاوك« جايگزين »B2« افسانه اي 
شود و نوشتم كه ايران با زدن اين پهپاد كاری 
افسانه اي كرد. بعد از چند ساعت ديدم پست را 
پاك كرده اند. انگار هر روز مسئوان اينستاگرام 
صبح ش��ان را با ديدن صفحه من و پاك كردن 
پست ها شروع مي كنند. آنها تحمل همین چهار 

تا حرف را هم ندارند.

 گفت وگوي »جوان« با انيميشن سازي
كه هدف قرار گرفتن پهپاد امريکايي را پيش بيني كرده بود

 اينستاگرام تحمل ديدن 
سقوط پهپاد امريكايي را نداشت

يك��ي از انتقادهاي اصل��ي من به 
نهاد هاي فرهنگي اين است كه چرا 
يك اينس��تاگرام يا تلگرام داخلي 
مناسب درست نكرده اند كه مجبور 
نباشيم ويدئوها را در آنها ببينيم! 

 نمايشنامه خواني  روايت حماسه 
در تماشاخانه سرو

مجم�وع�ه  مق�دس  دف�اع  و  انق�اب  تئ�ات��ر  انجم�ن 
نم�ايشن�ام�ه خ�وان�ي ه�اي روايت ح�م�اسه را در تم�اشاخ�ان�ه 

س�رو ب�رگزار م�ي كند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي انجم��ن تئاتر انقاب و دفاع 
مقدس، سلسله نشست هاي نمايش��نامه خواني با محوريت داستان هاي 
دراماتیك براس��اس زندگي ش��هداي دفاع مقدس توس��ط انجمن تئاتر 
انقاب و دفاع مقدس و براس��اس نمايش��نامه هاي تولیدشده توسط اين 
انجمن برگزار مي شود. اين برنامه كه با عنوان روايت حماسه برگزار خواهد 
شد در نخستین بخش خود به چهار نمايشنامه »باني بنوك« نوشته سعید 
تشكري، »641۰« نوش��ته محس��ن عظیمي، »ريحانه در بازي دراز آواز 
مي خواند« نوش��ته علیرضا حنیفي و »از لوطي هاي چاله س��یابي تا...« 

نوشته اعظم بروجردي مي پردازد. 
اولین نمايش��نامه خواني اين مجموعه نی��ز ديروز برگزار ش��د و طی آن 
نمايشنامه »باني بنوك« با محوريت شهید حسین اماكي به كارگرداني 
سیدمهدي سجادپور در تماشاخانه سرو پس از اجراي نمايش ايستاده روي 

خط استوا با حضور عاقه مندان خوانش شد. 
تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقاب و دفاع مقدس به عنوان مركز تخصصي 
نمايش هاي ارزشي با مضامین انقاب اس��امي، دفاع مقدس و مقاومت، 
با ظرفیت15۰نفر در خیابان آيت اه طالقاني، نرسیده به تقاطع خیابان 

شهید مفتح، جنب ايستگاه مترو طالقاني قرار دارد.


